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Agnes M. Sigurðardóttir

Gunnar Sigurjónsson

Kristján Valur Ingólfsson

Sigurður Árni Þórðarson

Aldur: 51 árs
Framboð: Óákveðinn

Aldur: 64 ára
Framboð: Hefur boðið sig fram

Aldur: 58 ára
Framboð: Hefur boðið sig fram

Sóknarprestur í Digraneskirkju

Sóknarprestur í Bolungarvík og
prófastur í Vestfjarðaprófastsdæmi
Aldur: 57 ára
Framboð: Ekki tilkynnt formlega um
framboð

Vígslubiskup í Skálholti

Hvað segir Gunnar?
„Ég er búinn að vera að velta þessu fyrir mér
og hef fengið töluvert mikið af áskorunum
um það,“ segir Gunnar aðspurður hvort hann
hafi hug á að bjóða sig fram í embætti biskups. „Ég verð að taka dálítið mark á því en
ég hef ekki gefið neina yfirlýsingu um að ég
sé í framboði. Ég ætlaði mér að hugsa þetta
vel um helgina. Það er mikið af skínandi
góðu fólki sem er búið að bjóða sig fram og
ég er ekki betri og ekki verri en það. Ég er
búinn að vera hér í fimmtán ár og ég ætla
ekki að vera hérna þangað til söfnuðurinn
fær leið á mér,“ segir Gunnar og hlær.

Hvað segir Agnes?
„Já, ég hef hugleitt að bjóða mig fram. Ég
hef fengið fjölda áskorana,“ segir Agnes í
samtali við DV.
Það sem fólk hafði að segja:
■ „Agnes er frábær manneskja og réttsýn.
Hún er einlægur jafnréttis- og friðarsinni.
Biskupsembættið yrði virðulegt ef hún yrði
biskup.“
■ „Hún er svo frábær í alla staði og myndi
gegna þessu hlutverki með sóma.“
■ „Hún er heiðarleg og réttsýn kona sem
stendur á sínu. Hún myndi vinna að málefnum alls landsins og sinna stuðningi við
prestastéttina.“

Það sem fólk hafði að segja:
■ „Ákveðinn og auk þess handhafi titilsins
sterkasti prestur í heimi.“
■ „Hann er hreinn og beinn og yrði glæsilegur biskup Íslands.“
■ „Hann er með sterka lyndiseinkunn og
fastur fyrir.“

Bjarni Karlsson

Aldur: 48 ára
Framboð: Hyggst ekki bjóða sig fram

Það sem fólk hafði að segja:
■ „Hann myndi styrkja ímynd kirkjunnar.
Traustur og heiðarlegur.“
■ „Hann er frábær maður, frábær leiðtogi
og á allt gott skilið.“
■ „Maður sáttar og maður friðar. Maður
sem sameinað gæti kirkjuna og þjóðina á
góðan hátt – frábær einstaklingur.“

Þau voru líka nefnd:
■ Anna Sigríður Pálsdóttir
■ Arnfríður Guðmundsdóttir
■ Davíð Þór Jónsson

Sóknarprestur í Garðaprestakalli
Aldur: 47 ára
Framboð: Óákveðin

Hvað segir Jóna?
„Já, ég hef alveg velt því fyrir mér en það
er ekki komin nein niðurstaða,“ segir
Jóna Hrönn í samtali við DV þegar hún er
spurð hvort hún íhugi að bjóða sig fram til
biskups. „Ég er bara að hlusta en ég finn
fyrir stuðningi. Ég er á þeim stað núna að ég
þarf að hlusta á fólk. Hver sem ákvörðunin verður þarf ég að taka hana á næstu
dögum,“ segir hún.

Flóki Kristinsson
Geir Waage
Gísli Jónasson
Guðbjörg Jóhannesdóttir

Það sem fólk hafði að segja:
■ „Góður og heiðarlegur maður.“
■ „Hann hefur til að bera hlýju, þægilega
nærveru, framkomu og rödd sem
hæfir, mjög vel máli farinn, djúpþenkjandi
ræðumaður og predikari.“
■ „Góður maður og vel menntaður.“
■ „Frambærilegur og fræðimaður góður.
Mannvinur, þægilegur að umgangast og
getur gert það sem þarf að gera sem biskup
Islands.“

Það sem fólk hafði að segja:
■ „Hann er vel menntaður, víðsýnn og
íhugull.“
■ „Geðþekkur vel ættaður einstaklingur og
prestur með þroskaðar eðlisgáfur. Frábær
sálusorgari. Auðskilinn í ræðu og riti.“
■ „Heilsteyptur einstaklingur, flott efni
sem kemur frá honum í ræðu og riti.“
■ „Frábær ræðumaður, góður fræðari og
heill í gegn.“

Aldur: 46 ára
Framboð: Hefur boðið sig fram

Það sem fólk hafði að segja:
■ „Mannvinur og mannasættir.“
■ „Þessi kona virkar heiðarleg, skemmtileg,
mannleg og mér líst mjög vel á hana sem
biskup.“

■
■
■
■

Hvað segir Sigurður?
„Þjóðkirkjan er á breytingaskeiði og hennar
hlutverk er að vera kirkja fólksins. Kirkjan
á að vera framsækin, frjálslynd, lífleg og
öllum opin. Hún á að vera sóknarkirkja en
ekki varnarkirkja,“ sagði Sigurður í yfirlýsingu, en hann hefur upplýst að hann ætli
að bjóða sig fram til biskups.

Sóknarprestur í Guðríðarkirkju

Jóna Hrönn Bolladóttir

Hvað segir Bjarni?
„Ég hef alveg íhugað þetta en er búinn að
komast að þeirri niðurstöðu að ég er ekki
biskupsefni. Það er ekki minn tebolli að
vera biskup Íslands,“ segir Bjarni í samtali
við blaðamann. Hann segir að það sé alveg
skýrt af hans hálfu að hann hafi ekki áhuga
á embættinu. „Maður á að gera það sem
maður gerir best þannig að ég ætla að halda
áfram að veita sálgæslu og predika.“

Hvað segir Kristján?
„Ég tók á síðasta ári ákvörðun um að vera í
kjöri til vígslubiskups og þegar maður gerir
það er maður þar með tilbúinn til að axla
ábyrgð í kirkjunni,“ sagði Kristján Valur
í samtali við mbl.is en hann tilkynnti á
dögunum að hann hygðist bjóða sig fram
til biskups.

Sigríður Guðmarsdóttir

Sóknarprestur í Laugarneskirkju

■
■
■
■

Sóknarprestur í Neskirkju

Hvað segir Sigríður?
„Við þurfum meðal annars að taka á þeim
ömurlega veruleika sem kynferðisofbeldi
er og taka virkan þátt í að uppræta það,“
sagði Sigríður við DV í síðustu viku. Hún
hefur opinberlega lýst því yfir að hún ætli að
bjóða sig fram til biskups.
Það sem fólk hafði að segja:
■ „Yndisleg kona og mun gegna þessu
embætti betur en nokkur annar.“
■ „Hún er heiðarleg og kjarkmikil.“
■ „Því hún er rödd fjöldans. Er óhrædd við
að vinna á móti gamaldags stefnu þjóðkirkjunnar og myndi hrífa fólkið með sér.“
■ „Sigríður hefur verið ötull talsmaður
réttlætis, víðsýni og framfara innan Þjóðkirkjunnar og það er nákvæmlega það sem
kirkjan þarf á að hald um þessar mundir.“

Gunnar Kristjánsson
Hjálmar Jónsson
Jón Helgi Þórarinsson
Karl Sigurbjörnsson

■
■
■
■

Þórir Jökull Þorsteinsson
Fyrrverandi sendiráðsprestur
í Kaupmannahöfn

Aldur: 52 ára
Framboð: Hefur tilkynnt um framboð
Hvað segir Þórir?
„Ég, Þórir Jökull Þorsteinsson, hef ákveðið
að gefa kost á mér til embættis biskups
Íslands. Þessi ákvörðun mín hvílir á því að
ég sé réttilega til þessa kallaður eins og þau
önnur sem hug hafa á leiða hið kirkjulega
samfélag flestra Íslendinga. Þá hafa allmörg úr hópi vina og fyrrverandi sóknarbarna ýmist nefnt þetta eða hvatt mig
til þessa,“ sagði Þórir meðal annars í yfirlýsingu sem hann sendi DV á miðvikudag.
Það sem fólk hafði að segja:
■ „Góður kirkjunnar þjónn.“
■ „Hann er líklegur til að færa stjórnsýslu
kirkjunnar til nútímans.“
■ „Hann er maður með bein í nefinu og ætíð
verið starfi sínu vaxinn í þeim prestaköllum
þar sem hann hefur þjónað. Heiðarlegur og
góður maður og tel ég að hann hafi góða
hæfileika til þess að þjóna því embætti sem
biskupsstóllinn er.“

Þórhallur Heimisson

Sóknarprestur í Hafnarfjarðarkirkju
Aldur: 50 ára
Framboð: Óákveðinn

Hvað segir Þórhallur?
„Það eru margir búnir að spyrja mig og ég
var eiginlega búinn að gefa þetta frá mér,“
segir Þórhallur í samtali við DV. Hann segist
hafa fengið mjög margar áskoranir að
undanförnu um að bjóða sig fram til biskups
og hann ætli sér að leggjast undir feld og
hugsa málið áður en hann tekur ákvörðun.
„Það er búið að hringja mikið en ég ætla að
fá að hugsa þetta aðeins.“
Það sem fólk hafði að segja:

■ „Hann er mjög góður ræðumaður og
hefur góða útgeislun.“
■ „Góður fræðimaður og auk þess virðist
hann hafa góðan skilning á því hvað það er
að lifa.“
■ „Hann er frábær maður, mikill mannvinur
og bráðgreindur með mikla réttlætiskennd.“
■ „Langbesti prestur Íslendinga.“

Kristinn Ágúst Friðfinnsson
Kristinn Jens Sigurþórsson
Kristján Björnsson
Lena Rós Matthíasdóttir

Örn Bárður Jónsson
Sóknarprestur í Neskirkju
Aldur: 62 ára
Framboð: Óákveðinn

Hvað segir Örn?
„Ég er ekki búinn að gera upp hug minn í
þessum efnum. Það eru ýmsir sem sækja
þetta og vilja þetta. Ég veit að ég hef
töluverðan stuðning en það er spurning
hvort maður gefi sig í þetta. Það mun koma í
ljós,“ segir Örn Bárður.
Það sem fólk hafði að segja:
■ „Frábær prestur, góður maður, öflugur
stjórnlagaráðsfulltrúi.“
■ „Það þarf sameiningartákn fyrir kirkjuna
og ég er þess fullviss að hann er sá maður.“
■ „Hann hefur á undanförnum árum sýnt
hugrekki sitt í verki.“

■ Magnús Erlingsson
■ Óskar Hafsteinn Óskarsson
■ Pálmi Matthíasson
■ Sigrún Óskarsdóttir

einar@dv.is

■ Sigurður Arnarsson
■ Sigurður Jónsson
■ Svavar Alfreð Jónsson
■ T oshiki Toma
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biskupsstólinn
Svona verður kosið
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tilnefningar
Biskup Íslands

Karl Sigurbjörnsson
hefur verið gagnrýndur fyrir framgöngu sína í biskupsmálinu.

N

ýr biskup Íslands verður kjörinn á Jónsmessu en Karl Sigurbjörnsson biskup hefur beðist
lausnar frá embætti þann 30.
júní. Fjölmargar konur eru orðaðar
við biskupsembættið en þrjár konur voru á meðal þeirra tíu sem flestar
tilnefningar fengu frá lesendum DV.
Sigríður Guðmarsdóttir sóknarprestur í Grafarvogi hefur boðað framboð
sitt og þá er ekki loku fyrir það skotið að séra Agnes M. Sigurðardóttir,
sóknarprestur í Bolungarvík, muni
tilkynna um framboð á næstu dögum. Aldrei hefur kona gegnt embættinu og aðeins einu sinni áður hefur
kona boðið sig fram. Það var árið 1997
þegar séra Auður Eir Vilhjálmsdóttir
bauð sig fram.

Ólga innan kirkjunnar

Mikill styr hefur staðið um þjóðkirkjuna og biskupsembættið síðustu misseri en mál Ólafs Skúlasonar biskups
hefur þar borið hæst. Ólafur var sakaður um að hafa áreitt nokkrar konur
á tíunda áratug síðustu aldar. Á síðasta
ári steig svo dóttir hans, Guðrún Ebba,
fram og greindi frá kynferðislegu ofbeldi sem hún þurfti að þola af hálfu
föður síns sem barn. Núverandi biskup, Karl Sigurbjörnsson, hefur verið
harðlega gagnrýndur fyrir framgöngu
sína í málum tengdum Ólafi Skúla-

syni biskupi og ásökunum kvennanna.
Karl var sakaður um að hafa brugðist
þeim konum sem leituðu til hans eftir aðstoð og voru margir sem vildu að
Karl segði af sér. Á fundi prestafélagsins í september á síðasta ári kom fram
krafa um afsögn biskups frá nokkrum
fundargestum og meðal annarra hefur
séra Sigríður Guðmarsdóttir sagst vera
sömu skoðunar í fjölmiðlum. Þá hafa
fjölmargir sagt sig úr þjóðkirkjunni
vegna þessara mála en samkvæmt
upplýsingum frá Þjóðskrá hafa liðlega
8.000 manns skipt um trúfélag frá 1.
desember 2009.

Reglur um biskupskosninguna

Kjörgengur til embættis biskups Íslands er hver guðfræðikandídat, sem
fullnægir skilyrðum til þess að vera
skipaður prestur í þjóðkirkjunni. Þeir
sem hafa kosningarrétt við biskupskjör
eru; biskup Íslands, vígslubiskupar,
sóknarprestar, prestar, héraðsprestar
og sérþjónustuprestar, kennarar guðfræðideildar sem eru í föstum embættum eða störfum enda séu þeir guðfræðikandídatar, prestvígðir menn í
föstu starfi innan þjóðkirkjunnar, leikmenn á kirkjuþingi, leikmenn, sem
sitja í kirkjuráði, leikmaður í héraðsnefnd hvers prófastsdæmis, eða varamaður hans, sitji aðalmaður á kirkjuþingi.

Auk aðalmanna hafa kosningarrétt varamenn leikmanna í héraðsnefndum Reykjavíkurprófastsdæmis vestra, Reykjavíkurprófastsdæmis
eystra og Kjalarnessprófastsdæmis.
Skilyrði kosningarréttar er að kjósandi
sé skráður í þjóðkirkjuna við framlagningu kjörskrár.
Heimilt er að tilnefna biskupsefni
en þá þurfa 10 prósent af kosningabærum mönnum að standa að henni
og hver má einungis tilnefna einn
mann. Kjörstjórn fer svo yfir tilnefningar og úrskurðar um gildi þeirra.
Að lokinni endanlegri kjörskrá sendir
kjörstjórn kosningarbærum mönnum
nauðsynleg kjörgögn. Kosningin skal
vera skrifleg og leynileg og kjörstjórn
skal telja atkvæði í síðasta lagi viku eftir skilafrest.
Réttkjörinn biskup er sá sem fær
meirihluta greiddra atkvæða. Ef enginn fær þann atkvæðafjölda skal kosið
að nýju milli þeirra tveggja sem flest
fengu atkvæði. Ef tveir fá jafnmörg atkvæði skal kosið milli þeirra. Ef fleiri
en tveir fá jafnmörg atkvæði skal hlutkesti ráða milli hverra tveggja kosið
er. Sá er réttkjörinn, sem fær þá flest
atkvæði og þegar endanleg niðurstaða kosningar liggur fyrir tilkynnir
kjörstjórn kirkjumálaráðherra úrslit
kosningarinnar.
gunnhildur@dv.is

