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Flestir vilja Sigrí!i
sem biskup Íslands
! "rjár konur skipa efstu sætin í könnun DV um hver eigi a! ver!a næsti biskup Íslands

É
g er bara glö! og "akklát fyr-
ir fólki! sem skora!i á mig,“ 
segir Sigrí!ur Gu!marsdóttir, 
sóknarprestur í Gu!rí!arkirkju 
í Grafarholti, í samtali vi! DV. 

Sigrí!ur hlaut flest atkvæ!i lesenda 
í könnun sem fram fór á DV.is um 
"a! hver ætti a! ver!a næsti biskup 
Íslands. N#r biskup ver!ur víg!ur á 
Jónsmessu en Karl Sigurbjörnsson 
biskup hefur be!ist lausnar frá emb-
ætti "ann 30. júní.

Í könnuninni var hægt a! kjósa á 
milli tíu einstaklinga en á!ur haf!i 
DV óska! eftir tilnefningum frá les-
endum um "a! hvern "eir vildu fá 
sem næsta biskup. $eir tíu sem kos-
i! var á milli höf!u fengi! flestar til-
nefningar.

Alls kusu 1.660 manns og hlaut 
Sigrí!ur sem fyrr segir flest atkvæ!i, 
e!a 22,5 prósent. Athygli vekur a! 
konur skipa "rjú efstu sætin en kona 
hefur aldrei gegnt embætti bisk-
ups Íslands. Jóna Hrönn Bolladótt-
ir, sóknarprestur í Gar!aprestakalli, 
hlaut næstflest atkvæ!i og Agnes M. 
Sigur!ardóttir, sóknarprestur í Bol-
ungarvík, var! í "ri!ja sæti.

Margir ka"bollar
Sigrí!ur segist telja a! ni!ursta!a 
könnunarinnar muni hjálpa henni 
vi! a! ná markmi!i sínu en hún hef-
ur l#st "ví yfir a! hún hyggist bjó!a 
sig fram til biskups. „Ég hef gó!a til-
finningu fyrir "essari kosningu og 
mér finnst "etta fara vel fram. $etta 
er tækifæri til naflasko!unar fyr-
ir kirkjuna,“ segir Sigrí!ur um kom-
andi biskupskosningar. Hún segist 
ekki hafa haldi! neina fundi en hafa 
"ó fari! um landi! og heimsótt kjör-
menn. „$eir hafa allir teki! mér vel 
og ég er búin a! drekka marga kaffi-
bolla,“ segir hún og bætir vi! a! hún 
hafi fari! um Vestfir!i, Snæfellsnes, 
Eyjafjör!, Austfir!i og Skaftafells-
s#slur.

Vill auki! l#!ræ!i
$eir sem hafa kosningarétt vi! bisk-
upskjör eru me!al annarra biskup 
Íslands, vígslubiskupar, sóknarprest-
ar, prestar, héra!sprestar, sér"jón-
ustuprestar og prestvíg!ir menn í 

föstu starfi innan "jó!kirkjunnar. 
$etta "#!ir a! hinn almenni borgari 
sem er í íslensku "jó!kirkjunni hefur 
ekki atkvæ!isrétt í kjörinu. A!spur! 
hvort tilefni sé til a! auka l#!ræ!-
i! í "jó!irkjunni segir Sigrí!ur svo 
vera. „Ég er fylgjandi auknu l#!ræ!i 
í kirkjunni og ég lít á "etta sem skref 
á langri lei!,“ segir hún. Hún a! segir 
sín helstu stefnumál megi setja í fjóra 
flokka; samtal, stu!ning, l#!ræ!i 
og stjórns#slu. „Samtal vi! "jó!-
ina um "a! sem mi!ur hefur fari! 
og "a! sem "arf a! laga, stu!ningur 
vi! söfnu!i landsins, auki! l#!ræ!i 

og bætt stjórns#sla og betri starfs-
mannastefna.“

Kví!ir engu
Talsver!ur flótti hefur veri! úr "jó!-
kirkjunni en á tímabilinu frá 1. des-
ember 2009 til júníloka 2011 skrá!u 
tæplega 6.500 manns sig úr henni. 
Sigrí!ur bendir á a! ásakanirnar 
á hendur Ólafi heitnum Skúlasyni 
biskupi hafi haft miki! a! segja. „$a! 
var erfitt mál fyrir kirkjuna, sársauka-
fullt. $a! er a! ver!a búi! a! leysa 
"a! og "á fyrst og fremst út af rann-
sóknarnefndinni. Sá hluti er a! leys-
ast smátt og smátt,“ segir Sigrí!ur og 
bætir vi! a! enn eigi eftir a! semja 
vi! eina konu af fjórum og mikilvægt 
sé a! gera "a!. Nefndin sem Sigrí!ur 
nefnir var stofnu! a! hennar frum-
kvæ!i. 

Sigrí!ur bendir einnig á a! miki! 
hafi veri! deilt á kirkjuna vegna "ess 

Einar !ór Sigur"sson
bla!ama!ur skrifar einar@dv.is

Jóna Hrönn Bolladóttir
Sóknarprestur í Gar!aprestakalli

Aldur: 47 ára
Sta!a frambo!s: Gefur ekki kost á sér. „Ég hef teki! "á 
ákvör!un a! gefa ekki kost á mér.  Ég álít a! ég hafi ekki 
ví!tækan stu!ning til "essa verkefnis núna.  Ég er í mjög 
skapandi og skemmtilegum verkefnum sem sóknarprestur og n#t "eirrar blessunar 
a! "jóna tveimur yndislegum söfnu!um "ar sem virk "átttaka og gle!i er ríkjandi. $ar 
horfi ég til næstu ára,“ segir Jóna Hrönn í samtali vi! DV.

Agnes M. Sigur!ardóttir
Sóknarprestur í Bolungarvík og prófastur í Vest"ar!aprófastsdæmi 

Aldur: 57 ára
Sta!a frambo!s: Hefur "egar bo!i! sig fram. „Ég hef 
fengi! hvatningu til a! gefa kost á mér sem biskupsefni. $au 
sem hafa hvatt mig telja a! ég  geti gagnast kirkjunni vel á 
"eim vettvangi og geti leitt hana á farsælan hátt "jó!inni til 
heilla og henni sjálfri til sóma,“ sag!i séra Agnes "egar hún 
tilkynnti frambo! sitt í lok janúar. 

Gunnar Sigurjónsson
Sóknarprestur í Digraneskirkju
Aldur: 51 árs

Sta!a frambo!s: B#!ur sig fram til biskups. „Ég b#! 
mig ekki fram til embættis biskups Íslands vegna "ess 
a! ég telji mig vera betur til "ess fallinn en a!ra, heldur 
vegna "ess a! ég ber traust til alls "ess gó!a fólks sem 
hefur hvatt mig áfram í starfi mínu. Ég vil taka höndum saman me! "eim sem vinna 
vilja "jó!kirkjunni til heilla me! "ví a! gera veg Krists sem mestan me!al fólks,“ sag!i 
Gunnar í yfirl#singu.

"órhallur Heimisson
Sóknarprestur í Hafnar"ar!arkirkju

Aldur: 50 ára
Sta!a frambo!s: Ætlar a! gefa kost á sér til embættis 
biskups. „A! vel ígrundu!u máli og eftir ítarlegt samtal vi! 
kjörmenn bæ!i leika og lær!a hef ég undirrita!ur nú ákve!i! 
a! gefa kost á mér til "essa embættis. Vil ég nota tækifæri! 
og "akka öllum sem hafa hvatt mig bæ!i leynt og ljóst til a! taka "essa ákvör!un,“ 
sag!i $órhallur "egar hann tilkynnti um frambo! sitt. 
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"au eru í næstu sætum

hversu illa henni gekk a! gera upp 
hug sinn var!andi ein hjúskaparlög. 
„Samkynhneig!ir hafa barist fyr-
ir sínum réttindum og hloti! fullan 
sigur og "a! er ekkert anna! hægt en 
a! gle!jast yfir "ví. Sí!an eru ákve!in 
mál sem eru hluti af samfélags"ró-

un á Vesturlöndum. $a! eru fleiri 
lífsskona!ir a! ry!ja sér til rúms og 
"jó!kirkjan "arf náttúrulega a! vir!a 
"a!. Me!an vi! höldum vel utan 
um okkar fólk og vöndum okkur vi! 
"ann bo!skap sem okkur er ætla! a! 
flytja "á kví!i ég engu.“

„!eir hafa allir tek-
i" mér vel og ég 

er búin a" drekka marga 
kaffibolla.

Svona skiptust atkvæ!in
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$akklát Sigrí!ur Gu!marsdóttir 
segist vera "akklát fyrir stu!ninginn. 
Hún segist hafa gó!a tilfinningu fyrir 

kosningunni. MYND EY$ÓR ÁRNASON


