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Útdráttur	
Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða það samband sem ríkir á milli þjóðkirkjunnar og 

Ríkisútvarpsins og hvaða skoðanir hagaðilar Ríkisútvarpsins, þjóðkirkjunnar og annarra trú- 

og lífsskoðunarfélaga hafa, um sambandið milli þessara stofnana. Þá er saga þessa sambands 

og stofnananna sem koma að því skoðuð sérstaklega. Stuðst var við eigindlega 

rannsóknaraðferð við gerð rannsóknarinnar, þar sem tekin voru viðtöl við starfsmenn 

þjóðkirkjunnar, Rásar 1 og annarra trú- og lífsskoðunarfélaga. Samtals voru tekin viðtöl við 

tíu aðila. Viðmælendur voru spurðir út í sína skoðun á sambandinu, möguleg áhrif 

aðskilnaðar ríkis og kirkju og hvort þeim þætti að önnur trú- og lífsskoðunarfélög ættu að fá 

pláss innan Ríkisútvarpsins. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða það í ljós að endurskoða þurfi trúardagskrá 

Ríkisútvarpsins. Samkvæmt niðurstöðunum þarf að auka fjölbreytni þegar kemur að 

trúardagskrá Ríkisútvarpsins og ýta þannig undir umræður samfélagsins og auka þannig 

lýðræðis- og menningarhlutverk Ríkisútvarpsins. Einnig þarf að endurskoða dagskrárvaldið 

sem er í höndum þjóðkirkjunnar. Þá þarf að huga að því valdi og þeirri ábyrgð sem kirkjan 

hefur innan Ríkisútvarpsins með þessu dagskrárvaldi. 

 

Lykilhugtök: Þjóðkirkjan, Ríkisútvarpið, fjölmiðlafræði, lýðræðishlutverk fjölmiðla og 

dagskrárvald  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract	 
The main purpose of the thesis was to look at the relationship between the state church and 

the Icelandic National Broadcasting Service RÚV and what the people that come close to that 

relationship have to say about it. The history of the broadcasting station, the church and their 

relationship is then detected, as well as interview research was performed. In this research, 10 

people in total were asked a set of questions relating to the relationship between the 

institutions, what effects the possibility of impact separation of church and state would have 

on that relationship and finally if they consider the broadcasting station should make room for 

other religious associations in their agenda. Of the ten people interviewed, three work for the 

church, three work for the broadcasting station and four of them work for other religion 

associations. 

 The results of the study indicate that it is imperative to review the agenda of the 

station and make more room for religion diversity and by that encourage more discussion 

about religion and by that contribute to the democratic and cultural role of the station. 

Likewise do they need to review the agenda setting of the station which is in the hands of the 

church. They need to review the power and responsibility the church has by having that 

agenda setting role.  

 

Key words: State church, the Icelandic National Broadcasting Service RÚV, media studies, 

democratic role of the media and agenda setting 
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Inngangur		
Þjóðkirkja okkar Íslendinga er hin evangelísk-lúterska kirkja sem hver sá sem er skírður í 

nafni heilagrar þrenningar getur verið aðili að. Hún starfar sjálfstætt að lögmæltu marki en 

nýtur verndar og stuðnings frá ríkisvaldinu (lög um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar 

nr. 78/1997). Auk þjóðkirkjunnar eru hér á landi staðsett 47 trú- og lífsskoðunarfélög 

(Sýslumenn, e.d.). Lengi vel var þjóðkirkjan þó eina leyfða trúarstofnunin á landinu, fram til 

ársins 1874 þegar trúfrelsi var sett í stjórnarskrá (Þórunn Valdimarsdóttir, 2000, bls. 16). Um 

50 árum seinna hóf fyrsta útvarp landsins starfsemi sína, H.F. Útvarp, ári seinna hóf útvarp 

staðsett á Akureyri útsendingar en þessi tvö útvörp stóðu aðeins stutt og árið 1929 voru þau 

bæði hætt útsendingum. Loks árið 1930 hóf Ríkisútvarpið göngu sína. Allar þessar stöðvar 

eiga það sameiginlegt að útvarpa messum og öðru kristilegu efni alveg frá byrjun (Gunnar 

Stefánsson, 1997, bls. 29, 30, 37–39, 58, 90). Í upphafi voru þó nokkrar kristnar kirkjur sem 

fengu reglulega að messa frá sínum guðsþjónustum svo sem Fríkirkjan. Í gegnum árin hefur 

reglubundnum messum kristinna kirkna fyrir utan þjóðkirkju fækkað og fá nú nokkrar 

kristilegar kirkjur aðeins að messa í útvarpi einu sinni á ári. Aðra sunnudaga ársins er 

útvarpað frá þjóðkirkjunni (Hjörtur Magni Jóhannsson, munnleg heimild, 8. mars 2019). 

Samtals fer 101 klukkutími í trúmál á Rás1, það er að segja messur og morgunbænir 

(Þóra Pétursdóttir, munnleg heimild, 5. apríl 2019). Meirihluti messa sem útvarpað er er 

haldinn af þjóðkirkjunni, auk þess sem morgunbænir eru alveg í höndum hennar (Ævar 

Kjartansson, munnleg heimild, 21. febrúar 2019). Kirkjan fær mikinn tíma innan RÚV. Hver 

hefur dagskrárvald yfir þessum liðum, þjóðkirkjan eða RÚV? Og hvað finnst starfsmönnum 

RÚV, starfsmönnum annarra trú- og lífsskoðunarfélaga og starfsmönnum kirkjunnar um þetta 

samband RÚV og kirkjunnar? Rannsókn þessi mun svara þeim spurningum og varpa ákveðnu 

ljósi á þetta samband, ásamt því að farið verður yfir sögu kristni á Íslandi, skipulag og fjármál 

kirkjunnar og RÚV.  

 

Ríkisútvarpið	
Útvarp var fyrst kynnt fyrir Íslendingum í tímaritinu Eimreiðinni árið 1923. Útvarp er oft 

tengt við þéttbýli en það þjónar hins vegar einnig strjálbýli og það hefur verið mikilvægt 

einkenni útvarpsins á Íslandi frá byrjun. Útvarpið veitti nýja leið til að miðla menningu og 

það til allra landsmanna. Einnig var ofarlega í huga fólks það menntunargildi sem útvarpið 

hafði og hefur í för með sér. Ottó B. Arnar símafræðingur fékk Jacob Möller alþingismann til 

að gefa sér sérleyfi til að reka útvarpsstöð hér á landi. Frumvarpið var samþykkt árið 1925. 
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Stöðin fékk ekki einkaleyfi en átti hver notandi að greiða bæði stofnandagjald og árgjald til 

stöðvarinnar. Þetta gjald var frekar hátt sem gerði það að verkum að efnaminni fjölskyldur 

gátu ekki keypt útvarp inn á heimili sín. Árið 1926 var svo fyrsta útvarpsstöðin stofnuð, H.F. 

Útvarp og var fyrsta útsendingin 31. janúar 1926. Aðstaða nýja útvarpsins var í einu herbergi 

og kompu í Búnaðarfélagshúsinu en stöðin var staðsett í loftskeytastöðinni á Melum. Þá er 

talið að hafi verið um 200 útvörp á landinu og helmingur þeirra hafi verið í Reykjavík. 

Tilraunastarfsemi var í nokkrar vikur en útvarpsstöðin tók ekki formlega til starfa fyrr en 18. 

mars 1926. Árið 1928 fékk útvarpsstöð á Akureyri leyfi til að hefja rekstur. Reksturinn var í 

höndum Arthúrs Gook. Gook hafði fengið leyfi til að reka gamansútvarp, leyfi hans var ekki 

framlengt og stöðin hætti rekstri í desember 1929. Nákvæm dagsetning á hvenær H.F. útvarp 

hætti útsendingum er ekki skrásett, en var það árið 1928 þótt það ár hafi ekki innihaldið 

mikið af vörpuðu efni. Þessar tvær fyrstu stöðvar voru ekki til einskis þótt þær stoppuðu stutt 

því þetta kom útvarpinu til landsins (Gunnar Stefánsson, 1997, bls. 11–12, 18, 21, 23, 24, 29, 

30–31, 36–39).   

 Jacob Möller kom með þá tillögu að stofna ríkisrekna útvarpsstöð og var sú tillaga 

samþykkt. Nefnd var stofnuð 15. september árið 1927 í tengslum við rekstur útvarpsins. 

Fyrstu lög um útvarpsrekstur ríkisins voru sett og undirbúningur fór af stað. Jónas 

Þorbergsson var fyrsti útvarpsstjórinn og vildi hann frá upphafi að Ríkisútvarpið yrði 

sjálfstæð stofnun og fengi fjármagn auk afnotagjalda, í gegnum sölu útvarpstækja og 

auglýsinga. Útvarpsráð var svo skipað í nóvember 1928 og útvarpsverslun ríkisins stofnuð. Í 

fyrstu var starfsemin tímabundið í Hafnarstræti 12 þar sem stöðin var prófuð. Fyrsta 

útsendingin var 2. desember og hófst dagskráin formlega 20. desember 1930 og gekk stöðin í 

byrjun undir nafninu Útvarpsstöðvar Íslands í Reykjavík. Dagskráin við stofnun var frekar 

fábrotin og stutt og mætti skipta í þrennt. Skemmtiatriði, fræðsla og fréttir og nýjungar. 

Dagskráin innihélt svo sem tungumálakennslu, tónleika, messur og fréttir. 27 september 1931 

flutti útvarpið í landssímahúsið við Austurvöll þar sem aðstæður voru mun betri (Gunnar 

Stefánsson, 1997, bls. 35, 39,46, 48, 54, 57–58, 68, 84, 88, 90–91). 

 Árið 1934 tók ný löggjöf um rekstur útvarpsins gildi og breytti nafninu í 

Ríkisútvarpið. Rekstur útvarpsins var færður frá atvinnumálaráðuneytinu yfir í 

kennslumálaráðuneytið. Þá var ákveðið að tekjur myndu einungis fara í eflingu starfsemi og 

starf útvarpsstjóra var skilgreint betur. Þá var kjöri í útvarpsráð breytt og var kveðið á um 

kosningar í stað þess að stofnanir og stéttir tilnefndu einstaklinga. Niðurstaðan var sú að nú 

myndu þrír vera kosnir á Alþingi og svo fari fram kosning hjá notendum útvarpsins um 3 

fulltrúa og kennslumálaráðherra skipar svo sjöunda manninn. Notendum stöðvarinnar fjölgaði 
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mjög hratt en árið 1933 voru 8.182 manns með útvarp. Auglýsingum fór að fjölga í útvarpinu 

en þær voru sér dagskrárliður aðgreindur frá öðru efni. Útvarpstíðindi sem innihéldu meðal 

annars dagskrá útvarpsins, viðtöl og gagnrýni frá hlustendum voru gefin út í fyrsta sinn 

haustið 1938. Útvarpstíðindin komu út í nokkur ár frá misjöfnum eigendum. Á þessum árum 

var Ríkisútvarpið frekar ósjálfstæð stofnun, sem dæmi sá hún ekki sjálf um fjármál sín. 1939 

var fækkað í útvarpsráði niður í fimm ásamt breytingu á kosningu í ráðið. Nú voru allir fimm 

kosnir á Alþingi og kennslumálaráðherra skipar formann vegna kostnaðar við hinar 

kosningarnar. Dregið var einnig úr völdum útvarpsstjóra og sáu nú útvarpsráð og ráðherra um 

ráðningu starfsmanna (Gunnar Stefánsson, 1997, bls. 103, 105, 107, 118, 127, 130, 139, 147). 

 10. maí 1940 kom breski herinn til landsins og hafði það áhrif á starfsemi útvarpsins 

eins og aðra starfsemi landsins. Herinn tók yfir húsnæði útvarpsins og tók útvarpið undir vald 

sitt. Mikið af stórum fréttnæmum atburðum gerðust á stríðsárunum og fylgdist öll þjóðin 

með. Allar fréttir voru skoðaðar svo þær innihéldu ekki eitthvað sem kæmi andstæðingum að 

gagni. Bretar fengu einnig að nýta sér aðstöðu útvarpsins til útsendinga þegar það var ekki í 

notkun. Tveimur árum eftir að Bandaríkjaher tók við hervernd hér á landi setti útvarpsstjóri 

reglur í tengslum við útvarp og styrjöldina. Reglurnar áttu að koma í veg fyrir að stofna 

fólkinu í landinu í hættu eða verðmætum og byggingum. Útvarpið fékk tekjur af því að veita 

Bretum og seinna Bandaríkjamönnum aðgang að stöðinni og rann  það fé til byggingarsjóðs. 

Samþykkt var á Alþingi í nóvember 1945 að ríkisstjórn skyldi tryggja hlutleysiá útvarpinu 

með því að hafa ritskoðun á öllu efni og var sú ábyrgð sett á útvarpsráð (Gunnar Stefánsson, 

1997, bls. 169,171, 176, 225, 231). Á 15 ára afmæli útvarpsins fannst útvarp á hverju heimili 

og var hluti af daglegu lífi landsbúa. Kröfur urðu meiri og aukin þörf varð á nýrri aðstöðu. 

Samþykkt var í nóvember 1947 að útvarpsráð yrði ekki lengur með umsjón fyrir 

fréttastofunni. 15. mars 1948 var samþykkt að útvarpsráð bæri ábyrgð og myndi sjá um 

dagskrá hljóðnemans og að sérstakur starfsmaður myndi sjá um samvinnu við þuli og 

magnaraverði. Andrés Björnsson tók við þessum störfum. Ríkisútvarpið átti ekki mikið á 

milli handa á þessum árum og það vofði yfir að rekstrarfjárþrot yrði haustið 1952 (Gunnar 

Stefánsson, 1997, bls. 225–226, 245, 254, 268).   

 Segulbandið kom árið 1950 og breytti það miklu í dagskrárgerð og hægt var að vinna 

efnið. Með komu segulbandsins lengdist dagskráin smám saman. Dagskráin fór að færast í 

nútímabúning á seinni hluta 6. áratugarins. Unnum dagskrárliðum fjölgaði þó ekki mikið. 

1958 flutti Ríkisútvarpið á Skúlagötuna. Í árslok 1959 voru það 47 þúsund manns sem 

hlustuðu á útvarpið (Gunnar Stefánsson, 1997, bls. 278, 337, 374, 378, 387– 389).  
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Menningarhlutverkið hefur frá upphafi verið mikilvægt. Skáldsögur hafa verið lesnar 

frá byrjun útvarpsins. Leikrit voru mjög vinsæl frá upphafi og líklegast vinsælasta 

útvarpsefnið á fyrstu áratugunum. Margir eiga minningar frá því þegar fjölskyldan safnaðist 

við útvarpið og hlustaði á leikritin. Í upphafi var ekki mikill aðgangur að íslenskri tónlist og í 

gegnum árin hefur verið bætt úr því. Ríkisútvarpið hefur því unnið mikið starf í þágu tónlistar 

hér á landi og ýtt undir atvinnumennsku í tónlist. Á 5. og 6. áratug síðustu aldar gerðist heldur 

betur mikið í tónlistarlífi útvarpsins. Meðal annars voru keypt fleiri hljóðfæri fyrir hljómsveit 

útvarpsins, útvarpskór var stofnaður og útvarpið hóf árið 1947 samvinnu við Þjóðleikhúsið og 

stofnuð var Symfóníuhljómsveit sem kom fyrst fram árið 1950. Rekstur hljómsveitarinnar var 

í höndum Ríkisútvarpsins til ársins 1956 þegar hljómsveitin varð sjálfstæð stofnun og fékk 

nafnið Sinfóníuhljómsveit Íslands (Gunnar Stefánsson, 1997, bls. 96–97, 130, 137, 302–335, 

346). Ef dagskráin er skoðuð í dag sjást enn þá sögur, leikrit og fjölbreytt tónlist 

(Ríkisútvarpið, e.d.-a).   

 Fræðsluhlutverk hefur ávallt verið mikilvæg eining innan Ríkisútvarpsins og er horft á 

það sem eins konar skóla fyrir þjóðina. Frá upphafi hefur verið kennd enska og þýska og 

bættist seinna meir við íslensku- og dönskukennsla. Þetta leysti þó ekki skólana af eins og 

Gísli J. Ólafsson hélt fram fyrir stofnun útvarpsins. Ávallt var lögð áhersla á íslenskt mál og 

hafa verið sendir út ýmsir þættir tengdir íslenska málinu í gegnum tíðina (Gunnar Stefánsson, 

1997, bls.  26, 90, 112 – 113, 122, 366– 367, 338, og 402 ). Dagskrá dagsins í dag inniheldur 

fræðslu í formi viðtalsþátta en ekki er lengur tungumálakennsla (Ríkisútvarpið, e.d.-a).   

 Í dag er RÚV komið með mun fleiri miðla og stöðvar fyrir utan höfuðborgarsvæðið 

(Ríkisútvarpið, e.d.-b). Fréttamenn eru nú komnir á Vesturlandið, Austurland, Suðurland og 

Vestfirði (Ríkisútvarpið, e.d.-c). 30. september 1966 var fyrsta sjónvarpssendingin, 14. ágúst 

1982 hóf Ríkisútvarpið sendingar frá Akureyri og fimm árum seinna flutti starfsemi RÚV í 

Reykjavík í Útvarpshúsið þar sem það er enn. Árið 2009 var afnotagjaldið lagt niður og sett á 

útvarpsgjald í staðinn. Ríkið fór síðan að taka hluta þessa gjalds og nota í önnur verkefni 

(Ríkisútvarpið, e.d.-b). Ríkisútvarpið fær framlag frá ríkinu í gegnum þessi útvarpsgjöld sem 

landsmenn á aldrinum 18–70 ára greiða (Ríkisútvarpið, e.d.-d).  

Samþjöppun hefur verið á fjölmiðlamarkaði sem gerir það að verkum að 

viðskiptalíkan fjölmiðla er breytt og sömuleiðis þá dagskrár framboð. RÚV þarf að þróast 

með breytingunum sem hafa átt sér stað í tækni og í samfélaginu og mæta þannig þeim 

þörfum sem eru í dag (Ríkisútvarpið, 2017).  
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Hlutverk	og	markmið	RÚV		
Sagt er frá hlutverki RÚV í lögum um fjölmiðla og eiga þau við alla fjölmiðla landsins, auk 

þess að RÚV hefur sérstök lög sem eiga bara við Ríkisútvarpið ásamt því að hafa samning 

við ríkið.  

 Í lögum um fjölmiðla kemur það fram að allar fjölmiðlaveitur, þar á meðal RÚV, eiga 

að standa vörð um tjáningarfrelsi, virða mannréttindi og huga að friðhelgi einkalífsins. Þá 

eiga fjölmiðlar einnig að efla tungumálið okkar, íslensku, með því að miðla efni sínu á 

íslensku (lög um fjölmiðla nr. 38/2011).  

 Lögin um Ríkisútvarpið tóku gildi 2013 en hafa síðan tekið þó nokkrum breytingum 

og þá seinast í janúar 2019. Þar segir að Ríkisútvarpið hafi það markmið að mæta 

samfélagslegum, lýðræðislegum og menningarlegum þörfum samfélagsins. Dagskrárefnið 

skal vera fjölbreytt, vandað og því dreift til allra landsmanna. Það sem dagskráin þarf að 

minnsta kosti að innihalda eru fréttaskýringar og fréttir, íþróttaþættir, fræðsluþættir og 

afþreying svo sem lista- og menningarþættir og loks efni fyrir börn og ungmenni. Miðillinn 

sinnir lýðræðislegu hlutverki meðal annars með því að leyfa mismunandi skoðunum að koma 

fram, vera með hlutlægar, almennar og áreiðanlegar fréttaskýringar um bæði erlend og 

innlend málefni. Þannig veitir RÚV innsýn í aðra menningarheima og ólík sjónarmið. Einnig 

er mikilvægt að kynna framboð í kringum kosningar. Þetta allt leyfir 

áhorfanda/lesanda/hlustanda að mynda sína eigin skoðun og taka ákvarðanir byggðar á henni. 

Menningarlegu hlutverki er fylgt með að rækta íslenska tungu, hafa fjölbreytt og vel gert 

menningarefni. Svo sem með að segja sögu Íslands, framleiða íslenskt efni sjálf eða í 

sambandi við aðra, framleiða efni fyrir börn og ungmenni, sýna erlent dagskrárefni frá 

mismunandi löndum og menningu og búa til afþreyingar- og menningarefni sem hæfir öllum 

aldri (lög um ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu nr. 23/2013).  

 Það hlutverk að veita heyrnar- og sjónskertum víðtæka þjónustu tekur Ríkisútvarpið 

alvarlega. Þau stuðla að því að heyrnar- og sjónskertir geti verið virkir þátttakendur í 

samfélaginu. Meginmarkmið miðilsins er því að fræða, skemmta og upplýsa og sést það 

markmið á öllu efni RÚV (Ríkisútvarpið, e.d.-c). 

 

Kristni	á	Íslandi		
Samkvæmt bókinni Kristni á Íslandi hefur kristni verið iðkuð á Íslandi síðan við landnám og 

má gera ráð fyrir að hér hafi ávallt verið kristnir hópar þótt sú kristni sé ekki eins og við 

þekkjum hana í dag. Dæmi um slíka hópa eru papar og förumunkar frá Írlandi. Tækifæri til að 
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stunda kristna trú voru ekki mörg á þeim tímum. Þá má gera ráð fyrir því að þeir þrælar sem 

komu hingað frá kristnum löndum hafi haldið áfram að iðka trú sína eftir komu til landsins. 

Þó er skortur á heimildum til þess að staðfesta þetta og er aðeins vitað um trúarlíf 

landnámsmanna og höfðingja. Hins vegar halda landsnámsbækur því fram að allir menn hafi 

sagt skilið við trú sína við komu til landsins og gerst heiðnir. Frá og með kristnitöku, sem var 

hér um aldamótin 999/1000, tók kristni að eflast hér á landi. Fyrir kristintökuna var aðeins 

lítið kristniboð í gangi og var það í höndum manna sem skipaðir voru af Ólafi Tryggvasyni 

Noregskonungi, sem vildi kristna landið að kaþólskum sið. Þangbrandur var þá sendur af 

Ólafi og ferðaðist hann um allt landið til að skíra og kenna fólki um kristni. Einnig kynntust 

Íslendingar trúnni þegar þeir ferðuðust erlendis eða kynntust fólki með erlendan bakgrunn. 

Kristnitakan var því frekar skyndileg eftir þetta litla trúboð sem átti sér stað. Kristnitakan var 

friðsamleg og eins og orðið segir var tekin upp kaþólsk kristni. Landið var nú helgað guði, 

föður, syni og heilögum anda (Hjalti Hugason, 2000, bls. 66, 68– 72, 84, 120, 138, 154, 161, 

383).  

 Trúarbragðaskiptin veittu Íslendingum aðgang að nýjum hugmyndum og venjum og 

hafði það áhrif á menningu landsins. Í byrjun voru kirkjur einungis reistar af höfðingjum, 

einstaka goðum og efnameiri bændum. Kirkjurnar sem voru í eigum höfðingja þjónuðu 

íbúunum í kring. Þar fóru oft fram skírnir og greftranir. Efnaðir bændur og höfðingjar höfðu 

því mikil áhrif á samfélagið og fengu völd innan kirkjunnar. Krossar fóru að sjást víða og 

trúboð fór að eflast. Á 12. öld var þróunin vel á veg komin og kirkjur fóru að spretta upp víða 

um landið. Klerkastéttinni var komið á fót en skorti þó presta. Einnig var tveimur 

biskupsdæmum komið á fót. Það sem snerti alla landsmenn var tekið til umræðu á Alþingi. 

Kristniréttur skipti máli í skilgreiningu á öllu því sem tengdist kirkjunni. Á 12. öld var kirkjan 

orðið sjálfstæð stofnun en höfðingjar enn með mikil völd. Kirkjan var einnig orðin samhæfð 

bæði erlendum kirkjum og öllum landsmönnum. Kirkjan fór snemma að setja heimilin í 

trúarlegt hlutverk og ýtti þannig undir samhæfingu kristnihalds á Íslandi (Hjalti Hugason, 

2000, bls. 213, 287, 383, 386 – 388). Skálholtsbiskup hóf á 12. öld að berjast fyrir sjálfstæði 

kirkjunnar og hélt sú barátta áfram á 14. öld. Hann vildi að kirkjan hefði dómsvald og 

löggjafarvald í andlegum málum og að kirkjan eignaðist reiti kirkjunnar eða þar sem jarðir 

voru helgaðar Guði (Gunnar F. Guðmundsson, 2000, bls. 102).  

Þegar leið á 14. öldina fóru áhrif Noregskonungs að dvína og árið 1383 var Noregur í 

konungssambandi við Danmörku. Á þeim tíma var staða konungs frekar fallvölt og því 

tækifæri fyrir kirkjuna til að vera sterkari og þá trúarlíf einnig. Kirkjan var orðin sjálfstæð og 

skiptist í sjálfstæðar einingar svo sem klaustur og biskupsstóla. Biskupar voru mjög öflugir 
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og höfðu miklar tekjur. Þeir fengu tekjur að gjöf, frá jarðaleigu, útgerð og sektargjöldum þar 

sem þeir voru einnig réttargæslumenn. Biskupinn var því með ákveðið veraldlegt vald ásamt 

valdi innan kirkjunnar sem andlegur leiðtogi. Bændur réðu þó sumir enn yfir hluta eigna 

kirkjunnar. Sóknarprestur fór svo með umsjón með heimilum sóknarinnar. Foreldrar skírðu 

börn sín, guðforeldrar sáu um kristilegt uppeldi og húsbændur/húsfreyjur sáu um að börn 

ræktu messur og aðra trúskyldu. Þannig voru allir virkir í trúarlífinu og í þeim fimm 

sakramentum sem hver og einn stundar á lífsgöngunni. Kirkjan var einnig góður staður til að 

hitta fólk innan sóknarinnar (Gunnar F. Guðmundsson, 2000, bls. 102, 107, 246, 319, 323).  

Þegar menn erlendis frá fóru að koma hér til landsins að kynna nýja tegund af kristni 

fóru biskupar að yfirgefa land. Jón biskup Arason var einn eftir og lagðist gegn þessum nýja 

sið. Hann var svo drepinn í Skálholti og saga rómversku kirkjunnar búin hér á landi í bili 

(Gunnar F. Guðmundsson, 2000, bls. 330). Þessi atburður, þegar evangelísk-lútersk kirkja tók 

við af kaþólsku kirkjunni er kallaður siðaskiptin. Upphafið var þegar Marteinn Lúter 

mótmælti kaþólsku kirkjunni  árið 1517. Hann talaði um persónulegt samband við Guð og að 

hann taki allir syndir mannsins á sig og gefi honum frið. Hann lagði einnig áherslu á 

prestsdóminn sem þýðir að allir kristnir hafa aðgang að Guði og geta beðið fyrir öðrum. Mjög 

lagði hann áherslu á orð Guðs, að kirkjan eigi að þjóna sakramentinu og predika orð Guðs. 

Völd kirkjunnar voru einnig öðruvísi í hans huga en í rómversku kirkjunni. Hann vildi að 

biskup færi bara með andleg völd meðan þjóðhöfðingjar færu með veraldlegu völdin. 

Kenningar Lúters komu ekki strax hingað til lands og voru ákveðinn pólitískur atburður 

lögleiddur af ríkisvaldinu (Loftur Guttormsson , 2000 bls. 9, 17, 27, 29, 49). 

Siðskiptin urðu hér á landi árin 1537–1551. Á undan voru engin trúboð eða 

vakningarhreyfingar stunduð og því var fólk ekki komið í kynni við trúna áður en hún var 

lögleidd. Þeir fáu sem kynntust kenningum Lúters áður voru þeir sem höfðu ferðast utan eða 

kynntust erlendum mönnum hér á landi. Á þeim tíma var Ísland hluti af dansk-norska ríkinu 

þar sem Kristján þriðji var við völd. Hann var hrifinn af kenningum Lúters og því vildi hana 

innleiða þær. Árið 1600 var kirkjan komin með stjórnarskýrslu, skipan um helgihald og 

góðan grunn að efnahag og stjórnarkerfi innan kirkjunnar. Konungsvaldið var nú með 

yfirstjórn yfir eignum klaustra og kirkjunni sjálfri meðan sóknarkirkjan og biskupsstóll 

héldust tiltölulega óbreytt þótt biskup væri nú með minni völd. Sýslumenn sáu nú um að 

sekta einstaklinga og fóru peningar beint til þeirra eða konungs í stað biskups. Það var í 

lögum að fermast og læra að lesa. Kirkjan var því ekki lengur eins sjálfstæð (Loftur 

Guttormsson 2000, bls. 9, 49, 110, 80, 362). 
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Lúter lagði mikla áherslu á að messur færu fram á móðurmáli og því forgangsatriði að 

gefa út íslenskar bækur fyrir heimili og kirkjur. Oddur Gottskálksson var þar fyrstur og þýddi 

Nýja testamentið. Guðbrandur Þorláksson kom svo á eftir honum og gaf út biblíuna á 

íslensku. Sóknin varð miðdepillinn og myndaði ákveðið samfélag. Enda voru það kirkjan og 

ríkið sem sáu um uppeldishætti samfélagsins og kynntust því allir hugmyndum trúarinnar. 

Heimilisguðrækni var einnig mikilvæg og þá var þessi lestrarkunnátta og bækurnar 

mikilvægar til að koma guðsorði inn á heimili landsins ( Loftur Guttormsson 2000, bls. 63, 

297, 360, 363–364). 

 Trúfrelsi kom á í Danmörku árið 1849 en það náði ekki hingað til lands strax. Árið 

1856 kom svo fyrsta trúin sem vitað er til að dreifi boðskap sínum á landinu meðan bann á 

iðkun annarra trúarbragða en lúterska kristni var í gangi. Það voru sóknarbörn kirkju Jesú 

Krists hinna síðari daga heilögu. Árið 1860 komu kaþólskir prestar einnig en þeir reistu 

kapellu og máttu aðeins messa fyrir frönskum skipverjum. Yfirvöld voru ekki hrifin af 

þessum hættum í garð lútersku trúarinnar og lýstu þeim eins og smiti sem þau vildu losna við. 

Með stjórnarskránni 1874 var loks komið á trúfrelsi og evangelíska lúterska kirkjan orðin 

þjóðkirkja. Þá fóru sóknarbörn kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilögu að ganga eftir því 

að fá að gifta sig og ekki skírast að lúterskum sið. Fyrsta borgaralega hjónavígslan fór fram 

1876 og sóknarbörn kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilögu fengu leyfi fyrir því að skíra 

ekki börn sín að lúterskum sið.  Loks árið 1883 var ríkinu skipað að hætta að fara á móti 

trúboði annarra trúarhópa. Aðrir trúarhópar komu ekki til landsins fyrr en í lok aldarinnar. 

Árið 1886 voru allsherjarlög sett í landinu fyrir þá sem standa utan þjóðkirkju. Lögin fjölluðu 

um hjónavígslu, trúfræðslu barna og réttindi þeirra sem standa utan kirkjunnar. Lögin gerðu 

einnig mun á viðurkenndum trúflokkum og þeim sem ekki voru viðurkenndir (Þórunn 

Valdimarsdóttir 2000, bls. 15–16, 54, 56, 58).  

 Kirkjusókn minnkaði á 19. öld eins og víða annars staðar þótt samfélagið hafi verið 

frekar kyrrstætt og einsleitt. Á 20. öldinni fóru að myndast borgir og bæir og breyttist þá líf 

fólks til muna. Snemma á 20. öldinni fór kirkjan að missa sín ítök í samfélaginu. Afhelgun 

hefur átt sér stað þó að landsmenn virðist leita enn til kirkjunnar á hátíðarhöldum og 

tímamótum. Í lok 20. aldarinnar fóru önnur en kristin trúarbrögð að skjóta rótum þótt 

fylgjendur væru og séu enn fáir (Þórunn Valdimarsdóttir 2000, bls. 195, 419, 420). 

Samkvæmt 63. grein stjórnarskrár Íslands eiga allir rétt á að iðka trú sína og stofna trúfélög 

svo lengi sem það brjóti ekki allsherjarreglu eða fari á móti góðu siðferði (stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944). Kirkjan hefur í gegnum tíðina orðið meira og meira 

sjálfstæðari (Þórunn Valdimarsdóttir 2000, bls. 420). Hún hefur ávallt aðlagast því samfélagi 
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sem hún þrífst í og er því síbreytileg (Loftur Guttormsson 2000, bls. 361). Áhrif kristni sjást 

víða í íslensku samfélagi og eru hluti af okkar daglega lífi. Má þar nefna ýmsa helgidaga, 

sama hvort við erum trúuð eða ekki (Bragi Guðmundsson 2001, bls. 55).  

 

Hugtakið þjóðkirkja 

Hugtakið þjóðkirkja er ekki séríslenskt fyrirbæri en í bók eftir Sigurjón Árna Eyjólfsson er 

hugtakið rakið til hugmynda Lúters og ýmissa fræðimanna svo sem Friedrich Schleiermacher. 

Bókin greinir frá þremur megineinkennum hugtaksins. Fyrsta einkennið er að kirkjan aðlagar 

skipulag, uppbyggingu og innra starf þeirri þjóð sem hún starfar í. Eins og Lúter sjálfur sagði 

er kirkjan opin fyrir aðlögunum. Kirkjan byggist þó alltaf á fagnaðarerindinu, lýðræðislegu 

skipulagi og prestdómi. Lúter og Schleiermacher leggja mikla áherslu á almennan prestdóm 

og tengist það vel þjóðkirkjuhugtakinu. Prestdómur samkvæmt Schleiermacher er mikill 

þáttur í uppbyggingu kirkjunnar og í að kirkja sé ekki skilgreind sem embættismannakirkja. 

Hann vildi fá kirkjuþing sem stjórnar kirkjunni og inniheldur kjörna fulltrúa prófastdæma og 

safnaða. Er það líkt því fyrirkomulagi sem kirkjan hér á landi er með. Öll störf innan safnaðar 

byggja á þessum prestdómi. Einkenni tvö er boðunarskyldan sem kirkjan hefur til allra í 

samfélaginu. Þrátt fyrir að öll þjóðin sé ekki skráð í þjóðkirkjuna er hún samt með 

boðunarskyldu gagnvart allri þjóðinni sama hversu lítil eða stór sú þjóð er. Seinasta einkennið 

er að hún er opin öllum. Allir landsmenn eiga að geta haft greiðan aðgang að kirkjunni alla 

sína lífsleið og að vissu marki mótar hún líf allra í samfélaginu. Sem dæmi með 

hátíðardagatali sínu. Ef tekið er saman hvað erlendir fræðingar segja um hugtakið eru þeir 

sammála um að þjóðkirkjan sé opin öllum og vilji ná til allra í samfélaginu og vera hluti af 

mótun samfélagsins. Þjóðkirkja er hins vegar ekki háð ríkinu að öllu leyti, frekar mótar hún 

kirkjulífið. Hún hefur aðgang að þjóðinni sem opinber stofnun og er með mikil tengsl í 

samfélagið. Kirkjan er þó ekki lýsandi fyrir alla þjóðina. Stefán er á því að ríkið eigi að 

tryggja kirkjunni umræðu í fjölmiðlum vegna mikilvægis hennar í mótun samfélagsins 

(Sigurjón Árni Eyjólfsson 2006, bls. 18, 20 – 21, 23 ,152–153).  

Þjóðkirkjan sem hugtak þekktist ekki hér á landi fyrr en árið 1874, með komu 

stjórnarskrár lýðveldisins Íslands. Stjórnarskráin var að mörgu leyti sniðin eftir dönsku 

grundvallarlögunum (kirkjunefnd, 1984). Þar stendur „Hin evangelíska lúterska kirkja skal 

vera þjóðkirkja á Íslandi, og skal hið opinbera að því leyti styðja hana og vernda“ (Ágúst Þór 

Árnason, 2011, bls. 259) Það hafa orðið tvær breytingar á þessu ákvæði undanfarin ár. Fyrst 

árið 1915 í stjórnarskrárbreytingum en þá var bætt við undir ákvæðinu að það mætti breyta 

því með lögum. Seinna, árið 1920, var bætt við grein 76 að ef á að breyta ákvæðinu um 
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kirkjuskipan eigi það að fara undir leynilega atkvæðagreiðslu allra landsmanna. Ólíkt 

stjórnarskrá Danmerkur þurfa forseti og ráðherra kirkjumála ekki að vera skráðir í 

þjóðkirkjuna samkvæmt lýðveldisstjórnarskránni (Ágúst Þór Árnason 2011, bls 259). Guðni 

Th. Jóhannesson núverandi forseti er fyrsti forseti Íslands sem er ekki skráður í þjóðkirkjuna 

heldur utan trúfélaga (Sunna Valgerðardóttir, 2016). 

           Þjóðkirkja nýtur verndar og stuðnings frá ríkisvaldinu samkvæmt 62. grein 

stjórnarskrár Íslands. Þó stendur ekki hvernig vernd og stuðning þjóðkirkjan eigi að fá frá 

ríkisvaldinu. Löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald ásamt öðrum stofnunum falla þá 

eflaust undir þá þætti ríkisvaldsins (kirkjunefnd, 1984). Hugtakið þýðir einfaldlega að kirkjan 

veitir þjónustu til allra Íslendinga í gleði og sorg. Svo sem með andlegum stuðningi, 

áfallahjálp, sálgæslu, viðtölum við presta, hjónaráðgjöf, unglingastarfi og fræðslu til barna og 

unglinga. Þjónusta þessi sést ekki mikið í fjölmiðlum né er mikið rædd í samfélaginu. 

Þjóðkirkja er því kirkja fólksins í landinu, ekki ríkisins samkvæmt Þórhalli Heimissyni 

(2006).  

 

Þjóðkirkjan	–	skipulag	kirkjunnar		
Árið 1998 tóku gildi lög um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar. Þessi lög hafa gengið 

í gegnum margar breytingar, nú síðast árið 2018. Í lögunum er farið djúpt í skipulag 

kirkjunnar. Aðeins er eitt biskupsdæmi á Íslandi (lög um stöðu, stjórn og starfshætti 

þjóðkirkjunnar nr. 78/1997). Umdæmið skiptist niður í 9 prófastdæmi og 266 sóknir (Kirkjan, 

e.d.-a). Biskupsstofa er skrifstofa fyrir biskupsembættið og gegnir fjölbreyttum hlutverkum 

kirkjunnar svo sem reikningshaldi og annast starfsmenn kirkjunnar (Kirkjan, e.d.-b). Öll 

þjónusta kirkjunnar, bæði óbein og bein, er í höndum Biskupsstofu. Stjórn kirkjunnar er í 

höndum biskups, kirkjuþings og kirkjuráðs.  

Biskup er æðsti embættismaður kirkjunnar og leiðtogi. Hann hefur gríðarleg völd 

(Ríkisendurskoðun 2011, bls. 15). Allir þeir sem lært hafa guðfræði, og uppfylla öll þau 

skilyrði sem þarf til að vera prestur í þjóðkirkjunni, geta boðið sig fram í kosningum til 

biskupsembættis. Kosningar til biskups fara eftir reglum kirkjuþings og er biskup skipaður af 

forseta Íslands í kjölfar kosninga. Biskup fer með hlutverk forseta kirkjuráðs og auk þess 

stundar hann fjölbreytt starf. Meðal annars sér hann um að vígja kirkjur, vígja í prest- og 

djáknaembætti og hefur eftirlit með kristnihaldi hér á landi og kenningu og starfi kirkjunnar. 

Biskup reynir einnig að leysa ágreining sem kann að koma upp á kirkjulegum vettvangi (lög 

um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78/1997). 
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 Samkvæmt lögum nr. 78/1997 hefur kirkjuþing, innan lögmæltra marka, æðsta vald í 

málefnum kirkjunnar. Kirkjuþing samþykkir prestastefnuna þar sem reglur athafna innan 

kirkjunnar eru ræddur, ræðir skýrslu kirkjuráðs og fjármál kirkjunnar. Fulltrúar þingsins eru 

kosnir leynilegri kosningu og sitja þingið í fjögur ár. Þingið sjálft ákveður hversu margir sitja 

þingið og kjördæmi þingsins. Þó þurfa fleiri leikmenn en vígðir að sitja þingið. Biskup, 

vígslubiskupar, ráðherra eða fulltrúi hans, kirkjuráðsmenn og fulltrúi guðfræðideildar 

Háskóla Íslands geta setið þingið og tjáð sig en hafa þó ekki atkvæðisrétt. Í upphafi 

kjörtímabils kýs kirkjuþing einnig fastanefndir. Ef ráðherra ætlar að flytja kirkjuleg málefni á 

Alþingi leitar hann tillagna til kirkjuþings (lög um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar 

nr. 78/1997). 

Framkvæmdarvald þjóðkirkjunnar er í höndum kirkjuráðs samkvæmt lögum nr. 

78/1997. Ráðið framkvæmir því þau málefni sem snúa að kirkjunni. Ráðið er frekar sjálfstætt 

innan stjórnkerfis kirkjunnar. Það inniheldur fimm ráðsmenn sem kjörnir eru á kirkjuþingi. 

Auk biskups sem er forseti ráðsins eru ráðsmennirnir tveir leikmenn og tveir prestar. Ráðið 

hefur framkvæmdastjóra sem hefur eftirlit með verkefnum ráðsins sem eru fjölmörg. Sem 

dæmi má nefna: Stjórn helstu sjóða kirkjunnar, umsjón fasteigna kirkjunnar og varðveislu og 

ráðstöfun fjár sem kirkjan fær. Innan ráðsins eru nokkrir starfshópar svo sem fjármálahópur, 

löggjafarhópur og undirbúa hóparnir mál fyrir kirkjuráðið (Ríkisendurskoðun 2011, bls. 16).  

 Samkvæmt lögum nr. 78/1997 er grunneining þjóðkirkjunnar sóknirnar. Allir sem eru 

með lögheimili innan marka sóknarinnar og skráðir eru í þjóðkirkjuna eru sóknarmenn. 

Sóknir eru félög fyrir þessa sóknarmenn og eiga þeir allir rétt á þjónustu kirkjunnar í sinni 

sókn. Þetta er sjálfstæð eining bæði félagslega og fjárhagslega þótt þær tengjast öðrum 

sóknum á ýmsan hátt (lög um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78/1997). 

 

Þjóðkirkjan	–	fjármál	kirkjunnar		
Þjóðkirkjan fær framlag frá ríkinu sem byggir á samningum milli ríkis og kirkju á grundvelli 

kirkjueigna. Einnig fær kirkjan greidd sóknargjöld mánaðarlega eins og önnur trú- og 

lífsskoðunarfélög (Kirkjan, e.d.-c). 

Samningurinn milli ríkis og kirkju í sambandi við kirkjueignir var gerður árið 1997. 

Þar var samþykkt að kirkjujarðir yrðu eign íslenska ríkisins, að frátöldum prestssetrum. Í 

staðinn skuldbindi ríkið sig til að greiða 138 prestum þjóðkirkjunnar laun, ásamt 

starfsmönnum biskupsstofu (Ríkisendurskoðun 2011, bls. 24). Einnig er greitt framlag til 

annarra hluta svo sem námsleyfa, veikinda, fæðingarorlofs. Annar rekstrarkostnaður 
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Biskupsstofu er einnig greiddur af ríkinu. Ef starfsmönnum fækkar eða fjölgar verður 

framlagi ríkisins breytt í samræmi við það (frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2018, bls. 

67).   

Kristnisjóður fær einnig árlega framlag frá ríkinu sem samsvarar 15 föstum árslaunum 

presta sem staðsettir eru í fámennustu prestaköllum (þingskjal nr. 438/1998–1999). Lög um 

sóknargjöld tóku gildi árið 1988 en hafa tekið þó nokkrum breytingum, nú seinast árið 2018. 

Sóknargjöld eru tekjuskattur sem dreifist til skráða trúfélaga og lífsskoðunarfélaga. Félögin fá 

greidda ákveðna upphæð á mánuði fyrir hvern einstakling sem er félagi í þeirra félagi og 

hefur náð 16 ára aldri (lög um sóknargjöld nr. 91/1987). Standi einstaklingar utan trúfélaga 

renna gjöld þeirra til Háskóla Íslands (stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944). 

Sóknargjöld til þjóðkirkjunnar fóru lækkandi á seinasta ári um 37,3 m. kr vegna fækkunar 

sóknarbarna. Sóknargjald fyrir árið 2019 er 931 kr. á mánuði (frumvarp til fjáraukalaga fyrir 

árið 2018, 2018, bls. 67). Árið 2018 voru 186.477 manns sem borguðu sóknargjöld í 

þjóðkirkjuna samkvæmt Hagstofu Íslands. Ef sú tala helst árið 2019 má því gera ráð fyrir, 

miðað við að sóknargjald sé 931 kr., að samtals fái kirkjan 172.610.087 íslenskar krónur úr 

sóknargjöldum í hverjum mánuði (Hagstofa Íslands, e.d.). Ákveðið hlutfall sóknargjalda 

greiðist til stærstu sjóða kirkjunnar en afgangur fer til sóknanna. Hver sókn fær ákveðið 

fjármagn miðað við fjölda þeirra sóknarbarna sem náð hafa 16 ára aldri og með lögheimili í 

sókninni (Ríkisendurskoðun 2011, bls. 3, 31).  

Kirkjumálasjóður, Jöfnunarsjóður sókna og Kristnisjóður eru helstu sjóðir kirkjunnar 

og sér kirkjuráð um þá. Einnig eru 13 aðrir minni sjóðir. Allir sjóðir veita styrki til ýmissa 

verkefna. Samkvæmt lögum nr. 138/1993 eru tekjur Kirkjumálasjóðs 1,3% af sóknargjöldum 

kirkjunnar. En með samningi var þetta hlutfall hækkað um 3% svo er í raun 14,3% af 

sóknargjöldum (Ríkisendurskoðun 2011, bls. 25). Sjóðurinn sér um ýmis verkefni svo sem 

tónlistarfræðslu, þjálfun presta og fjölskylduþjónustu (Kirkjan, e.d.-c).  

Jöfnunarsjóður fær samkvæmt lögum 18,5% af þeim sóknargjöldum sem þjóðkirkjan 

fær. Sjóðurinn veitir styrki til þeirra kirkna sem þurfa á auknu fjármagni að halda af einhverri 

ástæðu ásamt því að gefa höfuðkirkjum aukið fjármagn. Þetta á að jafna sóknirnar og styrkja 

félags- og menningarstarfsemi. Sjóðurinn annast einnig þau lán sem kirkjubyggingarsjóður 

veitir. Sjóðurinn rekur ábyrgðardeild sem er án stöðugildis en sjóðurinn er með heimild til að 

veita ábyrgðir. Sjóðurinn getur tekið í eign hluta fasteigna ef þess þarf (Ríkisendurskoðun, 

2011, bls. 26).  

Kristnisjóður fær árlega framlag sem samsvarar 15 föstum árslaunum presta 

staðsettum í fámennustu prestaköllunum eins og nefnt var hér að ofan (þingskjal nr. 
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438/1998–1999). Sjóðurinn sér meðal annars um að styrkja æskulýðs- og líknarmál safnaða, 

styrkja framhaldsnám starfsmanna kirkjunnar og styðja við allt annað starf sem eflir siðgæði 

kristinnar trúar þjóðarinnar (Ríkisendurskoðun 2011, bls. 27).  

Sjóðirnir taka þátt í rekstri Biskupsstofu. Minni sjóðirnir greiða 3% af sínum tekjum 

til stofunnar en þeir stærri 5%. Biskupsstofa fær einnig aukaframlög frá sjóðunum í ákveðin 

verkefni eða lækkaðan kostnað vegna annarrar starfsemi. Samkvæmt skýrslu 

ríkisendurskoðunar er allt bókhald sjóða, launagreiðslur og fjárvörslur í höndum Biskupsstofu 

(Ríkisendurskoðun, 2011, bls. 25, 28). Ábyrgð og rekstur á fjármálum kirkjunnar er alveg í 

höndum kirkjunnar (Þingskjal nr. 438/1998–1999). Rekstrarframlög ríkisins til kirkjunnar 

jukust í fjáraukalögum árin 2015, 2016, 2017 og 2018 á þeim forsendum að hefja ætti 

viðræður um endurskoðun kirkjujarðasamkomulagsins. Endurskoðuð yrðu þá öll fjárhagsleg 

samskipti þjóðkirkjunnar og ríkisins. Þessar samningaviðræður standa nú yfir og ætti að ljúka 

á næstu mánuðum (frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2018, 2018, bls. 48).  

	

Samband	Ríkisútvarps	og	þjóðkirkju	

Það sem stofnanirnar tvær ræddar að ofan eiga fyrst og fremst sameiginlegt er að þær þjóna 

allri þjóðinni og fá tekjur frá ríkinu. Ríkisútvarpið fær tekjurnar í gegnum útvarpsgjöld og 

þjóðkirkjan í gegnum bæði sóknargjöld og framlag vegna samnings milli ríkis og kirkju. Frá 

upphafi útvarpsreksturs á Íslandi hafa stöðvar útvarpað messum og kirkjan átt greiðan aðgang 

að útvarpinu. Fyrsta útvarpssendingin var frá guðsþjónustu fríkirkjunnar í Hafnarfirði árið 

1926 á stöðinni H.F. Útvarp. Einnig hafði stöð sem starfaði á árunum 1928–1929 á Akureyri 

guðsþjónustur á sunnudögum. Frá stofnun Útvarpsstöðvar Íslands í Reykjavík, sem nú heitir 

Ríkisútvarpið, árið 1930 hefur messum verið útvarpað alla sunnudaga og helgidaga. Tími 

messa á sunnudögum hefur breyst þó nokkrum sinnum í gegnum árin. Í upphafi var hún 

klukkan 17:00, hún færðist svo til klukkan 11, fór svo til klukkan 14, aftur til klukkan 17 og 

svo loks til 11 og hefur haldist þannig síðan frá árinu 1955 (Gunnar Stefánsson 1997, bls. 30, 

37, 56, 58, 90, 92, 103, 337, 340, 374, 398). Messurnar eru einkum frá höfuðborgarsvæðinu 

og þá í beinni útsendingu. Einnig höfum við tekið upp messur úti á landi og sent út á sumrin, 

segir Þröstur Helgason dagskrárstjóri Rásar 1 (Þröstur Helgason, munnleg heimild, 26. 

febrúar 2019).  
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Fyrir utan messur hafa í gegnum tíðina ýmsar umræður tengdar þjóðkirkjunni verið í 

dagskrárefni stöðvarinnar. Árið 1944 hófst lestur Passíusálma Hallgríms Péturssonar á 

föstunni. Útvarpað var jarðarförum fram til ársins 1967 en það var selt og fékk stofnunin 

fjármuni í gegnum þá sölu. Í dag er aðeins útvarpað jarðarförum ef þjóðþekktur aðili lætur 

lífið. Árið 1950 hóf stöðin að lesa morgunbænir á hverjum morgni (Gunnar Stefánsson 1997, 

bls. 94, 192, 337, 341, 375, 398). Morgunbænir eru enn á dagskrá Rásar 1, klukkan 6:55 á 

morgnana (Ríkisútvarpið, e.d.e). Kvöldbænir og Orð kvöldsins voru einnig fastir liðir á RÁS 

1 en hvort tveggja var lagt niður árið 2014 sökum afar lítillar hlustunar (Ríkisútvarpið, 2014). 

Í upphafi átti morgunbænin einnig að vera felld niður og þá allur bænalestur. En ákveðið var 

að halda henni og bæta við Orði dagsins í stað Orðs kvöldsins og kemur sá liður beint eftir 

Morgunbæninni (Morgunblaðið, 2014).  

 Í byrjun voru völd kirkjunnar það mikil að það var prestastefna sem tilnefndi einn 

aðila í útvarpsráð sem innihélt 5 einstaklinga en þetta var afnumið 1934. Sumir segja að 

kirkjan hefði einokun á trúarmálaumræðu á Ríkisútvarpinu (Gunnar Stefánsson 1997, bls. 

398). Samkvæmt upplýsingum frá markaðsrannsóknarstjóra RÚV, Valgeiri Vilhjálmssyni, 

féll samtals 101 klukkustund undir trúmál á dagskrá Rásar 1 árið 2018. Valgeir segir hlustun 

á messur almennt vera góða um jól, páska og áramót. Á nýársdag hlustuðu sem dæmi 13 

þúsund manns á guðsþjónustuna í Dómkirkjunni. Ef horft er á heildarhlustun messa kemur í 

ljós að allt frá 5 þúsund til 24 þúsund manns hlusta á messurnar, sem sé mjög mismunandi 

hversu margir hlusta. Hlustun á morgunbænir er allt frá undir þúsund til 6 þúsund en 

örsjaldan náði hlustun yfir 5.000. Samtals hafa 63 þúsund manns hlustað á trúarlegt efni á 

RÁS 1 árið 2018 (Valgeir Vilhjálmsson, munnleg heimild, 12. febrúar 2019). Í dag eyðir 

RÚV um það bil tveimur og hálfri milljón í trúarlega dagskrárliði ár hvert. Um það bil 1,7 

milljónir fara í messurnar, um 600 þúsund fara í morgunbænir og afgangurinn í 

Passíusálmana, eða um 160 þúsund (Þóra Pétursdóttir, munnleg heimild, 5. apríl 2019). Þeir 

dagskrárliðir sem eru fyrir og eftir messur hafa meðalhlustunina 2,3%. Messur hafa um það 

bil 1–5% meðalhlustun, mismunandi eftir messum (Valgeir Vilhjálmsson, munnleg heimild, 

27. mars 2019). Samkvæmt Þresti, dagskrárstjóra RÚV, er hlustun oftast fremur lítil (Þröstur 

Helgason, munnleg heimild, 26. febrúar 2019).   

Hin evangelíska lúterska kirkja er einnig þjóðkirkja eða ríkiskirkja í mörgum af okkar 

nágrannalöndum. Svíþjóð hefur nýlega skorið á tengsl ríkis og kirkju en enn eru tengslin við 

völd í Danmörku (Ágúst Þór Árnason 2011, bls. 263). Noregur ákvað árið 2012 að slíta 

sambandi milli ríkis og kirkju (The Local, 2012). Þessi þrjú lönd hafa öll stafræna ríkismiðla 
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sem sýna frá guðsþjónustum í sjónvarpi í stað þess að varpa þeim í útvarpi (Sigurvin Jónsson, 

e.d.).  

 

Dagskrárvald	
Dagskrárvald þýðir einfaldlega það vald sem ræður hvaða málefni er til umfjöllunar (Stofnun 

Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 2018). Kenningin um dagskrárvald er ein þekktasta 

fyrirmynd blaðamennskunnar. Kenningin fjallar um sambandið milli þess hvað almenningur 

telur vera mikilvægt í tengslum við það sem fjölmiðlar varpa. Fjölmiðlar sýna ákveðnum 

málefnum meiri áhuga en öðrum og hefur það áhrif á sýn almennings á það hvað sé 

mikilvægt. Þar er bæði talað um fyrsta stigs og annars stigs dagskrávald. Fyrsta stigs 

dagskrárvald fjallar um mikilvægi málefna og hluti sem fjölmiðlarnir sýna meðan á öðru stigi 

er fjallað um umgjörðina og einkenni. Á fyrsta stiginu hefur verið sannað með fjölda 

rannsókna að fjölmiðlar mynda skoðun fyrir almenning um hvað er mikilvægt. Annað stigið 

er sú hugmynd að umgjörð og einkenni málefna útskýra nánar fyrir almenningi hvað fréttir 

eiga að innihalda. Málefni sem falla betur í rammann eru líklegri að vera til umfjöllunar og 

ræður þar hversu mögulegt er að efni sé mikilvægt (Zyglidopoulos, Symeou, Bantimaroudis 

og Kampanellou 2011, bls. 480–481). 

 

Orðið	markaðslögmál		
Fjölmiðlamarkaðurinn hefur breyst mikið undanfarið, þar á meðal með aukinni 

markaðsvæðingu og samkeppni. Efni innan fjölmiðlanna svo sem fréttir verður fyrir áhrifum 

þessarar þróunar (Valgerður Jóhannsdóttir 2016, bls. 303, 305). Með markaðsfjölmiðlun 

verður efnið í fjölmiðlunum eins og hver önnur vara. Í rauninni er þetta ekki venjuleg vara 

þar sem áhrif hennar eru gríðarleg og mikilvæg í lýðræðislegu samfélagi. Einnig getur varan 

alltaf tekið mið af eiganda eða framleiðanda miðilsins eða efnisins (Páll Jóhannesson, 2014). 

Það verður því ákveðin samkeppni að selja sem mest, eða fá sem flesta til að hlusta á 

útvarpsliði og eru í raun að keppa um sama hlustendahópinn (Birgir Guðmundsson 2012, bls. 

340). Colin Sparks heldur því fram að markaðsvæðingin hafi áhrif á innihald miðilsins og 

gæði frétta hafi minnkað. Miðlarnir fara að sýna eða útvarpa meira af mjúkum fréttum í stað 

harðra til að fá fólk til að nota miðilinn. Dagskrá miðlanna verður því mun meira 

skemmtunarefni en efni til að upplýsa einstakling í lýðræðislegu samfélagi (Sparks, 2000, bls. 

35).  
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Orðið	ábyrgð		
Ábyrgð þýðir samkvæmt íslenskri orðabók einfaldlega að vera ábyrgur. Það að bera ábyrgð á 

hlutnum, svo sem fréttaefni. Þetta er því ákveðin trygging til þeirra sem í hlut eiga að vita 

hver er með ábyrgð (Orðabók íslenskrar málstöðvar, e.d.). Kveðið er á í lögum um fjölmiðla 

hver beri ábyrgð innan fjölmiðla, þar á meðal Ríkisútvarpsins. Ef efnið er refsivert á einhvern 

hátt er það sá einstaklingur sem talaði sem ber ábyrgð á sínum orðum, ef hann kemur fram 

undir eigin nafni. Fjömiðlaveitan sjálf greiðir sektirnar og skaðabæturnar sem starfsmenn fá á 

sig (lög um fjölmiðla nr. 38/2011). Ríkisútvarpið er ríkisrekinn miðill og ein mikilvægasta 

lýðræðis- og menningarstofnunin og því ber Ríkisútvarpið og starfsfólk þess mikla ábyrgð 

(Ríkisútvarpið, e.d-.f). Þjóðkirkjan hefur einnig mikla ábyrgð. Enda er skylda hennar að sinna 

öllum landsmönnum sama hvort einstaklingur sé skráður í þjóðkirkjuna eða ekki (Sigurjón 

Árni Eyjólfsson 2006, bls. 153).   

 

Aðferð	og	rannsóknarspurning	
Notast var við eigindlega rannsóknaraðferðafræði í gerð verkefnisins. Í eigindlegum 

rannsóknum eru gögnin ýmist munnleg eða skrifleg. Í aðferðinni er viðmælandinn virkur 

þátttakandi og hentar þetta form vel til að fá svör um upplifun fólks á ákveðnum málefnum 

og því tilvalið fyrir þetta umfjöllunarefni (Hammberg, Kirkman og de Lacey, 2016).  

Tekin  voru viðtöl við starfsmenn þjóðkirkjunnar; Agnesi M. Sigurðardóttur biskup, 

Guðrúnu Karls Helgudóttur sóknarprest í Grafarvogskirkju og Magnhildi Sigurbjörnsdóttur 

verkefnisstjóra Biskupsstofu. Einnig voru tekin viðtöl við starfsmenn annarra trú- og 

lífsskoðunarfélaga á landinu. Þá var talað við Siggeir F. Ævarsson framkvæmdastjóra 

Siðmenntar, séra Jacob Rolland, kanslara kaþólsku kirkjunnar á Íslandi, Hilmar Örn 

Hilmarsson allsherjargoða  Ásatrúarfélagsins og loks Hjört Magna Jóhannsson prest 

Fríkirkjunnar. Ásamt því voru tekin viðtöl við starfsmenn RÚV: Kára Jónasson formann 

RÚV, Þröst Helgason dagskrárstjóra Rásar 1 og Ævar Kjartansson útvarpsmann Rásar 1. 

Viðtölin fóru flest fram í persónu eða í gegnum síma. Aðeins eitt viðtal fór fram með 

tölvupóstasamskiptum. Einnig var aflað upplýsinga um hlustun á liði Rásar 1 hjá Valgeir 

Vilhjálmssyni markaðsrannsóknastjóra RÚV og gaf Þóra Pétursdóttir rekstrarstjóri upp 

hversu mikið fjármagn fer í liði kirkjunnar á Rás 1. Viðtölin í síma og í persónu voru öll tekin 

upp. Viðtölin voru að mestu stöðluð en þó bættist við eftirfylgni spurninga og aukaspurningar 

til að auka líkur á því að fá greinargóð og skilvirk svör. Spurningarnar voru bæði opnar og 

lokaðar. Þannig gátu viðmælendur sagt eins mikið og lítið og þeir vildu í opnu spurningunum 
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og gefið nákvæmari svör í lokuðu spurningunum sem hafa minna svigrúm (Turner 2010, bls. 

755–756).  

Markmið verkefnisins var að skoða hver fer með dagskrárvald á liðum þjóðkirkjunnar 

innan Rásar 1 og skoðunum fólks á sambandi þjóðkirkjunnar og RÚV. Til þess að finna svar 

við þessum vangaveltum var sett fram rannsóknarspurningin: Hvert er samband þjóðkirkju og 

Rásar 1 og hvað finnst þeim sem koma að Rás 1, kirkjunni og öðrum trúfélögum um þetta 

samband þjóðkirkju og Rásar 1? 

 

Starfsmenn	Ríkisútvarpsins	
Skoðanir þeirra starfsmanna Ríkisútvarpsins sem rætt var við eru nokkuð samhljóða þegar 

kemur að sambandi þjóðkirkjunnar og RÚV. Þeir virðast allir vera sáttir við það samband 

sem ríkir á milli þjóðkirkjunnar og RÚV. Ævar Kjartansson minnir á það að stofnanir RÚV 

og þjóðkirkjan séu almannaþjónustustofnanir og hafi margt sameiginlegt. Þær starfi innan 

lands sem hefur trúfrelsi í stjórnarskrá en hins vegar eru einnig hefðir síðan við stofnun 

Ríkisútvarpsins sem snúa að útvarpi helgihalds. Það hefur því þótt henta vel í landi þar sem 

var strjálbýlt og guðrækni iðkuð á heimilum. Fólk gat því stundað helgihald heima hjá sér í 

stofunni. Þetta hafi því fest í sessi og haldið áfram að vera á dagskrá. Ævari líkar vel við 

sambandið og finnst að RÚV ætti að halda áfram sambandinu við kirkjuna og sinna þannig 

hlutverki sínu og varpa helgihaldi sem flestir Íslendingar geta tileinkað sér. Hann nefnir þá 

einnig að þetta þekkist víða annars staðar í Evrópu (Ævar Kjartansson, munnleg heimild, 21. 

febrúar 2019). Þá segir Kári Jónasson, formaður RÚV, að mörgum finnist messan vera 

mikilvægur liður á sunnudagsmorgnum og sé þetta mikið mál hjá þeim litlu söfnuðum sem 

staðsettir eru víða um land. Þar sé tækifæri fyrir messurnar og staðina sem kirkjan er á að láta 

rödd sína heyrast og því mikið lagt í undirbúning fyrir messuhöldin. Honum finnst ágætt að 

halda þessu sambandi áfram sem byggist á hefð (Kári Jónasson, munnleg heimild, 1. apríl 

2019). Þresti þykir samstarfið á milli Rásar 1 og þjóðkirkjunnar í góðu horfi og ekki hafi 

verið tekin ákvörðun um að breyta því (Þröstur Helgason, munnleg heimild, 26. febrúar 

2019).           

 Áhugavert er að enginn af þeim starfsmönnum sem rætt var við kom nálægt 

dagskrávaldi liða kirkjunnar á Rás 1. Þröstur segir að það sé algjörlega í höndum 

Biskupsstofu (Þröstur Helgason, munnleg heimild, 26. febrúar 2019). RÚV einfaldlega útvegi 

búnaðinn og tæknimenn og mæti á staðinn. Ritstjórnin er því á Biskupsstofu og finnst Ævari 

það fremur sérkennilegt (Ævar Kjartansson, munnleg heimild, 21. febrúar 2019). 
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Ríkisútvarpið skiptir sér ekki af innihaldi messa né hvar sé messað samkvæmt Þresti. Hins 

vegar er farið fram á að kirkjan vandi til verka þar sem messan sé í beinni útsendingu og mun 

fleiri að hlusta en vanalega (Þröstur Helgason, munnleg heimild, 26. febrúar 2019). Kári segir 

að stjórn RÚV skipti sér ekkert af liðum kirkjunnar heldur hafi bara yfirsýn yfir RÚV (Kári 

Jónasson, munnleg heimild, 1. apríl 2019).      

 Einnig er morgunbænin í höndum kirkjunnar að sögn Ævars Kjartanssonar. Það er þó 

ekki prestur sem fer með morgunbænirnar heldur sjálfboðaliðar kirkjunnar og því hafa 

morgunbænirnar meðal annars orðið umdeilanlegri en messurnar. Þá eru morgunbænirnar 

einnig umdeilanlegar vegna þess að þær geta virkað sem ákveðin yfirlýsing þar sem dagskrá 

Rásar 1 hefst með bænahaldi. Það gæti þó verið að eldri kynslóð landsins líki við þessa rútínu 

í hversdeginum (Ævar Kjartansson, munnleg heimild, 21. febrúar 2019). Þröstur nefnir að lítil 

hlustun sé á morgunbænina en hún sé til staðar fyrir þá sem vilja á þessum tíma snemma á 

morgnanna eins og víða í Evrópu og ekki standi til að breyta því  (Þröstur Helgason, munnleg 

heimild, 26. febrúar 2019).         

 Orði kvöldsins var hins vegar breytt um tíma í hugleiðingar í stað bænar og sá Ævar 

sjálfur um það. Þar hafði hann tón sem gat þjónað öllum landsmönnum og notaði ýmis rit í 

hugleiðingarnar. Þetta var ákveðin slökun þar sem hægt var að gera upp daginn. Fólki virtist 

líka við þetta en stóð ekki lengi og var fellt niður. Hann segir ekkert svigrúm hafi verið til að 

þróa þessar hugleiðingar né hafi hann fengið borgað fyrir þetta (Ævar Kjartansson, munnleg 

heimild, 21. febrúar 2019). Orð kvöldsins voru felld niður úr dagskrá árið 2014 og í staðin 

kom hugvekja. Þetta kallaði á nokkur viðbrögð (Þröstur Helgason, munnleg heimild, 26. 

febrúar 2019).           

 Þegar þeir voru spurðir út í tímasetningu helgihaldsins, það er að segja að messan sé á 

dýrmætum útsendingartíma nefna bæði Ævar (2019) og Þröstur (2019) að umræður hafi verið 

um að færa þetta fyrr á daginn en ekkert hafi orðið af því. Ævar nefnir að kostur þess að hafa 

þetta á hefðbundnum messutíma sé að þeir sem ekki komist til messu geti haldið sinni 

dagskrá áfram og hlustað á messu á venjulegum tíma. Fyrir einhverjum árum gerði hann þá 

tillögu að færa messuna til klukkan 8 á sunnudagsmorgnum en var það ekki tekið vel og 

ekkert varð úr því (Ævar Kjartansson, munnleg heimild, 21. febrúar 2019). Hlustun á messu á 

sunnudagsmorgnum kl. 11 er misjöfn, oftast fremur lítil, segir Þröstur, og komið hefur til tals 

að flytja útsendingu messunnar framar á morgunin en ekkert verið ákveðið (Þröstur 

Helgason, munnleg heimild, 26. febrúar 2019). Kára finnst messutíminn vera fínn eins og 

hann er og ef fólk vilji ekki hlusta á messurnar væri hægt að skipta yfir á Rás 2 (Kári 

Jónasson, munnleg heimild, 1. apríl 2019).  
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Þröstur nefnir að útvarpað sé frá messum annarra kirkjudeilda, svo sem óháði söfnuðarins og 

Fríkirkjunnar. Messu kaþólsku kirkjunnar hefur ekki verið útvarpað. Á dagskrá Rásar 1 sé 

einnig að finna dagskrárgerð um trúmál, bæði staka þætti í hátíðardagskrá og þáttaraðir þar 

sem til dæmis er fjallað um trúar- og kirkjusögu (Þröstur Helgason, munnleg heimild, 26. 

febrúar 2019). Ævar Kjartansson er einn þeirra sem hefur haft þætti um trúarbrögð almennt 

en segir hann þessa þætti ekki vera á dagskrá mikið í dag og segir hann það að hluta til hafa 

með það að gera að Íslendingar virðist ekki hafa áhuga á trúmálum (Ævar Kjartansson, 

munnleg heimild, 21. febrúar 2019). Bæði Ævari (2019) og Kára (2019) finnst það eiga koma 

til greina að önnur trú- og lífsskoðunarfélög fái að láta rödd sína heyrast á RÚV. Ævari finnst 

að þar sem RÚV starfi í samfélagi þar sem trúfrelsi ríkir þyrfti að minnsta kosti að opna fyrir 

skoðanir annarra en þjóðkirkjunnar. Það væri hægt að varpa helgihaldi þjóðkirkjunnar og 

annarra kirkjudeilda eins og það er áfram en auka umræðu um trúmál (Ævar Kjartansson, 

munnleg heimild, 21. febrúar 2019). Kára fannst að þegar aðrar trúhreyfingar fari að dafna 

innan samfélagsins komi það alveg til greina og minnir á það að aðrar kirkjudeildir en 

þjóðkirkjan fái að varpa helgihaldi sínu á Rás 1 (Kári Jónasson, munnleg heimild, 1. apríl 

2019).   

Þeir eru ekki á því að aðskilnaður ríkis og kirkju gæti haft áhrif á samband 

Ríkisútvarpsins og þjóðkirkjunnar. Ævar nefnir að sambandið sé ekki þvingað og engin 

skylda sé að Ríkisútvarpið taki þátt í helgihaldi kirkjunnar. Einnig nefnir hann að sjálfstæði 

kirkjunnar sé nú þegar mikið með lögunum 1997/1998 (Ævar Kjartansson, munnleg heimild, 

21. febrúar 2019). Þröstur segir Rás 1 fyrst og fremst vera að þjóna hlustendum sínum með 

helgihaldinu, ekki kirkjunni (Þröstur Helgason, munnleg heimild, 26. febrúar 2019). Kári 

nefnir það sama og Ævar, það að aðskilnaður ríkis og kirkju sé meiri en áður fyrr (Kári 

Jónasson, munnleg heimild, 1. apríl 2019).   

Að auki nefndi Ævar að hann hafi skoðað hvernig trúrækt og helgihaldi væri háttað á 

ýmsum útvarpsstöðvum í Evrópu. Þar hafi hann komist að því að þar er rætt mun meira um 

trúarbrögð og vanti það í dagskrá hér á landi. Ekki bara að sýna frá helgihaldi þjóðkirkjunnar 

heldur fræða um trúarbrögð almennt. Hann hefur reynt það um árbil eins og nefnt var að 

ofan (Ævar Kjartansson, munnleg heimild, 21. febrúar 2019).  

	

Starfsmenn	þjóðkirkjunnar	
Biskupi Íslands, Agnesi M. Sigurðardóttur, þykir sambandið milli stofnananna vera gott eins 

og það er. Hún nefnir að samstarf hafi verið milli þeirra frá upphafi og að almenningur virðist 
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ekki vilja leggja það samband niður. Þar sem Ríkisútvarpið hafi meðal annars það hlutverk að 

styðja við íslenska menningu hljóti Ríkisútvarpið að eiga að styðja við kristna trú og 

þjóðkirkjuna þar sem hvorar tveggju eru hluti af menningu landsins. Einnig nefnir hún að 

stjórnarskráin segi að þjóðkirkjan eigi að njóta stuðnings og verndar frá ríkinu og því njóti 

þjóðkirkjan sérstöðu yfir aðrar kirkjudeildir og trúarbrögð. Henni þykir mikilvægt að útvarpa 

messum hvern sunnudag og auðga þannig líf einstaklinga með tónum, orðum og bænum sem 

ná til allra landsmanna (Agnes M. Sigurðardóttir, munnleg heimild, 6. mars 2019). Guðrúnu 

Karls Helgudóttur sóknarpresti í Grafarvogskirkju finnst ekki óeðlilegt sambandið á milli 

stofnanana þar sem víða í Evrópu sé þetta eins. Hún nefnir einnig að RÚV hafi ekki skyldum 

að gegna gagnvart þjóðkirkjunni en þar sem þetta sé stærsta trúfélag landsins og með langa 

sögu sé þetta ekki óeðlilegt. Í grunninn finnst henni mikilvægt að sambandið sé einfalt, gott 

og auðvelt. Henni finnst samt að sjónvarpið mætti sýna messur oftar í stað þess að útvarpa 

þeim og heldur hún að fólkið í landinu myndi græða á því (Guðrún Karls Helgudóttir, 

munnleg heimild, 1. apríl 2019). Sömuleiðis nefnir biskup að mörgum finnist 

morgunbænirnar vera mikilvægur hluti dagsins og að almenningur vilji ekki að þær séu 

lagðar af (Agnes M. Sigurðardóttir, munnleg heimild, 6. mars 2019). Guðrúnu finnst 

merkilegt að fólk hlusti á þær snemma en finnst það mikilvægt að bjóða upp á það dags 

daglega (Guðrún Karls Helgudóttir, munnleg heimild, 1. apríl 2019). 

Magnhildur Sigurbjörnsdóttir verkefnisstjóri Biskupsstofu staðfesti það sem áður var 

nefnt að hvar messum sé útvarpað og hvert innihald þeirra sé ásamt hverjir sjái um 

morgunbænir sé í höndum kirkjunnar. Magnhildur sendir út um það bil á hálfs árs fresti bréf 

þar sem prestar kirkjunnar ásamt öðrum kristnum prestum geta óskað eftir dagsetningum fyrir 

þær messur sem myndi henta þeim að útvarpa næsta hálfa árið. Hún sendir sömuleiðis bréf 

eða hringir í presta til að fá þá til að vera með morgunbænirnar og þá eru það þeir einir sem 

sjá um það. Til eru leiðbeiningar fyrir þá sem messa, hvernig messan eigi að fara fram 

(Magnhildur Sigurbjörnsdóttir, munnleg heimild, 9. apríl 2019).  

Biskup er á því að Ríkisútvarpið eigi að annast almannafræðslu og ætti því einnig að 

leyfa öðrum trúarhreyfingum að fá hlutdeild í dagskrá RÚV (Agnes M. Sigurðardóttir, 

munnleg heimild, 6. mars 2019). Guðrún er sammála skoðunum biskups og finnst að ríkið 

ætti ekki að vernda eitt trúfélag fremur en annað en hafi skyldum að gegna gagnvart 

þjóðkirkju þar sem það sé fjölmennasta trúfélagið á landinu (Guðrún Karls Helgudóttir, 

munnleg heimild, 1. apríl 2019). Magnhildur segist hins vegar ekki hafa myndað sér skoðun 

um þetta málefni (Magnhildur Sigurbjörnsdóttir, munnleg heimild, 9. apríl 2019).   
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Þeir sem hafa starfað innan kirkjunnar eru sammála þeim starfsmönnum RÚV að þrátt 

fyrir að aðskilnaður ríkis og kirkju myndi sér eiga stað myndi samband RÚV og þjóðkirkju 

ekki breytast. Biskup nefnir að þrátt fyrir aðskilnað þjóni kirkjan allir þjóðinni og því gæti 

enn verið á samstarf við RÚV á þeim forsendum (Agnes M. Sigurðardóttir, munnleg heimild, 

6. mars 2019). Guðrún nefnir að kirkjan sé nú þegar mjög sjálfstæð og að líklega verði 

fjárhagslegur aðskilnaður fljótlega með nýju samningunum og eina ástæðan fyrir því að 

samband ætti að vera milli RÚV og kirkju sé vegna þess fjölda sem er í kirkjunni, ekki vegna 

sambands kirkjunnar og ríkisins (Guðrún Karls Helgudóttir, munnleg heimild, 1. apríl 2019).  

 

Starfsmenn	annarra	trú-	og	lífsskoðunarfélaga	
Þeir starfsmenn trú- og lífsskoðunarfélaga sem talað var við hafa mjög misjafnar skoðanir á 

málefnunum. Allsherjargoði Ásatrúarfélagsins, Hilmar Örn Hilmarsson, nefnir að áður fyrr 

hafi verið horft á aðgang þjóðkirkjunnar að RÚV sem sjálfsagðan hlut, í dag sé þó komin 

ákveðin skekkja þar sem þjóðkirkjan er ekki með eins hátt hlutfall af þjóðinni í söfnuð sinn. 

RÚV þyrfti því að koma til móts við þessar breytingar og þurfi að gæta hlutleysis og víkja frá 

þessari löngu hefð útvarpsmessna og orði dagsins (Hilmar Örn Hilmarsson, munnleg heimild, 

19. mars 2019). Jacob Rolland kanslara kaþólsku kirkjunnar finnst sambandið á milli RÚV 

og þjóðkirkjunnar jákvætt og gott sé að helgihaldi sé útvarpað fyrir alla landsmenn (Jacob 

Rolland, munnleg heimild, 19. mars 2019). Hirti Magna Jóhannssyni presti Fríkirkjunnar 

finnst það að útvarpa helgihaldi og bænum vera jákvætt en tekur þó fram að önnur sjónarhorn 

mættu koma fram, ekki bara sjónarhorn þjóðkirkjunnar (Hjörtur Magni Jóhannsson, munnleg 

heimild, 8. mars 2019). Siggeir F. Ævarsson framkvæmdastjóri Siðmenntar segist vera alveg 

andstætt sambandi milli kirkjunnar og RÚV og finnst það eigi ekki að vera neitt samband 

milli RÚV og trúarhópa. Að trúarlegur áróður fyrir utan viðtöl ætti ekki að vera í útvarpi allra 

landsmanna (Siggeir F. Ævarsson, munnleg heimild, 1. apríl 2019).  

Talsmenn kaþólsku kirkjunnar og Ásatrúarfélagsins segja að þeir myndu ekki nýta sér 

það ef RÚV gæfi þeim pláss í dagskrá sinni. Talsmaður kaþólsku kirkjunnar, Jacob, segist 

nýta sér það tækifæri að messa einu sinni á ári í útvarpi en vegna skorts á íslenskum prestum 

og hversu fáir Íslendingar séu í kirkjunni séu þau ekki tilbúin að vera meira í fjölmiðlum. 

Jacob nefnir einnig að hann hafi ekki fundið fyrir því að önnur trúfélög hafi áhuga á að vera á 

dagskrá RÚV og auk þess hafi trúfélögin oft aðgang að útvarpi annars staðar frá sem fjallar 

um þeirra trúmál (Jacob Rolland, munnleg heimild, 19. mars 2019). 



 

     22 
 

Ásatrúarfélagið gefur upp aðra ástæðu. Ásatrúarfélagið stundar ekki trúboð og því 

hefur það ekki áhuga á að hafa greiðari aðgang að RÚV. Hins vegar koma talsmenn þess 

fram í viðtölum sem fjalla um málefni félagsins og nýta þannig vettvang á RÚV. Honum 

finnst hins vegar að RÚV ætti að fjalla um trúfélög á breiðum grundvelli og opnað sé fyrir 

umfjöllun um önnur trúarbrögð þar sem þetta sé menningarstofnun. Trúarlíf er gjörbreytt á 

Íslandi og opna þurfi fyrir skilning á því. Hann nefnir að áherslan hafi mikið litast af bók 

Sigurbjarnar biskups, þar sé mikil áhersla á eingyðistrúarbrögð og þá sérstaklega kristni. 

Látið sé líta út eins og eingyðistrúrarbrögðin séu ofar en fjölgyðistrúarbrögðin og oft eins og 

önnur trúarbrögð en kristni séu ómerkileg. Það væri því mikilvægt að fjölgyðistrúarbrögðin 

fengju að segja frá sínum áherslum (Hilmar Örn Hilmarsson, munnleg heimild, 19. mars 

2019).  

Hjörtur segir að Fríkirkjan myndi nýta sér það ef henni yrði gefið meira pláss á RÚV 

og nefnir hann að einu sinni hafi tengsl Fríkirkjunnar og RÚV verið náin. Þá hafi verið 

útvarpað frá tónleikum, jarðarförum og messum Fríkirkjunnar mun oftar. Hann segir að 

þjóðkirkjan hafi komið í veg fyrir þetta samband og fái þeir nú aðeins þennan eina sunnudag 

á ári. Hann nefnir einnig að í stjórnarskránni njóti evangelíska lúterska kirkjan sérstöðu og sé 

fríkirkjan líka evangelísk lútersk kirkja og ætti því að njóta sömu réttinda. Þá finnst honum að 

RÚV ætti að endurspegla allt trúarlífið í landinu og því gefa öllum trúarfélögum pláss og 

stuðla þannig að jafnrétti (Hjörtur Magni Jóhannsson, munnleg heimild, 8. mars 2019).  

Siggeir, framkvæmdastjóri Siðmenntar, er ekki hrifinn af sambandi trúarflokka og 

RÚV eins og nefnt hefur verið. Hann segir hins vegar að þau nýti sér það að fara í viðtöl í 

útvarpi og sé það í lagi (Siggeir F. Ævarsson, munnleg heimild, 1. apríl 2019).  

 Siggeir (2019), Hilmar (2019) og Hjörtur Magni (2019) eru allir sammála því að 

aðskilnaður ríkis og kirkju myndi hafa áhrif á samband þjóðkirkjunnar og RÚV. Hilmar 

nefnir að með því að taka úr stjórnarskrá að þjóðkirkjan njóti verndar ríkisins muni þetta 

breytast (Hilmar Örn Hilmarsson, munnleg heimild, 19. mars 2019). Hjörtur Magni er viss 

um að með aðskilnaði yrðu messur og bænir teknar út þrátt fyrir að landið myndi ekki verða 

neitt minna kristið og kristni myndi blómstra á annan hátt (Hjörtur Magni Jóhannsson, 

munnleg heimild, 8. mars 2019). Siggeir nefnir að aðskilnaður tæki langan tíma og því 

myndu þessar breytingar ekki gerast á einni nóttu en myndu hafa áhrif alveg klárlega (Siggeir 

F. Ævarsson, munnleg heimild, 1. apríl 2019).  
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Niðurstöður	
Það er óhjákvæmilegur halli á trúarefni innan Ríkisútvarpsins. Þjóðkirkjan er þar með 

forstöðu og fá aðeins nokkrar aðrar kirkjudeildir að útvarpa helgihaldi sínu einn sunnudag á 

ári. Þeir sem standa nálægt umræðuefninu, það er að segja starfsmenn RÚV, starfsmenn 

þjóðkirkjunnar og starfsmenn annarra trú- og lífsskoðunarhópa, eru flestir á því að RÚV 

þyrfti að gefa öðrum trú- og lífsskoðunarfélögum pláss í dagskrá sinni og auka þannig 

umræður um trúarbrögð. Ef skoðað er hlutverk RÚV myndi aukin umræða um trúarlíf 

landsins ýta undir bæði lýðræðishlutverk og menningarhlutverk útvarpsins. Þar sem með 

aukinni umfjöllun eru íbúar landsins betur í stakk búnir til að taka lýðræðislegar ákvarðanir í 

samfélaginu sýni aukin umræða um trúarlíf frá menningu allra hópa landsins, ekki bara 

þeirrar menningar sem finnst innan þjóðkirkjunnar og er ríkjandi. Menningarhlutverkið er og 

hefur alltaf verið mjög mikilvægt í starfi Ríkisútvarpsins og því mikilvægt að halda áfram að 

styrkja það hlutverk. Þó svo öll trúfélög myndu ekki nýta sér þetta pláss þá myndi það samt 

hafa þessi áhrif á þessi tvö hlutverk. Þrátt fyrir þetta líkar viðmælendum yfir höfuð vel við 

samband kirkjunnar og RÚV, fyrir utan talsmanni Siðmenntar þar sem honum finnst að 

ekkert samband eigi að ríkja milli trúarhópa og Ríkisútvarpsins. Viðmælendunum fannst 

oftast mikilvægt að útvarpa messum og sinna einmitt þessu menningarhlutverki og fannst því 

sambandið milli þjóðkirkju og RÚV gott að þeim hluta.  

 Eins og flestir viðmælendur nefna og sést í sögu Ríkisútvarpsins er þetta samband 

byggt á hefð en Ríkisútvarpinu ber engum skyldum að gegna gagnvart 

þjóðkirkjunni.  Messum hefur verið útvarpað frá fyrstu kynnum Íslendinga af útvarpi og 

haldist hefur síðan þá. Það væri því ekki óeðlilegt að endurskoða þetta samband og ekki 

einungis halda því hefðarinnar vegna. Hins vegar er þetta einnig hefð á ríkisreknum miðlum 

víða í Evrópu og erum við gjarnan þekkt fyrir að líkja okkur við nágrannalönd okkar eins og 

með því að gera evangelíska-lúterska kirkju að þjóðkirkju okkar í stjórnskrá. 

 Ein helsta niðurstaðan er sú að Biskupsstofa fer með dagskrárvald yfir ákveðnum 

dagskrárliðum Rásar 1. En bæði Magnhildur starfsmaður Biskupsstofu, og þeir starfsmenn 

Ríkisútvarpsins sem við var rætt staðfesta að það vald sé alveg í höndum Biskupsstofu og 

útvegi Ríkisútvarpið aðeins mannskap og tæknibúnað til útvarps. Það er að segja 

morgunbænunum og messuhaldi. Þannig geta þeir prestar sem tala í messum og þeir sem 

flytja morgunbænir ákveðið alveg umræðuefni liðarins án þess að það sé ritskoðað af 

Ríkisútvarpinu. Sama á við um morgunbænirnar. Þetta er því gríðarlegt vald og ábyrgð sem 

kirkjan hefur með dagskrárvaldinu. Þar sem dagskrárvald hefur áhrif á hvað almenningur 

telur vera mikilvægt gefur þetta það í skyn að þjóðkirkjan sé mikilvægari en aðrar 
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trúhreyfingar og að sýn þeirra sé minna virði en þjóðkirkjunnar. Það væri því gott að 

endurskoða þetta og hugsa út í það vald og ábyrgð sem þjóðkirkjan hefur innan RÚV og 

þannig vald á samfélaginu í heild.  

 Einnig er það áhugavert að markaðslögmálið virðist ekki eiga við þessa liði RÚV, 

þrátt fyrir að samþjöppun hafi átt sér staðá fjölmiðlamarkaði og viðskiptalíkan sjáist vel á 

þeim markaði. Stefna RÚV sem kom út árið 2017 segir frá þessari breytingu og að 

dagskrárframboð breytist þá einnig og þurfi því RÚV að breytast með þeim breytingum sem 

eiga sér stað í samfélaginu. Því er áhugavert að efni sem ekki hefur mikla hlustun og eigi að 

vissu marki ekki við alla landsmenn fái að halda áfram að vera á dýrmætum tíma á 

sunnudögum þrátt fyrir að starfsmenn Ríkisútvarpsins nefni það að þetta sé vissulega 

dýrmætur tími. En hins vegar er þetta frekar ódýrt efni samkvæmt Þresti.   

 Starfsmenn Ríkisútvarpsins eru á því að aðskilnaður ríkis og kirkju myndi ekki hafa 

áhrif á samband RÚV og þjóðkirkju. Þar er nefnt að aðskilnaður ríkis og kirkju sé nú þegar 

umtalsverður og einnig beri RÚV engin skylda til að útvarpa efni kirkjunnar en geri það 

sökum þess að flestir Íslendingar séu skráðir í þjóðkirkjuna. Þeim sem standa utan trúfélaga 

finnst flestum  hins vegar líklegra að aðskilnaður ríkis og kirkju hefði áhrif á sambandið. Þeir 

eru vissir um að messur og bænir færu af dagskrá eftir að kirkjan missi vernd frá ríkinu en 

nefnir Siggeir framkvæmdarstjóri Siðmenntar að það muni hins vegar taka sinn tíma.  

 

Umræður	
Það hafa ekki verið miklar umræður í samfélaginu um samband þjóðkirkjunnar og RÚV. Það 

gerir það að verkum að fólk hefur ekki myndað sér miklar skoðanir á efninu og gæti það 

verið ein ástæða þess að viðtöl eru styttri en ella. Magnhildur starfsmaður Biskupsstofu nefnir 

í viðtali sínu að hún hafi ekki myndað sér skoðun á hvort önnur trú- og lífsskoðunarfélög ættu 

að fá pláss á RÚV. Einnig eru trúmál og sérstaklega málefni þjóðkirkjunnar oft feimnismál 

og gæti það einnig haft áhrif. Eins og Ævar starfsmaður RÚV nefnir hefur hann reynt að efla 

umfjöllun um trúmálá Ríkisútvarpinu en segir hann að landsmenn virðist ekki hafa áhuga. 

Það væri því æskilegt að framkvæma sams konar rannsókn við fleiri viðmælendur ef 

umræður um sambandið myndast. Það myndi leiða að betri og nánari niðurstöðum. 

Umræðum um efnið og búa eftir það til sams konar rannsókn með fleiri viðmælendum og fá 

þá betri niðurstöður. Sambandið gæti líka breyst ef breyting verður á sambandi ríkis og kirkju 

og því áhugavert að skoða það ef sú breyting ætti sér stað. En samkvæmt Guðrúnu 
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sóknarpresti Grafarvogskirkju gæti staðan breyst mikið með þeim samningum sem eiga sér 

stað núna milli ríkis og kirkju.  

Viðmælendurnir voru ekki hlutlausir í sínu mati á umræðuefninu. Starfsmenn RÚV og 

þjóðkirkjunnar eru ekki hlutlausir á samband sitt sem sést í skoðun þeirra á sambandið og 

framtíð þess ef aðskilnaður ríkis og kirkju ætti sér stað. Þeir sem standa svo fyrir utan 

sambandið, hin trú- og lífsskoðunarfélögin, hafa sterkari skoðanir á sambandinu og þykir 

líklegt að það falli niður ef aðskilnaður ríkis og kirkju ætti sér stað. Það er því áhugavert að 

velta því fyrir sér hvort að þeir sem standi utan sambandsins geri sér ekki nægilega grein fyrir 

því hvernig sambandið eigi sér stað og kostum þess, eða að þeir sem koma að sambandinu 

velti því ekki fyrir sér og séu blindir á galla þess.  

 Styrkur þessa verkefnis sést í viðtölunum þar sem allir viðmælendur lögðu sitt af 

mörkum og ræddu hér málefni sem oft virðist vera feimnismál á Íslandi, trúmál. Einnig var 

magnað að fá viðtal við einstaklinga með mikil völd innan þessara stofnana og þar hjálpar 

smæð Íslands heilmikið. Það er stór styrkur að fá það staðfest að flestir sem tengjast málinu 

vilja meiri fjölbreytni í trúarmálum í dagskrárgerð RÚV. Þessi rannsókn vekur því vonandi 

umræðu og væri það þá hinn helsti styrkur verkefnisins enda er lítil sem engin umræða um 

þetta mál nú þegar þar sem fáir hafa skoðað þetta samband. 

 Það er niðurstaða þessarar rannsóknar að þyrfti að endurskoða samband 

þjóðkirkjunnar og RÚV með tilliti til þess mikla dagskrárvalds sem Biskupsstofa hefur innan 

vébanda RÚV ásamt því að hugsa út í menningar- og lýðræðishlutverk Ríkisútvarpsins.  
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Fylgiskjal	–	Spurningalisti	fyrir	önnur	trú-	og	lífskoðunarfélög	en	
þjóðkirkju	og	fríkirkjuna	
 

1. Hvað finnst þér um samband RÚV og þjóðkirkju?  

2. Hafið þið einhvern tíman fengið pláss á RÚV/ Rás 1?  

3. Finnst þér að aðrar kirkjur eða trúarfélög ættu að fá pláss inn á miðlum RÚV 

fyrir sínar guðþjónustur eða álíka og hvernig þá?  

4. Mynduð þið nýta ykkur það ef þið fenguð pláss á Rás 1? 

5. Telur þú að mikilvægt sé að útvarpa messu hvern sunnudag? Hvers vegna? 

6. En morgunbænum hvern dag? 

7. Telur þú að aðskilnaður ríkis og kirkju gæti haft áhrif á þetta samband?  

Ef svo, hvernig þá?  

 

Fylgiskjal	–	Spurningalisti	fyrir	Agnesi	M.	Sigurðardóttur,	biskup	
 

1. Hvernig finnst þér að samband RÚV og þjóðkirjkju ætti að vera? Á að vera 

eitthvað samband? 

2. En ef þú horfir sérstaklega á Rás 1?  

3. Telur þú að mikilvægt sé að útvarpa messu hvern sunnudag? Hvers vegna? 

4. En morgunbænum? Hvers vegna? 

5. Hvað með aðrar trúarhreyfingar hér á Íslandi, finnst þer að þær eigi að fá sitt 

pláss á dagskrá RÚV?  

6. Telur þú að aðskilnaður ríkis og kirkju myndi hafa áhrif á þetta samband? 

 

 

Fylgiskjal	–	Spurningalisti	fyrir	Kára	Jónasson,	formann	RÚV	
 

1. Hvernig finnst þér að samband RÚV og þjóðkirkju ætti að vera? Á að vera 

eitthvað samband? 

2. En ef þú horfir sérstaklega á Rás 1?  

3. Hvað með aðrar trúarhreyfingar hér á Íslandi, finnst þer að þær eigi að fá sitt 

pláss á dagskrá RÚV? 

4. Telur þú að aðskilnaður ríkis og kirkju myndi hafa áhrif á þetta samband? 
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5. Telur þú að mikilvægt sé að útvarpa messu hvern sunnudag? Hvers vegna? 

6. En morgunbænum?  Hvers vegna? 

7. Fer mikil vinna sem formaður RÚV í liði tengda þjóðkirkjunni? 

En á hátíðsdögum? 

8. Hversu mikið ræður Biskupstofa/þjóðkirkjan yfir liðum kirkjunnar á RÚV? 

En hátíðsdögum?  

9. Hvað er þitt álit á því að varpa messu á besta tíma á sunnudögum, 

samkeppnislega séð? 

 

Fylgiskjal	–	Spurningalisti	fyrir	Magnhildi	Sigurbjörnsdóttur,	
verkefnisstjóra	Biskupsstofu	
 

1. Hvert er þitt hlutverk í tengslum við dagskrárgerð Rásar 1? 

2. Hvernig ákveður þú hvaða messum er útvarpað og hvenær? 

3. Í kringum hátíðardaga, er þá fleira sem þarf að plana? Eins og hvað? 

4. Telur þú að mikilvægt sé að útvarpa messu hvern sunnudag? 

En morgunbænum? 

5. Hvað finnst þér um að varpa helgihaldi annarra trúarflokka í útvarpi RÚV?  

6. Telur þú að aðskilnaður ríkis og kirkju myndi hafa áhrif á þetta samband? 

 

Fylgiskjal	–	Spurningalisti	fyrir	Ævar	Kjartansson,	
starfsmann	Rásar	1		
	

1. Hvernig finnst þér að samband RÚV og þjóðkirkju ætti að vera? Á að vera 

eitthvað samband? 

2. En ef þú horfir sérstaklega á Rás 1?  

3. Hvað með aðrar trúarhreyfingar hér á Íslandi, finnst þér að þær eigi að fá sitt 

pláss á dagskrá RÚV hvort sem það er á RÁS 1 eða ekki? 

4. Telur þú að aðskilnaður ríkis og kirkju myndi hafa áhrif á þetta samband? 

5. Telur þú að mikilvægt sé að varpa messu hvern sunnudag? Hvers vegna? 

En morgunbænum? Hvers vegna 

6. Hvert er þitt álit á því að varpa messu á besta tíma á sunnudögum, 

samkeppnislega séð? 
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7. Fór mikil vinna af þinni hálfu meðan þú starfaðir hjá RÚV í dagskrárliði 

þjóðkirkjunnar? 

8. Nú fer mikið fé í þessa liði þjóðkirkjunnar, hvað fyndist um að nota það fé 

sem fer í liði þjóðkirkjunnar í eitthvað annað? 

9. Hvað með annað trúarlegt dagskrárefni en messur – hver ákveður hvað er 

tekið fyrir og hvernig? 

 

 

Fylgiskjal	–	Spurningalisti	fyrir	Þröst	Helgason,	
dagskrárgerðarstjóra	Rásar	1		
 

1. Hvernig finnst þér að samband RÚV og þjóðkirkju ætti að vera?  

2. En ef þú horfir sérstaklega á Rás 1?  

3. Hvað með aðrar trúarhreyfingar hér á landi, finnst þér að þær eigi að fá sitt 

pláss í dagskrá RÚV hvort sem það er á Rás 1 eða ekki? 

4. Nú hefur tímasetningu morgunbænarinnar verið breytt lítilega og voru þá 

viðbrögðin mikil, hvernig heldur þú að viðbrögðin yrðu ef morgunbænin yrði 

alveg lögð niður? 

5. Telur þú að mikilvægt sé að varpa messu hvern sunnudag? Hvers vegna? 

6. En morgunbænum? Hvers vegna? 

7. Telur þú að aðskilnaður ríkis og kirkju myndi hafa áhrif á þetta samband? 

8. Fer mikil vinna af þinni hálfu í dagskrá þessara messna og bæna? En á 

hátíðsdögum kirkjunnar er þá meiri vinna? 

9. Getur þú breytt þessari dagskrá messna eða ákvarðað eitthvað um hana eins og 

hvar hún er haldin?  

§ Eða hver messar? 

§ Og um hvað?  

§ Og hvaða tónlist er?  

10. Hversu mikið ræður þá Biskupstofa yfir þessum fasta klukkutíma á 

sunnudögum og bænahaldi á morgnana? 

11. Hvað er þitt álit á því að senda út messu á besta tíma á sunnudögum, 

samkeppnislega séð? 
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12. Hvað með fjármagn stöðvarinnar, fer mikið fjarmágn í liði þjóðkirkjunnar sem 

þið þá gætuð notað í annað? 

 

Fylgiskjal	–	Spurningalisti	fyrir	Hjört	Magna	Jóhannsson,	
prest	Fríkirkjunnar	
 

1. Hvað finnst þér um samband RÚV og þjóðkirkjunnar?  

2. Á að vera samband milli útvarps allra landsmanna og þjóðkirkjunnar? 

3. En þá Rás 1 og þjóðkirkjunnar? 

4. Finnst þér að aðrar kirkjur eða trúarfélög ættu að fá pláss á miðlum RÚV fyrir 

sínar guðþjónustur eða eitthvað álíka og þá afhverju?  

5. Nú hafð þið í gegnum árin fengið að hafa messur nokkrum sinnum, fyrsta sinn 

1926 ásamt nokkrum útförum og tónleikum. En það hætti svo hverja telur þú 

vera ástæðuna fyrir því? 

6. Myndir þú nýta þér það ef Fríkirkjan fengi að messa ákveðið mikið á ári í 

útvarpi? 

7. Telur þú að mikilvægt sé að útvarpa messu hvern sunnudag? Hvers vegna? 

8. En morgunbænum? Hvers vegna? 

9. Telur þú að aðskilnaður ríkis og kirkju gæti haft áhrif á þetta samband?  

 

Fylgiskjal	–	Spurningalisti	fyrir	Guðrúnu	Karls	Helgudóttur,	
sóknarprest	Grafarvogskirkju	
 

1. Hvernig finnst þér að samband RÚV og þjóðkirkju ætti að vera? Á að vera 

eitthvað samband? 

2. En ef þú horfir sérstaklega á Rás 1?  

3. Teluru að mikilvægt sé að útvarpa messu hvern sunnudag? 

4. En morgunbænir?  

5. Hvað með aðrar trúarhreyfingar hér á landi, finnst þér að þær eigi að fá sitt 

pláss á dagskrá RÚV, hvort sem það er á Rás 1 eða ekki? 

6. Telur þú að aðskilnaður ríkis og kirkju myndi hafa áhrif á þetta samband? 
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Fylgiskjal	–	Tölvupóstur	til	Valgeirs	Vilhjálmssonar	
 

Sæll Valgeir,  

Ég er að skrifa BA ritgerð í fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri og fjallar hún um 

dagskrárvald Rásar1 í sambandi við þjóðkirkjuna. Langar mig að óska eftir upplýsingum um 

hlustun á RÁS1 og þá hversu mikil hlustun er á fasta vikuliði hjá ykkur tengda þjóðkirkjunni 

(messur og bænir) og svo þá árlegu liði sem bætast inn t.d um páska og jól. Sömuleiðis óska 

ég eftir upplýsingum um hversu margir tímar á viku fara í liði þjóðkirkjunnar og þá 

sömuleiðis yfir hátíðirnar.  

  

Bestu Kveðjur, Birna Heiðarsdóttir 

 

Fylgiskjal	–	Tölvupóstur	til	Önnu	Bjarneyjar	Sigurðardóttur	
(áframsent	á	Þóru	Pétursdóttur)		
 

Sæl Anna Bjarney,  

Ég er að gera BA ritgerð í fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri og óska eftir aðgang að 

skýrslu yfir hvað fjármagn fer í dagskráliði tengda þjóðkirkjunni hjá ykkur á RÚV? Ég spyr í 

leiðinni útí þróun í kostnaði síðustu 5 ár hvort að þessi liður standi peningalega í stað eða eru 

útgjöld að aukast?  

Ritgerðin fjallar semsé dagskrávald Rásar1 í sambandi við þjóðkirkjuna.  

Bestu Kveðjur, Birna Heiðarsdóttir 

  

 

Fylgiskjal	–	Tölvupóstur	til	Magnhildar	Sigurbjörnsdóttur,	
verkefnisstjóra	Biskupsstofu	
 
Sæl, 

 

Ég heiti Birna Heiðarsdóttir og er að skrifa BA ritgerðina mína í fjölmiðlafræði við 

Háskólann á Akureyri. Ritgerðin fjallar um dagskrárvald Rásar1 í sambandi við þjóðkirkjuna 

og langar mig að óska eftir viðtali við þig í tenglsum við það efni. Ég er staðsett á Akureyri 
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og langar helst að taka viðtal í gegnum síma, ef það er ekki hægt myndi eg vilja fá að senda 

þér spurningarnar. Væriru laus seinna í dag föstudag eða á mánudag í viðtal? 

 

Bestu kveðjur, Birna Heiðarsdóttir 

 

Fylgiskjal	–	Tölvupóstur	til	Hjartar	Magna	Jóhannssonar,	
prests	Fríkirkjunnar	
 
 
Sæll, Ég heiti Birna Heiðarsdóttir og er að skrifa BA ritgerðina mína í fjölmiðlafræði við 

Háskólann á Akureyri. Ritgerðin fjallar um dagskrárvald Rásar1 í sambandi við þjóðkirkjuna 

og langar mig að óska eftir viðtali við þig í tenglsum við það efni. Ég er staðsett á Akureyri 

en væri til í viðtal í persónu ef mögulegt er. Ég verð staðsett í Reykjavik 21. og 25. febrúar og 

svo aftur 1-8 mars. Ég er algerlega opin fyrir því að ræða aðra dagsetningar ef þessar henta 

ekki. Bestu kveðjur, Birna Heiðarsdóttir 

	

Fylgiskjal	–	Tölvupóstur	til	Guðrúnar	Karls	Helgudóttur,	
sóknarprests	Grafarvogskirkju	
 
Sæl, 

Ég heiti Birna Heiðarsdóttir og er að skrifa BA ritgerðina mína í fjölmiðlafræði við 

Háskólann á Akureyri. Ritgerðin fjallar um dagskrárvald Rásar1 í sambandi við þjóðkirkjuna 

og langar mig að óska eftir viðtali við þig í tenglsum við það efni. Ég er staðsett á Akureyri 

en er í Reykjavík fram á þriðjudagsmorgun og væri til í viðtal í persónu ef mögulegt er, 

væriru laus eitthvern tímann núna mánudaginn 1 apríl í viðta? Eða í símaviðtal seinna í 

vikunni ?  

Bestu kveðjur, Birna Heiðarsdóttir 

 

Fylgiskjal	–	Tölvupóstur	til	Þrastar	Helgasonar,	
dagskrárgerðastjóra	Rásar	1		
 

Sæll, Ég heiti Birna Heiðarsdóttir og er að skrifa BA ritgerðina mína í fjölmiðlafræði við 
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Háskólann á Akureyri. Ritgerðin fjallar um dagskrárvald Rásar1 í sambandi við þjóðkirkjuna 

og langar mig að óska eftir viðtali við þig í tenglsum við það efni. Ég er staðsett á Akureyri 

en væri til í viðtal í persónu ef mögulegt er. Ég verð staðsett í Reykjavik 21. og 25. febrúar og 

svo aftur 1-8 mars. Ég er algerlega opin fyrir því að ræða aðra dagsetningar ef þessar henta 

ekki. Bestu kveðjur, Birna Heiðarsdóttir 

 

Fylgiskjal	–	Tölvupóstur	til	Ævars	Kjartanssonar,	
starfsmanns	Rásar	1		
 
Sæll, Ég heiti Birna Heiðarsdóttir og er að skrifa BA ritgerðina mína í fjölmiðlafræði við 

Háskólann á Akureyri. Ritgerðin fjallar um dagskrárvald Rásar1 í sambandi við þjóðkirkjuna 

og langar mig að óska eftir viðtali við þig í tenglsum við það efni. Ég er staðsett á Akureyri 

en væri til í viðtal í persónu ef mögulegt er. Ég verð staðsett í Reykjavik 21. og 25. febrúar og 

svo aftur 1-8 mars. Eg er algerlega opin fyrir því að ræða aðra dagsetningar ef þessar henta 

ekki. Bestu kveðjur, Birna Heiðarsdóttir 

 

Fylgiskjal	–	Tölvupóstur	til	Agnesar	M.	Sigurðardóttur,	biskups	
 
Sæl, Ég heiti Birna Heiðarsdóttir og er að skrifa BA ritgerðina mína í fjölmiðlafræði við 

Háskólann á Akureyri. Ritgerðin fjallar um dagskrárvald Rásar1 í sambandi við þjóðkirkjuna 

og langar mig að óska eftir viðtali við þig í tenglsum við það efni. Ég er staðsett á Akureyri 

en væri til í viðtal í persónu ef mögulegt er. Ég verð staðsett í Reykjavik 21. og 25. febrúar og 

svo aftur 1-8 mars. Eg er algerlega opin fyrir því að ræða aðra dagsetningar ef þessar henta 

ekki. Bestu kveðjur, Birna Heiðarsdóttir 

 

Fylgiskjal	–	Tölvupóstur	til	annarra	trú-	og	lífskoðunarfélaga	en	
þjóðkirkju	og	fríkirkju	
 

Sæll/Sæl, Ég heiti Birna Heiðarsdóttir og er að skrifa BA ritgerðina mína í fjölmiðlafræði við 

Háskólann á Akureyri. Ritgerðin fjallar um dagskrárvald Rásar1 í sambandi við þjóðkirkjuna 

og langar mig að óska eftir viðtali við ykkur í tenglsum við það efni. Ég er staðsett á Akureyri 

og væri til í að tala við ykkur í gegnum síma ef möguleiki er í þessari eða næstu viku.  

Bestu kveðjur, Birna Heiðarsdóttir 
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Fylgiskjal	–	Svör	frá	Valgeiri	Vilhjálmssyni		
 

Sæl Birna, 

  

Afsakaðu seint svar, en hér eru þær upplýsingar sem ég hef: 

  

• Á síðasta ári voru alls 101 klst. sem skráð voru sem Trúmál á dagskrá Rásar 1 

• Almennt er góð hlustun á messur um jól, áramót og páska, sem dæmi þá voru 13.000 

sem hlustuðu á útsendingu Rásar 1 á Guðsþjónustu í Dómkirkjunni kl. 11.00 á 

nýársdag – 3,3% meðalhlustun, 5,3% uppsöfnuð hlustun og 43,5% markaðshlutdeild 

• Nákvæmar upplýsingar um hlustun á messur, orð kvöldsins og bænir eru í viðhengi 

o Rtg% mælir meðalhlustun á hverja mínútu í prósentum 

o Rch% mælir uppsafnað hlustun á þáttinn í prósentum 

o Rch(000) mælir uppsafnaða hlustun á þáttinn í þúsundum hlustenda 

o Share sýnir hlutdeild þeirra sem hlustuðu á þáttinn/útsendinguna af þeim sem 

voru að hlusta á útvarp á sama tíma (mældar stöðvar) 

  

Þú lætur vita ef þú vilt nánari skýringar 

  

Kær kveðja og gangið þér vel 

 

Fylgiskjal	–	Svör	frá	Þóru	Pétursdóttur	
 

Hér er það sem við greiðum á ári: 

 

Morgunbænir          587.600      

Passíusálmar          160.000      

Messur      1.716.000      

  

Útgjöld vegna þessa hafa ekki aukist síðustu ár. 

 



 

     37 
 

Fylgiskjal	–	Svör	frá	Agnesi	M.	Sigurðardóttur	
 

Sæl 

Hér koma svörin.  Þau eru gullituð. 

Kv. Agnes 

  

Hér koma spurningarnar:  

a.             Hvernig finnst þér að samband RÚV og þjóðkirjkju ætti að vera? á að vera eh 

samband? 

  

Þjóðkirkjan hefur verið í samstarfi við RÚV alla tíð frá stofnun RÚV.  Fyrst voru það 

messurnar á sunnudögum en síðar bættust við morgunbænirnar og orð kvöldsins.  Þegar 

leggja átti þær niður urðu mikil mótmæti frá almenningi svo hætt var við það en nú eru 

morgunbænir í breyttri mynd og orð kvöldsins gjörbreytt ef ekki aflögð.  Þar sem þjóðkirkjan 

nýtur stuðnings og verndar ríkisins skv. stjórnarskránni þá er það þannig að sú trú sem hún 

flytur, þ.e. kristin trú, nýtur sérstöðu meðal annarra trúarbragða og þjóðkirkjan nýtur 

sérstöður meðal annarra kirkjudeilda. Kristin trú og þjóðkirkjan eru hluti af menningu 

þessarar þjóðar og ríkisútvarpið hefur m.a. það hlutverk að styðja við íslenska menningu. 

b.             En ef þú horfir sérstaklega á RÁS 1? 

  

Ofansagt á einkum við RÁS 1 

  

c.             Teluru að mikilvægt sé að útvarpa messu hvern sunnudag? Og hvers vegna 

  

Já, það er mikilvægt vegna þess að trú er innbyggð í mannlegt eðli og trúariðkun nauðsynleg 

hverjum þeim er trúir.  Messan nær til allra landsmanna og nú út um allan heim.  Í messunni 

er talað orð, tónlist og bænir sem auðga lífið og í útleggingu Orðsins, prédikuninni er ljósi 

varpað á þjóðfélagsmálin út frá trú, menningu og lífsgildum.  

  

d.             En morgunbænir?  Og hvers vegna 

  

Eins og áður sagði var það skýr krafa almennings að morgunbænirnar yrðu ekki lagðar 

af.  Margir hefja daginn á því að hlusta á hana og finnst það jafn nauðsynlegt og að borða 

morgunmatinn og fara í sturtuna. 
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e.             Hvað með aðrar trúarhreyfingar hér á Íslandi, finnst þer að þær eigi að fá sitt pláss í 

dagskrá RÚV? 

  

Fræðsla er nauðsynleg og ríkisútvarpið er ein þeirra stofnana sem annast almannafræðslu og á 

að mínu mati að gera það. 

  

f.               Helduru að aðskilnaður ríkis og kirkju myndi hafa áhrif á þetta samband 

  

Það gæti verið en þó ríki og þjóðkirkja væru aðskilin að fullu gæti þjóðkirkjan enn verið 

þjóðkirkja, því hún hefur það hlutverk að þjóna allri þjóðinni.  Sem slík ætti hún að vera í 

samstarfi við RÚV. 

 




