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Biskopen
reagerer
sterkt på
prestens
islamhets
Omstridt aktivitet: Sokneprest
Arndís Ósk Hauksdóttir i Ogndal og
Henning har vært aktiv på muslimfiendtlige grupper på Facebook.
– Det finner jeg dypt problematisk,
sier biskop Tor Singsaas.
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Nyheter
●●Tilgitt. Sokneprest har bedt om og fått tilgivelse av prosten etter å ha vært med i islamkritiske Facebook-grupper.

– Jeg ble rett og slett for følelse
Sokneprest Arndis Ósk Hauksdóttir
mener det ikke går an å kritisere islam
i Norge.
– Sier eller gjør du noe som
ikke er politisk korrekt, blir du
nærmest avlivet i mediene, sier
Arndís Ósk Hauksdóttir.
Soknepresten i Ogndal og
Henning har lagt en tøff helg
bak seg. Lørdag skrev TrønderAvisa at hun var medlem av
Facebook-gruppene «Stopp
islamisering av Norge» og «Nei
til islam på alle plan».
Biskop Tor Singsaas var
intervjuet. Han mente at
Hauksdóttirs islamkritiske
engasjement i sosiale medier
ikke var forenelig med hennes
gjerning som sokneprest, og
brukte karakteristikken «dypt
problematisk».
Siden har debatten rast.

Fikk massiv støtte
Selv hadde ikke Hauksdóttir
lest avisa, da støtteerklæringene begynte å komme.
Hun anslår at hun fikk 40–50
telefoner og meldinger fra soknebarn og andre som kjenner
henne privat.
– I tillegg fikk jeg meldinger
fra folk jeg ikke vet hvem er.
Samtlige var positive. Utover
dagen kom det dessuten flere
invitasjoner til kveldsmat, forteller 66-åringen som ble rørt
av omsorgen.
I postkassa utenfor det hvite
huset hennes i Bogen i Steinkjer, ligger fortsatt lørdagens
utgave av Trønder-Avisa.
– Jeg orker ikke å hente den,
sier Hauksdóttir, som knapt
har sovet etter at hun ble kjent
med at Trønder-Avisa kom til å
omtale hennes islamkritiske
aktivitet på sosiale medier.
Trønder-Avisa møtte soknepresten fredag, men da sto hun
hardt på at hun ikke ønsket å la
seg intervjue om sitt engasjement.
I går, søndag, sa 66-åringen
ja til å la seg intervjue – fordi
hun vil forklare hvorfor hun
handlet som hun gjorde.
– Ble for engasjert
– Jeg ble rett og slett for følelsesmessig engasjert. Jeg tenkte
ikke slik jeg burde, sier Hauksdóttir som nå har meldt seg ut
av de islamkritiske gruppene i
sosiale medier.
– Jeg var først og fremst
medlem for å kunne holde meg
orientert. Tradisjonelle medier
skriver lite om problemstillinger som dette, sier hun.
Trebarnsmoren fra Island
jobbet som sykepleier i en
årrekke.
– Da barna ble store, utdannet jeg meg til prest. Om vi alle
hadde klart å leve som Jesus,
ville verden vært et godt sted,
sier Hauksdóttir, som selv ble
religiøs i voksen alder.
Både på Island og i Norge

Å bli sykemeldt er
ikke noe alternativ. Jeg har gjort
feil, men jeg har
ikke gjort noe
kriminelt.
SOKNEPREST ARNDIS ÓSK
HAUKSDÓTTIR

har hun engasjert seg for å ta
hånd om utsatte kvinner og
barn.
– Flere har også bodd hos
meg i perioder for å slippe unna
voldelige ektemenn. Enkelte av
disse kvinnene og barna har
muslimsk bakgrunn, forteller
66-åringen, som også delte
disse opplysningene med Trønder-Avisas journalist fredag
kveld. Da ba hun avisa innstendig om å ikke gjengi dette.
Hauksdóttir er også styremedlem i Landsforeningen mot
seksuelle overgrep.
– Jeg har personlig erfaring
som utsatt, og har ikke sans for
hvordan islam brukes for å
undertrykke kvinner og barn,
sier soknepresten.

Vil ikke sykmeldes
I ettertid sier Hauksdóttir at
hun innser at hun verken
burde vært medlem eller deltatt i diskusjonene på Facebook:
– Derfor har jeg bedt om tilgivelse.
Nabo og prost Gustav Danielsen er tydelig på at soknepresten har gjenvunnet hans
tillit.
– Vi forkynner tilgivelse. Da
må vi også praktisere det, sier
Danielsen som er Hauksdóttirs
nærmeste overordnede.
Han har vært tydelig på at
han hadde forståelse om soknepresten skulle ha behov for å
sykmelde seg.
– Hun er sterk – og har hele
tiden gitt uttrykk for at hun vil
jobbe som vanlig, sier Danielsen.
Allerede i går kveld deltok
Hauksdóttir på en konsert i
kapellet i Bodom. De neste sju
dagene skal soknepresten
holde sju gudstjenester.
– Å bli sykemeldt er ikke noe
alternativ. Jeg har gjort feil,
men jeg har ikke gjort noe kriminelt, sier Hauksdóttir.
Tone E. Berg
tone.berg@t-a.no/Tlf. 95198670

Gode naboer: Prost Gustav Danielsen er både arbeidsgiver og
nabo til sokneprest Arndís Ósk
Hauksdóttir. Prosten er tydelig på
at soknepresten igjen har hans
fulle tillit. Nå venter et julemaraton på dem begge. Fra og med i
morgen skal Hauksdóttir holde
gudstjeneste sju dager i strekk.

Slår ring om soknepre
Lederen av menighetsrådet i
Ogndal, Hallgeir Brandtzæg,
er blant soknebarna som
støtter Arndís Ósk Hauksdóttir.
– Medieomtalen av Arndís ligner
ikke den presten jeg kjenner, sier
Hallgeir Brandtzæg.
I likhet med lederen av Steinkjer kirkelige fellesråd, Per-Ole
Austmo, beskriver menighetsrådslederen soknepresten som en raus
omsorgsperson.
– Jeg kjenner henne som en
prest av sin tid. Hun er opptatt av
likestilling, og er glad i både men-

nesker og dyr, sier Brandtzæg.
– Synes du et medlemskap i islamkritiske Facebook-grupper er forenelig med å være sokneprest i Ogndal?
– Nei, jeg synes jeg jo ikke det,
svarer menighetsrådslederen
Biskop Tor Singsaas påpeker at
det stilles spesielle krav til hvordan prester skal opptre, også i det
offentlige rom.
– Prester taler på vegne av noe
annet og større enn seg selv, sier
Singsaas.
Han var kritisk til sokneprestens engasjement i de islamkritiske gruppene, hvor Hauksdóttir
blant annet skrev at hun «sikkert

er rasist». Hauksdóttir har vært
sokneprest i Ogndal og Henning
de seks siste årene.
– Jeg har aldri opplevd sognepresten som fiendtlig innstilt mot
noen, sier Per-Ole Austmo i Steinkjer kirkelige fellesråd.
Han understreker at det verken
er menighetsrådet, eller kirkelig
fellesråd som har arbeidsgiveransvar for Hauksdóttir.
Det har Den norske kirke ved
biskop Singsaas og prost Gustav
Danielsen.
Sistnevnte sendte ut følgende
uttalelse lørdag: «Ut fra min samtale med Arndis og hennes bekla-
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Kommentar:
Har ingen privat
rolle som prest

smessig engasjert

Det store spørsmålet rundt sogneprest Arndís Ósk Hauksdóttirs atferd på sosiale medier er dette: Hvorfor har ingen
reagert? For «alle» har jo visst ...

J

eg vet ikke helt hvor lenge det er siden vi i Trønder-Avisa ble
tipset om sogneprestens omstridte utbrudd på Facebook, men
det begynner å bli en stund – og siden den gang har det
kommet flere drypp, alle fra folk innen kirken selv. Da vi rett
før helga bestemte oss for å gå videre med saken, utbrøt en av flere vi
snakket med – som har det vi må kalle en ledende stilling i de
geistliges rekker, at «dette har jeg ventet på lenge». Likevel reagerer
lederen av menighetsrådet i Ogndal, Hallgeir Brandtzæg, på
medieomtalen av sogneprest Arndís Ósk Hauksdóttir. «Dette ligner
ikke den presten jeg kjenner», sier han til Trønder-Avisa i helga.
Hvordan er det mulig?

Jeg kjenner ikke Hauksdóttir – og kan derfor ikke på noe vis ta
stilling verken til hvordan hun er som menneske eller prest.
Men jeg har lest meg gjennom en lang rekke kommentarer hun
har avlevert på sosiale medier – og sett på bilder og budskap
hun har trykket «liker» på. I sum tegner dette et bilde det er all
mulig grunn til å se nærmere på.
Biskop Tor Singsaas berører noe essensielt i sin kommentar
lørdag: «Det stilles spesielle krav til hvordan prester opptrer i
det offentlige rom. Her ligger begrensingen for prester; de taler
på vegne av noe annet og større enn seg selv». Mange i vår tid
har vondt for å skjønne dette. De mener man må kunne agere
fritt i «privat» sammenheng – løsrevet fra hvilken posisjon man
ellers har. Slik er det – kanskje dessverre – ikke. Som sjefredaktør i Trønder-Avisa har jeg for lengst gjort opp med meg selv at
jeg ikke kan gi uttrykk for meninger på sosiale medier som jeg
ikke samtidig kunne satt på trykk i avisa. Rollen forplikter.
Leserne kan ikke forholde seg til en «privat» og en «offentlig»
redaktør. Slik er det også med prester, eller – for den saks
skyld, mange andre; politikere, blant annet.
Det er høyst legitimt for en prest å ha meninger, også offentlige, om en kollega som velger å delta med forbønn innen
rammene av en annen religion. Men det er ikke likegyldig
hvilken sammenheng man velger å ta debatten i – eller hvordan man gjør det. Trolig vil svært mange mene at en prest som
ber i Allahs navn, opptrer kritikkverdig og kanskje også bryter
sitt eget ordinasjonsløfte, og det vil neppe være omstridt å
hevde at en slik handling i realiteten innebærer manglende
respekt for både egen og andres trosforståelse. Men ved å kaste
seg inn i en nettdebatt hvor utgangspunktet er regelrett
demonisering av en meningsmotstander, blir situasjonen en
annen.
Stort bedre er det ikke å trykke «liker» på en propagandaplakat som framstår som kopiert fra 1930-tallets «Der Stürmer» –
hvor en lyshudet kvinne med ropert skriker «Dere er ikke
velkommen hit med den fordømte muhammeden deres!!», mot
en gruppe kvinner og barn i tradisjonelle muslimske klær,
kunstig plassert på norgeskartet. Da plasserer man seg helt
frivillig og bevisst utenfor rammen av en anstendig debatt om
innvandring, flyktningpolitikk og migrasjon – og gjør felles sak
med miljøer som lefler med ideologisk tankegods som etter min
mening helt klart kan sammenlignes med krefter historien har
tatt et nådeløst oppgjør med.

sten
gelse, vil jeg si tydelig at hun fortsatt har min fulle tillit som prest.
Jeg håper også at de som gjennom
TA`s reportasje kan ha blitt skeptiske til henne, tar hennes beklagelse på alvor, og lar henne gjenoppbygge tilliten gjennom den
gode tjenesten hun gjør som prest
i Henning og Ogndal».
Ella Hamnes Vangstad sitter i
Ogndal menighetsråd. Hun sier at
sokneprestens aktivitet på Facebook ikke har vært tema på noe
tidligere møte i menighetsrådet.
Fellesrådsleder Austmo synes
hele saken er uheldig for kirka.
– Selv om dette primært hand-
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●●Biskopen
reagerer.
Biskop
TorTor
Singsaas
karakteriserer
sokneprestens
problematisk».
●●Biskopen
reagerer.
Biskop
Singsaas
karakteriserer
sokneprestensFacebook-aktivitet
Facebook-aktivitet som
som «dypt problematisk».
Fakta

Sokneprest
aktiv på
muslimfiendtlige
grupper

Skjermdump av prestens Facebook-aktivitet

Fakta
Rasismeparagrafen

Trønder-Avisa lørdag 17. desember.
Liker dette: Presten har likt begge disse bildene på Facebook.
STEINKJER

Sokneprest Arndís Ósk Hauksdóttir i Ogndal og Henning har vært aktiv på muslimfiendtlige grupper på Facebook, hvor hun
også skriver at hun «sikkert er rasist».

Hun er åpen på, gjennom
sine kommentarer, «likes» og
delinger at hun er svært kritisk
til muslimske innvandrere og
flyktninger – utelukkende på
grunn av deres religion.
«Om noen år blir Norge
islamsk stat hvis dette ikke
stoppes», skriver presten, etter
en VG-artikkel fra juni 2015, om
et hemmelig Frp-notat om å
åpne for 7.500 Syria-flyktninger,
som presten omtalte et svik.

tikk av muslimer som lopper og
lus, skrev presten:
«Krenket som vanlig».
Da en prestekollega deltok i
en kunstutstilling med bønn til
Allah, holdt mageinnholdet på å
komme ut:
«Blir kvalm», kommenterte
Hauksdóttir.
Biskop Tor Singsaas påpeker

at det stilles spesielle krav til
hvordan prester skal opptre,
også i det offentlige rom.
– Prester skal også kunne
være politiske mennesker, og
delta i det politiske livet, men
dette rører ved både teologi og
livssyn. Det stilles spesielle krav
til hvordan prester opptrer i det
offentlige rom. Her ligger

Mange utspill: Sokneprest Arndís
Ósk Hauksdóttir i Ogndal og Henning har brukt Facebook aktivt for
blant annet å si sin mening om
islam og muslimer.

begrensingen for prester; de
taler på vegne av noe annet
og større enn seg selv, påpeker Singsaas.

Prost vil ikke kommentere
Trønder-Avisa
møtte
Hauksdóttir fredag ettermiddag, men hun ønsker
ikke under noen omstendig-

heter å medvirke til en
artikkel om seg selv og hennes private Facebook-aktivitet.
Biskopen mener det er
en fare for at presters innlegg, som blir skrevet for
egen regning på sosiale
medier, også kan bli oppfattet som kirkas synspunkter.

Straffelovens paragraf 135a: «Den
som forsettlig eller grovt uaktsomt
offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring (...).
Likt med en offentlig fremsatt
ytring, jf. § 7 nr. 2, regnes en ytring
når den er satt frem slik at den er
egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også
bruk av symboler. Medvirkning
straffes på samme måte. Med diskriminerende eller hatefull ytring
menes det å true eller forhåne
noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen
på grunn av deres
●● hudfarge eller nasjonale eller
etniske opprinnelse,
●● religion eller livssyn, eller
●● homofile legning, leveform
eller orientering.
●● nedsatte funksjonsevne»
Kilde: Lovdata

– Det er sjelden du kan
framstå som kun privatperson i det offentlige rom som
prest, sier Singsaas.
Trønder-Avisa har også
vært i kontakt med hennes
nærmeste
overordnede,
prost Gustav Danielsen i
Nord-Innherrad prosti. Han
vil ikke kommentere sokne-

prestens aktivitet på sosiale
medier.
– Dette er en personalsak
som jeg ikke kan kommentere i avisa, sier Danielsen.

Johan Prestvik og
Johan Arnt Nesgård (foto)

ler om ideologi, skulle
vi vært
til hennes engasjement
Religionsprofessor:
– Ikke forenknyttet
elig med å være prest
med å være prest
den foruten. Vi sliterReligionsprofessor:
nok med– Ikke
å forenieligsosiale
medier.
holde på medlemmene, sier
– Jeg har forståelse for det,
Austmo.
sier Hauksdóttir.
Også soknepresten selv, er
forberedt på at enkelte kan Tone E. Berg. Johan Prestvik og
komme til å unngå henne som Anders Nordmeland
prest, etter oppmerksomheten tone.berg@t-a.no/Tlf. 95198670
Det stilles
spesielle
krav til hvordan
prester opptrer i
det offentlige
rom. Her ligger
begrensingen
for prester. De
taler på vegne
av noe annet og
større enn seg
selv.

TOR SINGSAAS, biskop i
Nidaros bispedømme

Steinkjer-presten Arndís Ósk
Hauksdóttir er medlem av Facebook-gruppene «Stopp islamiseringen av Norge» og «Nei til
Islam på alle plan».

– Sikkert rasist
Hun har ikke vært så aktiv i
høst, men i mai i år erkjente den
erfarne presten indirekte at
hun hater islam, da et annet
gruppemedlem skrev:
«JEG HATER IKKE MENNESKER PÅ GRUNN AV RASE.
MEN PÅ GRUNN AV MÅTEN
DE OPPFØRER SEG PÅ OVENFOR ANDRE MENNESKER OG
DYR. Hva er jeg da?»
Presten kommenterte innlegget med følgende:
«Så enig. Likeglad med farge
på mennesker, men ideologi
som hater kvinner, barn og dyr
er ikke min greie. Da er jeg sikkert rasist», skriver Hauksdóttir.

Biskopen reagerer
Biskop Tor Singsaas i Nidaros
bispedømme ser alvorlig på
Facebook-aktiviteten til den
rutinerte presten. TrønderAvisa har gjengitt noe av innleggene hennes det siste året, med
spørsmål om hvorvidt det er
forenelig med å jobbe som prest.
– Det finner jeg dypt problematisk. Jeg anser det som lite
ønskelig at prester deltar i slike
Facebook-grupper, sier Singsaas.
Hauksdóttir omtaler flyktningstrømmen som en invasjon,
og hun kommer med flere syrlige betraktninger av muslimer
– også lokale. Da verdalingen
Fatima Almanea gikk ut mot
Hans Rotmo og hans karakteris-

Religionsprofessor Idar
Kjølsvik mener alvorligheten
blir forsterket av at det
kommer fra en prest.

Idar Kjølsvik, professor i religion,
livssyn og etikk ved Nord universitet mener sokneprest Arndís
Ósk Hauksdóttir er med og bidrar
til åpenbar rasisme på de åpne
Facebook-sidene. Han viser til at
minst to lærere har mistet jobbene sine de siste årene på grunn
av rasisme på internett. Én av
dem er Pegida-leder Max Hermansen, som Arndís Ósk Hauksdóttir for øvrig er med i en støttegruppe for.
– Det er muslimene hun er ute
etter, og det er ikke lov. Det er hel-

Arndís Ósk Hauksdóttir er prest i Den norske kirke – majoritetens livssynssamfunn, som Kongen ifølge Grunnloven er
forpliktet til å være medlem i. Det forplikter ut over egne,
«private» meninger. Det alvoret har sognepresten i Ogndal
åpenbart ikke tatt inn over seg. Nå sier hun at hun har lært.
Spørsmålet er om ikke det kommer i seneste laget.

ler ikke forenelig med hennes
virke som prest, på noe slags vis.
Saken er alvorlig, og den blir bare
forsterket av at det er en prest,
mener Kjølsvik, når TrønderAvisa gjengir hva presten har
uttalt seg om i det offentlige rom.
Han er selv Facebook-venn
med soknepresten, og har lagt
merke til aktiviteten på sosiale
medier. Kjølsvik påpeker at det
viktig å skille mellom «snørr og
barter» – det som er grums og det
som er over streken.
– Å være kritisk til egen religion eller andre religioner er
greit, men det går en grense et
sted. Det er forskjell på kritikk og
hat. Det gikk kanskje an i middelalderen og på Olav den helliges

tid, men ikke i dag. Det bryter i
tillegg med hennes egen religion,
slår Kjølsvik fast.
Hauksdóttir skriver at hun er
islam-fiendtlig på grunn av religionens syn på kvinner, barn og
dyr. Kjølsvik påpeker at det ikke
er mange år siden hennes egen
religion tillot kvinnelige prester,
og at det er først i år at kirken har
vedtatt å lage liturgi for å vie likekjønnede – og dermed slutte å
diskriminere homofile.
– Hun er selv første generasjon av kvinnelige prester i landet, sier Kjølsvik.
Rune Berglund Steen, leder
ved Antirasistisk Senter, vil være
forsiktig med å definere utsagn
som rasistiske. Han er likevel for-

johan.prestvik@t-a.no / Tlf. 47 61 57 24

undret over at en prest har slike
holdninger.
– Det er ikke så viktig hva du
kaller det. Det virker uansett ikke
som presten har mye empati med
de folkene som bombes til støv.
Kirken generelt har et annet
ståsted, påpeker Steen.
Han betegner islamfobien som
et typisk tankesett for personer på
den ytre høyre fløy i politikken.
– Det er kjente fordommer,
hvor muslimer generaliseres.
Folk blir ikke godtatt ut fra sin
religion, som omtales som en
ideologi. Men det er ikke mer riktig å betegne islam som en ideologi enn det er å kalle kristendommen det samme, mener
Steen.

John Arne Moen,
sjefredaktør

