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Agnes M. Sigur!ardóttir
Sóknarprestur í Bolungarvík og 
prófastur í Vest!ar"aprófastsdæmi 
Aldur: 57 ára
Frambo!: Ekki tilkynnt formlega um 
frambo!

Hva! segir Agnes?
„Já, ég hef hugleitt a! bjó!a mig fram. Ég 
hef fengi! "ölda áskorana,“ segir Agnes í 
samtali vi! DV. 

"a! sem fólk haf!i a! segja:
! „Agnes er frábær manneskja og rétts#n. 
Hún er einlægur jafnréttis- og fri!arsinni. 
Biskupsembætti! yr!i vir!ulegt ef hún yr!i 
biskup.“
! „Hún er svo frábær í alla sta!i og myndi 
gegna $essu hlutverki me! sóma.“
! „Hún er hei!arleg og rétts#n kona sem 
stendur á sínu. Hún myndi vinna a! mál-
efnum alls landsins og sinna stu!ningi vi! 
prestastéttina.“

Bjarni Karlsson
Sóknarprestur í Laugarneskirkju
Aldur: 48 ára
Frambo!: Hyggst ekki bjó!a sig fram

Hva! segir Bjarni?
„Ég hef alveg íhuga! $etta en er búinn a! 
komast a! $eirri ni!urstö!u a! ég er ekki 
biskupsefni. %a! er ekki minn tebolli a! 
vera biskup Íslands,“ segir Bjarni í samtali 
vi! bla!amann. Hann segir a! $a! sé alveg 
sk#rt af hans hálfu a! hann hafi ekki áhuga 
á embættinu. „Ma!ur á a! gera $a! sem 
ma!ur gerir best $annig a! ég ætla a! halda 
áfram a! veita sálgæslu og predika.“

"a! sem fólk haf!i a! segja:
! „Hann myndi styrkja ímynd kirkjunnar. 
Traustur og hei!arlegur.“
! „Hann er frábær ma!ur, frábær lei!togi 
og á allt gott skili!.“
! „Ma!ur sáttar og ma!ur fri!ar. Ma!ur 
sem sameina! gæti kirkjuna og $jó!ina á 
gó!an hátt – frábær einstaklingur.“

Gunnar Sigurjónsson
Sóknarprestur í Digraneskirkju
Aldur: 51 árs
Frambo!: Óákve!inn

Hva! segir Gunnar?
„Ég er búinn a! vera a! velta $essu fyrir mér 
og hef fengi! töluvert miki! af áskorunum 
um $a!,“ segir Gunnar a!spur!ur hvort hann 
hafi hug á a! bjó!a sig fram í embætti bisk-
ups. „Ég ver! a! taka dálíti! mark á $ví en 
ég hef ekki gefi! neina yfirl#singu um a! ég 
sé í frambo!i. Ég ætla!i mér a! hugsa $etta 
vel um helgina. %a! er miki! af skínandi 
gó!u fólki sem er búi! a! bjó!a sig fram og 
ég er ekki betri og ekki verri en $a!. Ég er 
búinn a! vera hér í fimmtán ár og ég ætla 
ekki a! vera hérna $anga! til söfnu!urinn 
fær lei! á mér,“ segir Gunnar og hlær.

"a! sem fólk haf!i a! segja:
! „Ákve!inn og auk $ess handhafi titilsins 
sterkasti prestur í heimi.“
! „Hann er hreinn og beinn og yr!i glæsi-
legur biskup Íslands.“
! „Hann er me! sterka lyndiseinkunn og 
fastur fyrir.“

Jóna Hrönn Bolladóttir
Sóknarprestur í Gar"aprestakalli
Aldur: 47 ára
Frambo!: Óákve!in

Hva! segir Jóna?
„Já, ég hef alveg velt $ví fyrir mér en $a! 
er ekki komin nein ni!ursta!a,“ segir 
Jóna Hrönn í samtali vi! DV $egar hún er 
spur! hvort hún íhugi a! bjó!a sig fram til 
biskups. „Ég er bara a! hlusta en ég finn 
fyrir stu!ningi. Ég er á $eim sta! núna a! ég 
$arf a! hlusta á fólk. Hver sem ákvör!-
unin ver!ur $arf ég a! taka hana á næstu 
dögum,“ segir hún.

"a! sem fólk haf!i a! segja: 
! „Mannvinur og mannasættir.“
! „%essi kona virkar hei!arleg, skemmtileg, 
mannleg og mér líst mjög vel á hana sem 
biskup.“

Kristján Valur Ingólfsson
Vígslubiskup í Skálholti
Aldur: 64 ára
Frambo!: Hefur bo!i! sig fram

Hva! segir Kristján? 
„Ég tók á sí!asta ári ákvör!un um a! vera í 
kjöri til vígslubiskups og $egar ma!ur gerir 
$a! er ma!ur $ar me! tilbúinn til a! axla 
ábyrg! í kirkjunni,“ sag!i Kristján Valur 
í samtali vi! mbl.is en hann tilkynnti á 
dögunum a! hann hyg!ist bjó!a sig fram 
til biskups.

"a! sem fólk haf!i a! segja:
! „Gó!ur og hei!arlegur ma!ur.“
! „Hann hefur til a! bera hl#ju, $ægilega 
nærveru, framkomu og rödd sem 
hæfir, mjög vel máli farinn, djúp$enkjandi 
ræ!uma!ur og predikari.“
! „Gó!ur ma!ur og vel mennta!ur.“
! „Frambærilegur og fræ!ima!ur gó!ur.
Mannvinur, $ægilegur a! umgangast og 
getur gert $a! sem $arf a! gera sem biskup 
Islands.“

Sigrí!ur Gu!marsdóttir
Sóknarprestur í Gu"rí"arkirkju
Aldur: 46 ára
Frambo!: Hefur bo!i! sig fram

Hva! segir Sigrí!ur?  
„Vi! $urfum me!al annars a! taka á $eim 
ömurlega veruleika sem kynfer!isofbeldi 
er og taka virkan $átt í a! uppræta $a!,“ 
sag!i Sigrí!ur vi! DV í sí!ustu viku. Hún 
hefur opinberlega l#st $ví yfir a! hún ætli a! 
bjó!a sig fram til biskups.

"a! sem fólk haf!i a! segja: 
! „Yndisleg kona og mun gegna $essu 
embætti betur en nokkur annar.“
! „Hún er hei!arleg og kjarkmikil.“
! „%ví hún er rödd "öldans. Er óhrædd vi! 
a! vinna á móti gamaldags stefnu $jó!-
kirkjunnar og myndi hrífa fólki! me! sér.“
! „Sigrí!ur hefur veri! ötull talsma!ur 
réttlætis, ví!s#ni og framfara innan %jó!-
kirkjunnar og $a! er nákvæmlega $a! sem 
kirkjan $arf á a! hald um $essar mundir.“ 

Sigur!ur Árni "ór!arson
Sóknarprestur í Neskirkju
Aldur: 58 ára
Frambo!: Hefur bo!i! sig fram

Hva! segir Sigur!ur? 
„%jó!kirkjan er á breytingaskei!i og hennar 
hlutverk er a! vera kirkja fólksins. Kirkjan 
á a! vera framsækin, frjálslynd, lífleg og 
öllum opin. Hún á a! vera sóknarkirkja en 
ekki varnarkirkja,“ sag!i Sigur!ur í yfir-
l#singu, en hann hefur uppl#st a! hann ætli 
a! bjó!a sig fram til biskups.

"a! sem fólk haf!i a! segja:
! „Hann er vel mennta!ur, ví!s#nn og 
íhugull.“
! „Ge!$ekkur vel ætta!ur einstaklingur og  
prestur me! $roska!ar e!lisgáfur. Frábær 
sálusorgari. Au!skilinn í ræ!u og riti.“
! „Heilsteyptur einstaklingur, flott efni 
sem kemur frá honum í ræ!u og riti.“
! „Frábær ræ!uma!ur, gó!ur fræ!ari og 
heill í gegn.“

"órhallur Heimisson
Sóknarprestur í Hafnar!ar"arkirkju
Aldur: 50 ára
Frambo!: Óákve!inn

Hva! segir "órhallur?
„%a! eru margir búnir a! spyrja mig og ég 
var eiginlega búinn a! gefa $etta frá mér,“ 
segir %órhallur í samtali vi! DV. Hann segist 
hafa fengi! mjög margar áskoranir a! 
undanförnu um a! bjó!a sig fram til biskups 
og hann ætli sér a! leggjast undir feld og 
hugsa máli! á!ur en hann tekur ákvör!un. 
„%a! er búi! a! hringja miki! en ég ætla a! 
fá a! hugsa $etta a!eins.“

"a! sem fólk haf!i a! segja:
! „Hann er mjög gó!ur ræ!uma!ur og 
hefur gó!a útgeislun.“
! „Gó!ur fræ!ima!ur og auk $ess vir!ist 
hann hafa gó!an skilning á $ví hva! $a! er 
a! lifa.“
! „Hann er frábær ma!ur, mikill mannvinur 
og brá!greindur me! mikla réttlætiskennd.“
! „Langbesti prestur Íslendinga.“

"órir Jökull "orsteinsson
Fyrrverandi sendirá"sprestur  
í Kaupmannahöfn 
Aldur: 52 ára
Frambo!: Hefur tilkynnt um frambo!

Hva! segir "órir?
„Ég, %órir Jökull %orsteinsson, hef ákve!i! 
a! gefa kost á mér til embættis biskups 
Íslands. %essi ákvör!un mín hvílir á $ví a! 
ég sé réttilega til $essa kalla!ur eins og $au 
önnur sem hug hafa á lei!a hi! kirkjulega 
samfélag flestra Íslendinga. %á hafa all-
mörg úr hópi vina og fyrrverandi sóknar-
barna #mist nefnt $etta e!a hvatt mig 
til $essa,“ sag!i %órir me!al annars í yfir-
l#singu sem hann sendi DV á mi!vikudag. 

"a! sem fólk haf!i a! segja:
! „Gó!ur kirkjunnar $jónn.“
! „Hann er líklegur til a! færa stjórns#slu 
kirkjunnar til nútímans.“
! „Hann er ma!ur me! bein í nefinu og ætí! 
veri! starfi sínu vaxinn í $eim prestaköllum 
$ar sem hann hefur $jóna!. Hei!arlegur og 
gó!ur ma!ur og tel ég a! hann hafi gó!a 
hæfileika til $ess a! $jóna $ví embætti sem 
biskupsstóllinn er.“

Örn Bár!ur Jónsson
Sóknarprestur í Neskirkju
Aldur: 62 ára
Frambo!: Óákve!inn

Hva! segir Örn?
„Ég er ekki búinn a! gera upp hug minn í 
$essum efnum. %a! eru #msir sem sækja 
$etta og vilja $etta. Ég veit a! ég hef 
töluver!an stu!ning en $a! er spurning 
hvort ma!ur gefi sig í $etta. %a! mun koma í 
ljós,“ segir Örn Bár!ur.

"a! sem fólk haf!i a! segja:
! „Frábær prestur, gó!ur ma!ur, öflugur 
stjórnlagará!sfulltrúi.“
! „%a! $arf sameiningartákn fyrir kirkjuna 
og ég er $ess fullviss a! hann er sá ma!ur.“
! „Hann hefur á undanförnum árum s#nt 
hugrekki sitt í verki.“

einar@dv.is

Baráttan um biskupsstólinn
!  DV óska!i eftir tilnefningum lesenda   !  "au fengu fengu flestar        tilnefningar

!  Anna Sigrí!ur Pálsdóttir 
!  Arnfrí!ur Gu!mundsdóttir
!  Daví! %ór Jónsson

!  Flóki Kristinsson
!  Geir Waage
!  Gísli Jónasson
!  Gu!björg Jóhannesdóttir 

!  Gunnar Kristjánsson
!  Hjálmar Jónsson
!  Jón Helgi %órarinsson
!  Karl Sigurbjörnsson

!  Kristinn Ágúst Fri!finnsson
!  Kristinn Jens Sigur$órsson
!  Kristján Björnsson
!  Lena Rós Matthíasdóttir

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

!  Sigur!ur Arnarsson
!  Sigur!ur Jónsson
!  Svavar Alfre! Jónsson
! T oshiki Toma

"au voru líka nefnd:

LISTINN ER Í STAFRÓFSRÖ# OG ENDURSPEGLAR EKKI FJÖLDA TILNEFNINGA
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Baráttan um biskupsstólinn
!  DV óska!i eftir tilnefningum lesenda   !  "au fengu fengu flestar        tilnefningar

N!r biskup Íslands ver"ur kjör-
inn á Jónsmessu en Karl Sigur-
björnsson biskup hefur be"ist 
lausnar frá embætti #ann 30. 

júní. Fjölmargar konur eru or"a"ar 
vi" biskupsembætti" en #rjár kon-
ur voru á me"al #eirra tíu sem flestar 
tilnefningar fengu frá lesendum DV. 
Sigrí"ur Gu"marsdóttir sóknarprest-
ur í Grafarvogi hefur bo"a" frambo" 
sitt og #á er ekki loku fyrir #a" skot-
i" a" séra Agnes M. Sigur"ardóttir, 
sóknarprestur í Bolungarvík, muni 
tilkynna um frambo" á næstu dög-
um. Aldrei hefur kona gegnt embætt-
inu og a"eins einu sinni á"ur hefur 
kona bo"i" sig fram. $a" var ári" 1997 
#egar séra Au"ur Eir Vilhjálmsdóttir 
bau" sig fram. 

Ólga innan kirkjunnar
Mikill styr hefur sta"i" um #jó"kirkj-
una og biskupsembætti" sí"ustu miss-
eri en mál Ólafs Skúlasonar biskups 
hefur #ar bori" hæst. Ólafur var sak-
a"ur um a" hafa áreitt nokkrar konur 
á tíunda áratug sí"ustu aldar. Á sí"asta 
ári steig svo dóttir hans, Gu"rún Ebba, 
fram og greindi frá kynfer"islegu of-
beldi sem hún #urfti a" #ola af hálfu 
fö"ur síns sem barn. Núverandi bisk-
up, Karl Sigurbjörnsson, hefur veri" 
har"lega gagnr!ndur fyrir framgöngu 
sína í málum tengdum Ólafi Skúla-

syni biskupi og ásökunum kvennanna. 
Karl var saka"ur um a" hafa brug"ist 
#eim konum sem leitu"u til hans eft-
ir a"sto" og voru margir sem vildu a" 
Karl seg"i af sér. Á fundi prestafélags-
ins í september á sí"asta ári kom fram 
krafa um afsögn biskups frá nokkrum 
fundargestum og me"al annarra hefur 
séra Sigrí"ur Gu"marsdóttir sagst vera 
sömu sko"unar í fjölmi"lum. $á hafa 
fjölmargir sagt sig úr #jó"kirkjunni 
vegna #essara mála en samkvæmt 
uppl!singum frá $jó"skrá hafa li"lega 
8.000 manns skipt um trúfélag frá 1. 
desember 2009.

Reglur um biskupskosninguna
Kjörgengur til embættis biskups Ís-
lands er hver gu"fræ"ikandídat, sem 
fullnægir skilyr"um til #ess a" vera 
skipa"ur prestur í #jó"kirkjunni. $eir 
sem hafa kosningarrétt vi" biskupskjör 
eru; biskup Íslands, vígslubiskupar, 
sóknarprestar, prestar, héra"sprestar 
og sér#jónustuprestar, kennarar gu"-
fræ"ideildar sem eru í föstum emb-
ættum e"a störfum enda séu #eir gu"-
fræ"ikandídatar, prestvíg"ir menn í 
föstu starfi innan #jó"kirkjunnar, leik-
menn á kirkju#ingi, leikmenn, sem 
sitja í kirkjurá"i, leikma"ur í héra"s-
nefnd hvers prófastsdæmis, e"a vara-
ma"ur hans, sitji a"alma"ur á kirkju-
#ingi. 

Auk a"almanna hafa kosningar-
rétt varamenn leikmanna í héra"s-
nefndum Reykjavíkurprófastsdæm-
is vestra, Reykjavíkurprófastsdæmis 
eystra og Kjalarnessprófastsdæmis. 
Skilyr"i kosningarréttar er a" kjósandi 
sé skrá"ur í #jó"kirkjuna vi" framlagn-
ingu kjörskrár.  

Heimilt er a" tilnefna biskupsefni 
en #á #urfa 10 prósent af kosninga-
bærum mönnum a" standa a" henni 
og hver má einungis tilnefna einn 
mann. Kjörstjórn fer svo yfir tilnefn-
ingar og úrskur"ar um gildi #eirra. 
A" lokinni endanlegri kjörskrá sendir 
kjörstjórn kosningarbærum mönnum 
nau"synleg kjörgögn. Kosningin skal 
vera skrifleg og leynileg og kjörstjórn 
skal telja atkvæ"i í sí"asta lagi viku eft-
ir skilafrest. 

Réttkjörinn biskup er sá sem fær 
meirihluta greiddra atkvæ"a. Ef eng-
inn fær #ann atkvæ"afjölda skal kosi" 
a" n!ju milli #eirra tveggja sem flest 
fengu atkvæ"i. Ef tveir fá jafnmörg at-
kvæ"i skal kosi" milli #eirra. Ef fleiri 
en tveir fá jafnmörg atkvæ"i skal hlut-
kesti rá"a milli hverra tveggja kosi" 
er. Sá er réttkjörinn, sem fær #á flest 
atkvæ"i og #egar endanleg ni"ur-
sta"a kosningar liggur fyrir tilkynnir 
kjörstjórn kirkjumálará"herra úrslit 
kosningarinnar.

gunnhildur@dv.is

Svona ver!ur kosi!Biskup Íslands 
Karl Sigurbjörnsson 
hefur veri! gagn-
r"ndur fyrir fram-
göngu sína í biskups-
málinu.


