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Karisma og kapital 

Íslenska útrásin borin saman við vakningarhreyfingu 

Pétur Pétursson 

Í þessari grein er þess freistað að bregða ljósi trúarbragðafræðanna á útrásina svo-
kölluðu sem gegnsýrði íslenskt þjóðfélag í upphafi 21. aldar, með því að bera hana 
saman við náðarvaldsvakningarhreyfingu. Viðfangsefnið er hugmyndafræðileg og 
söguleg greining á „nýfrjálshyggjunni“ og vakningarhreyfingum sem andsvar við 
ríkjandi stofnunum, ríkinu og kirkjunni. Í þessu samhengi er áhugavert að fjalla um 
nýfrjálshyggjuna og vakninguna sem átti sér stað í hvítasunnuhreyfingunni á Íslandi 
rétt eftir seinna stríð. Hvítasunnuhreyfingin er hluti af alþjóðlegri vakningu sem einnig 
er kölluð náðargjafavakning og einkennist af því að hún hafnar sakramentum og 
embættum kirkjustofnunarinnar og afneitar því að kirkjan hafi umráð yfir hjálp-
ræðismeðulum. Nýfrjálshyggjan sem útrásin byggði á fól að sama skapi í sér tilfærslu 
áhrifavalds frá ríkinu og eftirlitsstofnunum þess um leið og athafnafrelsi var innleitt 
fyrir nýjan hóp banka- og fjármálamanna. Sameiginlegt þessum tveimur hreyfingum 
var annars vegar draumurinn um að gera Ísland að miðstöð á heimsmælikvarða og 
hins vegar áherslan á óheft athafnafrelsi einstaklinga með náðarvaldseiginleika. Árið 
2000 gerðu íslensk stjórnvöld stórátak í þeirri viðleitni sinni að vekja athygli alheims á 
Íslandi – koma því með áberandi hætti inn á heimskortið í anda ,,glóbaliseringarinnar“. 
Þá var haldið upp á landafundinn, siglingu Leifs Eiríkssonar og félaga til Ameríku og 
kristnitökuna á Íslandi sem var tákn um inngöngu Íslands í hóp evrópskra menningar-
þjóða. Um leið var Reykjavíkurborg kynnt sem ein af menningarborgum Evrópu það 
ár. Vegleg skrifstofa í Reykjavík sá um fjölþætta dagskrá þessara hátíðahalda sem 
mörkuðu upphafið að nýrri sókn Íslendinga út á við og um leið trú á Ísland sem 
miðpunkt alheimsins sem hvorki virti hefðbundna skipan heimsins í „sóknir“ né 
þjóðir.  

Karisma – hæfileikar af guðs náð  
Samkvæmt skilningi kristinnar guðfræði þiggja hinir trúuðu náðargjafir (charisma) eins 
og lækningagáfu, spádómsgáfu, tungutal, kennara- og stjórnunarhæfileika beint frá 
heilögum anda, sem blæs þangað sem hann sjálfur vill. Þýski félagsfræðingurinn Max 
Weber (1864-1920) notaði hugtakið „karisma“ þegar hann greindi þrjú birtingarform 
áhrifavalds út frá því hvernig það er réttlætt. Í fyrsta lagi er þar um að ræða hefðarvald; í 
öðru lagi vald sem byggir á skynsemi og skipulagi (rational legal) og í þriðja lagi náðarvald 
(charisma) sem byggir á einstökum og óvenjulegum hæfileikum einstaklinga sem fólk 
flykkir sér um af fúsum og frjálsum vilja og trúir á þrátt fyrir að slíkir eiginleikar hvorki 
geti né hirði um að réttlæta gerðir sínar og ákvarðanir með skírskotun í hefðir eða 
skynsamlegt vit. Þótt náðarvald byggi á því sem er einstakt og óvenjulegt og vísi auð-
veldlega til yfirnáttúrulegra hæfileika útvalins einstaklings hvílir þessi tegund valds á 
þeirri forsendu að það sé viðurkennt af fylgjendunum sem í raun veita náðar-
valdsleiðtoganum völdin (Weber, 1983). Félagsfræðingurinn sér að þessir frábæru og 
„guðdómlegu“ hæfileikar eru þrátt fyrir allt grundvallaðir á trú fylgjendanna. Weber 
greindi hrein form þessara ólíku birtingarforma áhrifavalds og leit svo á að náðarvaldið 
væri í eðli sínu andstætt hefðum og regluveldi (bureaucracy).  

Bandaríski félagsfræðingurinn Edward Shils fjallaði einnig um hugtakið náðarvald 
en notaði það í víðari merkingu en Weber og tengdi það við eðli valdsins almennt og 
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tilhneigingu þess til að þjappast saman í miðstöð samfélagsins (center). Náðarvaldið er 
samkvæmt kenningum hans grunnurinn að pólitísku valdi þótt það sé ekki endilega 
bundið valdstofnunum eða embættum. Grunnhvöt valdsins er að skapa, viðhalda 
og/eða breyta þeirri reglu (order) sem hópar og þjóðfélög byggja á (Shils, 1975). Hann 
gekk út frá því að hvert samfélag ætti sér kjarna eða miðstöð bæði í menningarlegum 
og pólitískum skilningi og að þessi miðstöð væri ekki endilega það sama og miðstöð í 
landfræðilegum og stjórnunarlegum skilningi. Þannig er náðarvaldið breyta sem ein-
kennir hvers kyns miðstöðvar eða tengist þeim á einn eða annan hátt. 

Náðarvald getur færst á milli aðila og stundum er eins og það safnist saman í einum 
einstaklingi sem þá verður dýrlingur eða þjóðhetja nema hvort tveggja sé. Shils leggur 
áherslu á að náðarvaldið sé í lífrænu samhengi við grunngildi samfélagsins (Shils, 
1975). Það veitir þeim merkingu, tilgang og vægi innra með einstaklingum og gefur 
táknrænum gjörningum og pólitískum ákvörðunum gildi og áhrif. Þannig er 
náðarvaldið grundvöllur miðstöðvar þjóðarinnar, það viðheldur henni og umbreytir en 
engu að síður skiptir máli hvar hún er staðsett. Þar fer það drama fram sem speglar allt 
samfélagið og kyndir gangverk þess og út frá því liggja straumar í jaðra þess sem 
samstaða samfélagsins byggist á. Þessi miðstöð býr yfir því sem nefnt er pólitísk 
vitund og hún er auðvitað undir, yfir og innra með því sem stundum er nefnt þjóðasál.  

Heimsveldin hrynja 
Þau trúarlegu hugmyndatengsl sem hér um ræðir má rekja langt aftur í sögu 
vestrænnar menningar. Hér skulum við byrja á framrás frumkristninnar í rómverska 
heimsveldinu. Kristnin boðaði frelsun einstaklingsins undan oki fjandsamlegra stjórn-
valda, stéttaskiptingar og rótgróinna hefða. Hún lofaði frelsi undan kúgun þessa heims 
og þeir söfnuðir sem spruttu upp í hinu víðfeðma heimsveldi leystu úr læðingi 
sköpunarmátt sem lagði grunninn að nýrri menningu sem tók við þegar Vest-
rómverska veldið hrundi. Þessi sköpunarmáttur byggði á guðlegum náðargáfum ein-
staklinga sem trúboðarnir með Pál postula í broddi fylkingar lögðu sig fram um að 
temja og hemja í því skyni að koma á reglu og skipulagi í söfnuðunum (Frend, 2003). 
Snilligáfa Páls fólst í því að viðurkenna trúarhita einstaklinga en beina honum í 
félagslegan farveg. 

Leiðtogahæfileikar hans koma best fram í hvatningu hans til safnaðanna um að 
viðurkenna þær náðargjafir sem andinn blæs einstaklingnum í brjóst, prófa allt sem 
fram kemur, en nota aðeins það sem reynist gott og uppbyggilegt fyrir söfnuðinn 
(1Þess. 5:21) En um leið og skikkan er komin á í söfnuðinum hefst það sem 
félagsfræðingar kalla stofnanavæðingu með formfestingu náðarvaldsins. Sköpunar-
máttur náðargáfa einstaklinga finnur sér þannig farveg í reglu og skipulagi, bæði til 
þess að hreyfingin renni ekki út í sandinn og til þess að tryggja varanleg áhrif hennar á 
umhverfið. Kristindómurinn stofnanavæddist og eftir að hann var gerður að ríkistrú 
breyttist hann í regluveldi sem tortryggði náðargáfurnar sem upphaflega gerðu það að 
verkum að hann breiddist út (Frend, 2003). Náðargáfurnar héldu þó áfram að vera 
hreyfiaflið í útbreiðslu og þróun kristinnar, en í sífelldri spennu við stofnanir, skipulag 
og helgisiði. Saga siðbreytingarinnar er vitnisburður um átök um náðargjafir og 
stofnanir sem tryggja reglufestu. Þær vakningahreyfingar sem á eftir komu gengu út á 
það að frelsaður einstaklingur viðurkennir ekki sóknarskipan kirkjunnar.  

Frá upphafi félagsvísindanna sem akademísks viðfangsefnis hafa fræðimenn tekist 
á um það hvort hugmyndir (hugmyndafræði) séu endurspeglun eða afurð félagslegra 
og efnahaglegra aðstæðna eða hvort þær hafi í sér fólginn frumlegan sköpunarmátt til 
að knýja fram breytingar. Karl Marx (1818-1883) leitaði fyrst og fremst að skýringum á 
trúarlegum og menningarlegum fyrirbærum í efnahagsaðstæðum, en Max Weber setti 
fram kenningu sína um að uppruna auðvaldshyggjunnar væri að finna trúarafstöðu 
mótmælenda, nánar tiltekið þess arms sem kenndi sig við svissneska lögfræðinginn og 
guðfræðinginn Jóhann Kalvín (1509-1564) (Weber, 1996). Hér er um að ræða siðræna 
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einstaklingshyggju sem teflt var gegn trúarkerfi og sakramentum hinnar heilögu 
rómversk-kaþólsku kirkju sem hafði töglin og haldirnar í lénskipulagi miðalda. Kirkjan 
drottnaði yfir samfélaginu, stjórnkerfinu, menntun og siðgæði og öll hugsun um 
andlega velferð og frelsun einstaklingsins var bundin við annan heim, himnaríki eða 
helvíti, eins og kirkjan skilgreindi hann (Bellah, 1976). Viðhorf til gæðanna, fram-
leiðslunnar og neyslunnar voru því bundin boðum og bönnum kirkjunnar. En sið-
bótarmennirnir leystu þetta helsi af einstaklingunum og framsæknum þjóðfélags-
hópum og sköpuðu þeim frelsi til að miða við eigin samvisku á sviði efnahags og 
stjórnmála (Eisenstadt, 1976). 

Guð Kalvíns var að mati Webers fjarlægur og ónæmur fyrir messum prestanna og 
bænum hinna trúuðu (Weber, 1996). Af almætti sínu og alvisku hafði guð ákveðið frá 
öndverðu hverjir tilheyrðu hinum útvöldu og vissi því fyrirfram hverjir væru hólpnir 
og hverjir væru það ekki. Maðurinn gat aðeins öðlast óbeina vísbendingu um náð guðs 
og hún var fólgin í því hvort starf hans í heiminum bar ávöxt eða ekki, hvort hún 
skilaði arði eða ekki, sbr. söguna af bræðrunum Kain og Abel í fyrstu Mósebók. Þegar 
afrakstur vinnu Kains reyndist Jahve ekki þóknanlegur vissi hann þar með að hann var 
glataður og beindi hatri sínu að bróður sínum sem hann öfundaði fyrir það að hann 
var í náðinni hjá guði. Marteinn Lúther (1483-1546) vildi ekki ganga eins langt og 
Kalvín í því að afnema áhrifamátt embætta og sakramenta en þar sem guðfræði þeirra 
félaga náði fótfestu hrundi áhrifavald kirkjunnar sem óumdeildrar stofnunar yfir 
trúarlífi og daglegu lífi fólksins.  

Söfnuðurinn, heimurinn og markaðurinn 
Hvítasunnuhreyfingar nútímans eiga sér rætur í meþódismanum sem var vakninga-
hreyfing á frjálslyndum kalvínskum grunni sem kom fram á Englandi á 18. öld. Fyrsti 
leiðtogi þessarar hreyfingar var John Wesley (1703-1791) sem upphaflega var prestur í 
anglíkönsku kirkjunni sem var og er ríkiskirkja Englendinga. Hann var trúboðssnill-
ingur á við Pál postula og mottó hans var: „Allur heimurinn er söfnuður 
minn.“ (Martin 2002). Það var því ekki að ófyrirsynju að hann tók sér ferð á hendur til 
nýja heimsins, Norður-Ameríku, þar sem hreyfingin barst út eins og eldur í sinu. Þar 
náði hún þroska sem hún hefði ekki getað náð í heimalandinu þar sem ríkiskirkjan var 
vel tengd inn í yfirstéttina og stjórnkerfið. Hann viðurkenndi engar takmarkanir á 
athafnafrelsi heilags anda. Iðnvæðingin var að ná sér á strik og menn fóru að huga að 
óhlutlægum lögmálum framboðs og eftirspurnar. Aldalangar hefðir, venjur og siðir 
urðu að víkja fyrir framtaksemi einstaklinga á opnum markaði.  

Það er ekki tilviljun að Adam Smith (1723-1790), sem skrifaði bókina Auðlegð 
þjóðanna, grundvallarrit frjálshyggjunnar, árið 1776, átti sér bakgrunn í kalvínskri 
guðfræði skosku öldungakirkjunnar. Markaðshugmynd Adams Smiths er náskyld 
safnaðarskilningi Johns Wesleys (Martin, 2002), en sá fyrri þurfti ekki lengur á hinum 
fjarlæga og óhlutbundna guði Kalvíns að halda til þess að tryggja auðvaldshyggjunni 
brautargengi. Hagfræðin hafði brotist undan valdi guðfræðinnar og var orðin að 
vísindagrein eins og reyndar raunvísindin höfðu gert nokkru áður og allt þetta var í 
anda Kalvíns sem ruddi veraldarhyggjunni braut. Síðar, með hjálp frönsku upp-
lýsingarinnar, braust félagsfræðin undan oki guðfræðinnar (August Comte 1798-1853) 
og loks sálfræðin (William James 1848-1910 og Sigmund Freud 1856-1939) og var þá 
skammt í að svo langt væri gengið að sálin færi sömu leið og almættið, væri vísað úr 
kerfinu, en það er önnur og meiri saga.  

Trúarvakningar ógna ástandi þar sem ráðandi trúarstofnun (kirkjan) hefur gert 
málamiðlun við valdakerfið og ríkjandi hefðir. Vakning þýðir að trúin verður 
persónuleg og trúartilfinningin og virðingin fyrir hinu æðra er ekki bundin við hefðir, 
embætti og helgisiði. Sönn trú er persónuleg og viðkomandi einstaklingur er tilbúinn 
að fórna sér fyrir hana. Hann vill breiða hana út því að hann vill að aðrir fái að njóta 
sömu gæða, eignast sömu tilfinningar og reynslu. Viðhorf hins trúaða til auðmagnsins 
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breytist. Hann má ekki lifa í vellystingum og óhófi því það skyggir á það eina sem er 
nauðsynlegt sem er sambandið við guð og hlýðni við boð hans. Allt annað er álitið 
synd. Hann veit að peningar hafa í sér fólgið afl til góðra hluta til útbreiðslu guðs ríki. 
Þessir góðu hlutir eru framleiðslan sjálf og trúboð. Trúaður maður fórnar, lætur 
peningana vinna fyrir málstaðinn og ávaxtar í því skyni auðinn enn frekar.  

Á máli hinna trúuðu kalvínista þýddi þetta lofgjörð til Guðs sem allt gefur – en 
hugmyndafræði síðari tíma auðvaldssinna er afhelguð að þessu leyti. Auðmagnið 
skapar ný tækifæri fyrir einstaklinginn til að njóta sín og græða enn meira. Guð vors 
lands var enn miðlægur í hugum feðra Bandaríkja Norður-Ameríku þegar þeir í 
fögnuði sínum yfir því að vera lausir undan áþján ríkiskirkjunnar mynduðu slagorðin: 
„My mind is my church“ (Thomas Paine 1737-1809) og „I am a sect myself“ (Thomas 
Jeffersson 1743-1826) (Bellah, 1976). Lands vors guð var hins vegar óviðkomandi 
hugmyndafræði íslensku útrásarinnar, enda bað forsætisráðherrann guð að hjálpa 
þjóðinni þegar ljóst var að bankarnir hefðu hrunið. Í ávarpi sem Jóhannes í Bónus 
flutti við afhendingu styrkja úr sjóðum fyrirtækisins til menningar og góðgerðarmála 
árið 2004 kom í ljós að ástæðan fyrir styrkveitingunum var eingöngu að skapa 
viðskiptavild og viðhalda því náðarvaldi sem hann hafði öðlast hjá þjóðinni og 
ráðamönnum hennar. Hann átti greinilega ekki auðvelt með að orða tilganginn með 
styrkveitingunum en sagði: „Við gefum vegna þess að þá líður manni betur.“ Og hann 
bætti við: „Við trúum því líka að við fáum þessi framlög margfalt til baka“ (Jóhannes 
Jónsson, munnleg heimild 2004). Hér hafði hann vissulega rétt fyrir sér. 

Velgengnis- og útrásarguðfræði  
Segja má að hvítasunnumenn búi enn yfir því siðgæði sem einkenndi fyrstu 
kapitalistanna. Þeir lofa guð með því að efla ríki hans hér á jörðu. Hvítasunnu-
hreyfingarnar eiga sér uppruna í landi frelsis og einkaframtaks, þ.e. í Bandaríkjunum í 
upphafi síðustu aldar, og eru nú fjölmennasta grein innan kristindómsins utan 
rómversk-kaþólsku kirkjunnar. Yfirleitt eru staðbundnir söfnuðir sjálfstæðir og lúta að 
litlu eða engu leyti miðstýrðu valdi. Þeir kenna sig við náðargjafirnar og úthellingu 
heilags anda hinn fyrsta hvítasunnudag þegar postularnir skírðust heilögum anda og 
tóku að tala tungum, en sá eiginleiki var talinn meðal náðargjafanna í fyrstu söfnuðum 
kristinna manna (Postulasagan, 2. kafli). Þegar kristnar kirkjur og hreyfingar eru 
flokkaðar eftir skipulagi og starfsháttum kemur í ljós að rómversk-kaþólska kirkjan og 
Hvítasunnuhreyfingin eru staðstettar á ystu pólum. Í þeirri fyrri er trúarlífið og starfið 
njörfað niður í helgisiði og regluveldi en allt slíkt er í lágmarki í síðara tilfellinu. 
Velgengnisguðfræðin brýst oft fram á skýran hátt í hvítasunnuhreyfingunum. Hún 
gengur í stuttu máli út á það að þeir sem trúa heitast fá bein bænasvör. Velgengni í 
starfi og auðsæld er túlkuð sem vísbending um sanna trú og helgun viðkomandi 
einstaklings. Ef guð er beðinn um lækningu eða nýjan flottan bíl þá er það bænasvar ef 
óskin rætist, en ef ekki þá er efast um trú viðkomandi. 

Í aðdraganda útrásarinnar virtust íslenskir áhrifamenn sammála um að færa sem 
mest frumkvæði frá opinbera geiranum, stofnunum hans, embættum og hefðum, yfir í 
einkageirann. Grunngildið var frelsi gagnvart hefðum og opinberum stofnunum og 
nýja trúartáknið var einstaklingsframtakið slitið úr tengslum við svokallað félagslegt 
samhengi, sem var bókstaflega talað skammaryrði í nýfrjálshyggjunni. Samfélagið er af 
hinu illa þegar það hindrar einstaklinginn í því að nýta tækifæri sín á hinum frjálsa 
markaði. Þetta ástand skapaði ekki aðeins siðrof (anomie) heldur einnig vitrof (cognitive 
dissonance) (Festinger, Riecken og Schachter, 1964). Í áttunda bindi rannsóknarskýrslu 
Alþingis um orsakir og aðdraganda að falli bankanna er þessi blinda á vísbendingar um 
að hætta væri í aðsigi, kölluð afsprengi aðstæðna og fjötruð skynsemi (Rannsóknarnefnd 
Alþingis, 2010). 

Ný elíta hafði verið leidd til valda í miðstöð íslensks samfélags og staða hennar 
réttlætt í ímyndarskýrslum, framtíðarspám og ræðum forseta Íslands og fjölmargra 
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annarra valdamanna íslensks samfélags (Forsætisráðuneytið, 2008; Viðskiptaráð 
Íslands, 2006). Þessir aðilar voru sannfærðir um að nú væri tími þeirra og Íslands loks 
að renna upp. Á Íslandi skyldi rísa fjármálamiðstöð á heimsmælikvarða og drif-
krafturinn í þessari uppbyggingu voru afburða hæfileikar og dugnaður nokkurra ungra 
Íslendinga sem komu fram á sjónarsvið fjármálaheimsins í upphafi hinnar nýju aldar. 
Nú skyldi Ísland loks fá að njóta sín og sýna heiminum í hverju íslensk þjóðareinkenni 
væru fólgin. Að þessu leyti var útrásin skólabókardæmi um trúboð sem hvorki virðir 
sóknarmörk né sakramenti. 

Áherslan á frelsið, opinn markað í trúarlegum og efnahagslegum skilningi, og 
mikilvægi einstaklingsframtaksins er sameiginlegt með hvítasunnuhreyfingunni og 
nýfrjálshyggjunni. Burtu með hefðir og stofnanir sem hindra trúna í því að ná til hjarta 
einstaklingsins hvort sem það slær fyrir hagsmuni einstaklings eða frelsun heimsins.  

Leiðtogarnir í þessum hreyfingum vilja láta líta svo út að þeir séu „sjálf-
sprottnir“ vegna hæfileika sinna til að miðla trúnni (fjármagninu) þannig að hún veki 
og virki aðra. Óvirkt fé án hirðis er „syndsamlegt ástand“.  

Sparisjóðurinn Pundið og vakningin eftir seinna stríð1 
Í vakningahreyfingum er ekki farið eftir reglum um verksvið og verkaskiptingu 
leiðtoga. Allt eftirlit er tortyggt, það má ekki hindra andann í að blása þangað sem 
hann vill. Átök leiða oft til klofnings en hann er yfirleitt skilgreindur sem afleiðing 
heilbrigðrar samkeppni því hann þarf ekki að hindra framrás hreyfingarinnar. Þvert á 
móti getur hann leitt til nýs trúboðs eða útþenslu allt til endimarka jarðar á forsendu 
einstaklingsframtaksins. Náðarvaldið smitar út frá sér og skapar nýja leiðtoga sem 
keppa um áhrifavaldið, og átök eru eðlilegur fylgifiskur samkeppni um sálirnar.  

Mikil vakning varð í hvítasunnuhreyfingunni í Svíþjóð og Noregi á öðrum áratugi 
20. aldar og fram komu náðarvaldsleiðtogar sem urðu trúboðar í öðrum löndum svo 
sem í Suður-Ameríku, Afríku og á Íslandi. Þessir trúboðar og starf þeirra á 
trúboðsakrinum naut stuðnings heimasafnaða þar sem framlögum var safnað til 
útbreiðslustarfsins (Pétursson, 1990). Trúboðarnir skrifuðu reglulega bréf til heima-
safnaðanna (sbr. bréf Páls postula) og gerðu grein fyrir framgangi trúarinnar á hinum 
nýja akri. Þessi bréf styrktu heimasöfnuðina í trú sinni og fórnarvilja til eflingar starfins 
í fjarlægum löndum. Þetta er dæmi um einn mikilvægasta snertiflöt náðarvalds og 
fjármagns. Persónuleg trú magnar auðinn til verka, jafnt góðra sem slæmra eftir 
persónum, atvikum og aðstæðum.  

Náðarvaldið getur framkallað auð og auðurinn í réttu samhengi getur fætt af sér 
náðarvald og svo koll af kolli. Í vakningarhreyfingum þar sem hugarfarið og 
trúarreynslan eru í sjálfu sér ákveðin verðmæti (sbr. viðskiptavild), eða bjargir, getur 
slík hringrás, eins og dæmin með hvítasunnuhreyfinguna sýna, haft jákvæð áhrif til 
langtíma. Engu að síður getur náðarvaldið vakið óraunhæfar væntingar á fjármála-
mörkuðum sem snúast um sköpun efnislegra verðmæta. Þessar óraunhæfu væntingar, 
svokallaðar bólur, geta ekki annað en sprungið og skaðað þá trúuðu, nema stjórn efna-
hagsmála grípi inn í ferlið og komi í veg fyrir bólurnar með „þvingandi“ aðgerðum. Í 
báðum tilvikum þýðir það að forsenda áhrifavaldsins er ekki lengur fyrir hendi.  

Það fór svo að hvítasunnutrúboðinn sem kom fyrst til Íslands gat skrifað söfnuði 
sínum í Svíþjóð um að vakning hefði brotist út á Íslandi, nánar til tekið í Vest-
mannaeyjum sumarið 1921. Söfnuðurinn sem þar myndaðist fór að safna fyrir 
framgangi hreyfingarinnar og sendi peninga til Afríku til að standa straum að kostnaði 
hvítasunnutrúboða þar og markmiðið var að senda eigin íslenskan trúboða þangað. 
Sænskir hvítasunnumenn héldu samt áfram að senda peninga til Íslands og kostuðu 

                                                 

1  Umfjöllunin hér á eftir um hvítasunnuhreyfinguna á Íslandi og sparisjóðinn Pundið byggir á bók 
höfundar um sænska trúboðið á Íslandi (Pétursson 1990). 
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byggingu samkomuhússins Betel í Vestmannaeyjum og uppihald trúboðans og 
fjölskyldu hans á Íslandi. Rödd einhvers „kerfiskarls“, sem greinilega var kominn úr 
tengslum við lifandi persónulegu trú, heyrðist þá meðal Svíanna um hvort ekki væri 
„skynsamlegra“ að Svíarnir sendu peningana beint til Afríku og Íslendingarnir sjálfir 
sæju um kostnaðinn við starfið á Íslandi.  

En þetta karismatiska hagkerfi hélst í rúma tvo áratugi og varð hvati að áfram-
haldandi trúboði. Svíar gátu fagnað yfir framgangi á Íslandi og í Afríku. Íslendingar 
undu ekki bara glaðir við sitt heldur upplifðu að fórnir þeirra til trúboðsins skiluðu 
árangri í annarri heimsálfu og það varð eins og vítamínssprauta inn í þeirra eigin 
trúarlíf – trú sem var kjölfesta frekari vakningar á Íslandi á fimmta áratuginum. Fólk 
frelsaðist og læknaðist og það var talað tungum. Með umsvifum Bandaríkjahers á 
Íslandi komu peningar inn í spilið og Fíladelfíusöfnuðinum í Reykjavík bárust áheit og 
gjafir.  

Endurnýjun íslensku hvítasunnuvakningarinnar á Íslandi eftir seinna stríð var 
bundin íslenskum manni sem ekki kom úr röðum hvítasunnumanna frá hinum 
Norðurlöndunum, heldur var hann Íslendingur í húð og hár, Ásmundur Eiríksson að 
nafni. Fyrirmynd hans, eins og flestra annarra trúboða Hvítasunnuhreyfingarinnar, var 
sjálfur Páll postuli. Ásmundi var mjög hampað í blöðum sænskra hvítasunnumanna 
sem hinni miklu von hreyfingarinnar á Íslandi. Guð fól honum að leiða allsherjar 
vakningu á Íslandi með miðstöð í Reykjavík svo að þaðan mætti í fyllingu tímans 
senda út trúboða til ystu endimarka jarðar. En til þess að það gæti orðið að veruleika 
taldi Ásmundur sig þurfa meiri stuðning frá hinni ríku sænsku móðurhreyfingu sem 
átti á þessum tíma banka og sparisjóði, rak stóra blaða- og bókaútgáfu, útvarpsstöð og 
stjórnmálaflokk. Draumur hans var að byggja nýtt og stórt samkomuhús, kirkju sem 
varð loks að veruleika og stendur nú við Hátún 2, en áður hafði guðshús á þessum 
stað birst honum í sýn. Sænskir ráðamenn hreyfingarinnar þar voru búnir að sjá að 
íslenska hreyfingin gat staðið á eigin fótum og vildu frekar minnka en auka framlagið 
til Íslands.  

Íslendingur fær erlent lán 
Íslenski leiðtoginn fór í fjáröflunarferð til Svíþjóðar en fékk alls staðar sömu svör frá 
ráðamönnum sænsku hreyfingarinnar. Íslendingar gátu staðið á eigin fótum. Þá tók 
hann á það ráð að hefja föstu og lokaði sig inni á herbergi sínu í höfuðstöðvum 
sænsku hreyfingarinnar og þar bað hann til guðs um fjárframlag til kirkjunnar. Þetta 
spurðist út og brátt fundu bankastjórar hvítasunnumanna fyrir þrýstingi í þá átt að 
veita umbeðið lán, sem og varð niðurstaðan. Það að loka sig inni og biðja til guðs 
áréttaði náðarvaldið, sem í þessu tilviki birtist í viðskiptavild og bankaláni (sem síðar 
þegar verðbólgan skall á breyttist fyrir „kraftaverk“ í gjöf frá sænsku hreyfingunni). 
Það kom málinu við að í blöðum sænskra hvítasunnumanna hafði oft verið sagt frá 
þeim lækningarmætti og kraftaverkum sem fylgdu bænum þessa manns.  

Vakningunni óx fiskur um hrygg. Margir báðu um fyrirbænir og létu fé af hendi 
rakna til hreyfingarinnar, t.d. í formi áheita við bænasvörum. Safnaðarmeðlimir 
borguðu tíund af launum sínum og fé safnaðist í sjóð. Sparisjóðurinn Pundið var 
stofnaður til að ávaxta féð og sjá til þess að hagnaðurinn rynni til uppbyggingar 
starfsins. Því fylgdu kröfur um að farið væri að lögum og reglum um bókhald og 
skýrslugerð og því vildu meðstjórnendur hreyfingarinnar, öldungar Fíladelfíu-
safnaðarins í Reykjavík, hlíta enda löghlýðnir og samviskusamir einstaklingar.  

Þá kom babb í bátinn vegna þess að áhrifavald leiðtogans byggðist á því að fá að 
ráðskast með fé hreyfingarinnar eins og hver annar náðarvaldsleiðtogi. Hann hafði 
sem leiðtogi sýnt og sannað að hann bjó yfir yfirnáttúrulegum hæfileikum til að finna 
það sjálfur út hvar þörfin væri fyrir hendi.  

Í hönd fór trúverðuleikakreppa sem var annars eðlis en samkeppni tveggja 
náðarvaldsleiðtoga. Söfnuðurinn sundraðist og friður og sátt komst ekki á fyrr en nýr 
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leiðtogi af annarri kynslóð hvítasunnumanna tók við, en það var Einar J. Gíslason, 
sem kenndur var við bænahús hreyfingarinnar Betel í Vestmannaeyjum. Leiðtogastíll 
hans var í samhljóm við þær venjur og hefðir sem orðið höfðu til á þeim fimmtíu 
árum sem hreyfingin hafði starfað á Íslandi og hann gat komið til móts við kröfur um 
formlegt eftirlit og lýðræðislega starfshætti.  

Ásmundur Eiríksson var stálheiðarlegur maður sem datt ekki í hug að nota fé 
safnaðarins í eigin þágu og það var fjarri honum að lifa í vellystingum. Að þessu leyti 
var hann líkur fyrstu kapítalistunum sem Weber (1996) lýsir í bók sinni um siðfræði 
mótmælenda og anda kapítalismans – og ólíkur útrásarvíkingunum svonefndu. En 
fjármálaeftirlit Sparisjóðsins Pundsins ógnaði tilvist hans sem leiðtoga því það gat ekki 
viðurkennt frumkvæði sem andinn blés honum í brjóst og sem upphaflega kom 
vakningunni af stað.  

Sagan sýnir okkur að vakningarhreyfingar sem byggja á karismatískum leiðtogum 
geta auðveldlega lent í öngstræti. Það tekur yfirleitt ekki meira en tímabil einnar 
kynslóðar að leiða í ljós þá staðreynd að þeir kraftar sem komu hreyfingunni 
upphaflega af stað eru annars eðlis en þeir sem virka til viðhalds hennar. Í tilviki 
íslensku útrásarinnar varði tímabil náðarinnar innan við áratug. 
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