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Ágrip 

Eftirfarandi ritgerð er lokaverkefni til BA-prófs í sagnfræði við Háskóla Íslands. Í ritgerðinni er 

fjallað um hvernig samfélagið og stjórnvöld á Íslandi brugðust við stofnun Ásatrúarfélagsins á 

árunum 1972-1973. Þá er fyrst og fremst skoðað hvort ákveðin viðhorf í garð hins nýja 

trúfélags hafi verið áberandi í þeirri umræðu sem fylgdi í kjölfar stofnunar þess. Viðfangsefni 

ritgerðarinnar er tvískipt þar sem annars vegar eru tekin fyrir viðbrögð samfélagsins og 

almennings og hins vegar viðbrögð stjórnvalda í garð félagsins. 

 Til þess að varpa sem skýrustu ljósi á viðbrögð almennings er notast við 

samtímaheimildir þessa tímabils í dagblöðum og tímaritum þar sem ýmsir aðilar opinberuðu 

viðhorf sitt gagnvart þessum trúarlegu breytingum í samfélaginu. Eins er notast við heimildir 

á borð við ævisögur og viðtöl við stofnendur félagsins. 

 Viðbrögð stjórnvalda komu fyrst og fremst fram í bréfaskrifum, milli forstöðumanna 

Ásatrúarfélagsins og dóms- og kirkjumálaráðuneytisins annars vegar og hins vegar þáverandi 

biskups Íslands, á meðan á lagalegu umsóknarferli félagsins stóð. Greint verður frá þeim 

þáttum sem stóðu í vegi fyrir því að félagið fengist lagalega samþykkt sem trúfélag, 

umsóknarferli Ásatrúarfélagsins og afskiptum biskups.         
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Inngangur 

„Engann mann myndi ég ætla sælli en þann, sem af sannfæringu reyndi að lifa eftir 

kenningum Jesú Krists“.1 Þessi setning er hluti af pistli sem birtist í Morgunblaðinu, þann 18. 

maí árið 1973, en þá voru liðnir tveir dagar frá því að Ásatrúarfélagið fékk lagalega 

viðurkenningu sem trúfélag. Hér skrifar María Markan, þekkt óperusöngkona og skólastýra, 

og eru þetta ein fyrstu viðbrögð almennings sem birtast í fjölmiðlum landsins við löglegri 

viðurkenningu trúfélagsins. María heldur áfram þar sem hún lýsir yfir áhyggjum sínum 

varðandi blót og helgiathafnir félagsins og að stór hluti fólks sé hrætt um að þar fari fram 

fórnir á saklausum dýrum. Slíkur hugsunarháttur var síður en svo nýr af nálinni og eru til 

fjölmörg slík dæmi í garð ásatrúarmanna tengdum þessum atburðum. Því er mikilvægt að 

spyrja spurninga á borð við; koma þær efasemdir, sem beindust að ásatrúarmönnum, helst 

fram í formi fáfræði eða eru þær aldarlangri trúarlegri einangrun hinnar kristnu kirkju í 

samfélaginu að kenna? Efasemdir sem þessar komu fyrst fram í athugasemdum almennings 

um forna siði heiðins samfélags fortíðarinnar eins og til dæmis um dýrafórnir og 

barnaútburð. Ásatrúarmenn svöruðu þessum vangaveltum almennings um hæl og slógu á þá 

orðróma með yfirlýsingum um nýjan heiðinn sið en meira verður fjallað um það í ritgerðinni 

sjálfri.   

Lengi vel hefur hinn forni átrúnaður forfeðra okkar heillað bæði Íslendinga sem og 

óteljandi fræðimenn utan landsteinana. Fræðileg skrif og umfjöllun um heiðinn sið sem 

menningararf varð áberandi víðs vegar í Evrópu á 19. öld þegar þjóðernishyggja hvatti menn 

til þess að horfa aftur til róta sinna og sögu í þeim tilgangi að efla og styrkja þjóðerniskennd 

sinnar eigin þjóðar. Aukinn áhuga á norrænum fræðum og stofnun Ásatrúarfélags væri því 

líklega hægt að rekja aftur til upphafningar slíks hugsunarháttar í samfélaginu.  

Viðbrögð samfélagsins við stofnun nýss trúfélags er nokkuð nýtt viðfangsefni hér á 

landi þar sem trúmál voru að miklu einsleit langt fram eftir 20. öldinni. Þar sem and- og 

trúarlega tengd mál hafa verið, eru og munu líklega alltaf vera, ein af okkar umtöluðustu og 

umdeildustu samfélagslegu vandamálunum þá er við hæfi að takast á við þau út frá 

hlutlausum og gagnrýnum sjónarhornum fræðimanna.   

Í þessari ritgerð verður fyrst og fremst leitast eftir því að kanna samfélagsleg viðbrögð 

í garð þessa nýja trúfélags og hvernig hið íslenska þjóðfélag, sem í aldaraðir var einungis 

                                                             
1 María Markan, „Ásatrú- heiðin trú?“, Morgunblaðið 18. maí, bls. 28. 
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kristið, tók í þessa nýstárlegu breytingar á trúarlegu samfélagi. Hversu lengi var hið kristna 

samfélag að aðlaga sig að þessum breytingum þ.e.a.s. hversu lengi þurftu ásatrúarmenn að 

berjast við efasemdir almennings í garð hins nýja siðar? Kom gagnrýnin sem ásatrúarmenn 

þurftu að þola aðallega frá almenningi eða voru það dagblöðin, stofnanirnar sjálfar, sem 

fordæmdu þetta nýja trúfélag? Er greinilegur mótþrói við stofnun trúfélagsins sjáanlegur 

meðal stjórnvalda eða annarra trúarstofnana? Meginmál ritgerðarinnar skiptist upp í þrjá 

meginkafla sem taka allir á mismunandi málum sem snúa að stofnun Ásatrúarfélagsins. 

Í fyrsta kafla verður fjallað um þá samfélagslegu þróun sem varð á heiðnum sið í 

íslensku samfélagi frá tilkomu trúfrelsis 1874 og hvernig umfjöllun hafi farið vaxandi tengt 

bæði fræði- og trúarlegum sviðum heiðins siðar. Nokkuð er um slíka atburði þar sem þessi 

kafli spannar 98 ára tímabil eða allt frá upphafi trúfrelsis hér á landi með tilkomu 

stjórnarskráarinnar árið 1874 og fram til stofnun Ásatrúarfélagsins árið 1972. Þar verður 

fjallað um endurvakningu þorrablóta hér á landi og hvernig ákveðinn heiðinn keimur fylgdi 

þeim,2 blaðaskrif á borð við pistil Sigurbjarnar Einarssonar, fyrrum biskups, í stúdentablað 

MR árið 1931 og hvernig slík skrif voru lýsandi fyrir þjóðernisstefnu þess tíma sem og aðrar 

greinar og skrif sem fjalla um ásatrú.  

Í öðrum kafla verður fjallað um viðbrögð samfélagsins og hvernig þau birtust í 

fjölmiðlum og tímaritum landsins frá stofnun félagsins fram að formlegri löggildingu rúmlega 

ári seinna. Fjallað verður um hvers vegna trúfélag var stofnað í stað þess að stofna 

fræðafélag til upphafningar og fræðslu á ásatrú og heiðnum sið eins og lá fyrst fyrir. 

Mikilvægar heimildir á borð við vitnisburð stofnenda eru einar bestu heimildir sem til eru um 

stofnunina og munu viðtöl við menn á borð við Jörmund Inga, fyrrum allsherjargoða 

Ásatrúarfélagsins, og Hilmar Örn, núverandi allsherjargoða Ásatrúarfélagsins, varpa ákveðnu 

ljósi á þessa tíma. Þau viðtöl verða án efa notuð áfram í alla ritgerðina. Þá verður mikið 

notast við blaðaskrif til þess að kafa dýpra inn í álit og viðbrögð almennings um 

endurvakningu heiðins siðar. 

Í þriðja kafla verður lagalegt ferli stofnunar Ásatrúarfélagsins tekið fyrir. Þá verða 

einna helst teknar fyrir þær hindranir og gagnrýni sem stóðu í vegi fyrir stofnendunum, bæði 

af hálfu yfirvalda og æðstu mönnum þjóðkirkjunnar. Sögur segja að í fyrstu hafi umsókn um 

                                                             
2 Í blaðinu Fróða er sagt frá þorrablóti sem fór fram á Akureyri árið 1884 þar sem menn „drukku af hornum að 
fornum sið“ og fluttu heillakvæði til heiðurs guðinum Þór. Sjá; Fróði 11. febrúar 1884, bls. 34-36. 
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heiðið trúfélag ekki verið tekin alvarlega og að talsmönnum félagsins hafir verið meinað um 

stofnun þess.3 Þróun þessara mála verður tekin fyrir og lagalegu ferli fylgt eftir.  

 

1. Baksaga; Blótað á laun 

Í þessum kafla verður lauslega fjallað um tilvist heiðins siðar í íslensku samfélagi fram að 

stofnun Ásatrúarfélagsins árið 1972 og hvernig siðurinn birtist á mismunandi vegu fram á 20. 

öldina. Þá verður hlaupið örstutt yfir „fall“ trúarbragðanna á Íslandi og hvernig siðurinn gæti 

hafa lifað í laumi í einhvern tíma í þessu nýkristnaða samfélagi. Fyrst og fremst verða þó 

skoðaðar heimildir um skrif og ástundun siðarins eftir að trúfrelsi komst á á Íslandi árið 1874. 

Ævisaga Sveinabjarnar Beinteinssonar, MA ritgerð Eggerts Sólbergs Jónssonar og 

endurvakning þorrablóta verða skoðaðar ásamt fleiri greinaskrifum sem birtast í dagblöðum 

og tímaritum á þessu aldarlanga tímabili. 

1.1. Lög Ljósvetningagoða 

Trúarbragðaskiptin sem áttu sér stað í kringum aldamótin 1000 eru án efa einn af merkustu 

köflum í sögu Íslands en á því tímabili snéru landsmenn sér til kristinnar trúar og sögðu skilið 

við hin heiðnu goð. Oft er því hent fram að með kristnitökunni árið 999/1000 hafi allir menn 

tekið kristna trú og þar með hafi ásatrú horfið úr samfélaginu. Það þykir reyndar heldur 

ólíklegt og telja fræðimenn að samfélagsleg aðlögun að kristni hafi falist í áratuga þróun í 

stað eins ákveðins atburðar. Því er kristnitakan í dag álitin frekar sem lagalegur vendipunktur 

í langri og hægfara atburðarrás sem ómögulegt er að tímasetja nákvæmt.4 Kristnitakan sjálf 

er samt sem áður mikilvægur atburður og hafði áhrif á íslenskt samfélag og sögu þjóðarinnar 

um ókomna tíð. Þá er einna helst að nefna lagalegan úrskurð Þorgeirs ljósvetningagoða en 

hann fór með hlutverk sáttasemjara í trúarlegum deilum heiðinna og kristinna manna. Þá var 

honum falið þau völd að kveða á um hvaða trúarbrögð skyldu vera ráðandi hér á landi. 

Úrskurður hans var á þá leið að „...allir menn skyldi kristnir vera ok skírn taka, þeir es áðr 

                                                             
3 Stofnendum var tjáð af dómsmálaráðherra að framvísa þyrfti frekari gögnum til þess að umsókn um trúfélagið 
yrði tekin gild. Sjá „Saga félagsins“ Asatru.is [sótt 2. febrúar 2017].  
4 Hjalti Hugason, Kristni á Íslandi I. Frumkristni og upphaf kirkju, bls. 7-8.  
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váru óskírðir á landi hér...“5 en þó með nokkrum undantekningum; heiðnir menn máttu enn 

bera út börn, borða hrossakjöt og blóta goðunum á laun.  

Þessar undantekningar Þorgeirs bera vitni um hversu rótgróinn heiðinn siður hafi 

hugsanlega verið hér á landi og því þurfti að komast að samkomulagi til að friða báðar 

fylkingar. Óvíst er hversu lengi sumir landsmenn hafa haldið í heiðinn sið eftir kristnitökuna 

en í Ólafs sögu helga telur Snorri Sturluson að það hafi gerst snemma í valdartíð Ólafs helga 

Noregskonungs, eða í kringum 1024.6 Þetta eru með seinustu frásögnum um tilvist heiðins 

siðar á Íslandi í nánast 900 ár en hann átti eftir vakna aftur til lífsins á síðari hluta 19. aldar.  

 

1.2. Trúfrelsi, þórsmenn og þorrablót  

Árið 1874 markaði tímamót í sögu Íslands þegar Íslandingar fengu loks sína eigin stjórnarskrá 

og með henni öll þau mannréttindi sem við í dag tökum sem sjálfsögðum hlut. Eitt af þeim 

ákvæðum má finna í fimmta kafla þeirrar stjórnarskrár en sá kafli fjallar um trúmál. Þar 

kveður á um að landsmenn hafa rétt til trúfrelsis sem heimilaði öllum að stunda hér hvaða 

trú sem þeim sýndist. Fram að því höfðu lög kveðið á um að einungis hinn evangelíski 

lútherski siður væri leyfilegur til ástundunar hér á landi. Í stjórnarskránni 1874 segir í 45. 

grein að „Hin evangeliska lúterska kirkja skal vera þjóðskirkja á Íslandi...“7 og hefur það 

ákvæði haldist til dagsins í dag. Íslendingar voru þó ekki lengi að nýta sér þetta nýfengna 

trúfrelsi og fljótlega á 20. öld tóku að spretta upp önnur trúfélög á landinu en þau þó öll 

tengd kristnum sið. Sem dæmi um tvær mismunandi trúarhreyfingar sem komu upp snemma 

hér á landi má nefna stofnun rómversk-kaþólsku kirkjunnar árið 1895 og trúboð mormóna 

sem hófst rétt fyrir aldarmótin 1900. Kaþólski söfnuðurinn mætti lítilli sem engri mótspyrnu 

yfirvalda og var ekki lengi að koma sér fyrir í samfélaginu með m.a. stofnun skóla og 

sjúkrahúsa. Trúboð mormóna naut hins vegar ekki sömu vinsælda og barðist þjóðkirkjan 

gegn trúboðinu af krafti sökum þess hversu frábrugðnar kenningar þeirra voru í samanburði 

við það sem venjulegt þótti meðal annarra kristinna safnaða.8  

                                                             
5 Ari Þorgilsson, Íslendingabók, bls. 16. 
6 „...er Íslendingar hofðu fært log sín ok sett kristinn rétt eptir því, sem orð hafði til send Ólafur konungr.“ Sjá; 
Snorri Sturluson, Ólafs saga helga, bls. 214.   
7 Stjórnarskrá Íslands (1874), 45. gr.  
8 Pétur Pétursson, „Þjóðkirkja, frelsi og fjölbreytni“, bls. 269-270. 



6 
 

 Stuttu eftir að kverkatakinu var aflétt á trúarlífi samfélagsins tók sömuleiðis að bera á 

auknum áhuga og umfjöllun varðandi heiðinn sið. Fyrr á 19. öld hafði umfjöllun tengd 

þessum málum nánast alfarið birst á fræðilegum nótum í tímaritum og blöðum þ.e.a.s. um 

fræðiritin og akademískar hliðar ásatrúarinnar. Þá virðist álit samfélagsins fyrst og fremst 

hafa endurspeglað þann veruleika að þarna væri um að ræða sögulega menningu og atburði 

sem horfið hafi úr þjóðfélögum í gegnum aldirnar og að þessi trúarbrögð væru útdauð.9  Eftir 

að trúfrelsi komst á hér á landi breyttist þó orðræðan nokkuð; í skrifum manna tók að bera á 

trúarlegri umfjöllun í garð siðarins og heiðnin virtist aftur vera að riðja sér til rúms sem lifandi 

hluti af samfélaginu. Sem dæmi má nefna endurvakinn áhuga á þorrablótum meðal 

Íslendinga, sem spratt upp stuttu eftir innleiðingu trúfrelsis, og kvæði sem þeim oft fylgdu.  

Einar fyrstu heimildir um opinbert þorrablót Íslendinga er að finna frá Danmörku þar 

sem Íslendingar héldu slíkt blót í Kaupmannahöfn þann 24. janúar árið 1873. Frá þessu segir í  

tímaritinu Ný félagsrit og ber greinin yfirheitið „Full þórs“. Þar segir frá því að fólk hafi komið 

saman og haldið þorrablót að fornum sið. Samhliða frásögninni af blótinu er lofkvæði eftir 

Björn Magnússon Ólsen þar sem hann upphefur heiðinn sið forfeðra blótsgesta og hyllir 

guðinn Þór framar öðrum ásum.10 Þó svo að kvæðið sé ort sem gamankvæði og tilgangur 

þess líklega ætlaður að skemmta blótsgestum ber það þó með sér þann blæ að þarna hafi 

gestir ekki einungis verið að heiðra forfeður sína og sögu heldur virðist sem svo að blásið hafi 

verið lífi í gamlar glæður hins forna átrúnaðar með því að helga blótið Þór og öðrum guðum.  

Samskonar fréttir má sjá á Íslandi stuttu seinna en í janúar 1874, örfáum dögum eftir 

að Kristján IX veitti Íslendingum trúfrelsi, var haldin mikil veisla á Akureyri þar sem 

þjóðhátíðarárinu var fagnað og „...enn fremur drukkið minni Þórs...“.11 Rök má færa fyrir því 

að þarna hafi farið fram fyrsta opinbera þorrablótið á Íslandi svo öldum skipti en frásagnir 

eru til af öðru blóti sem fór fram á leynilegri samkomu árum áður. Þar var á ferð þorrablót 

Kvöldfélagsins í Reykjavík en samkvæmt fundargerðarbók félagsins fór það fram 2. mars 

1867. Félagið var leynifélag, þar ríkti ströng þagnarskylda meðal félagsmanna og fór blótið 

því fram á laun að flestum óvitandi.12 Ekki er vitað hvort þetta hafi verið fyrsta eða seinasta 

blót félagsins. Meðlimir Kvöldfélagsins kusu þó frekar að halda blót sín á laun og gæti ótti við 

                                                             
9 Sjá t.d.; Gísli Brynjúlfsson, „Um goðroð í fornöld og búðarskipun á Þingvöllum“, Ný félagsrit 1. janúar 1853 o.fl. 
10 „...því full var drukkið Ásum öllum, Og áttfalt þór.“ og „Æ, gef oss, þór! að þessu sinni, Að pjóra jafnmikið og 
þú! Vér signum hamri heiðið minni. Í hreinni trú.“ má finna í kvæðinu sem Björn orti. Sjá Björn Magnús Ólsen, 
„Full Þórs“, Ný félagsrit 1. janúar 1873, bls. 128-129.  
11 „Fyrsta Þjóðhátíðar samkoma 1874“, Norðanfari 26. nóvember 1874, bls. 121. 
12 Árni Björnsson, Þorrablót á Íslandi, bls. 53-58. 
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gagnrýni verið hluti af ástæðunni. Þetta er þó fyrsta áreiðanlega heimildin um blótshald hér á 

landi. Þó er talið að þorrablót (launblót) hafi verið haldin á sveitaheimilum allt frá kristnitöku 

þó svo að óvíst sé hversu heiðinn blær hafi verið yfir þeim.13  

Nokkrum árum seinna, árið 1881, hélt Fornleifafélagið í Reykjavík sömuleiðis opinbert 

þorrablót þar sem engu var til sparað en blaðið Þjóðólfur fjallaði svo um blótið;  

 

Salur sá, sem samsætið var haldið í, var skrýddur með fornum voðum, skjaldarmerkjum og 

öndvegissúlum. Samsætið byrjaði með griðasetningu að fornum sið, og var ekki undir 

borðum mælt meira. Við samdrykkjuna þar á eptir var minst hinna fornu goða, Óðins sem 

alföður, Þórs, Freys og Njarðar til ársældar, Braga, Freyju o. fl.“14 

 

Þessar nýstárlegu trúarbreytingar í samfélaginu, ef svo má kalla þær, voru þó ekki lausar við 

gagnrýni á þessum tíma frekar en í nútímanum. Ólafur Davíðsson nefnir í riti sínu Íslenzkar 

skemtanir, sem gefið var út árið 1888, að landsmenn hefðu ekki allir tekið vel í þessa nýju 

tísku sem þorrablótin voru. Þá hafði ákveðinn norðlenskur bóndi haft miklar áhyggjur af 

þessum þorrablótum landsmanna og hann hafði hallmælt þeim mikið á tali við höfundinn. 

Hann var hræddur um að með þessu áframhaldi myndu Íslendingar kasta frá sér kristinni trú 

og taka að tilbiðja hina heiðnu guði á ný s.s. Óðinn og Þór.15  

Fjölmargar fleiri heimildir má finna um þorrablót víðsvegar um landið en eru þær því 

einna helst áberandi í stærstu þéttbýlum landsins, Akureyri og Reykjavík. Þó leið ekki á löngu 

fyrr en þorrblót tóku að spretta upp í fleiri sveitum um land allt þó svo að ekki hafi hinum 

fornu guðum verið minnst á þeim öllum. Eitt er þó víst að með tilkomu stjórnarskrár og 

trúfrelsis 1874 hafi blótin orðið „afar íburðamikil og þrungin fornaldarrómantík“.16 Því er 

hægt að álykta að með auknu trúfrelsi, vott af þjóðernisstefnu og vaxandi áhuga á ásatrú hafi 

kviknað í gömlum glæðum hins heiðna siðar hér á landi.  

 

 

 

 

                                                             
13 Árni Björnsson, Þorrablót á Íslandi, bls. 95. 
14 Jón Jónsson, „Þorrablót“, Þjóðólfur 29. janúar 1881, bls. 10. 
15 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar gátur, skemtanir, vikivakar og þulur, bls. 22. 
16 Árni Björnsson, Þorrablót á Íslandi, bls. 96. 
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1.3. Fornaldarþrá og þjóðernishyggja 

Ein af þeim stefnum sem ýttu mjög undir áhuga almennings á ásatrú og heiðnum sið var 

vaxandi þjóðernishyggja á fyrri hluta 20. aldar. Sjálfstæðisbarátta Íslendinga hafði þróast 

hratt seinustu áratugi með tilkomu heimastjórnar árið 1904 og svo fullveldi 1918 og benti 

þróun þessi til þess að Ísland yrði sjálfstætt ríki innan nokkurra áratuga.  

Ein af algengustu birtingarmyndum þjóðernishyggju er oft aukinn áhugi fólks á 

sögum, hefðum og siðum fornaldar sem notaðar voru í þeim tilgangi að sameina þjóðina í 

gegnum sameiginlegan menningararf. Hin forna norræna goðafræði þjónaði þeim tilgangi að 

miklu leiti en umfjöllun um slík mál jókst gríðarlega á 3. áratugnum þegar þjóðernisstefnur 

voru mikið að ryðja sér til rúms í Evrópu. Í íslenskum fjölmiðlum og tímaritum má greinilega 

sjá þessa þróun þar sem hún fer stigmagnandi með hverjum áratugnum frá tilkomu trúfrelsis. 

Umfjöllunin var fyrst og fremst á fræðilegum nótum sem átti að upplýsa landann um þessa 

gömlu, og síður en svo gleymdu, menningarsögu þjóðarinnar. Hins vegar er einnig að finna 

skrif þar sem umræðan einkenndist frekar af  persónulegum skoðunum höfundar í stað 

fræðilegrar umfjöllunar. Þessi skrif birtust einna helst í formi ljóða og kvæða eða í greinum í 

tímaritum. Tvenn kvæði sem birtust í tímaritinu Réttur eftir Hannes Hafstein og Örn Arnarson 

eru vel lýsandi fyrir viðhorf manna í garð kirkjunnar og hins heiðna siðar á þriðja áratugi 20. 

aldarinnar. Annað kvæðið fjallar um hvernig kirkjan var að niðurlotum komin og einungis 

skugginn að sinni fyrri dýrð.17 Hitt kvæðið segir frá heiðnum rótum Íslendinga og hvernig 

hugur manna vonast frekar eftir framhaldslífi í Valhöll í stað þess að enda sem „vængjað þý í 

Paradís“.18  

Ein grein í skólablaði Menntaskólans í Reykjavík árið 1931 er einnig mjög lýsandi fyrir 

tíðaranda þessa tíma og sýnir hvernig heiðinn siður var upphafinn í nafni þjóðernishyggju. 

Höfundur greinarinnar er Sigurbjörn Einarsson, þá nemandi í Menntaskólanum í Reykjavík, 

og fer hann hörðum orðum um bæði kristinn sið og kirkjuna á Íslandi. Þó svo að á þeim tíma 

sem greinin var skrifuð voru enn 69 ár í að Íslendingar myndu halda 1000 ára kristnihátíð þá 

var sá sögulegi atburður ofalega í huga Sigurbjarnar. Þá kennir hann kristninni um að hafa 

rænt Íslendinga sínum sanna menningararfi og kallar kristnitökuna á Alþingi árið 1000 

vettvanginn þar sem „hið síðasta hæli norrænnar hugsunar var niðurbrotið“. Sigurbjörn 

furðar sig einnig á því að menn vilji frekar minnast þeirra manna „sem best gengu fram í því 
                                                             
17 Hannes Hafsteinn, „Sannleikurinn og kirkjan“, Réttur 1. apríl 1930, bls. 163. 
18 Örn Arnarson, „Sannleikurinn og kirkjan“, Réttur 1. apríl 1930, bls. 163-164. 
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að gróðursetja hin annarlegu frækorn Kristni og Gyðingdóms á landi hjer“ og vill því frekar að 

þeirra manna sé minnst sem vörðu og vernduðu heiðinn sið allt til enda.19 Gagnrýni sem þessi í 

garð kirkjunnar og upphafning hins gamla tíma gullaldar Íslands er eitt af helstu einkennum 

þeirrar þjóðernishyggju sem dreif áfram sjálfstæðisbaráttu Íslendinga á 20. öldinni.20 Þessi 

skrif, ásamt fjölda annarra, eru nokkuð lýsandi fyrir þá skoðun að margir töldu ástrúna vera 

hin réttu trúarbrögð landsins og telji það miður að þau hafi horfið úr samfélaginu.21 

1.4. Allsherjargoðinn og stofnun félags 

Sveinbjörn Beinteinsson var lengst af bóndi á Daghálsi í Grafardal, Borgarfirði. Hann var 

ljóðskáld mikið og eftir hann er að finna fjöldan allan af kvæðum, ljóðum og bókum. Einna 

þekktastur er hann þó fyrir að vera einn af upphafsmönnum Ásatrúarfélagsins hér á landi og 

að eiga hvað stærstan þátt í endurvakningu heiðins siðar á sviði trúarbragða. Fæddur árið 

1924 upplifði hann stórbrotna tíma breytinga í samfélaginu allt eftir seinna stríð þar sem nýir 

og frjálslegri straumar mættu íhaldsömum hefðum fortíðar. Þá mætti einna helst nefna hið 

svokallaða „hippa tímabil“ þar sem yngri kynslóðir tóku fjölbreytileika samfélagsins fagnandi 

og vildu losna úr fjötrum hefða eldri kynslóða. Tíðarandi 7. áratugs 20. aldar hefur því þótt 

hentugur fyrir slíka trúarlega breytni sem Ásatrúarfélagið var. Sveinbjörn lýsir þessum tíma 

sjálfur í ævisögu sinni og hvernig hugmyndaheimur sinn og annarra Íslendinga tók 

breytingum í kjölfar þessara tíma;  

Í mörgu því fólki sem ég kynntist um það leyti sem Ásatrúarfélagið varð til bjó mikil 

hugmyndafræði um gamla tímann. Það var ein leiðin til að losna undan fjötrum og 

kreddum tímans. Slíkt verður ekki eingöngu gert með því að umbylta öllu og splundra; 

eins og alltaf hefur tíðkast með róttækar hreyfingar leita þær líka aftur í tímann. Það getur 

ekki orðið nein framtíð án fortíðar, því rokkar þetta á milli. Sumt af því sem haldið var á 

lofti um þetta leyti samrýndist einmitt því sem ég vildi sjá gerast ... Fólk var ekki eingöngu 

að hlaupa út um víðan völl. Það vildi finna eitthvað.22  

                                                             
19 Sigurbjörn Einarsson, „Þjóðin. – Trúin“, Skólablaðið 14. mars 1931, bls. 1. 
20 Gunnar Karlsson, „The Emergence of Nationalism in Iceland“, Ethnicity and Nation Building in the Nordic 
World, bls. 53. 
21 Sigurður Nordal, „Heilindi“, Iðunn 1. janúar 1926, bls. 46-48. 
22 Sveinbjörn Beinteinsson og Berglind Gunnarsdóttir, Allsherjargoðinn, bls. 130.  
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Sveinbjörn var alla ævi mikill áhugamaður um fornbókmenntir og goðafræði og hugmyndina 

um heiðið trúfélag má án efa tengja við þann áhuga. Sveinbjörn var þó skírður og fermdur í 

lúterskri trú eins og alsiða var á Íslandi á þeim tíma. Hann talar samt um að skiptingin milli 

kristinnar trúar og heiðins siðar hafi ekki tekið á hann þar sem köllunin einfaldlega 

breyttist.23 Heiðið helgihald má þó rekja lengra aftur en til stofnunar Ásatrúarfélagsins en 

bæði Sveinbjörn og Jörmundur Ingi Hansen höfðu báðir tekið upp heiðinn sið sem trúarbrögð 

nokkrum árum áður en félagið var stofnað árið 1972. 24 Þá hafði Sveinbjörn tekið upp siðinn í 

Borgarfirði ásamt bróður sínum en Jörmundur Ingi í Reykjavík. Nokkuð treglega gekk að fá 

fólk til liðs við trúarsöfnuðina fyrstu árin og var það ekki fyrr en vorið 1972 sem hugmynd að 

raunverulegu trúfélagi var hrint í framkvæmd.25   

Eins og komið hefur fram áður var Sveinbjörn Beinteinsson einn af upprunalegu 

stofnendum Ásatrúarfélagsins, lék lykilhlutverk í stofnun þess og barðist einna mest fyrir 

löggildingu félagsins. Hann kom þó ekki einn að stofnuninni en alls voru stofnendur 11 eða 

12 þó svo að sumir hafi verið meira áberandi í starfi þess að aðrir.26 Dagur Þorleifsson, 

Þorsteinn Guðjónsson og Jörmundur Ingi Hansen tóku allir þátt í stofnun félagsins og voru 

hvað mest áberandi í starfi þess ásamt Sveinbirni. Dagur var blaðamaður menntaður í 

Svíþjóð og formaður Guðspekifélagsins þegar félagið var stofnað 1972. Guðspekifélagið var 

félagskapur manna sem leituðust eftir betri skilningi á eðli mannsins og tilgangi hans í 

heiminum í gegnum samblöndu af trúarbrögðum, vísindum og heimspeki.27 Endurvakning 

fornra trúarbragða eins og ásatrúarinnar hafa því ef til vill höfðað vel til fólks sem aðhylltist 

slíka lífsspeki.  

Þorsteinn var einna helst þekktur sem áberandi talsmaður Félags Nýalssinna hér á 

landi sem og erlendis og seinna meir sem talsmaður ásatrúar út um allan heim.28 Nýalssinnar 

aðhylltust nokkurs konar dulvísindastefnu þar sem áhersla var lögð á að samband milli 

hnatta væri ekki bara til staðar heldur hluti af daglegu lífi mannsins. Þá valt framhaldslíf 

hvers og eins á andlegum þroska einstaklingsins en eftir dauðann væri fólk flokkað á 

                                                             
23 Sveinbjörn Beinteinsson og Berglind Gunnarsdóttir, Allsherjargoðinn, bls. 182-183. 
24 Viðtal við Jörmund Inga Hansen, 21. mars 2017 og viðtal við Hilmar Örn Hilmarsson 1. apríl 2017. 
25 Viðtal við Jörmund Inga Hansen, 21. mars 2017. 
26 Heimildum ber ekki fullkomlega saman um fjölda stofnmeðlima og því miður er ekki til neitt fundarskjal sem 
staðfestir ákveðinn fjölda. Jörmundur Ingi segist sjálfur ekki munda fullkomlega eftir fjölda stofnenda en játar 
að það gæti verið sökum þess að þegar slík talning standi yfir telji menn ekki sjálfan sig með. Sjá viðtal við 
Jörmund Inga Hansen 21. mars 2017.  
27 Eggert Sólberg Jónsson, Ásatrú á Íslandi við upphaf 21. aldar, bls. 92. 
28 Sigurður Þórðarson, „Þorsteinn Guðjónsson“, Morgunblaðið 30. janúar 2000, bls. 43. 



11 
 

mismunandi plánetur eftir þessu þroskastigi. Þá áttu draumar manna einnig að vera nokkurs 

konar sýn á það líf sem var að finna á öðrum plánetum.29 Plánetukenningum dr. Helga 

Pjeturss, stofnanda Nýalls, svipar því að einhverju leyti til heimsmyndar ásatrúarinnar en þar 

er sagt frá níu heimum, eða plánetum, og greint frá mismunandi lífi á þeim öllum. Þarna er 

hugsanlega tenging milli kenninga Nýallssinna og ásatrúar sem gæti hafa vakið áhuga þeirra 

sem höfðu lesið sér til um Nýalls og svipaða dulspeki.  

Jörmundur Ingi var í þá daga áberandi í tónlistarbransanum, framkvæmdarstjóri 

plötuútgáfunnar Sarah, og hafði um nokkurra ára skeið reynt að hvetja til stofnunar 

Ásatrúarfélags á Íslandi. Auk þess kenndi Jörmundur sig við „hippa-kynslóðina“ og þær 

frjálslyndu samfélagsstefnur og þær þjóðfélagslegu breytingar sem sú kynslóð boðaði. 30 Eins 

og sést komu þessir menn úr öllum áttum samfélagsins og í fyrstu virðast þeir eiga fátt 

sameiginlegt annað en að vilja efla menningararf forfeðra sinna og stofna heiðið trúfélag. 

Hins vegar þegar litið er dýpra á bakgrunn stofnenda virðast þeir allir hafa aðhyllst sérstaka 

lífsspeki eða kenningar sem þóttu nokkuð frábrugðnar því sem eðlilegt var á þeim tíma. 

Upphafsmenn félagsins tilheyrðu því allir nokkurns konar minnihlutahópum, sem greindu þá 

frá restinni af samfélaginu, jafnvel áður en þeir stofnuðu Ásatrúarfélagið.  

Ákvörðun var tekin og voru menn sammála um að stofna trúfélag sumardaginn fyrsta, 

20. apríl 1972. Jörmundur Ingi segir svo frá; 

Og Dagur bara drífur í því að hann tekur á leigu turnherbergið á Hótel Borg og síðan var 

þessu bara dreift að við ætluðum að hittast þarna ... það var allavegana að við hittumst 

þar og þá var ákveðið að stofna þetta og við sögðum nú alltaf að við hefðum verið 12 af 

því að það er svona betri tala og síðan er það að það er haldinn, ég man ekki hvurt að við 

hittumst oftar á Hótel Borg ... Og en síðan var haldinn fundur, þegar fólk var aðeins búið 

að venjast þessu, þá er haldinn fundur inná Hótel Esju. Og þar var einhvers staðar nálægt 

því að vera 36 manns og þar var félagið stofnað...31 

 

 

                                                             
29 Sigurður Þórðarson, „Þorsteinn Guðjónsson“, Morgunblaðið 30. janúar 2000, bls. 43. 
30 Eggert Sólberg Jónsson, Ásatrú á Íslandi við upphaf 21. aldar, bls. 92. 
31 Viðtal við Jörmund Inga Hansen 21. mars 2017. 
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2. „Þetta er alls enginn brandari“ 

Nú hafði félag ásatrúarmanna verið stofnað og því var næsta skref að fá það löglega 

viðurkennt sem trúfélag. Á meðan það strembna lagaferli átti sér stað þurfti Ásatrúarfélagið 

um leið að verjast á öðrum vígvelli; viðbrögðum samfélagsins. Allir Íslendingar þekkja til 

heiðins siðar og læra eitt og annað um hin fornu trúarbrögð allt frá blautu barnsbeini. Samt 

sem áður kom það mörgum hverjum á óvart þegar trúfélag ásatrúarmanna var stofnað hér á 

landi og voru viðbrögðin jafn ólík og þau voru mörg. Á fyrstu árum félagsins þurftu 

forsvarsmenn þess að slá á fjöldan allan af efasemdum sem spruttu upp meðal fólks að svo 

virðist vera úr lausu lofti. Auk þess þurftu ásatrúarmenn að verja og réttlæta helgihald sitt og 

athafnir á borð við hjónavígslur, nafnagiftir sem og réttindi til útfara og greftrunar í takt við 

sínar hefðir og siði. Í þessum kafla verða því aðallega tekin fyrir viðbrögð samfélagsins og 

umfjöllun fjölmiðla í garð þessa nýja trúfélags. Þá verða skoðuð viðbrögðin sem birtust í garð 

félagsins fyrstu sjö mánuðina og reynt að greina hvaða ástæður lágu að baki umfjölluninni. 

Því næst verður skoðuð sú aukning sem varð á umfjöllun í garð félagsins í kringum áramótin 

1972-73 og hvaða ástæður stóðu þar að baki. Að lokum verður tekin fyrir sú umfjöllun sem 

birtist seinustu mánuðina fyrir löggildingu félagsins og hvernig hún hafði breyst frá fyrstu 

dögum þess. 

2.1. Árdagar félags og fyrstu viðbrögð 

Viðbrögð almennings við stofnun Ásatrúarfélagsins voru fjölbreytt þar sem landsmenn 

virtust margir hafa skoðun á málinu. Ummælin sem fylgdu í kjölfarið lituðust einna helst af 

einstaklingsbundnum skoðunum á borð við fögnuð, andúð, grín og undrun. Eftirfarandi 

greinar og pistlar eru dæmi um fyrstu viðbrögð íslensks almennings við endurreisn heiðins 

siðar á landinu og sýna vel hvernig álit fólks var skipt.  

Dagblaðið Vísir er fyrsti fjölmiðillinn til þess að birta frétt um stofnun félagsins, eða sex 

dögum eftir upprunalega hitting tólfmenninganna. Þá var ekki búið að halda opinberan 

stofnfund en hann hafði verið auglýstur tíu dögum seinna eða sunnudaginn 30. apríl 1972. Í 

þessari stuttu umfjöllun 26. apríl 1972 greinir Vísir frá því að „Ásatrúarmenn hugleiða 

stofnun löglegs safnaðar“ hér á landi þar sem stofnun trúfélagsins hafði farið fram nokkrum 

dögum fyrr.32 Umfjöllunin heldur áfram og segir; „Níu trúarsöfnuðir eru viðurkenndir 

                                                             
32 „Ásatrúarmenn hugleiða stofnun löglegs safnaðar“, Vísir 26. apríl 1972, bls. 20. 
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hérlendis eins og sakir standa, en líkur benda til, að áður en langt um líði bætist sá tíundi við, 

söfnuður Ásatrúarmanna“.33 Aðalundirstaða greinarinnar er viðtal sem tekið var við Baldur 

Möller, skákmeistara og þáverandi ráðuneytisstjóra í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu.34 

Hann segist ekki getað svarað því hvort ásatrúarmenn muni fá löglega viðurkenningu að svo 

stöddu þar sem enn hafi forsvarsmenn félagsins ekki gert dóms- og kirkjumálaráðuneytinu 

grein fyrir því á hverju trúarathafnir þeirra muni byggja. Spurður að því hvort að hann teldi 

líklegt að Ásatrúarfélagið fengi viðurkenningu stjórnvalda svaraði hann;  

 

Ja, eins og ég segi, þá er það ekki ljóst ennþá. Þeir hafa ekki gert okkur grein fyrir því 

skipulagi, sem þeir hyggjast móta safnaðarstarf sitt á. Ásatrú var svo sem í hávegum höfð 

hér landi í eina tíð, en það er ekki víst, að trúarathafnir þeirra samræmist í einu og öllu 

okkar siðgæði í dag. Ég er t.d. hræddur um að það yrði þeim nokkur þrándur í götu, að 

ætla að grundvalla sínar trúarathafnir á mannfórnum. Það kynni að vera, að einhverjum 

líkaði það ekki, gæti ég trúað...35   

Þó svo að þessi seinustu ummæli Baldurs um mannfórnir beri með sér vott af gríni þá virðast 

leynast í þeim alvarlegar efasemdir um að þessir nýju heiðingjar geti gengt sömu 

siðferðisreglum og viðgengust í almennum samfélögum 20. aldarinnar. Hann virðist halda í 

gamlar sögur um fórnir ásatrúarmanna sem birtast mönnum allt frá barnsaldri í sögubókum 

og fornum kvæðum. Þessar rótgrónu hugmyndir landsmanna um hinn gamla heiðna sið hafa 

líklega fætt með sér fyrirfram ákveðnar hugmyndir, meðvitað eða ekki, um helgihald og siði 

ásatrúarmanna 20. aldarinnar. Eitt atriði er þó vert að benda á en það er að þessi ummæli 

komu frá einum hæst setta starfsmanni innan þess tiltekna ráðuneytis sem myndi skera úr 

um hvort trúfélagið á endanum fengi löggildingu. Svo virðist sem að áður en formleg umsókn 

um löggildingu félagsins væri send inn hafi verið ákveðnar efasemdir til staðar innan 

ráðuneytisins.  

Sunnudaginn 30. apríl var sem áður segir haldinn opinber stofnfundur félagsins og var 

öllum frjálst að mæta sem vildu. Þar bauðst fólki að skrá sig í trúfélagið og var útkoman sú að 

aðeins á þeim tíu dögum sem liðu milli stofnunar og opinbers stofnfundar hafði fjöldi 

                                                             
33 „Ásatrúarmenn hugleiða stofnun löglegs safnaðar“, Vísir 26. apríl 1972, bls. 20. 
34 Vef. „Baldur Möller“, Mbl.is 1. desember 1999 [sótt 3. mars 2017]. 
35 „Ásatrúarmenn hugleiða stofnun löglegs safnaðar“, Vísir 26. apríl 1972, bls. 20. 
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félagsmanna þrefaldast. Þá voru meðlimir orðnir 36 talsins.36 Einungis þremur dögum eftir 

opinbera stofnfundinn, 3. maí, birtir Vísir aðra stutta grein um málið. Umfjöllunin er með öllu 

hlutlaus og greinir einungis frá því að ásatrúarmenn hafi þegar hafið starf sitt af fullum krafti 

og að „Félagið mun afla sér lagalegrar viðurkenningar á næstunni...“.37 Spurning er hvort  

einhvern hefði þá grunað að ferlið myndi dragast lengur en svo og að það tæki rúmlega ár og 

nokkrar umsóknir að fá trúfélagið viðurkennt. Ásatrúarmenn voru þó nokkurns konar 

frumkvöðlar í þessu máli þar sem þeir voru fyrstir til að sækjast eftir viðurkenningu á 

trúfélagi sem ekki tengdist kristnum sið eða abrahamísku trúarbrögðunum á einn eða annan 

hátt. Þeir voru því fyrstir til þess að ryðja veginn fyrir almennri fjölmenningu í trúarlegu 

samfélagi landsins. Ásatrúarfélagið var sömuleiðis fyrsta trúfélagið á landinu sem sóttist eftir 

viðurkenningu á fjölgyðistrú og hafnaði þar með þeirri kenningu um einn almáttugan guð 

sem hafði verið allsráðandi í hinum vestræna heimi í hundruði ára. Því er ekki með öllu 

óskiljanlegt að stofnun slíks félags hafi komið mönnum nokkuð spánskt fyrir sjónir.  

 Ekki er þó að finna efasemdir eða dulda andúð í öllum fyrstu fréttum af stofnun 

félagsins. Strax 1. maí, daginn eftir að opinber stofnfundur Ásatrúarfélagsins fór fram, birtist 

lofgrein í tímaritinu Spegillinn þar sem endurvakningu heiðins siðar er hælt í bak og fyrir. 

Höfundur virðist taka þessum breytingum í trúarlífi landsmanna með fögnuði og segir enn 

fremur að „Loks hafa íslendingar vaknað af nær þúsund ára dvala og kastað þeirri villutrú, 

sem troðið var upp á þá af misvitrum mönnum árið þúsund. Íslendingar hafa aldrei orðið 

kristnir i alvöru, heldur öllu fremur upp á sport, fyrst til þess að þóknast erlendum 

höfðingjum, síðan til þess að hafa fé út úr almúga manna“.38 Þó svo að greinin sé jákvæð í 

garð ásatrúar þá virðist höfundur sömuleiðis bera horn í síðu kristinnar trúar sem og 

kirkjunnar hér á landi. Þetta svipar til greinar Sigurbjarnar Einarssonar árið 1931 þar sem 

fornaldardýrkun var ráðandi í skrifum og hugsunarhætti höfundar [sjá 1.4.]. Höfundur vill 

m.a. meina að kristnum sið hafi verið þvingað upp á Íslendinga, viðhaldið með lögum og þeir 

þar með rændir menningararfi sínum. Auk þess að vera augljóslega hlutdrægur 

stuðningsmaður Ásatrúarfélagsins tekur höfundur greinarinnar einkar djúpt í árina undir 

lokinn þegar hann leggur ásatrúarmönnum orð í munn og segir  „Ásatrúarmenn hyggjast 

afkristna landið og afmá kirkjur og kapellur fyrir árið tvöþúsund en endurreisa ríki Óðins og 

                                                             
36 Jörmundur Ingi Hansen, „Saga Ásatrúarfélagsins“, Vor siður (1995), bls. 12. Sjá einnig viðtal við Jörmund Inga 
Hansen 21. mars 2017. 
37 „Ásatrúarmenn hinir nýju leita viðurkenningar“, Vísir 3. maí 1972, bls. 13.  
38 Jón Hjartarson, „Tökum upp ásatrú fyrir árið tvöþúsund“, Spegillinn 1. maí 1972, bls. 14.  
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þeirra bræðra.“.39 Hvort sem að þessi seinasta fullyrðing sé grín eða sprottin af óskhyggju þá 

hafa engar slíkar yfirlýsingar komið frá Ásatrúarfélaginu eða meðlimum þess enn þann dag í 

dag. Önnur grein, sem birtist í Morgunblaðinu 22. júní, fjallar um stofnun félagsins á 

svipuðum háðslegum nótum og gerir grín að átrúnaðinum og þeim sem ástunda hann. 

Höfundur bendir m.a. á að til þess að öðlast í Vahöll þá sæluvist sem margir vafalaust sækjast 

eftir þurfi þeir að falla á einhvern hátt fyrir járni eða stáli og bendir ásatrúarmönnum 

góðfúslega á að heimsókn til Víetnam eða í nýja sláturhúsið á Húsavík ætti að útkljá málið.40 

Hvort sem að þarna sé um að ræða alvörulausa kímni eða dulda ádeilu er erfitt að skera úr 

um en óhætt er að fullyrða að greinin er bráðskemmtileg.  

Þann 12. maí birti blaðið Ný vikutíðindi frétt af stofnun félagsins en þar virðist 

höfundur greinarinnar veita sjálfum sér nokkuð skáldaleyfi í skrifum sínum. Þar greinir hann 

frá áætlaðri byggingu hofs og telur upp ákveðin goð og gyðjur sem yrði hægt að blóta í því 

tiltekna hofi. Eins fullyrðir höfundur að þar verði trúarathafnir kynjaskiptar.41 Nokkuð 

merkilegt þykir að höfundur greinarinnar skuli greina frá þessu þar sem Ásatrúarfélagið sjálft 

hafði ekki enn gefið út yfirlýsingu þess efnis að hof skyldi byggt á landinu og hvað þá 

ákveðinn lista yfir þá æsi og ásynjur sem þar skyldi blóta.42 Hilmar Örn, núverandi 

allsherjargoði Ásatrúarfélagsins, þvertekur fyrir yfirlýsingar um að nokkurn tímann hafi verið 

áætlað að halda kynjaskipt blót og telur að þarna sé einungis um grín höfundar í garð 

félagsins að ræða.43  Undir lok fréttarinnar skrifar höfundur að þegar bygging hofsins væri 

hafin þá „ráðgerir sértrúarflokkur ásatrúarmanna að stofnsetja sparisjóð“ þess efnis að 

styrkja bygginguna. Þá hafi sjóðnum þegar verið gefið nafn en hann skuli kallast VÆTTIN.44 

Upplýsingar um slíkan sjóð höfðu þá aldrei litið dagsins ljós, ekki frekar en áætlanir um 

byggingu hofs, og er því góð spurning hvaðan höfundur greinarinnar hefur þessar heimildir 

sínar.45    

Grein sem birtist í blaðinu Kirkjuritið 1. júní fjallar ekki um endurvakningu heiðins 

siðar á jafn léttum nótum. Öfugt við umfjöllunina í t.d. Speglinum og Nýjum vikutíðindum er 

                                                             
39 Jón Hjartarson, „Tökum upp ásatrú fyrir árið tvöþúsund“, Spegillinn 1. maí 1972, bls. 14. 
40 „Ásatrú“, Morgunblaðið 22. júní 1972, bls. 4. 
41 „Ásatrúarmenn. – Ósk um rassskellingu“, Ný vikutíðindi 12. maí 1972, bls. 3. 
42 Fyrstu yfirlýsingar um áætlaða byggingu hofs koma fram í bréfi sem berst dóms- og kirkjumálaráðuneyti ekki 
fyrr en 13. nóvember 1972, hálfu ári eftir að greinin er skrifuð. Sjá; ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. 
nr. B/1332. Bréf frá Sveinbirni Beinteinssyni o.fl. til dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, ódagsett. 
43 Viðtal við Hilmar Örn 1. apríl 2017 [upplýsingar eftir viðtalið í tölvupósti]. 
44 „Ásatrúarmenn. – Ósk um rassskellingu“, Ný vikutíðindi 12. maí 1972, bls. 3. 
45 Viðtal við Hilmar Örn 1. apríl 2017 [upplýsingar eftir viðtalið í tölvupósti]. 
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höfundur þessa pistils ekki sáttur með stofnun Ásatrúarfélags. Hann viðurkennir með trega 

að Íslendingar séu frá ásatrúarmönnum komnir og telur svo upp nokkur atriði sem einkenndu 

heiðið samfélag forfeðra Íslendinga fyrr á öldum eins og t.d. barnaútburð, blóðhefnd og rétt 

hins sterkasta og færasta til framdráttar í samfélaginu. Hann dregur umfjöllun sína svo 

saman og segir „Fyrir fáeinum árum var slíkt kallað fasismi, nazismi eða annað þaðan af verra 

á Vesturlöndum. — Á þessu Herrans ári, 1972, hefur verið stofnað trúfélag Ásatrúarmanna á 

Íslandi“.46 Höfundur lýsir þar yfir áhyggjum sínum að með tilkomu ásatrúar fari „kristnar 

hugsjónir“ og siðferði hrakandi meðal landsmanna og að villimannslegar athafnir eins og 

barnaútburður verði teknar upp á ný.47 Þarna virðist höfundur, eins og margir aðrir, byggja 

skoðanir sínar á vitneskju um hið gamla samfélag þar sem heiðinn siður var ráðandi og tengir 

hann beint við ásatrúarmenn nútímans. Aftur verður að taka tillit til þess að félagsmenn 

höfðu enn ekki opinberað reglur Ásatrúarfélagsins og því gæti tilgangur þess vafist fyrir 

utanaðkomandi leikmönnum. Þó mætti segja að ranghugmyndir um hugsanlegar mannfórnir 

og barnaútburð sé erfitt að réttlæta á þeim forsendum einum. Ef til vill hefur ótti sem þessi 

frekar stafað af persónulegum efasemdum heldur en skorti á upplýsingum og skilgreiningum 

á kenningum Ásatrúarfélagsins sjálfs.  

 24. júní árið 1972 er dagur sem er mjög vanmetinn þegar kemur að sögu Íslands; á 

þessum degi fór fram fyrsta blót hins nýja Ásatrúafélags og á það mætti fjöldi fólks, meðlimir 

í félaginu sem og ekki.48 Sögulegt mikilvægi atburðarins fellst ekki einungis í því að þarna 

hófst formlega helgihald heiðins siðar á ný á Íslandi, heldur var þetta fyrsta opinbera heiðna 

blótið á Íslandi í tæplega 1000 ár svo vitað sé. Þetta er án efa merkur viðburður í sögulegu 

sem og félagslegu samhengi en með þessu formlega helgihaldi hafði Ásatrúarfélagið í raun 

fest sig í sessi sem trúfélag þó svo það hafði ekki enn fengið löglega staðfestingu. Það sem 

þykir þó einkar merkilegt er að hvergi er fjallað um þennan viðburð í fjölmiðlum landsins, 

hvorki í góðu né illu. Virðist sem svo að þetta sögulega blót hafi annað hvort farið framhjá 

landsmönnum eða að það hafi ekki þótt nógu fréttnæmur atburður til þess að verðskulda 

umfjöllun. Líklegra verður þó að teljast að þessi atburður hafi farið framhjá fjölmiðlum því 

fram að þessu höfðu birst fréttir af fundum og öðrum viðburðum félagsins. Hilmar Örn 

                                                             
46 Guðmundur Óli Ólafsson, „Ásatrú- og hjálparbeiðni Íslenzks borgara“, Kirkjuritið 1. júní 1972, bls. 156.  
47 Guðmundur Óli Ólafsson, „Ásatrú- og hjálparbeiðni Íslenzks borgara“, Kirkjuritið 1. júní 1972, bls. 156. 
48 Vef. „Saga félagsins“ Asatru.is [sótt 14. mars 2017].  
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minnir að blót þetta hafi einungis verið skipað nokkrum af stofnendum félagsins á 

Þingvöllum og því líklegt að það hafi ekki fengið mikla athygli.49  

Þó svo að einstaklingar virðast hafa haft mismunandi skoðanir á stofnun félagsins eru 

þrenn mismunandi viðbrögð sem standa uppúr og setja lit sinn á fyrstu umfjöllunina í garð 

Ásatrúarfélagsins. Fyrst ber að nefna hlutlausa umfjöllun fréttamiðla þar sem forsvarsmenn 

félagsins voru fyrst og fremst spurðir hlutlausum, fræðilegum spurningum og siðir og stefna 

trúfélagsins var kynnt. Í öðru lagi er eitthvað um neikvæða umfjöllum frá einstaklingum sem 

annað hvort skildu ekki siðinn að fullu eða lituðust af hlutdrægum og fyrirfram ákveðnum 

hugmyndum í garð ásatrúarmanna og sögu heiðins siðar. Þetta virðast þó ekki hafa verið 

algengar skoðanir meðal almennings þar sem reynsla flestra stofnenda hafi verið sú að 

almennt hafi fólk gjarnan tekið þessum breytingum fagnandi og sýnt félaginu mikinn áhuga.50 

Einna mest hefur þó borið á því að viðbrögð samfélagsins hafi einkennst af gríni og að 

stofnun félagsins hafi ekki verið tekin alvarlega. Fyrir mörgum virtist þetta einungis vera 

sértrúarhópur „furðufugla“ sem gerðu þetta sjálfir að gamni sínu.51 Þó nokkrar greinar hafa 

að geyma leynda háðslega umfjöllun í garð félagsins, þó svo þær virðist ekki gera beint grín 

af félaginu sjálfu, en aðrar gera beint grín af söfnuðinum eins og lesa má hér á undan.  

Forsvarsmenn Ásatrúarfélagsins reyndu að slá á slíka háðslega umræðu með því að 

koma fram og ræða um félagið á alvarlegum og fræðilegum nótum til þess að fullvissa fólk 

um að ásatrúarmönnum væri fúlasta alvara.52 Samt sem áður virðast margir ekki hafa getað 

tekið siðinn alvarlega og ekki hikað við að tjá efasemdir sínar opinberlega.53 Þetta háðslega 

viðhorf  í garð félagsins virðist hins vegar hafa lifað í nokkra stund í samfélaginu eins og sjá 

má til dæmis á niðurstöðum skoðanakönnunar sem dagblaðið Vísir gerði 7. ágúst 1973. Þar 

var fólk úti á götu spurt þeirrar einföldu spurningar; „Haldið þér að Ásatrúarmönnum sé 

alvara?“. Afgerandi meirihluti telur þetta einungis kjánalegt uppátæki, leikaraskap og sjá 

enga alvöru í þessu. Flestir eru þó einnig sammála því að félagið megi alveg starfa á Íslandi og 

                                                             
49 Viðtal við Hilmar Örn Hilmarsson 1. apríl 2017 [upplýsingar eftir viðtalið í tölvupósti]. 
50 „Þegar maður hitti fólk þá voru viðbrögðin alveg 99% „pósitív“. Það kom kannski einn og einn og kallaði mann 
djöflatrúarmann og eitthvað en maður bara hristi það af sér... það var svona helst að menn öbbuðust aðeins 
upp á mann á börum en þeir voru fljótir að hætta því þegar enginn tók undir sem var í kring. Eiginlega 
ókosturinn við þetta var sá að maður mátti ekki koma inn á bar án þess að það kæmi röð af fóki sem vildi bjóða 
manni í glas“. Sjá; viðtal við Jörmund Inga Hansen 21. mars 2017. 
51 Viðtal við Hilmar Örn Hilmarsson 1. apríl 2017. 
52 „Þetta er alls enginn brandari“, Vísir 8. júní 1972, bls. 4.  
53 „Ásatrúarmönnum vandi á höndum“, Tíminn 3. ágúst 1972, bls. 2. 
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beri enga andúð í garð ásatrúarmanna.54 Því virðist sem svo að þessi kafli beri nafn með 

rentu, „Þetta er alls enginn brandari“. 

2.2. Vetrarstríð  

Umræðan í fjölmiðlum virðist nánast hafa horfið með öllu þegar líða tók á árið. Í september, 

október og nóvember er svo gott sem ekkert skrifað um Ásatrúarfélagið eða heiðinn sið á 

landinu að tveimur greinum undanskildum sem komu báðar út í september. Báðar 

greinarnar eru ádeilur á stofnun félagsins og hvernig þær eru ógn við kristna trú og 

menningu á Íslandi. Sú fyrri birtist þann 6. september í Morgunblaðinu. Þar skrifar séra 

Árelíus Níelsson, prestur í Langholtsprestakalli í Reykjavík og kennari.55 Hann lýsir ásatrú þess 

daga sem ekkert meira en tískubylgju sem leidd er af tónlistamönnum og hippum. Eins nefnir 

hann að hinn forni heiðni siður sé „Vissulega virðuleg trúarbrögð, með ýmislegt gott í 

kjalsoginu, ef vel er leitað, en samt sem áður trú hefnda og haturs“ og boðar þar af leiðandi 

aðrar siðferðis reglur sem brjóta á ríkjandi kristnum gildum. Þá líkir höfundur gildum ásatrúar 

við kenningar nasista- og fasistahreyfinga fyrri tíma í Evrópu þar sem álíka lítil virðing var 

borin fyrir lífum annarra.56 Seinni greinin kemur út nokkrum dögum seinna, 10. september, 

og er einnig eftir Árelíus Níelsson. Sú grein fer engum blíðari orðum um ásatrúna en þar telur 

höfundurinn heiðinn sið afvegaleiðandi frá góðu siðferði og óttast að barna- og blóðfórnir 

verði teknar upp á ný fái ásatrúin að skjóta rótum aftur í landinu.57 Þetta virðast þó hafa 

verið einu skrifin í garð ásatrúarmanna á þessu þriggja mánaða tímabili en þrátt fyrir það eru 

þau lýsandi og varpa betur ljósi á hvernig viðhorf manna innan prestastéttarinnar voru í garð 

hins nýja heiðna siðar. Þessar athugasemdir Árelíusar, sem og áðurnefnd grein í Kirkjuritinu, 

virðast einkennast fyrst og fremst áhyggjum um hvaða áhrif þessi nýja fjölgyðistrú ætti eftir 

að hafa á fylgi og boðskap kristinnar trúar á Íslandi.  

Í byrjun desembermánaðar komust mál Ásatrúarfélagsins enn og aftur í fjölmiðla. 

Mánuðirnir desember 1972 og janúar 1973 voru nokkuð þétt setnir af fréttum og skrifum 

tengdum málefnum Ásatrúarfélagsins. Í desember snérist umfjöllunin þó aðallega um 

ákveðna yfirlýsingu Ásatrúarfélagsins þar sem höfðað var til þjóðerniskenndar almennings í 

                                                             
54 Ummæli á borð við; „Þetta er allt saman leikaraskapur. En því ekki að leyfa mönnum að leika sér?“ koma fram 
í greininni. Sjá; „Haldið þér að Ásatrúarmönnum sé alvara?“, Vísir 7. ágúst 1973, bls. 2.  
55 Vef. Hjörtur Þórarinsson, „Sr. Árelíus Níelsson“, Mbl.is [sótt 1. apríl 2017].  
56 Árelíus Níelsson, „Við gluggann, Efi“, Morgunblaðið 6. september 1972, bls. 4.  
57 Árelíus Níelsson, „Án kristins dóms“, Tíminn 10. septmber 1972, bls. 2. 
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von um aukinn stuðning við hið ný stofnaða félag. Dagblaðið Þjóðviljinn er fyrsti miðillinn til 

þess að greina frá tilkynningunni sem samþykkt var á félagsfundi Ásatrúarfélagsins sem 

haldinn var 29. nóvember. Tilkynningin var svohljóðandi; 

 

Í tilefni af fullveldisdegi Íslendinga minnir Ásatrúarfélagið á baráttu liðins tíma fyrir 

innlendri og sjálfstæðri þjóðmenningu. Við höfum varðveitt kjarna hins norræna 

menningararfs, og berum ábyrgð á framtíð hans. Félagið hvetur alla Íslendinga til fastari 

stefnu í þjóðernismálum og telur að slíkri stefnu verði bezt framgengt með tilstyrk 

Ásatrúarinnar. Hefjum til vegs fornan sið og forn menningarverðmæti.58  

Yfirlýsingin virðist í fyrstu saklaus stuðningur við hátíðarhöld dagsins og tilraun til 

vitundarvakningar meðal þjóðarinnar á hinum forna menningararfi sem heiðinn siður er. Þó 

gæti verið að svo opinská yfirlýsing til upphafningar þjóðernisstefnu hafi ekki verið besta 

auglýsingin fyrir félagið á þessum tíma þar sem slíkar öfgastefnur seinni heimsstyrjaldarinnar 

sátu mörgum enn ofarlega í huga.59 Dagblöðin Vísir og Tíminn greindu einnig bæði frá þessari 

tillögu félagsins í byrjun desember þó svo að fréttirnar séu misítarlegar. Fréttin sem birtist í 

Vísi svipar til fréttar Þjóðviljans, er stutt og segir einungis frá þessari tillögu sem samþykkt var 

á fundi félagsins.60 Fréttinni í Tímanum fylgir hins vegar viðtal við Sveinbjörn Beinteinsson 

allsherjargoða þar sem hann er spurður út í gang mála varðandi lagalega umsókn og 

kenningar félagsins. Spurður að því hvort félagið hafi hlotið viðurkenningu sem 

trúarsöfnuður svarar Sveinbjörn því réttilega neitandi en að slík umsókn liggi fyrir hjá dóms- 

og kirkjumálaráðuneytinu. Þá segist hann ekki trúa öðru en að löggildingin komi áður en 

langt um líði þar sem það geti „varla verið nokkur ástæða til annars en gera okkur jafnhátt 

undir höfði og öðrum trúflokkum“.61 Á þessum tíma höfðu bæði söfnuðir Bahá´í og Votta 

Jehóva fengið löggildingu frá ráðuneytinu.62 Af orðum Sveinbjarnar mætti draga þá ályktun 

að hann sé að vitna til þessara tveggja dæma og búist ekki við öðru en svipaðri meðferð í 
                                                             
58 „Í tilefni 1. des“, Þjóðviljinn 1. desember 1972, bls. 1. 
59 Í nóvember árið 1979 blés Sjálfstæðisflokkurinn til herferðar undir kjörorðunum „Leiftursókn gegn 
verðbólgu“. Eftir á að hyggja þótti þetta orðaval einkar óheppilegt þar sem margir tengdu þetta slagorð við 
fréttaflutning íslenskra fjölmiðla af „blitzkrieg“ aðgerðum Þjóðverja í seinna stríði. Í ævisögu Gunnars 
Thoroddsen gengur Guðni Th. svo langt að kalla þetta ef til vill eitt afleitasta kjörorð í íslenskri stjórnmálasögu. 
Sjá Guðni Th. Jóhannesson, Gunnar Thoroddsen, bls. 460.  
60 „Ásatrúarmenn minna á baráttu liðins tíma“, Vísir 4. desember 1972, bls. 15. 
61 „Ásatrúarmenn brátt löglegur trúarsöfnuður“, Tíminn 3. desember 1972, bls. 11. 
62 Upprunalegu bréf biskups eru ekki tiltæk en þó játar hann í öðru bréfi að hafa veitt samþykki sitt. Sjá; ÞÍ. 
Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf Sigurbjarnar Einarssonar biskups til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, 2. janúar 1973. 
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máli Ásatrúarfélagsins. Í viðtalinu var Sveinbjörn einnig spurður hvernig kenningum félagsins 

væri háttað þegar kæmi að helgihaldi og slíku en þar vitnar hann til Eddu Snorra Sturlusonar 

og að hún sé nokkurs konar „biblía“ ásatrúarmanna.63 Viðtalið er fyrst og frest formleg 

umfjöllun á málefnum félagsins og alfarið á hlutlausum nótum.  

Nokkrum dögum seinna, eða 10. desember, birtist aftur grein í blaðinu Tíminn þar 

sem umfjöllunin var aftur á móti síður en svo hlutlaus. Þar eru aftur á ferðinni skrif eftir 

góðvin ásatrúarmanna séra Árelíus og fer hann nokkuð leynt með neikvæð skilaboð sín í 

þessari grein þar sem hann skrifar um kristið trúboð. Þar vill hann kenna ásatrú um að spilla 

ungdómnum og eyðileggja allt það góða starf sem kristið trúboð hefur áorkað, „setja ljósið út 

í horn, afnema kristinn dóm og taka upp ásatrú eða einhverja vitleysu“.64 Þessi grein 

Árelíusar, rétt eins og fyrri grein hans í Tímanum 10. september, birtist í Þætti kirkjunnar sem 

var reglulegur dálkur í sunnudagsblaði Tímans tileinkaður málefnum tengdum kirkjunni. Þessi 

skrif sýna enn fremur að einhverjir aðilar innan kirkjunnar hafi augljóslega haft einhverjar 

áhyggjur af vaxandi fylgi heiðins siðar á landinu og reyna því að höfða til kristinnar trúar fólks 

til þess að sporna við vinsældum félagsins.  

 Enn og aftur er gerð atlaga að Ásatrúarfélaginu þann 14. desember en þar er 

Þorsteinn frá Hamri að setja út á áðurnefnda hvatningu félagsins 1. desember til aukinnar 

þjóðernishyggju meðal Íslendinga. Hann byrjar á því að mæla Ásatrúarfélaginu því til níðs að 

með slíkum yfirlýsingum sé félagið að verða líkara stefnum presta landsins sem taka „yfirleitt 

á öllu því er varðar þjóðmál“.65 Hann virðist líta svo á að trúfélög eigi alfarið að standa utan 

veraldlegra mála og ekki skipta sér af þeim. Það verður að viðurkennast að slíkar skoðanir 

eru nokkuð rökréttar. Bæði Sveinbjörn Beinteinsson og Þorsteinn Guðjónsson svara þessum 

skrifum Þorsteins en ásatrúarmenn vilja frekar líta á líkingu við prestastefnu sem hrós frekar 

en eitthvað annað.66 Sveinbjörn útskýrir yfirlýsingu félagsins á þann hátt að Ásatrúarfélagið 

sé einungis trúfélag en ekki hópur sem sérhæfir sig í veraldlegum málefnum þjóðarinnar. Því 

var yfirlýsing félagsins lítið annað en andleg hvatning til fólks til þess að líta sér nær og skoða 

rætur sínar.67 Ljóðskáldið frá Hamri heldur áfram og segir þessa yfirlýsingu ásatrúarmanna 

ómerkilegan rembing sem hver einasti stjórnmálamaður gæti nýtt sér í von um að græða 

                                                             
63 „Ásatrúarmenn brátt löglegur trúarsöfnuður“, Tíminn 3. desember 1972, bls. 11. 
64 Árelíus Níelsson, „Kristniboð – íslenzkt kristniboð“, Tíminn 10. desember 1972, bls. 2. 
65 Þorsteinn frá Hamri, „Gáttir allar“, Þjóðviljinn 14. desember 1972, bls. 9. 
66 Þorsteinn Guðjónsson, „Ásatrú og marxismi“, Morgunblaðið 21. desember 1972, bls. 28. 
67 Sveinbjörn Beinteinsson, „Til Þorsteins frá Hamri... áður gangi fram“, Þjóðviljinn 16. desember 1972, bls. 14. 
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atkvæði.68 Sveinbjörn reynir að slá þessi ummæli út af borðinu og spyr hvort að það flokkist 

ósjálfrátt sem rembingur að hugsa sjálftætt og apa ekki einungis upp skoðanir annarra.69 Þó 

brugðust ekki allir við þessari hvatninu félagsins á neikvæðan hátt en einn reglulegur ritari í 

Morgunblaðinu slær á léttari og háðslega strengi þegar hann fjallar um atburði þessa dags, 1. 

desember.70 Eitt er þó víst að þessi yfirlýsing ásatrúarmanna hafi verið óheppilega orðuð og 

illa staðsett í tíma. Þá gæti þetta einungis hafa aukið á þá orðróma, sem þegar voru á kreiki, 

að þarna hafi verið á ferð trúfélag sem stofnað var út frá eldri öfgakenndum þjóðernis-

stefnum í Evrópu.  

Þann 17. desember skrifar Ingjaldur Tómasson grein í Morgunblaðið þar sem hann 

mælir eindregið gegn því að félag ásatrúarmanna fái löggildingu eða að það fái að reisa sér 

hof eða grafreit á Íslandi. Rök hans eru fyrst og fremst byggð á líkingu siðarins við 

öfgastefnur kommúnisma og segir báðar hreyfingarnar stuðla að niðurrifi kristindóms og 

útrýmingu þeirra sem minna mega sín. Því ætti ekki að leyfa „trúarkredduflokkum“ eins og 

Ásatrúarfélaginu að skjóta hér rótum að mati Ingjaldar.71 Þorsteinn Guðjónsson svarar 

Ingjaldi 21. desember og segist hissa á ummælum hans þar sem Ásatrúarfélagið setur 

þjóðernishugsjónir sínar í fyrirrúm í andlegri merkingu og vilji efla þekkingu og skilning 

almennings á fornum menningararfi í gegnum þær hugsjónir.72 Skrif Ingjaldar snerta því á 

báðum pólunum sem einkenndu umræðuna í desember; ótta við boðskap félagsins byggðum 

á trúarlegum forsendum og áhyggjum á tengingu félagsins við hættulega 

öfgaþjóðernishyggju.    

 Í desember árið 1972 virðast skrif fjölmiðla og almennings hafa bæði breyst og aukist 

í garð Ásatrúarfélagsins frá því hvernig þau voru fyrstu mánuði eftir stofnun. Ástæðan fyrir 

þessari skyndilegu aukningu á umfjöllun um félagið og heiðinn sið frá og með 1. desember 

má líklegast rekja aftur til yfirlýsingu félagsins um ósk eftir aukinni þjóðernishyggju 

Íslendinga. Eins og áður hefur komið fram höfðu félagsmenn verið að berjast gegn ásökunum 

um tengingu við nasisma, sem og aðrar öfgahreyfingar sem drifnar voru áfram af 

þjóðernisstefnu, nánast allt frá stofnun félagsins. Því hefur hvatning sem þessi bæði ýtt undir 

trúverðugleika slíkra ásakana sem og gefið andstæðingum félagsins tilefni til að sækja að 

                                                             
68 Þorsteinn frá Hamri, „Gáttir allar“, Þjóðviljinn 14. desember 1972, bls. 9. 
69 Sveinbjörn Beinteinsson, „Til Þorsteins frá Hamri... áður gangi fram“, Þjóðviljinn 16. desember 1972, bls. 14. 
70 „Síðasti 1. des.“, Morgunblaðið 23. desember 1972, bls. 4. 
71 Ingjaldur Tómasson, „Ásatrú og kommúnismi“, Morgunblaðið 17. desember 1972, bls. 60. 
72 Þorsteinn Guðjónsson, „Ásatrú og marxismi“, Morgunblaðið 21. desember 1972, bls. 28. 
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ásatrúarmönnum enn á ný. Hvernig stendur á aukningu á athugasemdum í garð félagsins á 

trúarlegum forsendum er einungis hægt að geta sér til um. Ef til vill var kirkjunnar mönnum 

orðið ljóst að þarna væri ekki um neitt grín að ræða heldur alvöru trúarbrögð og því hafði 

kirkjan séð vaxandi áhuga fólks á heiðnum sið sem enn eina ógn við þjóðkirkjuna sjálfa. 

Jólaandi desembermánaðar gæti einnig hafa ýtt undir trúrækni fólks og að ótti við hefðir á 

borð við að jólalög og jólagjafir hyrfu ef ásatrú yrði ríkistrú í landinu hafi kvatt það til 

efasemda um siðinn. Það verður þó að teljast frekar ólíklegt.   

2.3. Fræðslufundur og breytt umfjöllun 

Laugardaginn 6. janúar 1973 efndi Ásatrúarfélagið til opins fræðslufundar á hótel Esju með 

það markmið að leiðarljósi að upplýsa fólk um heiðinn sið og reglur félagsins. Tilgangur 

fundarins gæti sömuleiðis hafa verið nokkurns konar mótsvar við þem getgátum sem höfðu 

verið á sveimi um félagið allt frá stofnun þess. Fundurinn var vel sóttur af fjölbreyttum hópi 

fólks sem ýmist sótti fundinn á trúarlegum forsendum eða vegna áhuga á almennri ásatrú og 

heiðnum sið.73 Í kjölfar þessa fundar varð vægast sagt gríðarleg breyting á umfjöllun í garð 

Ásatrúarfélagsins og einkenndist janúar frekar af fræðilegri umfjöllun um fundinn og 

kenningar félagsins.  

Fundurinn var auglýstur í Vísi, Þjóðviljanum og Morgunblaðinu samdægurs og hann 

fór fram og innihalda auglýsingarnar nokkurn veginn sömu upplýsingar. Frásögnin í Vísi er 

stutt og hnitmiðuð og segir einungis frá stað- og tímasetningu fundarins sem og hverjir koma 

til með að flytja erindi á samkomunni.74 Vísir var þó eina blaðið til að birta auglýsingu af 

viðburðinum deginum áður þar sem svipaðar upplýsingar komu fram.75 Auglýsingarnar í 

bæði Morgunblaðinu og Þjóðviljanum eru töluvert efnismeiri og minnstu munar að þær séu 

nákvæmlega eins enda báðar skrifaðar upp eftir sömu tilkynningu frá Ásatrúarfélaginu sjálfu. 

Rétt eins og í auglýsingunni í Vísi minnast hin blöðin á stað- og tímasetningu ásamt 

upptalningu þeirra helstu erinda sem flutt yrðu á fundinum. Mikilvægt er að í báðum 

greinum er skýrt tekið fram að þarna hafi einungis verið um að ræða fræðlufund um heiðinn 

sið og starf félagsins en ekki „trúboðs- eða útbreiðslufund“.76 Stefna Ásatrúarfélagsins er 

                                                             
73 Erlingur Sigurðarson, „Hefjum til vegs fornan sið og forn menningarverðmæti“, Tíminn 12. janúar 1973, bls. 
10. 
74 „Ásatrú – fyrr og nú“, Vísir 6. janúar 1973, bls. 13. 
75 „„Jólafundur“ Ásatrúarmanna“, Visir 5. janúar 1973, bls. 3. 
76 „Sækja um lóð fyrir hof og grafreit“, Þjóðviljinn 6. janúar 1973, bls. 3 og „Áforma eigið hof og grafreiti“, 
Morgunblaðið 6. janúar 1973, bls. 20. 
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varðar trúboð hefur allt frá stofnun verið skýr en ekkert trúboð er leyfilegt á vegum félagsins 

enn þann dag í dag.77 Einnig greina báðar fréttirnar frá vilja félagsins til að verða sér úti um 

lóð undir byggingu hofs og grafreits um leið og það hafi fengið löglega viðurkenningu 

stjórnvalda.78 Á þeim tíma sem þessar greinar eru skrifaðar hafði Ásatrúarfélagið gefið út 

yfirlýsingu þess efnis að slíkar framkvæmdir væru ofarlega á lista félagsins eftir að lögleiðing 

lægi fyrir.79 Umfjöllun þessara greina er því á rökum reist og öllu áreiðanlegri en fyrri fréttir 

sem fjallað höfðu um áætlanir félagsins rétt eftir stofnun þess. Ekki tóku þó allir fréttunum 

um fræðslufund fagnandi þrátt fyrir mikinn áhuga almennings sem og fjölmiðla. Pistill sem 

birtist í Morgunblaðinu 12. janúar 1973 var skrifaður eftir að höfundur hans, Eysteinn 

Eymundsson, hafði lesið áðurnefnda auglýsingu í Morgunblaðinu. Þar segist hann varla trúa 

því að Ásatrúarfélagið sé í þann mund að stofna trúarsöfnuð á Íslandi og fá leyfi til þess að 

byggja sér hof. „Mér finnst svo sárgrætilegt til þess að hugsa að ég get ekki orða bundizt“ 

segir hann og veltir fyrir sér hvort að tilgangur þessa sé, rétt eins og þó nokkrir á undan 

honum, að afkristna landið og taka upp barnaútburð enn á ný.80 

 Vísir er fyrsta dagblaðið til að fjalla um fundinn sjálfan en sú grein birtist mánudaginn 

eftir að fundurinn var haldinn eða 8. janúar. Greinin er í styttri kantinum en segir lauslega frá 

því sem fram fór á fundinum en þar virðist sem svo að staða lagalegrar umsóknar félagsins 

hafi verið meðal helstu umræðuefna. Dagur Þorleifsson játar því að umsóknarferlið hafi fram 

að þessu „gengið treglega“ og sagðist ekki skilja hvernig á því stæði.81 Ráðuneytisstjóri dóms- 

og kirkjumálaráðuneytisins, Baldur Möller, sat einmitt fyrir svörum varðandi umsókn 

félagsins í ítarlegri grein sem birtist í Þjóðviljanum 9. janúar. Þar nefnir hann að 

umsóknarbréf ásatrúarmanna hafi borist ráðuneytinu en hafi ekki verið tekið fyrir sökum 

þess að málið þarfnist frekari athugunar á lagalegum grundvelli.82 Ágreiningur um 

túlkunaratriði á einum af ákvæðum stjórnarskráarinnar sem snýr að utanþjóðkirkjufélögum 

er eitt af þeim helstu vandamálum sem standa í vegi fyrir löggildingu félagsins. Þar var tekist 

á um hvort að trúfrelsisákvæði stjórnarskráarinnar næði yfir fjölgyðistrúarbrögð rétt eins og 

                                                             
77 Vef. „Félagsstarf“ Asatru.is [sótt 25. mars 2017].   
78 „Sækja um lóð fyrir hof og grafreit“, Þjóðviljinn 6. janúar 1973, bls. 3 og „Áforma eigið hof og grafreiti“, 
Morgunblaðið 6. janúar 1973, bls. 20. 
79 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf frá Sveinbirni Beinteinssyni o.fl. til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, ódagsett. 
80 Eysteinn Eymundsson, „Heiðin hof“, Morgunblaðið 12. janúar 1973, bls. 28. 
81 „Fjölmenni kynnti sér Ásatrúna“, Vísir 8. janúar 1973, bls. 3. 
82 „Dómsmálaráðuneyti um stöðu ásatrúar“, Þjóðviljinn 9. janúar 1973, bls. 1. 
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eingyðistrúarbrögð.83 Baldur nefnir að biskup Íslands hafði einnig verið spurður álits á málinu 

og að ráðuneytinu hafði borist svar hans nokkrum dögum áður en viðtal Þjóðviljans fór fram. 

Þá virðast ummæli biskups síður en svo hafa hraðað á umsóknarferli félagsins en af 

ummælum Baldurs að dæma hafi meðmæli biskups áður ýtt á eftir öðrum umsóknum 

utanþjóðkirkjutrúfélaga.84  

Alls birtust tvær greinar í Þjóðviljanum þennan dag en sú seinni fjallar um fundinn 

sjálfan sem haldinn var á þrettándanum. Í þeirri grein koma fram ýmsar spurningar sem 

komu frá fundargestum. Í blaðinu Tíminn birtist sömuleiðis grein 12. janúar þar sem einnig 

koma fram spurningar fundargesta en forsvarsmenn Ásatrúarfélagsins virðast hafa svarað 

þeim flestum eftir bestu getu. Þær spurningar sem stóðu upp úr á fundinum snéru margar 

hverjar að siðferðislegum málefnum sem gestir virtust vilja fá staðfestinu á að tíðkuðust ekki 

innan veggja félagsins. Hér verða tvær algengustu spurningarnar sérstaklega teknar fyrir en 

þær snúa annars vegar að mannfórnum á blótum og hins vegar að barnaútburði og 

fóstureyðingum;  

 Vangaveltur um fórnardýr á blótum ásatrúarmanna vöknuðu fyrst við stofnun 

félagsins þar sem ákveðnir menn óttuðust að hinir nýju heiðingjar tækju upp á þeim 

villimannlega sið á ný að fórna mannfólki. Þegar spurning um það hvort mannfórnir færu 

fram á vegum félagsins var borin upp á fræðslufundinum tóku ásatrúarmenn þvert fyrir það 

og fullvissuðu alla þá sem þar voru staddir að engin fórnardýr yrðu á þeirra blótum. Einnig 

„Svöruðu ásatrúarmenn því til, að einmitt þetta væri sú spurning, sem lýsti bezt blóðþorsta 

Íslendinga og menn legðu ævinlega fyrst fyrir þá“.85 Eins nefndi Þorsteinn Guðmundsson, 

einn af stofnendum félagsins, að kristnir menn þyrftu jafn mikið að óttast endurvakningu 

mannfórna af hálfu ásatrúarmanna og að þeir þyrftu að óttast galdrabrennur á vegum 

kirkjunnar.86 Rétt eins og vangavelturnar um mannfórnir virðist hinn forni siður um 

barnaútburð hafa verið mikið áhyggjumál meðal almennings. Forsvarsmenn félagsins 

neituðu öllum stuðningi við slíkar athafnir og bættu við að slíkt væri einfaldlega morð sem 

ætti ekki að líðast í neinu nútíma samfélagi.87 Sveinbjörn Beinteinsson allsherjargoði nefnir 

                                                             
83 „Dómsmálaráðuneyti um stöðu ásatrúar“, Þjóðviljinn 9. janúar 1973, bls. 15. 
84 „Dómsmálaráðuneyti um stöðu ásatrúar“, Þjóðviljinn 9. janúar 1973, bls. 15. 
85 „Förum við þá allir til Heljar?“, Þjóðviljinn 9. janúar 1973, bls. 8-9.  
86 „Förum við þá allir til Heljar?“, Þjóðviljinn 9. janúar 1973, bls. 8-9 og Erlingur Sigurðarson, „Hefjum til vegs 
fornan sið og forn menningarverðmæti“, Tíminn 12. janúar 1973, bls. 10. 
87 Erlingur Sigurðarson, „Hefjum til vegs fornan sið og forn menningarverðmæti“, Tíminn 12. janúar 1973, bls. 
10. 
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að útburður barna sé alfarið brot á siðareglum félagsins. Hann bætir svo við að morð ætti 

aldrei rétt á sér, hvort sem um væri að ræða fædda eða ófædda manneskju, og fordæmir um 

leið fóstureyðingar á lífi sem kviknað hefur í móðurkviði.88    

Efasemdir um siðferði ásatrúarmanna virðist ávallt vera eitt af helstu áhyggjuefnum 

almennings þrátt fyrir látlausar tilraunir félagsins til þess að skýra mál sitt, siði og venjur. 

Rótgrónar hugmyndir um hinn forna sið heiðinna manna virðast hafa setið sem fastast í fólki, 

jafnvel þó svo að Sveinbjörn Beinteinsson hafi flutt eitt af aðalerindunum á fræðslufundinum 

um kenningar og siðferði Ásatrúarfélagsins.89 Á fundinum tóku forsvarsmenn 

Ásatrúarfélagsins einnig fram að megin markmið félagsins væru að fræða og upplýsa 

almenning um heiðinn sið og trúarbrögðin eins og þau birtust í nútíma helgihaldi. Virðing og 

viðhald á hinum forna menningararfi Íslendinga var ekki síður áberandi í málflutningi 

ásatrúarmanna og vildi félagið stuðla að eflingu hans með bókaútgáfu og almennri fræðslu 

tengdri ásatrú. Þessar nákvæmu áherslur ásatrúarmanna á starfi og kenningum félagsins 

birtust í mörgum helstu dagblöðum landsins og hafa því án efa varpað skýrara ljósi á tilgang 

félagsins fyrir landsmönnum. Fræðslufundurinn virðist hafa skilað sínu þar sem umfjöllunin í 

garð félagsins breyttist til muna eftir að kenningar þess og fyrirætlanir voru gerðar 

opinberar. Þó svo að einstaka háðslegar sem og neikvæðar athugasemdir í garð 

Ásatrúarfélagsins hafi ratað í fjölmiðla fram að lögleiðingu þess einkenndist umfjöllunin mest 

megnis af fræðilegri og hlutlausri frásögn af störfum og viðburðum félagsins.  

    

2.4. „...heitið á goðin til heilla landi og þjóð...“ 

Einn viðburðurinn tók við af öðrum hjá Ásatrúarfélaginu en tveir þeirra stóðu aðallega upp úr 

í huga fólks og umfjöllun fjölmiðla fram að lögleiðingu félagsins. Strax 2. febrúar 1973 héldu 

ásatrúarmenn sitt „fyrsta“ opinbera blót eftir að Ásatrúarfélagið var stofnað.90 Eins og fram 

hefur komið í þessum kafla hélt félagið sitt fyrsta opinbera blót mörgum mánuðum áður, eða 

24. júní 1972, þó svo að um einkar fámennt blót væri að ræða. Ástæðan fyrir þessum ruglingi 

í fréttaflutningi gæti verið sá að fyrsta blótið virðist ekki hafa vakið eftirtekt fjölmiðla né 

almennings sökum smægðar sinnar. Þetta blót sem haldið var 2. febrúar í Sigtúni í Reykjavík 

                                                             
88 „Förum við þá allir til Heljar?“, Þjóðviljinn 9. janúar 1973, bls. 8-9 og Erlingur Sigurðarson, „Hefjum til vegs 
fornan sið og forn menningarverðmæti“, Tíminn 12. janúar 1973, bls. 10. 
89 Erlingur Sigurðarson, „Hefjum til vegs fornan sið og forn menningarverðmæti“, Tíminn 12. janúar 1973, bls. 
10. 
90 „Ásatrúarmenn“, Ný vikutíðindi 2. febrúar 1973, bls. 3. 
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fékk þó einhverja umfjöllun þó svo hún hafi aðallega snúist um að gera grín að athöfninni. 

Þrátt fyrir vel auglýst umræðuefni á fræðslufundi félagsins tæplega mánuði áður var enn 

þeim spurningum kastað fram hverju ásatrúarmenn ætluðu sér að fórna á blótinu og dreifðu 

sum blöð orðrómum um blótfórnir.91 Enn og aftur birtist sú skoðun fólks að þarna sé ekki um 

neitt annað en grín að ræða og lítið gert úr trúarathöfnum félagsins þó svo að engin 

raunveruleg andúð virðist hafa verið til staðar.92  Blaðið Vísir fjallar hins vegar um blótið á 

hlutlausan hátt og greinir frá því að þar hafi fámennur hópur fólks verið saman kominn og 

kallað á goðin að heilla bæði land og þjóð.93  

Lítið ber á fréttum af félaginu fram í maí þetta ár en þá gerðist annar stærri atburður 

sem vakti enn á ný athygli fjölmiðla; Sveinbjörn Beinteinsson fær löglega viðurkenningu sem 

allsherjargoði Ásatrúarfélagsins. Bæði Morgunblaðið og Þjóðviljinn greina frá 

viðurkenningunni 15. maí og eru fréttirnar með öllu hlutlausar umfjallanir um félagið sjálft og 

störf þess.94 Löggildingin vakti mikla athygli sem sýnir hversu mikill áhugi hafi verið á störfum 

og stofnun félagsins innan samfélagsins. Umfjöllunin þessa dagana var þó ekki öll á svo 

saklausum nótum. Degi seinna fékk Ásatrúarfélagið sjálft löglega viðurkenningu og þá birti 

Alþýðublaðið sína fyrstu umfjöllun um Ásatrúarfélagið frá stofnun þess rúmlega ári áður. Sú 

umfjöllun svipar nokkuð til skrifa um fyrra blót félagsins, er á frekar háðslegum nótum og ber 

yfirsögnina „Hrossakjötsát hefst að nýju“. Þar vísar greinin í hinar fornu undantekningar 

Þorgeirs ljósvetningagoða ásatrúarmönnum til háðs og varar landsmenn við því að 

trúarsöfnuðurinn muni taka upp þann sið að fórna hrossum á ný.95 Seinasta umfjöllunin ber 

einnig upp á stofnunardag félagsins en þá birti Þjóðviljinn lista yfir reglur Ásatrúarfélagsins og 

gat því almenningur kynnt sér raunveruleg grunngildi trúfélagsins í stað þess að velta frekari 

vöngum yfir mannfórnum og barnaútburði.96    

Þegar á heildina er litið virðist umfjöllunin að mestu leyti skiptast í tvo megin hópa 

eftir því hverjir standa á bak við skrifin. Í flestum tilfellum gæta starfsmenn dagblaða og 

tímarita landsins fyllstu varúðar í skrifum sínum og reyna eftir fremsta megni að fjalla 

                                                             
91 „Ásatrúarmenn“, Ný vikutíðindi 2. febrúar 1973, bls. 3 og „Hinn almáttgi áss“, Morgunblaðið 13. febrúar 
1973, bls. 4. 
92 „Þetta fer sjálfsagt í taugarnar á Þjóðkirkjunni, og þá er takmarkinu vafalaust náð“. Sjá; „Ásatrúarmenn“, Ný 
vikutíðindi 2. febrúar 1973, bls. 3. 
93 „Þeir eru byrjaðir að blóta, Ásatrúarmenn“, Vísir 5. febrúar 1973, bls. 13. 
94 „Sveinbjörn Beinteinsson fyrsti allsherjargoðinn í 900 ár“, Morgunblaðið 15. maí 1973, bls. 2 og „Fyrsta 
opinbera blótið í 900 ár“, Þjóðviljinn 15. maí 1973, bls. 3.    
95 „Hrossakjötsát hefst að nýju“, Alþýðublaðið 16. maí 1973, bls. 4. 
96 „...og séu þó sparaðir söngvar“, Þjóðviljinn 16. maí 1973, bls. 6. 



27 
 

hlutlaust og fræðandi um stofnun og viðburði félagsins. Á þessu virðist þó vera ein 

undantekning en það eru skrif sem birtast í Kirkjuritinu þar sem greinar á vegum tímaritsins 

sjálfs eru hlutlægar á kostnað ásatrúarmanna. Sagan er hins vegar allt önnur þegar kemur að 

persónulegum skrifum í fjölmiðla landsins. Þá einkennist umfjöllunin hins vegar af 

persónubundnum skoðunum sem fyrst og fremst eru litaðar af háði eða neikvæðni í garð 

félagsins. Áhugavert er þó að benda á að því lengra sem dró á umsóknarferli félagsins því fyrr 

voru fréttir tengdar því nefndar í þeim dagblöðum sem fjölluðu um mál ásatrúarmanna. Í 

fyrstu gæti þetta litið út fyrir að vera ómerkileg tilviljun en svo er ekki þar sem oftar en ekki 

eru mikilvægustu og áhugaverðustu fréttir líðandi stundar hafðar framarlega í dagblöðum. 

Því mætti áætla að fjölmiðlar landsins hafi orðið varir við stigvaxandi áhuga almennings á 

málefnum félagsins og því vitaskuld forgangsraðað fréttaflutningi sínum í takt við tíðaranda 

og strauma þjóðfélagsins. 

3. Leiðin að lögleiðingu 

Þó svo að Ásatrúarfélagið hafi fljótlega stimplað sig inn í samfélagið þá lá ennþá sú hindrun í 

vegi stofnenda að fá trúfélagið löglega samþykkt. Slík umsókn þurfti að fara í gegnum 

skráningarferli hjá dóms- og kirkjumálaráðuneytinu þar sem meta þurfti hvort félagið stæðist 

öll sett skilyrði og lög sem þurfti til þess að fá lögleiðingu. Um áramótin 1972-73 bættist við 

enn einn þrándur í götu ásatrúarmanna en þá ráðfærði ráðuneytið sig við þáverandi biskup 

og forstöðumann þjóðkirkjunnar, Sigurbjörn Einarsson, um hvernig ætti að dæma í máli 

félagsins. Hann var alfarið á móti löggildingu félagsins og ráðlagði ráðuneytinu að hafna 

beiðninni.  Þrátt fyrir nokkrar umsóknir, fundi og viðræður tók umsóknarferlið rúmlega ár.  

Í þessum kafla verður því lagalegt ferli stofnunar trúfélagsins rakið og þau samskipti sem 

fram fóru á milli stofnenda og dóms- og kirkjumálaráðuneytis annars vegar og hins vegar 

biskups Íslands. Þá verður skoðað og það metið hvort að dóms- og kirkjumálaráðuneytið eða 

þjóðkirkjan hafi á einhvern hátt staðið í vegi fyrir lögleiðingu félagsins. Eins verður farið yfir 

þær hindranir og skilyrði sem stofnendur þurftu að yfirstíga til þess að fá lagalega 

viðurkenningu.  

3.1. Fyrstu tvær tilraunirnar 

Eins og komið hefur fram var Ásatrúarfélagið stofnað sumardaginn fyrsta árið 1972 og 

opinber stofnfundur haldinn 30. apríl sama ár. Þá var ákveðið að sækjast eftir lagalegri 
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staðfestingu á trúfélaginu sem allra fyrst. Þó svo að trúfrelsi hafði ríkt á landinu frá 1874 

þurfti samt sem áður að fá samþykki dóms- og kirkjumálaráðuneytis fyrir stofnun trúfélaga 

svo að þau teldust lögleg. Tilgangur ráðuneytisins var því að gæta þess að reglur og siðir 

hinna nýju trúfélaga brutu ekki á settum lögum landsins. Bréf, þar sem Ásatrúafélagið sækist 

eftir formlegri viðurkenningu, berst ráðuneytinu um miðjan júní 1972 og er undirritað af 

Sveinbirni Beinteinssyni, þáverandi forstöðumanni og allsherjargoða Ásatrúarfélagsins.            

Í bréfinu kemur eftirfarandi fram; 

Trúfélag Ásatrúarmanna var stofnað í apríl sl. í Reykjavík. 

Nafn félagsins er Ásatrúarfélagið. Forstöðumaður er Sveinbjörn Beinteinsson Draghálsi, 

Borgarfirði. 

Félagar eru nú skráðir um 100. 

Við óskum eftir því að fá trúfélag (eða söfnuð) okkar viðurkennt svo sem lög mæla fyrir og 

er þess vænst að því verði komið í kring fyrir 1. ágúst n.k., í síðasta lagi.  

Tilgangur félagsins er að efla og kynna hin fornu trúarbrögð Íslendinga, þau sem hér voru í 

lögum til ársins 1000, að svo miklu leyti sem þau samrýmast nýjum tíma og breyttum 

aðstæðum. Um kenningu og reglur má vitna til Norrænnar Goðafræði eftir Ólaf Briem og 

Heiðins siðar á Íslandi eftir sama höfund, auk Eddu og fjölmargra annarra heimilda. 

Félagið mun vitanlega fara að landslögum í athöfnum sínum og ekki efna til þeirra siða 

sem brjóta í bág við gildandi lög... 

Heimilisfang félagsins í Reykjavík er hjá Jóni Kjartanssyni, Bergstaðarstræti 20.97 

Í bréfinu er að finna nokkur atriði sem vert er að benda á. Fyrri athugasemdin er að 

Sveinbjörn tekur fram að skráðir félagsmeðlimir séu um 100 talsins sem er talsverð aukning 

frá opinbera stofnfundinum þar sem skráðir meðlimir voru einungis 36. Af þessum 100 hefur 

þó eitthvað grisjað úr eftir að trúfélagið fékk lagalega viðurkenningu þar sem tölur frá 

Hagstofu Íslands sýna að árið 1973 voru 58 manns skráðir meðlimir safnaðarins.98 Líklegt er 

því að nokkur fjöldi fólks sem skráð var í félagið þegar bréfið er skrifað hafi ekki viljað taka 

næsta skref og skrá sig aftur til fulls félagsstarfs eftir að félagið varð að viðurkenndu 

trúfélagi. Seinni athugarsemdin er þó heldur áhugaverðari og vekur fleiri spurningar. 

Sveinbjörn tekur í tvígang fram að siðir og athafnir Ásatrúarfélagsins muni alfarið fara fram 
                                                             
97 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf frá Sveinbirni Beinteinssyni til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, 14. júní 1972. 
98 Tölur frá Hagstofu Íslands, gögn í vörslu höfundar.  
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með löglegum hætti. Þrátt fyrir að markmið félagsins sé að viðhalda og efla hin fornu 

trúarbrögð þá tekur Sveinbjörn skýrt fram að félagið muni taka aftöðu til breyttra tíma og 

aðstæðna í samfélaginu þegar kæmi að athöfnum þeirra. Furðulegt þykir þó að 

forstöðumaður trúfélags þurfi að taka slíkt fram þar sem ætla mætti að slíkt væri með öllu 

sjálfsagt mál í siðmenntuðu samfélagi 20. aldarinnar. Með þessu ætluðu ásatrúarmenn 

eflaust að slá á áðurnefndar athugasemdir í þeirra garð varðandi t.d. barnaútburð og 

mannfórnir sem m.a. einn af háttsettum meðlimum kirkjuráðs lét í ljós í viðtali við Vísi rétt 

eftir stofnun félagsins.99  

Þrátt fyrir að hafa sent inn formlega fyrirspurn um löggildingu á félaginu var beiðni 

Sveinbjarnar hafnað af ráðuneytinu. Í bréfi sínu fer Sveinbjörn fram á að ráðuneytið veiti  

trúfélaginu löggildingu ekki síðar enn 1. ágúst sama ár. Í stað þess að fá jákvæða staðfestingu 

á trúfélaginu 1. ágúst, sem ásatrúarmenn að öllum líkindum vonuðust eftir, barst Sveinbirni 

synjun á beiðni hans á þeim degi. Í bréfi ráðuneytisins segir að ekki sé hægt að veita 

löggildingu á félaginu af eftirfarandi ástæðum;  

 

Áður en stjórnvald tekur afstöðu til löggildingar, þarf að meta hvort starfsemi þess félags, 

sem um ræðir sé svo mótuð, að rök séu fyrir slíkri sérstakri löggildingu. Meðal þeirra 

ástæðna, sem tekið er tillit til, sbr. Kirkjuréttur eftir Einar Arnórsson, bls. 189-193, er hvort 

fyrir hendi sé hjá félaginu samkomuhús, sem félagið hefi komið sér upp, svo og önnur föst 

starfsemi félagskaparins og forstöðumannsins í því sambandi. Einnig er álitamál, sem 

stjórnvald metur, hver sé lágmarksfjöldi meðlima, sem gæfi nægt tilefni til slíkrar 

löggildingar.100 

Af bréfinu að dæma eru þjár ástæður fyrir synjun á löggildingarbeiðninni; Í fyrsta lagi er að 

félagsmenn vantar húsnæði fyrir helgihald og athafnir. Í bréfi sínu vitna forsvarsmenn 

ráðuneytisins til þeirra reglna sem settar eru fram í ritinu Íslenszkur Kirkjuréttur eftir Einar 

Arnórsson frá 1912. Fjórði kafli þess rits, sem vitnað er til í bréfinu, segir til um ýmis þau 

skilyrði sem uppfylla þarf til þess að geta fengið löglega viðurkenningu á trúfélagi hér á landi. 

Þar kemur fram að til þess að trúfélag geti fengið löggildingu þurfi þar að vera starfandi 

                                                             
99 Sjá 2. kafli, 2.1. 
100 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til 
Sveinbjarnar Beinteinssonar, dagsett 1. ágúst 1972. 
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löggiltur forstöðumaður og „hafa viðsæmandi guðshús“.101 Hvað húsnæði til athafna og 

þjónustu varðar er erfitt að segja til um þar sem Ásatrúarfélagið hafði ekki afnot af neinu 

föstu húsnæði á þessum tíma þó svo að heimilisfang þess sé skráð hjá einum meðlima 

félagsins102. Fundir, samkomur og helgiathafnir félagsins höfðu fram að þessu farið fram á 

nokkrum mismunandi stöðum eins og t.d. á heimili Sveinbjarnar Beinteinssonar í Borgarfirði 

og Hótel Borg.103 Því er líklegt að ráðuneytið hafi talið að þörf væri á föstu húsnæði á vegum 

félagsins til þess að geta veitt því löggildingu en lög kváðu á um að yfirvöld, í þessu tilfelli 

kirkjumálaráð, gætu metið húsnæði trúfélaga ófullnægjandi ef þau töldu svo vera.104  

Í öðru lagi þurfti ráðuneytið að fá frekari upplýsingar um starfsemi félagsins og 

forstöðumann þess, eins og t.d. reglur trúfélagsins og hlutverk goða, til þess að geta veitt 

löggildingu. Slík skilyrði koma fram í riti Einars Arnórssonar en þar segir að „Til þess að fá 

prest eða forstöðumann löggiltan verður stjórn trúfélagsins að senda um það beiðni til 

landsstjórnarinnar, og verður þar auðvitað að vera með yfirlýsing ákveðins manns um að 

hann ætli að taka starfann að sér, ef löggilding fæst.“.105 Þetta skilyrði virðast ásatrúarmenn 

uppfylla að fullu þar sem Sveinbjörn Beinteinsson hafði verið kjörinn forstöðumaður, eða 

allsherjargoði, Ásatrúarfélagsins á seinni stofnfundi félagsins. Eins er tekið fram í bréfinu að 

Sveinbjörn muni taka að sér stöðu forstöðumanns félagsins og skrifar undir það sjálfur fyrir 

hönd Ásatrúarfélagsins.106 Seinna í reglum Íslenzka kirkjuréttarins er þó tekið fram að 

stjórnvöld mega óska eftir yfirliti yfir reglur og kenningar félagsins áður en löggilding á því 

tiltekna trúfélagi er veitt.107 Í bréfi Sveinbjarnar kemur vissulega fram að tilgangur félagsins 

sé að efla og styrkja heiðinn sið hér á landi og vitnar hann til nokkurra rita sem munu leggja 

grunnstoðir að kenningum og reglum félagsins. Samt sem áður er ekki neinn listi til staðar 

þar sem fram koma ákveðnar reglur Ásatrúarfélagsins og svo virðist sem að kenningar þess 

hafi annað hvort gleymst eða hafi ekki verið fullkomlega ákveðnar þegar bréfið er skrifað. 

Áætla má þó að seinni útskýringin sé líklegri þar sem slíkur listi hefði fylgt umsóknarbréfinu, 

eins og kemur fram seinna, ef þær hefðu verið fullmótaðar. Jörmundur Ingi segir sömuleiðis 
                                                             
101 Einar Arnórsson, Íslenzkur kirkjuréttur, bls. 190. 
102 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf frá Sveinbirni Beinteinssyni o.fl. til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, 14. júní 1972. 
103 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf frá Sveinbirni Beinteinssyni o.fl. til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, 14. júní 1972. 
104 Einar Arnórsson, Íslenzkur kirkjuréttur, bls. 190. 
105 Einar Arnórsson, Íslenzkur kirkjuréttur, bls. 189. 
106 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf frá Sveinbirni Beinteinssyni o.fl. til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, 14. júní 1972. 
107 Einar Arnórsson, Íslenzkur kirkjuréttur, bls. 189. 
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að engar fullmótaðar reglur hafi legið fyrir á þessum tíma þar sem „menn voru enn að fóta 

fyrir sér í þessum málum“.108 Því mætti segja að ráðuneytið hafi verið í fullum rétti við að 

synja beiðni ásatrúarmanna á löggildingu að svo stöddu á þeim grundvelli að frekari þörf 

væri á upplýsingum um kenningar og reglur félagsins.  

Seinasta athugasemdin kemur fram undir lok neitunarbréfsins en þar taka 

forsvarsmenn ráðuneytisins fram að stjórnvöld verði að leggja mat á það hver lágmarksfjöldi 

meðlima verði að vera til þess að félagið eigi rétt á löggildingu. Í ritinu Íslenzkur kirkjuréttur 

stendur að „Lög setja engin skilyrði um tölu safnaðar til þess að hann geti fengið löggilding á 

prest sinn.“109 Þar sem engin lög segja til um fjölda meðlima virðist dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið flokka það sem álitamál stjórnvalda. Í upprunalega bréfi sínu nefnir 

Sveinbjörn að félagsmeðlimir séu í kringum 100 talsins og því virðist skrítið að slíkur fjöldi 

fólks sé ekki nægilega há tala til þess að hljóta löggildingu. Þessi fjöldi, sem Sveinbjörn nefnir 

í bréfi sínu, er þó dreginn í efa af dóms- og kirkjumálaráðuneytinu. Það kemur fram í bréfi til 

Sigurbjarnar Einarssonar biskups þar sem meðlimir félagsins eru ekki sagðir vera nema 21 

talsins sem hafa tilkynnt skráningu sína til þjóðskrár.110    

Þó var beiðni Sveinbjarnar ekki með öllu árangurslaus. Í svarbréfi dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins var tekið fram að hægt væri að gefa Sveinbirni lagalegt samþykki til 

þess að starfa sem goði Ásatrúarfélagsins þó svo að félagið þyrfti ekki löglega viðurkenningu 

til að starfa sem trúfélag í landinu.111 Það samþykki yrði þó einungis gefið ef öll áðurnefnd 

skilyrði væru uppfyllt. Í MA-ritgerð Eggerts Sólberts Jónssonar frá árinu 2010 vill höfundur 

túlka bréfið á þann hátt að með þessu hafi formlega fengist löggilding á starfi Sveinbjarnar 

sem forstöðumanns félagsins og þar með fengið öll tilheyrandi vígsluréttindi sem því starfi 

fylgir.112 Hér virðist hins vegar vera um mistúlkun á heimildinni að ræða þar sem svar 

ráðuneytisins gefur ekki nein föst svör við því hvort Sveinbjörn fái löggildingu. Í bréfinu er 

tekið fram að ráðuneytið líti á bréfið einungis sem beiðni um löggildingu á forstöðumanni 

félagsins en ekki á félaginu sjálfu „...enda gera lög ekki ráð fyrir neinni löggildingu á 

                                                             
108 Viðtal við Jörmund Inga Hansen 21. mars 2017. 
109 Einar Arnórsson, Íslenzkur kirkjuréttur, bls. 190. 
110 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf frá dóms- og kirkjumálaráðuneytinu til biskups 
Íslands, 14. desember 1972. 
111 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til 
Sveinbjarnar Beinteinssonar, 1. ágúst 1972. 
112 Eggert Sólbert Jónsson, „Ásatrú á Íslandi í upphafi 21. aldar“, bls. 96. 
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trúfélögum og starfsemi þeirra frjáls án nokkurrar staðfestingar stjórnvalda.“.113 Eins getur 

varla verið að Sveinbjörn hafi fengið forstöðumannsstarf sitt lögleitt með þessu bréfi þar sem 

félagsmenn fara aftur fram á formlega lögleiðingu hans sex mánuðum seinna.114 Þrátt fyrir 

að í bréfi Sveinbjarnar hafi greinilega komið fram ósk um löggildingu trúfélagsins sjálfs þá 

virðist ráðuneytið hunsa þá bón með öllu og einungis gefa hugsanlegan kost á því að löggilda 

forstöðumann félagsins komi frekari upplýsingar fram um félagið.    

Í öðru brefi sínu til dóms- og kirkjumálaráðuneytisins virðast forsvarsmenn félagsins 

alfarið hafa farið eftir því sem sett var útá í höfnunarbréfi ráðuneytisins. Þá virðist svar þeirra 

uppfylla öll skilyrði sem sett eru af ráðuneytinu sem og þeim reglum sem koma fram í ritinu 

Íslenzkur kirkjuréttur eftir Einar Arnórsson en í svari ráðuneytisins er vitnað í þá bók sem 

grundvöll fyrir synjun á upprunalegri beiðni félagsmanna. Bréfið er dagsett 13. nóvember af 

dóms- og kirkjumálaráðuneytinu. Seinna umsóknarbréfið er svohljóðandi;   

Félag Ásatrúarmanna var stofnað á sumardaginn fyrsta 1972. Það hefur síðan haft afnot af 

turnherbergi Hótel Borgar til samkomuhalds þegar á hefur þurft að halda. Enn fremur 

hafa verið haldnar 3 samkomur að Draghálsi í Borgarfirði, 2 í Norræna húsinu og 1 í Hótel 

Esju. 

Félagið kýs sér stjórn og starfar eftir almennum félagsreglum. Forstöðumaður trúfélagsins 

nefnist goði, og framkvæmir hann öll embættisverk. 

Fyrirhugað er að félagið beiti sér fyrir almennri fræðslu með útgáfustarfsemi og 

erindaflutningi. 

Félagið hefur í hyggju að reisa samkomuhús (hof) og koma sér upp grafreit.  

Í sambandi við störf goðans skal þetta tekið fram: 

1. Goði stendur fyrir þeim blótum (sbr. Þorrablót, jólablót, gleði) og ber ábyrgð á þeim 

gagnvart landslögum. 

2. Hann annast um nafngift og unglingsvígslu þegar foreldrar óska þess, framkvæmdir 

hónavígslu í samráði við borgaraleg fyrirmæli, og mun annast greftranir undireins og 

aðstaða leyfir. 

3. Goði gegnir hlutverki sáttamanns. 

                                                             
113 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til 
Sveinbjarnar Beinteinssonar, 1. ágúst 1972. 
114 Bréf frá Sveinbirni Beinteinssyni o.fl. til dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, 25. febrúar 1973. 
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Til mála hefur komið að félagsstarfsemi verði tvískipt: önnur sem lýtur að blótum og 

öðrum helgum athöfnum: hin sem lýtur að almennri félagsstarfsemi, fræðslu og fræðum, 

og gætu menn þá orðið þátttakendur í hinu síðarnefnda án þess að vera skráðir í 

trúfélagið. 

Félaginu liggur á að fá viðurkenningu sem allra fyrst, til þess að geta farið að undirbúa 

starf sitt, en slíkt er mjög vandasamt, því að hér ræðir ekki um að fara um allt eftir 

útlendum fyrirmælum og fyrirmyndum. Hér verður byggt á innlendri þekkingu og ýmsu 

öðru sem geymst hefur með þessari þjóð og nágrannaþjóðum, einkum Norðmönnum. 

Einnig knýr það á um skjóta viðurkenningu, að geta farið að búa sig undir árið 1974, sem 

félagið vill gera að mikilli minningarhátíð.115 

Með seinna umsóknarbréfið koma forsvarsmenn félagsins sér beint að efninu og benda á að 

þó svo Ásatrúarfélagið hafi ekki fast húsnæði undir athafnir og önnur störf félagsins að þá er 

síður en svo skortur á húsakosti fyrir félagsmenn. Öruggt samkomuhús var eitt af 

aðalatriðunum fyrir synjun á fyrstu umsókninni og því virðist sem félagsmenn hafi viljað taka 

skýrt fram að slíkt væri ekki vandamál. 116 Alls höfðu verið haldnar sex samkomur á ýmsum 

stöðum í Reykjavík og nágrenni sem og á Hótel Borg, sem hafði verið tíður samkomustaður 

ásatrúarmanna. Þá eru taldar upp þrjár samkomur á heimabæ Sveinbjarnar sjálfs í 

Borgarfirði en talið er að þær hafi verið nokkuð fleiri, bæði fyrir og eftir að félagið var 

stofnað.117 Þetta bréf er einnig fyrsta heimildin um áætlaða byggingu hofs á vegum félagsins.  

Í bréfinu kemur sömuleiðis skýrt og greinilega fram hvert hlutverk forstöðumannsins, goða, 

sé innan trúfélagsins og hvaða embættisskyldum honum ber að gegna. Þá er gerð grein fyrir 

flestum þeim lykilvígsluathöfnum innan trúfélaga sem taldar eru upp í ritinu Íslenzkur 

kirkjuréttur þ.e.a.s. almennt helgihald, fræðsla , hjónaband og greftrun.118 

Eftirfarandi skjal barst ráðuneytinu í sömu sendingu og seinna umsóknarbréfið. Það hefur að 

geyma ítarlega reglugerð Ásatrúarfélagsins og undirstrika þær greinilega tilgang félagsins 

sem lögbundið trúfélag. Undir skjalið skrifa þeir Sveinjörn Beinteinsson, Þorsteinn 

                                                             
115 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf frá Sveinbirni Beinteinssyni o.fl. til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, ódagsett.  
116 Bæði bókin Íslenzskur kirkjuréttur og dóms- og kirkjumálaráðuneytið notast við orðið „guðshús“. Ég tel þó 
betur við hæfi að nota orðið „samkomuhús“ þegar átt er við trúarlega byggingu Ásatrúarfélaga. 
117 Viðtal við Jörmund Inga Hansen, 21. mars 2017 og viðtal við Hilmar Örn Hilmarsson 1. apríl 2017. 
118 Einar Arnórsson, Íslenzkur Kirkjuréttur, bls. 132, 138, 148. 
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Guðjónsson og Jón Kjartansson frá Pálmholti en þeir sátu þá í stjórn félagsins ásamt 

Jörmundi Inga Hansen og Degi Þorleifssyni. Í skjalinu voru eftirfarandi reglur;  

 1. Ásatrú er nafn á þeim sið sem við játum, en þó er átrúnaður ekki bundinn við Æsi eina. 

Heimilt er að viðurkenna fleiri Guði og Goð, einnig landsvætti og aðrar máttugar verur. 

Helzta inntak þessa siða er ábyrgð einstaklingsins á sjálfum sér og gerðum sínum. Í þessu 

efni höfum við hliðsjón af Snorra-Eddu og öðrum helgiritum. 

2. Heimilt er að helga guðunum goðalíkneskjur og önnur tákn, en ekki er það skylda hvers 

og eins að tilbiðja þær. Ekki má vanvirða heilög Goð eða annað það, sem að heilagt er. 

3. Skylt er að mæta til samkomu (blóts) ekki sjaldnar en einu sinni á ári og tilkynna þá 

forföll, ef þessu verður ekki við komið. 

4. Heimilt er allt eðlilegt samband við fólk sem játar aðra trú, svo sem að fara á samkomur 

eða í kirkju. Ekki skulu Ásatrúarmenn þiggja trúarlega þjónustu af prestum annarrar trúar, 

þá er leyfilegt að ganga í hjónaband hjá presti t.a.m. ef annað hjóna er kristinnar trúar. 

5. Heimilt er að færa lík Ásatrúarmanna til kirkjulegrar greftrunar, ef aðstandendur óska 

þess, og sé þá viðhafður sá siður, sem því fylgir - og séu þó sparaðir yfirsöngvar. 

6. Ásatrúarmönnum er heimilt að iðka trú sína á hvern þann hátt, sem hverjum hentar, 

meðan ekki brýtur í bága við landslög. Forstöðumenn, goðar, eru skyldir til að veita 

félasmönnum þá þjónustu, sem krafizt er af prestum annarra trúarbragða: skírn, 

unglingavígslu (ferming), hjónavígslu, greftrunarathöfn o.fl. Skylt er goða að taka að sér 

starf sáttamanns, ef þess er óskað. 

7. Goði skal leiðbeina um trúarefni ef þess er beiðzt, en ekki hefur hann beint 

úrskurðarvald í þeim málum. 

8. Öllum er heimilt að ganga í félag ásatrúarmanna, en skulu þá um leið segja sig úr þeim 

söfnuði, er þeir voru í áður. Skráning þessarar ákvörðunar fer fram á lögboðinn hátt – með 

tilkynningu til manntalsskrifstofunnar. 

9. Eðlilegt er að félagið skiptist í deildir eftir viðhorfum félagsmanna. Deildirnar senda 

mann með goðorð til þings, þar sem rædd eru sameiginleg mál. 

10. Ásatrúarmenn sameinast um heitið: „Hefjum til vegs fornan sið og forn 

menningarverðmæti“.119 

                                                             
119 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf frá Sveinbirni Beinteinssyni o.fl. til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, ódagsett. 
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Eftir fyrstu höfnun sína virðast ásatrúarmenn hafa gengið úr skugga um að uppfylla öll þau 

atriði sem ráðuneytið setti út á í höfnunarbréfi sínu. Eins var lögð rík áherla á allar þær helstu 

skyldur sem voru í verkahring forstöðumanns félagsins en þær samsvara þeim vígsluskyldum 

sem ætlast er til af prestum í Íslenszkum kirkjurétti. Því má áætla að öfugt við fyrri umsókn 

félagsmanna þá hafi sú seinni verið samin með þessar lagalegu kröfur til hliðsjónar. Sökum 

þess ber seinni umsókn ásatrúarmanna þess merki að vera töluvert hnitmiðaðri og mun 

ítarlegri heldur en sú fyrri. Í seinna bréfinu virðist vera komin heilsteypt mynd á lög félagsins 

þar sem seinna skjalið fer ítarlega í tilgang og kenningar ásatrúarmanna sem vantaði í fyrri 

umsóknina.  

3.2. Reiddust goðin ráðherra? 

Lagalegt ferli umsóknarinnar fór þó ekki einungis fram í bréfaskrifum forsvarsmanna 

félagsins og dóms- og kirkjumálaráðuneytisins. Um miðjan desember, árið 1972, fóru þeir 

Sveinbjörn Beinteinsson og Þorsteinn Guðmundsson á fund þáverandi dóms- og 

kirkjumálaráðherra, Ólafs Jóhannessonar, í von um að geta sannfært ráðherra um að flýta 

fyrir umsókn félagsins um lögleiðingu. Í ævisögu Sveinbjarnar er að finna eftirminningar 

Þorsteins af fundinum; „Viðtökur voru kurteislegar, ekki beint kuldalegar, en naumast 

hlýlegar. Við bárum upp erindið sem áður hafði verið bréflega kynnt. Ráðherra mændi 

stórum Júpítersaugum á goða og virtist mér sem hann léti sér fátt um finnast“.120 Sveinbjörn 

fer sjálfur nokkrum orðum um fundinn og er frásögn hans keimlík Þorsteins. Eftir að hafa tjáð 

honum erindi sitt þá minntist Sveinbjörn á að ráðherra hafi fyrst haldið að þeir væru að 

grínast og tæki beiðni þeirra því ekki alvarlega. Eftir að hafa fullvissað ráðherra um að þeim 

væri fúlasta alvara á hann að hafa tekið heldur dauflega undir en þó óskað eftir því að þeir 

útveguðu frekari  upplýsinga um félagið og skiluðu inn til ráðuneytisins.121 Rétt eftir að 

tvímenningarnir gengu út af fundi ráðherra gerðist atvik sem átti eftir að setja dulkenndan 

blæ á málaferli ásatrúarmanna; orðrómar fóru á stjá um að eldingu hafi slegið niður rétt hjá 

ráðuneytisskrifstofunni, valdið þar skemmdum og skilið ráðherrann eftir í myrkrinu. 

Dagblaðið Vísir greindi frá málinu 2. janúar 1973; 

Goðin reiddust svo að um munaði rétt fyrir jólin. Það gerðist morgun einn, þegar tveir 

fulltrúar Ásatrúarmanna gengu á fund dóms- og kirkjumálaráðherra, Ólafs Jóhannessonar 
                                                             
120 Sveinbjörn Beinteinsson og Berglind Gunnarsdóttir, Allsherjargoðinn, bls. 175. 
121 Sveinbjörn Beinteinsson og Berglind Gunnarsdóttir, Allsherjargoðinn, bls. 133. 
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... Heldur fengu fulltrúar Ásatrúarmanna loðin svör hjá ráðherra, - og það hefur 

þrumuguðinum Þór víst líka fundizt, því þegar erindinu var lokið, ráðherra búinn að standa 

upp úr sæti sínu og fylgja gestunum til dyra, - datt ein hin ferlegasta þruma niður í 

miðborg Reykjavíkur og olli skemmdum ekki alllangt frá ráðuneytisskrifstofunni.122  

Í mánaðaryfirliti Veðurstofu Íslands fyrir desembermánuð árið 1972 er skrásett að bæði 

þrumur og eldingar hafi verið víðs vegar á suð- og suðausturlandi dagana 19.-23. desember. 

Þó kemur hvergi fram að þrumuveður hafi verið í Reykjavík þann 18. desember 1972.123 Eini 

fréttamiðillinn sem greinir frá þessum atburðum hjá ráðuneytinu er Vísir þrátt fyrir að atvikið 

eigi að hafa valdið skemmdum á svæðinu. Því verður að taka sögusögnum sem þessum með 

varúð þó svo að öllu gríni fylgir einhver alvara. Jörmundur Ingi segist sjálfur muna vel eftir 

atburðinum og er viss um að eldingu hafi slegið niður þrátt fyrir að dagurinn hafi verið 

heiðskír.124 Hann segir svo frá atburðinum;  

Þorsteinn Guðjónsson, ég og Sveinbjörn sitjum á Mokka ... og þá er Sveinbjörn búinn að 

mæla sér mót við forsætisráðherrann, sem var Ólafur Jóhannesson, og það er í gamla 

fangelsinu sem að fundurinn á að haldast. Og ég sagði við þá „farið þið bara tveir því að 

það er bara verra ef að það séu þrír menn sem allir eru með skoðanir og ég bíð eftir ykkur 

hérna“. Svo bíð ég í drykklanga stund og þá koma þeir, Sveinbjörn og hérna Þorsteinn. Og 

þeir kom inn og eru svona flissandi eins og smástelpur en svona tíu mínútum áður þá 

slokknuðu öll ljósin á Mokka ... Og þá koma þeir og byrja svo að segja söguna og þetta 

birtist í Vísi og þetta er nákvæmlega satt. Það byrjaði á því að það var eitthvað verið svona 

að reyna að einhvern veginn að fresta þessu, þeir [dóms- og kirkjumálaráðuneytið] þorðu 

ekki að taka ákvörðun ... þá er eitthvað haldið áfram svona að rökræða og þá stendur 

Sveinbjörn upp, sem var nú venjulega mjög hægverskur og kurteis maður, hann stendur 

upp og segir „Ég nenni ekki þessari vitleysu lengur“, fer út, skellir á eftir sér hurðinni og 

um leið og hurðin skellur þá slær eldingu niður í spennistöðina sem var þarna beint fyrir 

framan stjórnarráðið og það slokknaði bara á Reykjavík.125 

Var þar að verki ef til vill þrumuguðinn Þór að refsa honum Ólafi fyrir trega sinn í garð 

ásatrúarmanna? Það þykir harla ólíklegt þar sem engum hefur hingað til tekist að sanna 
                                                             
122 „Hverju reiddust goðin?“, Vísir 2. janúar 1973, bls. 3. 
123 „Desember“, Veðráttan 49. árgangur 1972, bls. 89-90.    
124 Viðtal við Jörmund Inga Hansen 21. mars 2017. 
125 Viðtal við Jörmund Inga Hansen 21. mars 2017. 
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tilvist eins guðs eða annars en skemmtileg tilviljun er þetta þó. Þó svo að þeim mörgu 

heimildum sem til eru beri ekki saman um veðráttu þessa dags eru þær flestar sammála um 

að viðmót ráðherra í garð ásatrúarmanna hafi frekar einkennst af háði fremur en alvörugefni. 

Svo virðist sem að Ólafur Jóhannesson hafi ekki tekið umsókn Ásatrúarfélagsins alvarlega frá 

byrjun, ef marka má frásagnir af viðbrögðum hans á þessum fundi.  

3.3. Biskup bætist í málið 

Eftir að dóms- og kirkjumálaráðuneytinu barst önnur ítarlegri umsókn ásatrúarmanna um 

löggildingu á trúfélagi sínu ákváðu stjórnvöld að snúa sér annað og fengu álit biskups á þessu 

máli. Ráðuneytið sendir afrit af báðum umsóknum „svokallaðs félags Ásatrúarmanna“ til 

biskups þann 14. desember 1972 og biðja hann álits.126 Að orðið „svokallaðs“ sé notað í 

þessu samhengi alveg í byrjun bréfsins virðist setja háðslegan tón á allt umsóknarferli 

félagsins, rétt eins og stjórnvöld taki umsókninni ekki alvarlega. Bréfið heldur áfram og telur 

upp ástæðurnar fyrir því af hverju fyrri umsókn félagsins var hafnað þ.e.a.s. vegna umræddra 

reglna sem koma fram í riti Einars Arnórssonar, Íslenzkur kirkjuréttur, sem og bréf Sigurgeirs 

biskups Sigurðssonar, dagsett 6. janúar 1953.127 Vissulega uppfyllti fyrsta umsókn félagsins 

ekki öll skilyrði og reglur sem farið var fram á til stofnunar trúfélags. Önnur umsóknin virðist 

hins vegar hafa uppfyllt allar þær kröfur sem gerðar eru til trúfélaga til þess að hljóta löglega 

viðurkenningu að hálfu stjórnvalda. Samt sem áður heldur ráðuneytið því ávallt fram að 

ásatrúarmenn séu einungis að sækjast eftir viðurkenningu á forstöðumanni sínum. Þá tekur 

ráðuneytið slíkt hið sama fram í bréfi sínu til biskups; „Þess skal getið, að látið hefur verið í 

ljós, þótt ekki sé þess getið í umræddum skrifum, að ætlunin muni vera, að leitað sé eftir 

löggildingu á Sveinbirni Beinteinssyni sem forstöðumanni þessara samtaka.“.128 Þrátt fyrir að 

hafa í tvígang farið fram á löggildingu á félaginu sjálfu, samhliða löggildingu á forstöðumanni 

þess, virðist stjórn dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, sömuleiðis í tvígang, algjörlega hunsa 

þann hluta beiðninnar sem snýr að trúfélaginu sjálfu. 

                                                             
126 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf frá dóms- og kirkjumálaráðuneytinu til 
Sigurbjarnar Einarssonar biskups, 14. desember 1972. 
127 Í bréfi Sigurgeirs biskups kom fram álit hans á löggildingu trúarsafnaðar á vegum Jóns Betúelssonar, 
Bræðraborgarstígur 34 Reykjavík. Þar mælti biskup gegn því að veita félaginu löggildingu sökum 
húsnæðisskorts, óuppgefinna kenninga og laga félagsins og seinast smægð safnaðarins, en félagsmenn voru 
einungis 18 talsins. ÞÍ. Bsp. Í. 1994-061. nr. E/0028. Bréf frá Sigurgeiri biskup til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, 6. janúar 1953. 
128ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf frá dóms- og kirkjumálaráðuneytinu til 
Sigurbjarnar Einarssonar biskups, 14. desember 1972. 



38 
 

Ekki fyrr en snemma á nýju ári, 2. janúar 1973, barst dóms- og kirkjumálaráðuneytinu 

svar frá biskupi. Umræddur biskup var Sigurbjörn Einarsson og hafði þá setið í embætti í 

rúmlega 13 ár. Sigurbjörn hefur áður komið við sögu í þessari ritgerð en þetta var sami 

drengur og upphóf heiðinn sið í skólablaði Menntaskólans í Reykjavík rúmlega 40 árum áður. 

Síður en svo hlýlegar skoðanir hins tvítuga menntaskólanema í garð kirkjunnar virðast þó 

ekki hafa fylgt Sigurbirni inn í biskupstíð hans þar sem hann telur sig „verða að mæla gegn 

því, að umrætt félag [Ásatrúarfélagið] fái staðfestingu sem sjálfstæður söfnuður“.129 Í 

svarbréfi hans við álitabeiðni dóms- og kirkjumálaráðuneytisins telur biskup upp nokkrar 

ástæður fyrir því af hverju Ásatrúarfélagið og formaður þess ætti ekki að fá löglega 

viðurkenningu hér á landi. Forsvarsmenn Ásatrúarfélagsins, í þessu tilfelli Sveinbjörn 

Beinteinsson, Þorsteinn Guðjónsson og Jón Kjartansson frá Pálmholti, svöruðu 

athugasemdum biskups í bréfi sem barst ráðuneytinu 15. janúar 1973. Þar taka þeir fram að 

þó svo að biskup sé á móti því að ráðuneytið samþykki trúfélagið þá hefur skoðun hans 

„ekkert lagagildi og engin skylda að fara neitt eftir henni“.130 Hér verða talin upp og rædd rök 

biskups og mótrök ásatrúarmanna fyrir lagalegri samþykkt Ásatrúarfélagsins;  

Í fyrsta lagi vitnar biskup í rit Einars Arnórssonar þar sem höfundur vill túlka ákvæði 

stjórnarskrárinnar um trúfrelsi sem svo að trúfélög verði að játa einum guði og því nái 

trúfrelsisákvæði stjórnarskráarinnar ekki yfir „fleirgyðistrúfélög“.131 Biskup bendir á að lítið 

sé um upplýsingar varðandi þann trúarlega grundvöll sem félagið byggir kenningar sínar á og 

furðar sig á trúarlegri festu félagsmanna ef þeir trúa ekki einungis á fjölmörg goð, sem 

norræn goðafræði hefur að geyma, heldur viðurkenna einnig aðra guði, landsvætti og fornar 

verur.132 Ásatrúarmenn leggja því til svars að línan milli fjölgyðis- og eingyðistrúarbragða sé 

ekki jafn greinileg og mætti halda í fyrstu. Í Eddu Snorra Sturlusonar kemur fram nokkurs 

konar algyðissýn á hin fornu trúarbrögð þar sem Hár segir; „Lifir hann of allar aldir ok 

stjórnar öllu ríki sínu og ræðr öllum hlutum, stórum ok smám.“133 Þarna er verið að tala um 

Óðinn sjálfan en hann er nokkurs konar yfirguð í norrænni goðafræði, konungur goðanna, og 

                                                             
129 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf Sigurbjarnar Einarssonar biskups til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, 2. janúar 1973. 
130 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf Sveinbjarnar Beinteinssonar o.fl. til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, ódagsett. 
131 Einar Arnórsson, Íslenzkur Kirkjuréttur, bls. 28-29.   
132 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf Sigurbjarnar Einarssonar biskups til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, 2. janúar 1973. 
133 Snorri Sturluson, Edda, bls. 20. 
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því sambærilegur við almáttuga Guð kristinna manna.134 Þeir benda einnig á að kristnir menn 

hafi frá upphafi einnig trúað á ójarðneskar verur á borð við engla og dýrlinga og því þykir 

furðulegt að setja út á hversu „fjölskrúðugur“ siður heiðinna manna sé.135   

Í öðru lagi setur biskup út á formlega umsókn ásatrúarmanna, rétt eins og ráðuneytið 

sjálft hafði gert, og telur að eftirfarandi atriði vanti og þar af leiðandi uppfylli umsóknin ekki 

þau skilyrði sem þarf til löggildingar; formleg yfirlýsing manns um að hann taki að sér 

formannsstöðu félagsins, engin skilríki liggi fyrir kenningum félagsins og að ekkert 

samkomuhús sé til staðar.136 Merkilegt þykir að andstæðingar löggildingarinnar standi enn 

fast á því að ekki sé til staðar staðfesting formanns félagsins á því að hann vilji taka að sér 

leiðtogastöðu safnaðarins. Í báðum umsóknarbréfunum er tekið fram að Sveinbjörn 

Beinteinsson sé kjörinn formaður félagsins og hann skrifar sjálfur undir í báðum tilfellum. 

Almenn rökhugsun ætti að staðfesta að fyrst að Sveinbjörn skuli sjálfur skrifa undir slíkar 

yfirlýsingar sé hann formlega að lýsa yfir formannsstöðu sinni innan trúfélagsins. Hugsanlega 

hefur þessi liður einnig verið túlkaður sem matsatriði stjórnvalda. Einnig mætti telja 

athugasemd biskups um kenningarleysi félagsins áhugaverða þar sem ítarleg greining og 

sundurliðun reglna og kenninga safnaðarins var til staðar, og barst bæði ráðuneytinu sem og 

biskupi, en hana má sjá í öllum tíu atriðum í kafla 3.1. Rök biskups um að ekkert 

samkomuhús sé tiltækt trúfélaginu slá ásatrúarmenn út af borðinu á forsendum tveggja 

annarra trúfélaga sem fengið höfðu samþykki án þess að hafa fast húsnæði undir athafnir 

sínar, trúfélag Bahá´í og Votta Jehóva.137 Biskup hafði áður verið spurður álits á þessum 

trúarsöfnuðum og gaf hann samþykki sitt fyrir þeim.138 Rökin fyrir samþykki hans á þeim 

söfnuðum frekar en Ásatrúarfélaginu er að „í báðum tilvikum er um alþjóðlega flokka að 

ræða...“ og að hjá þeim sé að finna „skýr mörk í trúarskoðunum og kenningu...“139 Fyrri rökin 

þykja einkennileg þar sem engin lög eða reglur eru til um að erlendir trúarsöfnuðir hafi 

                                                             
134 Ólafur Briem, Norræn goðafræði, bls. 31.  
135 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf Sveinbjarnar Beinteinssonar o.fl. til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, ódagsett. 
136 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf Sigurbjarnar Einarssonar biskups til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, 2. janúar 1973. 
137 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf Sveinbjarnar Beinteinssonar o.fl. til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, ódagsett. 
138 Upprunalegu bréf biskups eru ekki tiltæk en þó játar hann í öðru bréfi að hafa veitt samþykki sitt. Sjá; ÞÍ. 
Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf Sigurbjarnar Einarssonar biskups til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, 2. janúar 1973.  
139 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf Sigurbjarnar Einarssonar biskups til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, 2. janúar 1973. 
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einhvern tímann notið forgangs fram yfir þau sem stofnuð eru innanlands. Eins benda 

ásatrúarmenn á að seinni rök biskups í þessu máli séu í besta lagi ótraust þar sem hann 

virðist eiga auðveldara með að gera sér grein fyrir erlendu trúfélagi heldur en íslensku. Þó 

ætti að vera öfugt með farið varðandi aðstöðu hans og rætur hérlendis.140  

Í þriðja lagi tekur biskup sem dæmi að seinast þegar heiðnum sið var blásin byr undir 

báða vængi var það á 4. og 5. áratug 20. aldar og hafi það haft í för með sér óhóflega 

upphafningu hins Aríska kynstofns og alið á misskiptingu meðal fólks innan þjóðfélagsins. 

Hópurinn sem stóð fyrir þessari endurvakningu ásatrúar var enginn annar en 

Nasistaflokkurinn í Þýskalandi. Eins og biskup bendir réttilega á voru viðhorf og kenningar 

sem tengdust þeim sið, beint eða óbeint, slík „að fáir myndu óska þess kyns áhrifa með þjóð 

vorri“. Biskup veltir því fyrir sér hvort að stofnendur hins nýja heiðna siðar á Íslandi kenndu 

sig eitthvað við þann sið, sem reis upp í Þýskalandi á tímum þriðja ríkisins, þar sem hann var 

eini marktæki siðurinn undir formerkjum ásatrúar á síðari tímum.141 Ásatrúarmenn þvertaka 

fyrir einhverja tengingu við þann sið sem ruddi sér til rúms í Þýskalandi á þessum tíma og 

taka fram að stofnendur félagsins hafi einungis verið börn að aldri þegar seinni 

heimsstyrjöldin braust út og allt samband milli Íslands og Þýskalands þá rofnað. Eins vilja 

ásatrúarmenn meina að stofnendur hins heiðna siðar í Þýskalandi hafi ólíklega trúað á æsi og 

goð af mikilli sannfæringu og frekar nýtt sér siðinn til framfara eigin þjóðernishyggju, rétt 

eins og með margar aðrar stofnanir og hreyfingar á þessum tíma.142 Við þessari fullyrðingu 

setja ásatrúarmenn þó þann varnagla að enginn þeirra telji sig sérfræðing þegar komi að 

sögu Evrópu en þó voru þessi orð síður en svo innantómur spuni. Nasista flokkurinn hikaði 

ekki við að nýta sér sem flestar hreyfingar, með ólöglegri embættisskipan, fölskum 

kosningum o.fl., til þess að réttlæta stjórnmála áróður sinn, þ.á.m. stofnanir kirkna.143  

Fjórða athugasemd Sigurbjarnar biskups svipar til þeirrar þriðju en þar ásakar hann 

alla þá sem komu að fyrri umsóknum félagsins um að aðhyllast stefnu Nýalisma og tengir þá 

                                                             
140 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf Sveinbjarnar Beinteinssonar o.fl. til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, ódagsett. 
141 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf Sigurbjarnar Einarssonar biskups til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, 2. janúar 1973. 
142 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf Sveinbjarnar Beinteinssonar o.fl. til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, ódagsett. Sjá einnig viðtal við Jörmund Inga 21. mars 2017. 
143 Sigurbjörn Einarsson, Kirkja krists í ríki Hitlers, bls. 58-64. Sjá einnig Lind, Martin, Kristendom och nazism, bls. 
83-85. 
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hugmyndafræði við fyrirlitningu og kynþáttafordóma nasismans.144 Ásatrúarmenn segja að 

þarna fari biskup með rangt mál þar sem einungis minnihluti af forsvarsmönnum félagsins 

telji sig Nýalssinna. Eins segja þeir að með þessu sýni biskup vanþekkingu sína á 

Nýalismanum þó svo að kenningar þeirrar hugmyndafræði virðast hafa ósjálfrátt skotið 

rótum í hugsunarhætti biskups sjálfs, eins og Þorsteinn Guðjónsson bendir á.145 Ólíkt því sem 

Sigurbjörn biskup virðist halda vilja Nýalssinnar einungis stuðla að þekkingaröflun á 

kenningum dr. Helga Pjeturss á sambandi lífvera og hnatta í gegnum t.d. drauma og 

skynjanir.146  

Í fimmta lagi telur biskup til fjölda meðlima félagsins, en þá voru 21 einstaklingur 

skráður ásatrúar í þjóðskrá, og segir þetta of fámennan hóp til þess að geta hlotið lagalega 

viðurkenningu stjórnvalda.147 Ákvæðið um mat stjórnvalda á fjölda meðlima virðist vera 

annar af tveimur alvarlegum þyrnum í síðu stofnenda Ásatrúarfélagsins (hitt verandi reglur 

um sæmilegt guðsþjónustuhús). Önnur utanþjóðkirkjufélög mættu þó ekki samskonar 

mótþróa stjórnvalda á þessu sviði eins og má t.d. sjá á umsóknarferli Bahá´í félagsins. Þrátt 

fyrir að hafa ekki talið nema 24-30 manns á meðan á umsóknarferlinu stóð var þeim samt 

sem áður veitt lögleiðing.148 Ummælum biskups svara ásatrúarmenn þó léttir í lund og telja 

að fjöldi meðlima eigi ekki að koma í veg fyrir lögleiðingu félagsins þar sem töluvert fleiri séu 

virkir í félaginu en bara þeir sem skráðir eru í þjóðskrá. Eins varpa þeir einni guðfræðilegri 

spurningu til biskups í lokin og spyrja „Hvaða álit mundi hann hafa haft á sínum tíma á 

hreyfingu, sem í voru aðeins 12 menn og foringinn sá þrettándi?“.149  

Um það hvort áhyggjur biskups, um hugsanlega tengingu kenninga Ásatrúarfélagsins 

við öfgakennda þjóðernishyggju nasista, séu á einhverjum persónulegum rökum reistar er 

lítið hægt að segja. Ef marka má þó skrif hans hefur Sigurbjörn óneitanlega verið fróður um 

það hvernig þjóðernisstefnur seinni heimsstyrjaldar notfærðu sér trúarlegar sem og 

                                                             
144 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf Sigurbjarnar Einarssonar biskups til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, 2. janúar 1973. 
145 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf Sveinbjarnar Beinteinssonar o.fl. til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, ódagsett. 
146 „Nýalssinnar stofna félag“, Þjóðviljinn 11. febrúar 1952, bls. 8. 
147 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf Sigurbjarnar Einarssonar biskups til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, 2. janúar 1973. 
148 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf frá Baldri B. Bragasyni til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, 8. maí 1972. 
149 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf Sveinbjarnar Beinteinssonar o.fl. til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, ódagsett. 



42 
 

veraldlegar stofnanir til þess að koma skoðunum sínum á framfæri.150 Eins komst hann 

nokkuð í kynni við slíkar stefnur og strauma á námsárum sínum úti í Svíþjóð.151 Það gæti því 

hugsast að Sigurbjörn hafi einfaldlega verið var um sig í andmælum sínum í garð 

Ásatrúarfélagsins þar sem hann hafði sjálfur upplifað slíka misnotkun á heiðnum sið áður í 

nafni þjóðernisstefnu og kynþáttahaturs. Það eru hins vegar ekki, og hafa aldrei verið, til 

neinar heimildir sem tengja ásatrúarmenn á Íslandi við neinar slíkar stefnur og eins og 

Jörmundur Ingi nefnir réttilega að „það voru nú fæstir sem í félaginu voru fæddir þá [seinni 

heimsstyrjöldinni]. Þetta var nú hálf asnalegt...“.152 Því virðist sem áhyggjur biskups hafi verið 

byggðar á gömlum atburðum og ef til vill einkennst frekar af varkárni heldur en beinni andúð 

á félaginu sjálfu. Að merkja alla söfnuði ásatrúarmanna sem öfgahópa á þessum forsendum 

einum er þó ekki réttlætanlegt og sýnir það andúð biskups í garð siðarins sjálfs. Svo virðist 

sem Sigurbjörn biskup hafi reynt að telja til  allar mögulegar ástæður til þess að neita 

Ásatrúarfélaginu um löggildingu.     

3.4. Allt er þegar þrennt er 

Þann 27. febrúar 1973 berst dóms- og kirkjumálaráðuneytinu enn og aftur löggildingarbeiðni 

frá stjórn Ásatúarfélagsins og undir það skjal skrifa allir meðlimir stjórnarinnar s.s. Sveinbjörn 

Beinteinsson, Jón Kjartansson frá Pálmholti, Þorsteinn Guðjónsson, Jón Egill Egilsson og 

Dagur Þorleifsson. Þar er óskað eftir því að ráðuneytið veiti Sveinbirni, formanni safnaðarins, 

löggildingu og þar með öll þau réttindi sem lög kveða á um varðandi forstöðumenn 

trúarsafnaða. Meðfylgjandi þessu bréfi var auka skjal þar sem talin eru upp lög 

Ásatrúarfélagsins, staðfest heiti þess og starf félagsins; 

Lög Ásatrúarfélagsins 

1. Félagið heitir „Ásatrúarfélagið“ og er heimili þess og varnarþing í Reykjavík. Félagssvæði 

þess er allt landið. 

2. Tilgangur félagsins er að starfa að eflingu Ásatrúar og annast þá trúarlegu þjónustu, 

sem þessu er samfara. Þessu markmiði hyggst félagið ná með fræðslu- og trúarstarfi. 

3. Meðlimir trúarfélagsins verða sjálfkrafa allir þeir, sem láta skrá sig sem Ásatrúarmenn í 

þjóðskrá. 
                                                             
150 Sjá m.a. Sigurbjörn Einarsson, Kirkja krists í ríki Hitlers. 
151 Sigurður A. Magnússon, Sigurbjörn biskup, ævi og starf, bls. 122-125. 
152 Viðtal við Jörmund Inga Hansen 21. mars 2017. 
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4. Stjórn félagsins skipa 5 menn: formaður, ritari, spjaldskrárritari, gjaldkeri og varamaður. 

Aðalfundur skal haldinn ár hvert, og starfar félagið eftir almennum félagslögum. 

5. Félagar greiða fast félagsgjald, sem aðalfundur ákveður. 

6. Þrjú höfuðblót skulu haldin árlega.  

Ásatrúarfélagið hefur opna skrifstofu að Ingólfsstræti 3, Reykjavík.153   

Í þessu skjali er tvennt sem sérstaklega vekur athygli; Það fyrra er að alveg seinast í skjalinu 

er tekið skýrt fram að félagið hafi orðið sér út um fast húsnæði. Þar með hafði félagið 

uppfyllt kröfuna um mannsæmandi samkomuhús undir fundi og helgihald. Þó mætti segja að 

þarna hafi forstöðumenn Ásatrúarfélagsins leikið á ráðuneytið þar sem þar hafi ekki verið um 

eiginlega skrifstofu að ræða heldur „einhverja skúffu í einhverju skrifborði“.154 Seinna atriðið 

er ekki jafn augljóst en samt sem áður áhugavert að velta fyrir sér af hverju forsvarsmenn 

Ásatrúarfélagsins taka nú fyrst fram í 1. lið laga sinna að „Félagssvæði þess sé allt landið“. 

Samskonar orðalag má sjá í umsókn Bahá´í safnaðarins eftir að dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið neitaði þeim um löggildingu sökum þess að félagið vildi koma upp 

nokkrum mismunandi lögsögum safnaðarins á landinu.155 Þetta orðalag er ekki notað né slíkt 

tekið fram í neinum af hinum umsóknum Ásatrúarfélagsins. Ætli ásatrúarmenn hafi lært af 

hinum félögunum sem fengið höfðu löggildingu þrátt fyrir að uppfylla ekki öll skilyrði og 

reglur? Þetta er þriðja formlega umsókn félagsins þar sem Sveinbjörn skrifar undir yfirlýsingu 

á forsstöðumannshlutverki sínu og óskar eftir löglegri viðurkenningu. Bréfið er móttekið af 

ráðuneytinu einungis tveimur dögum seinna, 27. febrúar, en ekkert svar berst 

Ásatrúarfélaginu fyrr en rúmlega tveimur mánuðum seinna.  

Í byrjun maí mánaðar árið 1973 barst bréf, stílað á Sveinbjörn Beinteinsson, í 

nýskipaðar höfuðstöðvar Ásatrúarfélagsins að Ingólfsstræti 3 í Reykjavík. Bréfið er frá dóms- 

og kirkjumálaráðuneytinu, dagsett 3. maí, og er formleg staðfesting á Sveinbirni sem 

lagalegum forstöðumanni Ásatrúarfélagsins. Í bréfinu kemur fram að ráðuneytið taki mark af 

„bréfi, dags. 25. febrúar sl., sbr. og ódags. bréf, móttekin 13. nóvember 1972“ þar sem stjórn 

Ásatrúarfélagsins hafi gert ráðuneytinu ljóst um stöðu og ósk Sveinbjarnar að gerast 

                                                             
153 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf frá Sveinbirni Beinteinssyni o.fl. til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins, 25. febrúar 1973. 
154 Viðtal við Hilmar Örn Hilmarsson 1. apríl 2017. 
155 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf frá dóms- og kirkjumálaráðuneytinu til Baldurs 
B. Bragasonar, 31. ágúst 1972. 
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forstöðumaður félagsins.156 Svo virðist sem þriðja og seinasta umsókn félagsmanna hafi gert 

útslagið og orðið til þess að ráðuneytið sá sér ekki annan leik á borði en að samþykkja 

umsóknina. Seinna í bréfi ráðuneytisins er þó vitnað í 63. grein stjórnarskráarinnar Sveinbirni 

til áminningar þar sem segir að hver og einn hafi fullan rétt til þess að stofna sitt eigið 

trúfélag hér á landi svo lengi sem hann brjóti ekki nein allsherjarlög eða fremji eitthvað sem 

þykir „gagnstætt góðu siðferði“.157 Slíkt orðalag kemur ekki fram í öðrum bréfum 

ráðuneytisins á þessum tíma sem varða samþykkt á forstöðumann heldur er þar frekar 

formleg áminning um að fylgja lögum landsins við embættisstörf sín.158 Því virðist sem 

ákveðnar efasemdir um starfsemi félagsins hafi enn verið til staðar innan veggja 

ráðuneytisins þó svo að formleg staðfesting lægi fyrir.   

Alveg undir lok bréfsins varar ráðuneytið þó við því að reglur og lög um 

utanþjóðkirkjumenn verði endurskoðaðar á næstunni. Þá er verið að tala sérstaklega um 

lögin sjálf eða þær framkvæmdareglur sem þeim fylgja. Því geti þeir sem eru í forsvari fyrir 

utanþjóðkirkjufélög mátt búast við því að þurfa að framfylgja „ítarlegri reglum, sem settar 

yrðu, um greinargerðir fyrir starfsemi sinni og framkvæmd þeirra verkefna, sem þeim eru 

heimiluð í umboði almannavaldsins“.159 Strax í sama bréfi og ráðuneytið gefur löglegt 

samþykki fyrir starfi Sveinbjarnar sem forstöðumanns setur það upp varúðarmerki þess að á 

næstunni gæti félagið þurft að endurnýja umsókn sína til þess að standast straum af harðari 

löggjöf og reglum þegar kemur að trúfélögum utan þjóðkirkjunnar. Gæti þetta hafa verið viss 

varnagli hjá ráðuneytinu í von um að geta dregið samþykki sitt til baka ef þeim líkaði ekki 

starfsemi Ásatrúarfélagsins? Engar breytingar urðu þó á lögum ráðuneytisins á þessum tíma 

en þessi dulda „hótun“ var samt sem áður til staðar.   

Hvað sem því líður þá virðist leið Ásatrúarfélagsins í átt að lögleiðingu hafa verið greið 

eftir þetta. Sveinbjörn Beinteinsson fer á fund Þórðar Björnssonar sakadómara nokkrum 

dögum seinna og skrifar þar eiðstaf þess að lofa þar með að fylgja öllum lögum og reglum í 

starfi sínu sem allsherjargoði. Þann 16. maí, einungis 13 dögum eftir að Sveinbjörn fékk 

                                                             
156 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf frá dóms- og kirkjumálaráðuneytinu til 
Sveinbjarnar Beinteinssonar, 3. maí 1973.  
157 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf frá dóms- og kirkjumálaráðuneytinu til 
Sveinbjarnar Beinteinssonar, 3. maí 1973. 
158 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf frá dóms- og kirkjumálaráðuneytinu til frú Erica 
Pétursson, 28. desember 1972. 
159 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 2002-25. nr. B/1332. Bréf frá dóms- og kirkjumálaráðuneytinu til 
Sveinbjarnar Beinteinssonar, 3. maí 1973. 
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löglega staðfestingu sem forstöðumaður, er ofangreint skjal gefið út af stjórnvöldum.160 

Markar það formlega lagalega stofnun Ásatrúarfélagsins á Íslandi og það fyrsta sinnar 

tegundar í heiminum. 

„Já, nú sé ég, að ásatrúarmenn eru viðurkenndir 

og hafa fengið sinn allsherjargoða“161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
160 Vef. „Saga félagsins“ Asatru.is [sótt 18. mars 2017].  
161 María Markan, „Ásatrú – heiðin trú?“, Morgunblaðið 18. maí 1973, bls. 28. 
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Niðurstöður 

Markmið þessarar ritgerðar var að skoða og greina þau viðbrögð sem annars vegar birtust af 

hálfu samfélagsins og hins vegar af hálfu stjórnvalda í garð hins ný stofnaða Ásatrúarfélags. 

Viðbrögð innan samfélagsins sjálfs voru að jafnaði jákvæð en upplifun ásatrúarmanna á 

þessu tímabili er sú að fólk hafi frekar verið forvitið heldur en mótfallið hugmyndinni um 

endurvakningu heiðins siðar sem trúarbragðs. Þó var umfjöllun í fjölmiðlum landsins ekki svo 

einsleit þar sem mismunandi viðbrögð litu dagsins ljós. Umfjöllun fjölmiðla og tímarita má 

greinilega skipta í tvo flokka en það eru annars vegar skrif starfsmanna fréttamiðlanna og 

tímaritanna. Þau skrif einkennast nánast undantekningarlaust af fræðilegri og hlutlausri 

umfjöllun um félagið og störf þess en þar er tímaritið Kirkjuritið mest áberandi 

undantekningin sökum hliðhollra viðhorfa í garð þjóðkirkjunnar og kristindóms. Hins vegar 

eru það skrif einstaklinga í dagblöð og tímarit sem einkenndust af hlutdrægum 

persónulegum skoðunum sem birtust helst á þrenna vegu; háðsleg umfjöllun, neikvæð 

viðbrögð og ofsakæti yfir stofnun félagsins.      

Fyrstu mánuðina eftir að Ásatrúarfélagið var stofnað einkenndust viðbrögð 

einstaklinga í fjölmiðlum einna helst af bæði duldri og opinskárri hæðni í garð félagsins og 

meðlima þeirra. Þá voru allmargir sem tóku stofnun trúfélagsins sem gríni og áttu ekki von á 

að félagsmönnum væri alvara með þessu. Eins er að finna bæði jákvæð og neikvæð viðbrögð 

sem hvoru tveggja virðast eiga rætur sínar að rekja til rótgróinna hugmynda almennings um 

hin fornu trúarbrögð forfeðra Íslendinga. Lítið er fjallað um félagið frá júní og fram í 

desember en inn á milli birtast tvær greinar í september eftir prestinn Árelíus Níelsson en þar 

fer hann heldur ófögrum orðum um hið nýstofnaða félag. Í desember hófst hins vegar 

umfjöllun um félagið að nýju í kjölfar hvatningar ásatrúarmanna til þjóðfélagsins um aukna 

þjóðernishyggju. Málið vakti athygli ekki síður vegna þess að andstæðingar Ásatrúarfélagsins 

sáu þar kjörið tækifæri til þess að gera að félaginu aðra atlögu. Þó svo að þessi yfirlýsing 

ásatrúarmanna hafi komið félaginu aftur á kortið var hún illa orðuð og gefin út á röngum 

tíma þar sem fram að þessu höfðu birst skrif þess efnis að tenging væri milli félagsins og öfga 

þjóðernisstefna seinni heimsstyrjaldarinnar. 

Í janúar 1973 var haldinn fræðslufundur á vegum félagsins þar sem markmiðið var að 

kynna hinn nýja heiðna sið, kenningar hans og siðareglur. Fundurinn vakti mikla athygli og 

umfjöllun í fjölmiðlum landsins þar sem umræðan einkenndist af bæði áhuga og efa. Eftir 
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fundinn 6. janúar 1973 og fram að löggildingu félagsins var umfjöllunin um félagið fyrst og 

fremst formleg og hlutlaus þó svo að enn heyrðust efasemdaraddir inn á milli.  

Hvað viðbrögð stjórnvalda varðar er greining þeirra öllu flóknari. Ákveðnar efasemdir 

um möguleika Ásatrúarfélagsins til þess að hljóta viðurkenningu dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins koma strax fram í upphafi meðal eins af starfsmönnum 

ráðuneytisins sjálfs. Þó svo að Baldur Möller hafi aldrei opinberlega látið í ljós að hann hafi 

verið á móti stofnun félagsins þá lét hann í ljós vantrú sína á því að félagsmenn gætu uppfyllt 

öll þau siðferðislegu skilyrði sem sett voru fyrir stofnun trúfélags.  

Umsóknarferli Ásatrúarfélagsins krafðist alls þriggja formlegra umsókna sem sendar 

voru dóms- og kirkjumálaráðuneytinu og dróst ferlið í rétt rúmlega ár. Fyrsta umsókn 

ásatrúarmanna virðist hafa verið nokkuð götótt og sett saman án tilliti til þeirra reglna og 

laga sem uppfylla þarf til þess að hægt væri að löggilda söfnuðinn sem trúfélag. Því má segja 

að forsvarsmenn ráðuneytisins hafi haft fullan rétt til þess að neita Ásatrúarfélaginu um 

löggildingu eftir fyrstu umsókn þess. Annað umsóknarbréf félagsmanna var þó heldur 

ítarlegra og greinilega samið með allar þær reglur í huga sem uppfylla þurfti til þess að hljóta 

löglega viðurkenningu. Þar virðist sem höfnunarbréf ráðuneytisins hafi einnig verið haft að 

leiðarljósi þar sem öll þau atriði sem ráðuneytið setti útá voru tekin fyrir í seinni umsókn 

félagsins.  

Eftir að seinni umsókn félagsmanna barst ráðuneytinu snéri það sér til biskups Íslands 

í von um álit hans á málinu. Biskupinn var alfarið á móti því að trúfélagi ásatrúarmanna yrði 

veitt löggilding þó svo að á unglingsárum hafi hann dáð og dýrkað hinn heiðna sið. Í bréfi sínu 

til ráðuneytisins telur biskup upp nokkrar ástæður fyrir því af hverju hann telji félagið ekki 

hæft til þess að fá löglega viðurkenningu stjórnvalda; skortur á samkomuhúsi, skortur á 

kenningum félagsins, of lítill fjöldi félagsmanna, hugsanleg tenging við öfgahreyfingar og 

efasemdir um lögmæti fjölgyðistrúa. Sumar af þessum ástæðum eru svipaðar rökum 

ráðuneytisins og snerta á lagalegum grundvelli fyrir stofnun trúfélags. Aðrar ástæður virðast 

hins vegar vera lítið annað en persónulegar efasemdir og ásakanir biskups í garð hins heiðna 

trúfélags. Andúð biskups í garð Ásatrúarmanna virðist því koma úr tveimur áttum; annars 

vegar byggð á reglum og lögum og hins vegar persónulegum efasemdum frá honum sjálfum. 

Forsvarsmenn Ásatrúarfélagsins svara bréfi biskups fullum hálsi og taka fyrir persónulegar 

ásakanir hans um leið og þeir færa rök fyrir því að hafa nú þegar uppfyllt þær kröfur sem 

reglur og lög kveða á um. Eins taka forsvarsmenn félagsins skýrt fram að þrátt fyrir að vera 
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höfuðmaður þjóðkirkju landsins hafi álit biskups ekkert að segja um lögmætan rétt 

ásatrúarmanna þegar kemur að viðurkenningu stjórnvalda á trúfélagi þeirra. 

Seinasta umsóknarbréf félagsins hafði að geyma tvö skjöl; annað skjalanna tók skýrt 

og greinilega fram að Sveinbjörn Beinteinsson ætlaði sér að taka að sér hlutverk 

forstöðumanns félagsins og það seinna innihélt aðra uppsetningu á lögum trúfélagsins. Bæði 

skjölin eru undirrituð af öllum meðlimum stjórnar Ásatrúarfélagsins og því enginn vafi á að 

um einróma ákvörðun félagsmanna hafi verið að ræða. Ráðuneytið svaraði ekki umsókn 

félagsins fyrr en rúmlega tveimur mánuðum seinna en þá gaf ráðuneytið lagalegt samþykki á 

Sveinbirni Beinteinssyni sem forstöðumanni Ásatrúarfélagsins. Þar vísaði ráðuneytið til 

tveggja seinni umsókna félagsins og sagði að þær umsóknir hafi uppfyllt allar kröfur og reglur 

um stofnun trúfélaga.  

Þó svo að lengri tíma hafi tekið fyrir dóms- og kirkjumálaráðuneytið að veita 

Ásatrúarfélaginu viðurkenningu en sumum öðrum utanþjóðkirkjufélögum þá neituðu 

forsvarsmenn ráðuneytisins aldrei umsóknum þess á grundvelli ólögmætra ástæðna eða 

persónubundna skoðana heldur einungis á forsendum reglugerða og laga. Því virðist mótþrói 

ráðuneytisins við lagalegu samþykki félagsins ekki hafa verið meiri en svo að óska eftir 

óvenju strangri staðfestingu á þeim skilyrðum sem uppfylla þurfti til þess að stofna löglegt 

trúfélag. Það sem virðist hins vegar hafa lengt umsóknarferli félagsins eru viðhorf og 

skoðanir biskups sem vildi undantekningarlaust neita félaginu um stöðu löggilts trúfélags. 

Þetta má sjá á umsóknarferlum annarra trúfélaga þar sem biskup veitir samþykki sitt og 

blessun fyrir löggildu á t.d. trúfélögum Bahá´í manna og Votta Jehóva. Í tilfellum þessarra 

trúfélaga voru umsóknarferlin að jafnaði styttri og sömuleiðis þurftu þau ekki að uppfylla 

allar þær kröfur sem settar voru fyrir Ásatrúarfélagið eins og t.d. ásættanlegt samkomuhús. 

Andúð biskups í garð Ásatrúarfélagsins hefur því án efa verið einn af stærstu áhrifavöldum 

þess að umsóknarferli félagsins hafi dregist svo á langinn.   

Þegar á heildina er litið virðast andúð og neikvæð viðbrögð í garð ásatrúarmanna og 

endurvakning heiðins siðar hér á landi aðallega koma úr röðum kirkjunnar manna og var 

þáverandi biskup Íslands, Sigurbjörn Einarsson, þar í broddi fylkingar. 
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