
Isländska kyrkan i Sverige

Isländska kyrkan i Sverige driver församlingsar-
bete för islänningar som bor i Sverige under en 
längre eller kortare tid. Kyrkan har också till upp-
gift att ge stöd och själavård till patienter och an-
höriga som kommer från Island till Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg och andra sjukvårdsinsti-
tutioner i Sverige. IKS arbetar på samma evang-
eliska lutherska grund som Isländska statskyrkan 
och är en sjömanskyrka som skall tillgodose de 
isländska sjömännens andliga behov samt stude-
rande, familjer och patienter från Island.

IKS startade sin verksamhet år 1994 då Is-
ländska kyrkan sände en präst till Göteborg. 
Skälet var då att det fanns många islänningar 
som vistades på till Sahlgrenska sjukhuset för or-
gantransplantation. En församlingsstyrelse valdes 
och man började hålla gudstjänster och ordna 
barnverksamhet. Prästtjänsten drogs in 1997 när 
man flyttade transplantationerna till Köpenhamn. 
Fram till 2000 stod församlingen utan präst. För-
samlingsarbetet fortsatte dock och man kämpade 
för att få verksamheten på stabil grund igen. Åren 
2000 till 2010 tillhandahöll Isländska statskyrkan 
igen ett prästtjänst men församlingen har i öv-
rigt inte haft någon annan personal. Lokaler för 
gudstjänster och annan verksamhet har hyrts av 
Svenska kyrkan både i Göteborg och på andra 
ställen. 

I Sverige finns nu runt 7 200 isländska med-
borgare och för dessa vill IKS erbjuda barn- och 

konfirmationsverksam-
het samt gudstjänst-
firande. IKS erbjuder 
också läger för konfir-
mander från hela landet 
på Åh stiftsgård, och is-
ländsk barnverksamhet i 
Göteborg, Lund, Stock-
holm och Uppsala. För-
äldrarna tar i regel hand 
om barnverksamheten 
med stöd av prästen som 
kommer på besök.

Till följd av den 
ekonomiska krisen på Island kände den Isländ-
ska kyrkan sig nödgad att dra in prästtjänsten i 
Sverige år 2010. Men prästen kunde senare fort-
sätta – på deltid – med hjälp av ett samlat bidrag 
från Svenska kyrkan, Isländska kyrkan och SST 
för att sköta den grundläggande verksamheten. 
Från 2010 fick prästen även nytt uppdrag. När de 
isländska sjukvårdsmyndigheterna åter började 
sända islänningar till Sahlgrenska sjukhuset för 
transplantationer fick prästen formellt uppdra-
get att stödja dessa patienter och deras anhöriga. 
Omkring 100 individer kommer av denna anled-
ning till Göteborg varje år. 
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