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Tuhat vuotta Islannin kirkon historiaa

J ó n a s   G í s l a s o n

1. Johdanto

Tavallisesti lähdetään siitä, että Islanti asutettiin 800-luvun jälki-
puoliskolla, tarkemmin sanoen vuodesta 874 lähtien, jolloin ensim-
mäiset pohjoismaiset uudisasukkaat asettuivat Islantiin.

Maan asutus on kuitenkin huomattavasti vanhempaa. Vanhimmista
lähteistä käy ilmi, että Islantiin tullessaan pohjoismaiset viikingit
kohtasivat maassa joitakuita irlantilaisia munkkeja, joista he käytti-
vät nimitystä papar. Nämä munkit eivät halunneet asua maassa yh-
dessä pakanoiden kanssa ja pakenivat siitä syystä viikinkien tullessa.

On varmaa, että nämä irlantilaiset munkit olivat maan ensimmäi-
set uudisasukkaat. Kukaan ei tiedä, milloin he tulivat ja kuinka monta
heitä oli. On pidettävä todennäköisenä, että he ovat tulleet 600-
luvulla suhteellisen pian sen jälkeen, kun näitä munkkeja oli asettu-
nut asumaan Färsaarille. He pystyivät rakentamaan pieniä laivoja,
joilla saattoi purjehtia meren yli kaukaisiin maihin.

Islannin historia liittyi siis alussa vahvasti Irlannin kirkon histo-
riaan. Jos haluaa tietoja Islannin historian alusta, on tutkittava Irlan-
nin kirkkoa noilta vuosisadoilta.

Irlanti kristillistyi varsin varhain niin kuin Brittein saaret yleensä-
kin. Virratessaan kansainvaelluksen mullistuksissa idästä ja pohjoi-
sesta Länsi- ja Etelä-Euroopan pakanalliset kansanheimot alistivat
Englannin valtaansa, niin että kirkko juuritettiin sieltä pois. Irlannis-
sa kirkko säilytti kuitenkin asemansa. Rooman kirkon tullessa jäl-
leen sen kanssa yhteyteen vuoden 600 jälkeen osoittautui, että se oli
elinkelpoinen ja voimakas. Toisaalta se oli kehittynyt itsenäiseksi,
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niin että siellä esiintyi myös poikkeamisia Roomasta, mm. pääsiäisen
ajoituksessa ja munkkien tonsuurissa. Näiden kahden kirkon välille
tuli kiistaa, ja jonkin aikaa näytti epävarmalta, kumpi niistä voittai-
si.

Irlannin kirkko oli rakentunut luostareiden ympärille. Joka seudulla
luostari oli keskuksena. Apotilla oli ylin valta, niin että hän oli
piispankin yläpuolella. Myös seudun väestö oli eräällä tavalla luosta-
rin vallan alaisena. Irlantilaiset munkit olivat täynnä lähetysintoa.
He matkustivat kaukaisiin maihin ja perustivat uusia luostareita, jois-
ta tuli täysin itsenäisiä vailla suoraa yhteyttä äitiluostariin. Näitä ir-
lantilaisia luostareita perustettiin mm. Ranskaan, Saksaan, Sveitsiin
ja aina Italiaan saakka.

Irlantilaiset lähettivät lähetyssaarnaajia myös Skotlantiin ja Poh-
jois-Englantiin. Myöhemmin kirkko lähetti munkkeja Skotlannin
pohjoispuolella oleville saarille ja Färsaarille. Niinpä on hyvin toden-
näköistä, että he ovat pian huomanneet myös Islannin, joka ei ole
kovinkaan kaukana Färsaarista. On myös vanhoja tarinoita siitä, et-
tä eräät munkit ovat purjehtineet aina Thuleen saakka. Ei ole aivan
selvää, mitä maata tässä tarkoitetaan. On myös mahdollista, että
Thule-nimeä on käytetty useammastakin kuin yhdestä maasta. Joka
tapauksessa on varmaa, että eräät näistä kuvauksista sopivat täysin
Islannin oloihin.

On hyvin todennäköistä, että Islantiin saapuneitten irlantilaisten
munkkien joukossa on ollut sekä mietiskeleviä erakkoja, jotka etsi-
vät yksinäisyyttä ja rauhaa palvellakseen Jumalaansa, että myös ta-
vallisia munkkeja, jotka ovat perustaneet luostareita irlantilaisen
mallin mukaan. Heillä on myös varmasti ollut mukanaan maanviljeli-
jöitä kotoisen mallin mukaan, niin että Islantiin on syntynyt joitakin
seutuja, joilla on ollut irlantilaista väestöä. Joka tapauksessa herät-
tää huomiota, että maassa on suuria alueita, joilta ei juuri lainkaan
ole löydetty pakanallisia hautoja, vaikka niitä maan muissa osissa on
lukuisasti. Eräästä maalaistalosta sanottiin, ettei kukaan pakana voi-
nut siellä asua; kaikki heidän yrityksensä vallata se sen kristityiltä
omistajilta epäonnistuivat.

On siis oletettava, että norjalaisten viikinkien tullessa ensi kerran
maahan siellä on ollut varsin merkittävää irlantilaista asutusta eikä
vain joitakuita munkkeja. Lähteet sanovat myös, että nämä munkit
pakenivat pakanoiden tullessa maahan. Tämä ei näytä voivan pitää
paikkaansa: minne he olisivat menneet? Pakanat olivat alistaneet val-
taansa Grönlantia lukuun ottamatta kaikki ne maat, joihin he olisi-
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vat voineet matkustaa, mutta ei ole mitään syytä olettaa, etä he ovat
vetäytyneet sinne. Siksi tuntunee todennäköiseltä, että nämä kristityt
ovat paenneet joko maan etäisimpiin kolkkiin, mm. länsivuonoihin,
joilta on löydetty vain muutamia pakanallisia hautoja, tai he ovat
joutuneet pohjoismaisen vallan alaisiksi, mutta ovat kyenneet jossain
määrin säilyttämään itsehallintonsa eräissä maan osissa. Monet heis-
tä joutuivat varmasti myös pakanallisten ylimysten orjiksi. Näiden sa-
notaan ryöstäneen kristittyjä orjia myös Irlannissa ennen Islantiin tu-
loaan.

Toistaiseksi ei ole suoritettu suuria kaivauksia vastauksen löytämi-
seksi näihin kysymyksiin. Tulevaisuudessa on kuitenkin mielenkiin-
toista yrittää löytää ratkaisu maasta, mikäli siitä löytyisi joitakin to-
disteita Islannissa olleesta suuresta irlantilaisesta asutuksesta.

2. Islanti pohjoismaistuu

2.1. Pohjoismainen uudisasutus

Pohjoismainen uudisasutus alkoi Islannissa 800-luvun jälkipuolis-
kolla, oletettavasti noin 870. Lähteet mainitsevat monien uudisasuk-
kaiden nimiä ja kotiseutuja. Useimmilla oli pohjoismaiset nimet, ja
he tulivat Norjasta. Joillakuilla oli kelttiläiset nimet, ja he tulivat
Brittein saarilta. Nämä lähteet on kirjoitettu vasta yli 200 vuotta
myöhemmin, kun monet ylimykset mielellään halusivat osoittaa oi-
keutensa vaikutusvaltaan sen vallan perusteella, mikä heidän esi-isil-
lään oli alun alkaen ollut. Näitä kertomuksia voidaan kuitenkin pitää
suurin piirtein luotettavina. Nämä pohjoismaalaiset perustivat Islan-
tiin itsenäisen yhteiskunnan, jolla oli oma hallitusmuoto ja omat lait
Norjan mallin mukaan. Islannin kansanedustuslaitos allting perustet-
tiin 930, ja se on siten ylivoimaisesti vanhin lakia säätävä kokous ko-
ko maailmassa.

Kaikki valta oli pakanoilla; kristityt eivät saaneet osallistua mil-
lään tavoin yhteiskunnan hallintoon. Mahtavimmat ylimykset, kaik-
kiaan 36, jakoivat vallan keskenään kaikkialla maassa. Allting hyväk-
syi lait ja oli ylin tuomioistuin. Ei kuitenkaan ollut mitään elintä, jo-
ka olisi huolehtinut tehtyjen päätösten toimeenpanosta. Ylimysten
täytyi huolehtia tästä itse. Myöhemmin, ylimysten joutuessa keskinäi-
siin riitoihin, osoittautui, että maan hallitseminen oli vaikeaa.

Osoittautui myös, että perustuslakia laadittaessa eräät ylimykset
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jäivät vallan ulkopuolelle. He olivat tietenkin tyytymättömiä tähän
ja yrittivät muuttaa tilannetta. Vuonna 965 lisättiin alltingin jäseninä
olevien ylimysten määrää 39:ään ja otettiin käyttöön lisäksi yhdek-
sän varajäsentä. Näin yritettiin säilyttää maan eri osien välinen val-
lan tasapaino, mutta tämä auttoi vain vähän.

Koko tänä vuosisadan kestäneenä aikana ei lainkaan yritetty har-
joittaa kristillistä lähetystyötä näiden pohjoismaalaisten keskuudessa.
Jotkut kuitenkin kääntyivät kristinuskoon ulkomailla, näin kerro-
taan. On kuitenkin varmaa, että irlantilaisten orjien epäsuora vaiku-
tus on tuntunut voimakkaasti; nämä yleensä huolehtivat lasten kasva-
tuksesta. Näyttää selvältä, että vanha aasausko vähitellen menetti ot-
teensa kansaan. Monia islantilaisia matkusti näinä vuosina myös Eu-
rooppaan, missä he tulivat kosketukseen kristinuskon kanssa. Epäile-
mättä kristillinen vaikutus on piilevästi tuntunut voimakkaana 900-
luvulla, vaikka eräät lähteet väittävät Islannin olleen täysin pakanalli-
nen 120 vuoden ajan ennen kristinuskon tuloa maahan.

2.2. Pohjoismainen lähetystyö

Ensimmäinen yritys lähetystyön tekemiseen pohjoismaisen väestön
keskuudessa Islannissa on kertoman mukaan tehty 981. Muuan ulko-
mailla matkustellut ja viikinkiretkiin osallistunut islantilainen tuli
myöhemmin kristityksi. Hän oli tavannut Saksin lähetyspiispan Frid-
rikin, joka oli kastanut hänet. Tämä islantilainen oli Thorvaldur Mat-
kailija.

Tultuaan kristityksi Thorvaldur halusi tehdä lähetystyötä Islannissa
olleiden perheensä ja ystäviensä parissa, että hekin saattoivat tulla
kristityiksi. Siksi hän sai piispa Fridrikin mukaansa Islantiin. Koska
tämä ei osannut pohjoismaista kieltä, Thorvaldurin täytyi toimia
tulkkina. Hänen isänsä pitäytyi lujasti vanhaan uskontoonsa: hän us-
koi henkivaltaan, joka asui suuressa kivessä hänen talonsa läheisyy-
dessä maan pohjoisosassa. Piispa Fridrik meni siksi kiven luo, piti
messun ja vihmoi sen vihkivedellä. Kun vanha talonpoika näki, ettei
henki kyennyt puolustautumaan valkoista Kristusta vastaan, hän
kääntyi kristinuskoon ja kastatutti itsensä ja kaikki miehensä. Thor-
valdur ja Fridrik harjoittivat lähetystyötään Islannissa viisi vuotta.
He matkustelivat eri puolilla ja tekivät kristityiksi koko joukon ihmi-
siä, mm. muutamia ylimyksiä. He matkustivat myös alltingiin puhu-
maan kristinuskosta. Siellä eräät pakanat pilkkasivat heitä. Thorval-
dur vihastui ja tappoi heistä muutamia, jotka olivat puhuneet heitä
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vastaan. Piispa Fridrik ojensi häntä sanoen, etteivät kristityt voineet
menetellä sillä tavoin.

Heidän lähetystyönsä kohtasi kasvavaa vastustusta ihmisten antau-
tuessa kastettaviksi. Lopuksi heidät ajettiin maanpakoon Islannista
986. Tullessaan Norjaan he kohtasivat yhden kovimmista pakanalli-
sista vastustajistaan, jonka Thorvaldur tappoi välittömästi. Silloin
piispa Fridrik erosi hänestä. Thorvaldur lähti pitkälle matkalle, kävi
tapaamassa mm. Konstantinopolin keisaria, joka myöhemmin kerto-
man mukaan lähetti hänet ylihallitsijaksi Venäjälle. Thorvaldur pe-
rusti luostarin Kiovaan, missä hän myöhemmin kuoli ja on haudattu-
na.

Thorvaldurin matka Konstantinopoliin ja myöhemmin Venäjälle
herättää sen mielenkiintoisen kysymyksen, kuuluiko hän ortodoksi-
seen kirkkoon; jokin saattaisi viitata siihen. Herää toinenkin mielen-
kiintoinen kysymys, nimittäin heidän Islannissa suorittamansa lähe-
tystyön tuloksesta. Samana vuonna kuin Thorvaldurin ja Fridrikin
täytyi lähteä Islannista, karkotettiin maasta monia islantilaisia. He
purjehtivat Grönlantiin ja asettuivat asumaan sinne. Lähteet sano-
vat, että heidät on tuomittu ja karkotettu maasta lain rikkomisten
tähden. Onko ajateltavissa, että he olivat kristittyjä, lähetystyön he-
delmää, ja heidän täytyi jakaa lähetyssaarnaajien osa? Joka tapauk-
sessa on tosiasia, ettei vielä ole löydetty ainoatakaan pohjoismaista
pakanallista hautaa Grönlannista, vaikka kristinusko on tuotu sinne
vasta 14 vuotta myöhemmin. Tätä väitettä saattaisi tukea se, ettei ke-
tään niistä ylimyksistä, jotka Thorvaldur oli tehnyt kristityiksi, maini-
ta vanhoissa lähteissä niiden joukossa, jotka osallistuivat kristinus-
kon maahantuomiseen alltingissa 14 vuotta myöhemmin. Kysymyk-
sen on kuitenkin oltava avoimena vielä jonkin aikaa.

2.3. Kristinuskon maahantulo

Seuraava lähetysyritys Islannissa tehtiin vasta 996. Silloin oli Olavi
Trygvenpoika tullut kuninkaaksi Norjassa. Hän oli kääntynyt kris-
tinuskoon Englannissa ja halusi tehdä Norjan kristityksi. Hän sai mu-
kaansa englantilaisia pappeja ja piispan, mutta enimmäkseen hän
käytti väkivaltaa kristinuskoa edistääkseen.

Kuningas Olavi tahtoi tehdä kristityksi myös ne saaret, joille nor-
jalaisia oli aikaisemmin asettunut asumaan, niiden mukana myös Is-
lannin. Siksi hän lähetti Islantiin palveluksessaan olleen islantilaisen
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Stefnirin. Stefnir oli Islannissa yhden kesän. Hän halusi käyttää sa-
moja menetelmiä kuin kuninkaansa ja matkusteli eri puolilla maata
yrittäen pakottaa ihmisiä antautumaan kastettaviksi. Pakanat ko-
koontuivat häntä vastaan, niin että hänen täytyi paeta maasta. Tul-
lessaan Norjaan hän kertoi kuningas Olaville, että Islannin voittami-
nen kristinuskolle tulisi olemaan hyvin vaikeaa.

Kuningas Olavi vihastui kuullessaan Stefnirin tuloksettomasta mat-
kasta. Hän ei kuitenkaan halunnut luopua, vaan lähetti uuden lähe-
tyssaarnaajan Islantiin, saksalaisen papin Thangbrandin. Hän saapui
Islantiin  kesällä  997.  Häntä  koskevat  kertomukset  ovat  hyvin  ristirii-
taisia ja muistuttavat monin tavoin pyhimyskertomusta. Hän kohtasi
joitakuita maan mahtavimmista ja parhaista ylimyksistä, jotka hän
kastoi, mm. maan itäosan mahtavimman ylimyksen Hallurin Sidassa,
Gissur Valkoisen Skalholtissa ja hänen vävynsä Hjaltin, mutta nämä
kolme olivat avainhenkilöitä, kun kristinusko myöhemmin hyväksyt-
tiin alltingissa. Toisaalta Thangbrand käyttäytyi viikingin tavoin ja
tappoi joitakuita pakanoita, jotka yrittivät vastustaa häntä lähetys-
työssä. Vaikka hänen kerrotaan niinä kahtena vuotena, jolloin hän
oli Islannissa, voittaneen monia kristinuskolle, mm. joukon ylimyk-
siä, hän kertoi kuningas Olaville syksyllä 999 Norjaan palattuaan,
ettei Islantia koskaan voitettaisi kristinuskolle. Kuningas Olavi vihas-
tui suuresti ja uhkasi tappaa kaikki ne islantilaiset, jotka silloin oli-
vat Nidarosissa eivätkä olleet kristittyjä tai halunneet sellaisiksi tulla.

Samaan aikaan kuin Thangbrand tulivat myös Gissur Valkoinen ja
Hjalti Nidarosiin Norjaan. He syyttivät Thangbrandia erittäin huo-
nosta käyttäytymisestä Norjassa. Nyt he tarjoutuivat huolehtimaan
Islannin voittamisesta kristinuskolle. Kuningas Olavi otti heidän tar-
jouksensa vastaan, mutta samalla hän otti neljä islantilaista pantti-
vankia, jotka kuuluivat maan mahtaviin ylimyssukuihin.

Seuraavana kesänä vuonna 1000 Gissur ja Hjalti purjehtivat takai-
sin Islantiin ja tulivat alltingiin, jonne sekä kristityt että pakanat oli-
vat koonneet mahdollisimman suuren kannattajajoukon. He puhui-
vat kristinuskon puolesta ja välittivät kuningas Olavin sanoman, jon-
ka mukaan mm. neljä panttivankia tapettaisiin, elleivät islantilaiset
kääntyisi kristinuskoon. Asiasta syntyi kiivas keskustelu. Hetken
näytti siltä, että riitelevät osapuolet joutuisivat taisteluun ja hajottai-
sivat islantilaisen yhteiskunnan kahteen vihamieliseen leiriin. Tällä
olisi ollut vaikeita seurauksia, koska kristityt ja pakanat asuivat rin-
nakkain kaikkialla maassa. Olisi ollut mahdotonta jakaa maata hei-
dän kesken. Siitä olisi ollut seurauksena samanlaiset olot kuin mei-
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dän päiviemme Kyproksella ja Pohjois-Irlannissa. Tuloksena olisi ol-
lut verinen kansalaissota.

Vanhemmat ja maltillisemmat ylimykset kummastakin leiristä ym-
märsivät, ettei näin saisi tapahtua. Kristittyjen johtaja Hallur sopi
siksi pakanoiden johtajan Thorgeir Ljosvetningagodin kanssa, joka
oli laamanni ja alltingin johtaja, että hän laatisi lain, jota kaikki nou-
dattaisivat. Sitten Thorgeir meni asuinpaikkaansa vällyjensä alle nuk-
kumaan ja ajatteli asiaa yön yli. On hiukan epävarmaa, onko tämä
ollut: pakanallinen rituaali vai ei.

Seuraavana päivänä Thorgeir nousi lainantamisvuorelle ja kutsui
koko kokouksen koolle. Hän antoi uuden lain, jota kaikki olivat lu-
vanneet noudattaa. Thorgeir muistutti siitä, että maa joutuisi suuriin
vaikeuksiin, ellei enää olisi yhtä ja samaa lakia kaikille. Syntyisi si-
sällissota, joka tuhoaisi kansan. Oli pakko yrittää löytää ratkaisu, jo-
hon molemmat osapuolet saattoivat suostua.

Thorgeirin pidettyä puheensa kaikki suostuivat mukautumaan hä-
nen määräykseensä uskonnosta. Sitten Thorgeir julisti uuden lain:
kaikkien islantilaisten tuli uskoa yhteen Jumalaan ja mennä kasteel-
le. Mutta ne, jotka halusivat, saattoivat edelleen jättää lapsia heit-
teille ja syödä hevosen lihaa. Lisäksi pakanat saivat luvan jatkuvasti
palvoa vanhoja jumaliaan, mikäli he tekivät niin salassa kenenkään
saamatta siitä tietää.

Voi hyvin kuvitella, etteivät kaikki olleet erityisen iloissaan Thor-
geirin määräyksestä. Mutta heidän täytyi taipua. Kaikki kastettiin pa-
luumatkalla alltingista siellä, missä oli lämpimiä lähteitä. Myöhem-
min kastettiin ne, jotka eivät olleet olleet alltingissa.

On usein herättänyt suurta ihmetystä, että pakanallinen enemmis-
tö alltingissa päätti, että kaikkien oli käännyttävä kristinuskoon. Tä-
tä on hyvin vaikea selittää tyydyttävästi. Voi vain viitata asioihin,
joilla on täytynyt olla suurin vaikutus.

Oli selvää, etteivät kristityt koskaan olisi suostuneet luopumaan
uskostaan. Suunta kaikissa naapurimaissa oli kohti kristinuskoa. On
täytynyt olla selvää, että kristinusko oli tulevaisuuden usko. Kunin-
gas Olavi oli osoittanut, että hän aktiivisesti puolusti kristinuskoa ei-
kä tulisi suostumaan siihen, että islantilaiset hylkäisivät sen. Islanti-
laiset olivat hyvin riippuvaisia yhteydestä Norjaan. Sitä paitsi kunin-
kaalla oli neljä panttivankia, jotka hän tappaisi, mikäli Islannissa
asetuttaisiin hänen toivomustaan vastaan. Heidän perheensä ja ystä-
vänsä eivät siksi uskaltaneet vastustaa kuningasta.

Monet merkit viittaavat siihen, että aasausko oli menettämässä val-
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taansa pakanoihin. Kenties se ei koskaan ollut kunnolla juurtunut-
kaan uuteen maahan uusissa olosuhteissa. Ei ole koskaan helppo siir-
tää primitiivistä uskontoa täysin uusiin olosuhteisiin uuteen maahan.
Sitä paitsi on pidettävä varmana, että tässä on nähtävissä sen pitkäai-
kaisen piilovaikutuksen hedelmä, joka kristityillä orjilla oli ollut yli-
myksiinsä varsinkin lasten kasvatuksen välityksellä. On vaikea näh-
dä, että mikään muu ratkaisu olisi ollut mahdollinen, mikäli haluttiin
säilyttää rauha.

On kuitenkin mainittava, että näiden tapahtumien samoin kuin
maassa aikaisemmin tapahtuneista asioista puhuvien kertomusten
päälähteenä on Ari Frodi (Viisas). Hän ja hänen puolisonsa polveu-
tuivat kuitenkin Sidan Hallurista ja Gissur Valkoisesta. Voi edellyt-
tää,  ettei  hän  ole  esittänyt  heidän  osuuttaan  pienempänä  kuin  se  on
ollut. Ari kirjoitti kirjansa kristinuskon maahantulosta, Kristnisagan,
1100-luvun alkupuoliskolla. Hänen näyttäessään kirjan ensimmäistä
luonnosta Islannin piispoille he kehottivat häntä muuttamaan sitä.
Näyttää siltä, että Rooman kirkon edustajat ovat tahtoneet muuttaa
jotain hänen alkuperäisessä esityksessään. On houkuttelevaa uskoa,
että muutokset koskivat nimenomaan irlantilaisten paparien historiaa
ennen pohjoismaista uudisasutusta sekä heidän vaikutustaan maassa;
tällähän oli myöhemmin taas suuri vaikutus siihen, mitä tapahtui
kristinuskon maahan tullessa. Roomalaiset piispat eivät voineet olla
innostuneita korostamaan Irlannin kirkon merkitystä aikana, jolloin
se oli Rooman vaarallinen kilpailija. Kaiken tuli osoittaa, että Islan-
nin kristillistäminen oli Rooman kirkon työtä alusta alkaen. On päin-
vastoin huomiota herättävä tosiasia, että Islannin kristillistäminen ta-
pahtuu kokonaan ilman mitään Rooman kirkon aloitetta.

3. Kansalliskirkko

Olisi odottanut, että Norjan kuninkaalla Olavilla olisi ollut suuri
vaikutus Islannin kirkon organisoimiseen. Näin olisi varmaan käynyt-
kin, ellei hän olisi kaatunut eräässä taistelussa Juutinraumassa saman
vuoden syyskuussa. Sen jälkeen valta Norjassa tuli pakanoiden kä-
siin joiksikin vuosiksi.

Tällä ei kuitenkaan ollut mitään merkitystä Islannille. Kristinusko
näyttää nopeasti edenneen maassa. Norjan uuden kuninkaan, Olavi
Pyhän, toimesta kaikki pakanalliset etuoikeudet kiellettiin kristinus-
kon vaikutuksesta 1020-luvun jälkipuoliskolla.
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Islannin kirkon organisoimiseksi ei kuitenkaan tehty mitään kirkol-
lista aloitetta. Ainoatakaan islantilaista piispaa ei vihitty. Kirkkojen
rakentaminen näyttää olleen hyvin satunnaista. Maahan saapui jouk-
ko lähetyspiispoja, jotka toimivat siellä jonkin aikaa. Heidän joukos-
saan näyttää olleen myös joitakuita ortodoksisia piispoja, jotka kui-
tenkin karkotettiin maasta ja joita kiellettiin työskentelemästä sen
jälkeen kun ensimmäinen islantilainen piispa oli vihitty.

Gissur Valkoisella oli poika Isleifur. Tämä lähetettiin Saksaan
opiskelemaan. Kun myöhemmin haluttiin saada islantilainen piispa,
päätettiin yksimielisesti kutsua tähän virkaan Isleifur, joka oli var-
masti parhaiten koulutettu islantilainen.

Valituksi tultuaan hän matkusti Roomaan, missä hän sai paavin
hyväksymisen Islannin piispaksi tulemiselleen. Sen jälkeen Isleifur vi-
hittiin piispaksi Saksassa 1056. Hän asui isiensä talossa Skalholtissa.
Isleifur yritti organisoida kirkon ja hoitaa piispan tehtäviä, mutta työ
ei ollut suinkaan helppoa. Islantilaisen piispan sekaantumiseen kir-
kon asioihin ei ollut lainkaan totuttu. Ylimykset olivat aikaisemmin
toimineet täysin omin päin. Suurena esteenä oli myös, ettei piispalla
ollut kiinteitä tuloja. Lisäksi puuttui paljon päteviä pappeja. Isleifur
perusti siitä syystä Skalholtiin koulun papeille. Jotkut papit perusti-
vat kouluja omille tiloilleen.

Isleifurin kuollessa hänen pojastaan Gissurista tuli uusi piispa.
Hänkin oli saanut koulutuksensa Saksassa ja vihitty siellä piispaksi
1080. Hän sai Islannin ylimykset suostumaan siihen, että kaikki
maan talonpojat maksaisivat kymmenyksiä, joista pikemminkin tuli
yhden prosentin kiinteistövero. Sen käyttöönotto tapahtui suhteelli-
sen helposti, koska sekä piispa että ylimykset hyötyivät siitä: piispa
sai neljänneksen ja siten kiinteän tulolähteen. Ylimysten oli aikai-
semmin täytynyt huolehtia kirkkojen rakentamisen ja papin pitämi-
sen kustannuksista. Nyt he saivat puolet kymmenyksistä näihin tar-
koituksiin. Lisäksi heidän oli usein täytynyt huolehtia köyhistä, niin
että he usein saivat kolme neljäsosaa kymmenyksistä. Gissur ylläpiti
myös pappien koulua Skalholtissa turvatakseen pappien jälkikasvun.

Gissur antoi Skalholtin kirkolle sillä ehdolla, että sen tuli olla piis-
panistuimena niin kauan kuin kristinusko maassa eläisi. Hän osoit-
tautui hyväksi organisaattoriksi ja sai kirkon työn hyvään järjestyk-
seen maassa.

Maan pohjoisosan, suurimman neljänneksen, ylimykset olivat toi-
voneet, että sinne kerran asettuisi joku piispa asumaan. Gissurin teh-
tyä Skalholtista piispanistuimen kiinteän paikan heille selvisi, ettei-
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vät he koskaan saisi alueelleen piispaa asumaan. Koska maa lisäksi
oli suuri eikä yhden miehen ollut mahdollista hoitaa kaikkea, he pyy-
sivät Gissur-piispalta omaa piispaa itselleen. Tämän saaminen var-
mistaisi myös, ettei maa koskaan olisi ilman piispaa, vaikka yksi piis-
pa kuolisi virassaan.

Vaikka tämä merkitsi piispan vallan ja tulojen rajoitusta, Gissur
suostui tähän ehdotukseen. Hän valitsi yhden papeistaan, Jon Ög-
mundarsonin, jota myöhemmin sanottiin Pyhäksi; maan pohjoisosan
piispaksi. Jon matkusti Lundin arkkipiispan luokse vihittäväksi en-
simmäisenä pohjolassa ordinoituna islantilaisena piispana. Jon aset-
tui asumaan Holariin maan pohjoisosaan. Siitä tulikin tästä lähtien
piispanistuimen kiinteä paikka seitsemäksi vuosisadaksi.

Piispa Jon alkoi heti organisoida maan pohjoisosan kirkollista työ-
tä. Hän perusti Holariin koulun papeille. ja sai ulkomaalaisia opetta-
jia opettamaan tulevia islantilaisia pappeja. Koulussa pantiin erityi-
sesti painoa kirkkomusiikkiin ja kirkon rituaaleihin. Hänen työssään
oli Clunyn-liikkeen vaikutusta, mutta Jon oli opiskellut mm. Rans-
kassa ennen papiksi tuloaan. Lähteet mainitsevat muiden muassa yh-
den naisen koulun oppilaiden joukossa.

Piispa Jon hoiti virkaansa hyvin innokkaasti. Hän taisteli kaikkia
pakanallisen vaikutuksen jäännöksiä vastaan. Muun muassa hän
muutti viikonpäivien nimet korvaamalla tiistain (tisdag) "kolmannella
päivällä" (thridjudagur), onsdagin "keskiviikolla" (midvikudagur) ja
torstain (torsdag) "viidennellä päivällä" (fimmtudagur). Islanti on
siitä syystä nyt ainoa länsieurooppalainen maa, jossa ei käytetä van-
hoja pakanallisia viikonpäivien nimiä. Piispan myöhemmin kirjoite-
tusta elämäkerrasta käy ilmi, että kirkko kukoisti hänen aikanaan.
Maan pohjoisosan asukkaat virtasivat Holariin kirkollisina juhla-
aikoina. Käytettiin ilmaisua "kotiin Holariin", jota yhä vielä mielel-
lään käytetään. Piispa Jon eli melkein munkkina yksityiselämässään,
paastosi usein ja valvoi usein koko yön rukouksessa. Hän suunnitteli
Islannin ensimmäisen luostarin perustamista, vaikkei siitä tullutkaan
mitään ennen hänen kuolemaansa. Jon on ensimmäinen islantilai-
nen, joka eli elämäänsä Euroopan kirkollisten mallien mukaisesti. Jo
varhain hänen katsottiin olleen pyhä mies, ja hän sai siksi lisänimen
Pyhä. Lähteiden kuvauksen mukaan on hänen piispuuskautenaan
melkeinpä herätys pyyhkäissyt maan pohjoisosan yli.

Tähän aikaan eli yksi Islannin tunnetuimmista papeista Oddin
suurtilalla maan eteläosassa. Hänen nimensä oli Saemundur Frodi
(Viisas). Hän oli opiskellut ulkomailla monta vuotta. Hän oli molem-
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pien piispojen hyvä ystävä, ja hänellä oli suuri vaikutus kirkon työ-
hön ja kehitykseen.

Islannin kirkko kehittyi tyypilliseksi kansalliskirkoksi, jossa ylimys-
ten valta oli suuri. Ensimmäiset islantilaiset piispat tulivat kaikki van-
hoista ylimyssuvuista. Siltä puuttui melkein kokonaan kosketus man-
tereen kirkkoon; etäisyys kirkollisiin valtakeskuksiin oli liian suuri.
Sitä vastoin nuorten islantilaisten opiskeleminen ulkomailla oli hyvin
tavallista.

Islannin ensimmäiset luostarit perustettiin 1100-luvulla. Ne kehit-
tyivät pian maan kulttuurikeskuksiksi, joissa monet saagat kirjoitet-
tiin muistiin. Luostarien merkitystä kirkon asemalle ja kulttuurille
voi tuskin liioitella.

Näitä vuosisatoja pidetään Islannin kulta-aikana. Silloin omalei-
mainen islantilainen kulttuuri kukoisti. Yhteiskunta sai kiinteät muo-
tonsa, ja maassa vallitsivat enimmäkseen rauhanomaiset olot. Kirkol-
la oli tässä kehityksessä ratkaiseva osuus.

4. Kirkollisen universalismin voitto

1100-luvun jälkipuoliskolla ovat havaittavissa ensimmäiset kansain-
välisen kirkkomahdin merkit, kun Nidarosiin oli asetettu Norjan ark-
kipiispanistuin. Pian saattoi havaita, että kansainvälinen kirkko oli
työntynyt lähemmäksi.

Thorlakur Thorarinsson, jota myöhemmin sanottiin Pyhäksi, ordi-
noitiin Skalholtiin 1178. Hän oli opiskellut useita vuosia ulkomailla
ja oli hyvin perehtynyt niihin suuntauksiin, jotka vaikuttivat voimak-
kaimmin sen ajan mannermaan kirkkoon. Ordinaatiossaan Nidarosis-
sa hän tuli kosketukseen Norjan arkkipiispan kanssa. He ryhtyivät
pian yksimielisesti vaatimaan kansainväliselle kirkolle itsenäisyyttä
omiin asioihinsa myös Islannissa. Piispa Thorlakur alkoi piispantar-
kastusten yhteydessä vaatia kirkon ylivaltaa kaikkiin niihin maatiloi-
hin, joihin oli rakennettu kirkko.

Tällaisia vaatimuksia esitettiin nyt ensi kerran. Islannin ylimykset
kieltäytyivät suostumasta niihin. Silloin piispa uhkasi julistaa pan-
naan kaikki kirkon vaatimuksia vastustavat. Useimpien ylimysten oli
silloin taivuttava.

Sitten piispa kuitenkin joutui ristiriitaan Islannin mahtavimman yli-
myksen, Oddissa valtaa pitäneen Jon Loftssonin kanssa. Tämä omisti
monia suuria tiluksia, joille oli rakennettu kirkko. Hän pyysi piispaa
vihkimään kirkon eräälle tilukselleen. Piispa vaati, että kirkko
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siinä tapauksessa saisi ylivallan tiluksiin, mutta Jon ei suostunut tä-
hän. Silloin piispa kieltäytyi vihkimästä kirkkoa. Heidän vuoropuhe-
lunsa on hyvin tunnettu. Piispa kysyi, eikö Jon ollut kuullut arkki-
piispan viestiä. Jon, joka oli Saemundur Viisaan pojanpoika, vastasi:
"Varmasti voin kuulla arkkipiispan viestin, mutta olen päättänyt olla
toimimatta sen mukaisesti. En usko, että hän tietää asioita parem-
min kuin Saemundur Viisas ja hänen poikansa." Lopuksi piispan oli
annettava periksi ja vihittävä kirkko voimatta toteuttaa vaatimuk-
siaan, mutta näistä kahdesta tuli tämän jälkeen vihamiehiä. Heidän
vihollisuuttaan lisäsi, että Jon Loftsson piti piispa Thorhallurin sisar-
ta jalkavaimonaan. Myöhemmin hänen kuitenkin täytyi erota tästä.

Piispan epäonnistuttua suostuttamaan Jon Loftssonia kirkon vaati-
muksiin toisetkin ylimykset kieltäytyivät antamasta periksi. Kun Nor-
jan arkkipiispa pian tämän jälkeen joutui riitoihin kuningas Sverren
kanssa ja joutui joksikin aikaa maanpakoon, piispa Thorlakur yritti
jatkuvasti saada kirkon vaatimukset toteutetuiksi. Näin päättyi kir-
kon ensimmäinen yritys vaatimustensa toteuttamiseksi Islannissa.
Kirkolla oli aikaa odottaa parempia aikoja.

Noin 1200 Gudmundur Arasonista tuli Holarin piispa; hän sai
myöhemmin lisänimen Hyvä. Piispa Gudmundur on yksi Islannin kir-
kon omaleimaisimmista persoonallisuuksista. Hän muistuttaa monin
tavoin pyhää Franciscus Assisilaista, vaikka hän on huomattavasti
vanhempi. Gudmundur tuli maankuuluksi jo pappina hyvyytensä ja
anteliaisuutensa johdosta. Hän matkusti kaikkialla maassa vihkiäk-
seen vuoria ja lähteitä. Holarin piispan kuoltua monet maan etelä-
osan ylimyksistä yrittivät saada jonkun omista miehistään valituksi
uudeksi piispaksi. Tähän eivät pohjoisosan asukkaat suostuneet. He
kiirehtivät siksi valitsemaan Gudmundur Arasonin uudeksi piispaksi.
On usein kysytty, miksi juuri Gudmundur valittiin. Hän oli jo tunne-
tuin maan pohjoisosan pappi, vaikkei hän ollut osoittautunut erityi-
sen hyväksi hallintomieheksi papin työssään. Voi siksi olettaa ylimys-
ten ajatelleen, ettei Gudmundurista tulisi voimakasta piispaa, joka
olisi suuresti kiinnostunut maallisista asioista tai maallisesta vallasta.

Mikäli heidän tarkoituksensa piispan vaalissa oli saada marionetti-
piispa, he erehtyivät täydellisesti. Gudmundur osoittautui hyvin hal-
litsevaksi eikä halunnut antaa hiukkaakaan periksi piispqn vallasta.
Hän ihaili suuresti Thomas Becketiä, Canterburyn arkkipiispaa, jon-
ka oli täytynyt kärsiä marttyyrikuolema. Pian Gudmundurin piispak-
si tulon jälkeen Holarin piispan taloon kokoontui suuria kerjäläis- ja
kulkurijoukkoja. Siellä oli aina otettu kaikki köyhät hyvin vastaan.
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Piispa Gudmundur tahtoi yrittää noudattaa Vapahtajansa käskyä
köyhien auttamisesta. Lähistön ylimykset pelästyivät vakavasti, sillä
he tiesivät, että tämä suuri ihmisjoukko söisi pian suuhunsa kaiken
piispantalon ruuan, niin että sen talvella täytyisi etsiä ruokaa ympä-
ristön maalaistaloista. Näin monien saapuminen Holariin saattaisi hy-
vin johtaa suureen nälänhätään. Siksi ylimykset vaativat piispaa lä-
hettämään nämä ihmiset pois; piispa kieltäytyi.

Piispan ja ruhtinaiden välille syntyi avoin taistelu, missä milloin
toinen, milloin toinen osapuoli oli voitolla. Jotkut ylimykset menetti-
vät henkensä tässä taistelussa. Piispan täytyi kuitenkin pitkähkön
ajan elää piispanistuimeltaan pois karkotettuna ja kierrellä ympäri
maata. Hän julisti vastustajansa pannaan, mutta sillä ei ollut suurta
vaikutusta. Piispa Gudmundur kieltäytyi itsepintaisesti vähentämästä
mitenkään valtaansa ja piti tiukasti kiinni kaikista kirkon oikeuksis-
ta. Viimeisenä keinonaan hän vetosi asiansa johdosta Nidarosin ark-
kipiispaan, lähimpään esimieheensä. Oli tietenkin täysin asiallista, et-
tä roomalaiskatolinen piispa vetosi arkkipiispaansa. Mutta Gudmun-
dur on saanut varsin kovan tuomion Islannin historiassa tämän joh-
dosta. Hän nimittäin ensimmäisenä saattoi kotimaan riidat ulkomai-
sen tuomioistuimen käsittelyyn. Monet ovat halunneet tuomita Gud-
mundurin menettelyn kansallispoliittisesta näkökulmasta tarkastel-
len. Tämä ei kuitenkaan ole perusteltua, koska hän oli katolinen
piispa. Riidat jatkuivat piispan koko elinajan.

Juuri 1200-luvulla Islannin hallitusmuodon kohtalokas heikkous —
keskitetyn toimeenpanovallan puute — tuli selvästi näkyviin. Nyt oli
suurin osa vallasta keskittynyt muutamien harvojen käsiin. Rikkaat
suvut taistelivat keskenään vallasta yhteiskunnassa. Voi melkeinpä
sanoa, että Islannissa puhkesi suoranainen sisällissota. Mahtavia yli-
myksiä kuljeskeli kaikkialla suuret sotajoukot mukanaan taistelemas-
sa vihollistensa kanssa. Monet menettivät henkensä.

Tänä sekasorron aikana rahvas joutui usein kokemaan paljon vää-
ryyttä ylimysten taholta. Maan ainoa mahti, joka kykeni olemaan
vastapainona taisteleville ylimyksille, oli juuri kirkko. Gudmundur
osoittautui erityisellä tavalla köyhien ystäväksi. Ei ole siksi ihmeteltä-
vä sitä, että köyhät parveilivat hänen ympärillään ja seurasivat häntä
hänen matkoillaan eri puolilla maata hänen ollessaan karkotettuna
piispan talostaan. He antoivatkin hänelle lisänimen Hyvä. Tätä lisä-
nimeä ei kukaan muu islantilainen ole saanut.

Ylimykset ja vakavaraiset talonpojat pelkäsivät kuitenkin saavansa
piispan suuren seurueen vieraakseen, koska niin monen suun ruokki-
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minen oli kallista huonoina aikoina. Tässä kohdattu ongelma oli
kuin pähkinänkuoressa. Rauhan saamisen maahan ja ylimysten riitai-
suuksien voittamisen täytyi olla kirkolle tärkeää. Koska maassa ei ol-
lut mitään mahtia, oli pakko etsiä apua ulkomaiselta mahdilta, joka
kykeni auttamaan. Silloin Nidarosin arkkipiispa oli luonnollinen Is-
lannin kansan ja Norjan kuninkaan välittäjä.

Islanti oli tähän aikaan poikkeus Euroopan tavallisesta yhteiskun-
tajärjestyksestä; kaikilla kansoillahan oli johtajanaan kuningas, jon-
ka yhdessä kirkon kanssa tuli turvata valtakunnan rauha ja hyvin-
vointi. Kun paavin kardinaali tuli Norjaan 1200-luvun puolivälissä
kruunaamaan Norjan kuningasta, hän ihmetteli, että Islannissa oli
kuninkaaton kansa. Tämä tuntui hänestä täysin käsittämättömältä ja
se oli muutettava ensimmäisen tilaisuuden tullen.

Kirkon ja kuninkaan edut lankesivat siis Islannin kohdalla yksiin.
Kun noin 1240 oli vihittävä uusia piispoja Islantiin, arkkipiispa torjui
siksi molemmat Islannista valitut kandidaatit ja asetti piispanistuimel-
le norjalaisia miehiä. Yhtenä heidän tärkeimmistä velvollisuuksistaan
oli toimia Norjan kuninkaan hyväksi, joka yritti päästä Islannin her-
raksi. Kuningas käytti hyväkseen islantilaisten ylimysten keskinäisiä
riitoja. Hän kykeni yllyttämään heitä vielä enemmän toisiaan vas-
taan. Kuninkaan onnistui lopuksi alistaa Islanti valtaansa vuosina
1262—1264. Näin Islannin kansa oli menettänyt itsenäisyytensä, jonka
se sai uudelleen vasta 700. vuotta myöhemmin.

Tämä on yksi maan historian synkistä luvuista. On kuitenkin
myönnettävä, että on vaikeaa nähdä, mitä muuta pääsyä riitaisuuk-
sista olisi ollut. On varmaa, että kirkolla sekä kansalla oli monin ta-
voin parempaa kuningasvallan alaisuudessa kuin aikaisemmin. On
huomiota herättävää, että juuri niistä kahdesta piispasta, jotka johti-
vat taistelua kirkon vallan lisäämiseksi maan ylimysten valtaa vas-
taan, tuli kansan suosikkeja. Toinen sai lisänimen Pyhä ja toinen li-
sänimen Hyvä. Tämä oli kansan arvostelu heidän elämästään ja työs-
tään.

5. Laskukausia

Vuoden 1300 jälkeen Islannissa tuli taantumuksen aikoja sekä kir-
kolle että koko kansalle, kun mustasurma koetteli Islantia. Vuonna
1402 joutui yksi kolmasosa kansasta ruton uhriksi. Työnsä tähden
sen uhriksi joutuivat erityisesti papit. Euroopassa vallalla ollut kir-
kon rappioaika jätti jälkensä myös Islantiin. Islannin piispanistuimia
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alettiin täyttää ulkomaisilla piispoilla. Osa heistä ei edes tullut Islan-
tiin, vaan tyytyi keräämään viran tulot. Ilmaston huononemisen täh-
den  tuli  rappion  aika  myös  koko  kansalle.  Osoittautui  myös,  että
vaikka kuningas olikin onnistunut jotenkin tasoittamaan maan riitai-
suuksia, kuninkaan virkamiehet ajattelivat säännöllisesti enemmän
omaa rikastumistaan kuin maan tarpeiden tyydyttämistä.

Tässä voidaan mainita vain yksi Skalholtiin tullut piispa: Jon Ger-
reksson. Hän oli jonkin aikaa ollut Upsalan arkkipiispana kuninga-
tar Margareetan aikana 1400-luvun alussa, mutta hänet pantiin viral-
ta huonon käyttäytymisen tähden. Hän pakeni silloin kuningas Eeri-
kin luokse, joka ratkaisi asian lähettämällä hänet Skalholtiin piispak-
si, koska se oli "syrjäinen virka eskimoiden keskuudessa"; siellä hän
ei varmaankaan voisi saada kovin paljon pahaa aikaan. Piispa Jonilla
oli mukanaan aseistettujen miesten joukko, joka pian sai niin huo-
non maineen, että maan mahtavimmat ylimykset lopulta hyökkäsivät
Skalholtiin, vangitsivat piispa Jonin, joka istui kirkossa, työnsivät hä-
net säkkiin ja hukuttivat lähimpään virtaan!

1400-luvun puolivälin jälkeen piispanistuimelle tuli parempia mie-
hiä, jotka työskentelivät kirkon vallan lisäämiseksi ja sen aseman pa-
rantamiseksi. Kirkko kantoi suuria veroja, ja uskonpuhdistuksen ai-
kaan se omisti yli puolet maan kaikesta omaisuudesta. Koska kirkon
omaisuus oli kaikista maksuista vapaata, voi ymmärtää, että ylimyk-
set ja talonpojat joutuivat maksamaan raskaita veroja sekä kirkolle
että kuninkaalle. Monet valittivat myös piispojen väärää vallankäyt-
töä. Minkäänlaista tyytymättömyyttä ei kirkon oppia kohtaan ollut
havaittavissa. Uskonpuhdistus tuotettiin ulkomailta.

6. Uskonpuhdistus

Skalholtin viimeinen katolinen piispa oli Ögmundur Palsson. Hä-
nen ollessaan Norjassa piispaksi vihkimisensä johdosta Holarin piis-
pa kuoli. Koska Ögmundur oli kunnianhimoinen ja pystyvä mies,
hän tahtoi sekaantua maan pohjoisosan piispanvaaliin ja saada erään
ystävänsä valituksi piispaksi.

Pohjoisosan asukkaat sitä vastoin eivät halunneet Skalholtista puu-
tuttavan asioihin ja valitsivat Jon Arasonin piispaksi. Ögmundur rat-
sasti silloin Holariin vangitsemaan Jon Arasonin, jota hän syytti vää-
rin asettumisesta niitä määräyksiä vastaan, jotka hän Holarin väliai-
kaisena asioiden hoitajana oli antanut. Jon Arasonin onnistui viime
hetkellä pääsemään pakoon Norjaan.
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Ögmundur valitti Jon Arasonista sekä arkkipiispa Valkendorfille
että kuningas Kristian II:Ile, jotka molemmat olivat hänen henkilö-
kohtaisia ystäviään. Mutta kun Jon Arason tuli Norjaan, oli Valken-
dorff kuollut Roomassa ja Kristian II mennyt maanpakoon. Jon Ara-
son pääsi uuden kuninkaan, Frederik I:n, ystäväksi ja sai hänen
suostumuksensa Holarin piispanvirkaan. Kun uusi arkkipiispa tuli Ni-
darosiin, hän tutkitutti Jon Arasonin oikeudet Holarin piispanvir-
kaan. Havaittuaan asian olevan järjestyksessä hän vihki Jonin piis-
paksi. Nämä riitaisuudet johtivat siihen, ettei näistä Islannin kahdesta
viimeisestä katolisesta piispasta koskaan tullut ystäviä eivätkä he
voineet edes yhtyä taistelemaan uskonpuhdistusta vastaan. Tämä
osoittautui kohtalokkaaksi.

Tavanmukaisesti Ögmundur auttoi nuoria miehiä pääsemään opis-
kelemaan ulkomaille. Yksi heistä, Gissur Einarsson opiskeli Hampu-
rissa monta vuotta juuri silloin, kun Lutherin uskonpuhdistus kulo-
valkean tavoin pyyhkäisi koko Pohjois-Saksan yli. Hän tempautui
mukaan tähän uuteen kansanliikkeeseen. Kun Skalholtin piispa sai
tietää tästä, hän lakkasi tukemasta Gissuria. Tullessaan takaisin Is-
lantiin Gissur karkotettiin Skalholtista.

Tanskan kreivisodan aikana 1533—1536 piispoja kehotettiin huo-
lehtimaan tulevan kuninkaan eduista Islannissa. Tämä aiheutti pal-
jon työtä Skalholtin piispantalossa. Ögmundurin täytyi hankkia itsel-
leen paljon apulaisia voidakseen pitää käsissään kaiken, mistä hänen
oli huolehdittava. Hän oli itse tullut vanhaksi ja puolisokeaksi. Sil-
loin hän pyysi Gissur Einarssonia tulemaan Skalholtiin auttamaan
häntä, sillä tämä oli yksi maan oppineimmista miehistä. Tullessaan
Skalholtiin hän löysi sieltä suuren joukon nuoria kyvykkäitä miehiä,
jotka kaikki olivat saaneet vaikutteita uskonpuhdistuksen opista.
Heidän johtajanaan oli Oddur Gottskalksson Holarin viimeistä edel-
lisen katolisen piispan poika. Oddur oli kasvanut ulkomailla ja oli
vakuuttunut uskonpuhdistuksen opista mennessään piispan palveluk-
seen. Skalholtissa hän käytti aikaansa muun muassa Uuden testa-
mentin islannistamisen aloittamiseen. Saadakseen häiriintymättömäs-
ti tehdä tätä työtä hän sisustutti pienen toimiston itselleen ruokava-
rastoon ja sanoi siellä jäljentävänsä vanhoja piispojen määräyksiä.
Tällä tavalla sinne syntyi pieni nuorten tarmokkaiden miesten piiri. Heidät
kaikki oli voitettu uskonpuhdistukselle juuri Skalholtin piispantalossa
vanhan piispan aavistamatta siitä mitään.

Ögmundur tahtoi valita seuraajakseen sisarenpoikansa, mutta tä-
mä kuoli Norjassa muutamia päiviä piispanvihkimyksen jälkeen. Piis-
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pa Ögmundurin oli nyt pakko neuvotella arkkipiispan kanssa. Hän
lähetti Gissur Einarssonin uskottuna miehenään arkkipiispan luokse.
Gissur oleskeli arkkipiispan luona talven 1536—1537 ja joutui koti-
matkalla kuninkaan miesten vangiksi näiden ollessa matkalla pane-
maan arkkipiispa pois viralta. Gissur pääsi pakoon viime hetkellä ja
saattoi tuhota arkkipiispan kirjeen.

Saatuaan voiton kreivisodassa Kristian III alkoi toteuttaa uskon-
puhdistusta valtakunnassaan. 1537 hän sai valmiiksi uuden kirkkojär-
jestyksen valtakunnalle. Kun hän lähetti kirkkojärjestyksen Islantiin,
häntä asettuivat vastustamaan molemmat piispat, jotka hylkäsivät
sen. Islannissa olleet kuninkaan miehet yrittivät murtaa kirkon vasta-
rinnan. Helluntaina 1539 he hyökkäsivät Videyhin, maan rikkaim-
paan luostariin Reykjavikin lähellä, ja valtasivat sen. Koska he seu-
raavana kesänä alltingissa eivät kyenneet osoittamaan täysivaltaista
kuninkaan kirjettä tekonsa tueksi, kuninkaan hirdin, aseellisen seu-
rueen johtajan täytyi matkustaa Kööpenhaminaan hankkimaan itsel-
leen täysivaltainen kirje. Samanaikaisesti Ögmundur valitutti Skal-
holtiin uuden piispan, koska hän oli tullut liian vanhaksi. Vaali osui
Gissur Einarssoniin. Se on ihmetyttänyt monia, mutta saattaa selit-
tyä hyvin yksinkertaisesti siten, että kuningas helpommin olisi hyväk-
synyt Gissurin tämän menneisyyden tähden kuin useimmat muut.
Toisaalta Gissur oli köyhästä suvusta, eikä hänellä ollut mitään mah-
tia takanaan Islannissa. Hän oli palvellut Ögmunduria uskollisesti
tultuaan Skalholtiin, eikä Ögmundur ollut huomauttanut mitään hä-
nen uudesta vakaumuksestaan. Ögmundur oli varmaankin laskelmoi-
nut, että hän itse saattoi jatkaa hiippakunnan hallitsemista Gissurin
välityksellä, joka siis olisi lähinnä marionettipiispa.

Mutta myöhemmin kesällä, sen jälkeen kun hirdin johtaja ja Gis-
sur Einarsson olivat purjehtineet ulkomaille, kuninkaan vouti tuli
osoittamaan, että hänkin osasi käyttää valtaa. Hän hyökkäsi useihin
luostareihin maan eteläosassa. Matkallaan sinne hän tuli Skalholtiin,
missä hän rettelöi vanhan piispan kanssa. Silloin piispan suojelijat
kokosivat suuren joukon talonpoikia lähitiloilta. Nämä tulivat Skal-
holtiin varhain aamulla ja tappoivat kaikki kuninkaan miehet. Kun
uutinen tästä taposta saapui Kööpenhaminaan, kuningas vihastui ko-
vasti ja langetti vastuun tapahtumasta Ögmundurille. Gissur Einars-
son oli Hampurissa matkalla Kööpenhaminaan. Hän kirjoitti kunin-
kaalle ja yritti selittää, että niin hän kuin Ögmundur olivat syyttömiä
näihin tapahtumiin.

Oddur Gottskalksson oli tuonut Kööpenhaminaan Uuden testa-
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mentin käännöksensä, jonka hän painatutti Roskildessa 1540. Hän
puhui ystävänsä Gissur Einarssonin puolesta kuninkaalle ja sai tä-
män vastaanottamaan Gissurin. Gissur vietti Kööpenhaminassa suu-
rimman osan talvesta. Siellä piispa Palladius tutki häntä. Hän sai sit-
ten kuninkaan suostumuksen piispan virkaan, mutta jostakin syystä
häntä ei vihitty piispaksi. Kuningas ehkä piti häntä liian nuorena —
Gissur oli vain noin 30-vuotias. On myös ajateltavissa, että kuningas
tahtoi koetella häntä ja hänen uskollisuuttaan kuninkaalle.

Tullessaan kotiin kesällä 1540 Gissur otti Skalholtin haltuunsa, ja
Ögmundur muutti toiselle tilalle. Alltingissa kävi ilmi, että Gissur
asennoitui asioihin itsenäisesti, niin ettei Ögmundur voinut lainkaan
vaikuttaa hänen toimiinsa. Gissur näyttää saaneen hyvän kontaktin
piispa Jon Arasoniin, piispa Ögmundurin vanhaan vastustajaan. He
sopivat siitä, että he yhdessä vastustaisivat liian suurta kuninkaan
valtaa maassa ja yrittäisivät säilyttää mahdollisimman paljon maan it-
senäisyydestä.

Nähdessään, ettei kyennyt hallitsemaan Gissur Einarssonin kautta,
Ögmundur päätti kaataa hänet. Hän yritti saada Jon Arasonin mu-
kaan salaliittoon Gissuria vastaan keväällä 1541, mutta Jon ei halun-
nut osallistua siihen millään tavoin. Gissur sai tietää suunnitelmasta
ja kykeni torjumaan vaaran. Hän haastoi Ögmundurin alltingiin
myöhemmin kesällä tuomittavaksi menettelystään.

Kuningas ei ollut tyytyväinen Islannista saamiinsa uutisiin. Hän oli
vaatinut, että allting 1541 hyväksyisi uuden kirkkojärjestyksen ja tuo-
mitsisi Ögmundurin kuninkaan miesten Skalholtissa suoritetusta ta-
posta. Kumpaakaan ei tapahtunut. Skalholtista ei lähetetty minkään-
laista vastausta kirkkojärjestystä koskeneeseen kirjeeseen, koska
Gissur ei kyennyt saamaan sitä hyväksytyksi. Mutta hän saattoi estää
sen hylkäämisen. Jon Arason sen sijaan hylkäsi sen hyvin määrätie-
toisella kirjeellä. Piispa Ögmundur vapautettiin vastuusta tappoasias-
sa. Kuningas päätti sen tähden lähettää Islantiin sotajoukon varmis-
tamaan valtaansa siellä. Nyt tapahtui maan historiassa ensimmäisen
kerran, että ulkomainen sotajoukko tuli maahan.

Niinpä keväällä 1541 kuninkaan kenraali Hvidfeldt tuli Islantiin so-
tilasjoukko mukanaan. Hän pidätytti piispa Ögmundurin ja sai ove-
lasti haltuunsa koko hänen omaisuutensa lupaamalla vapauttaa hä-
net, mutta pettäen lupauksensa myöhemmin. Tämä oli kirkolle suuri
menetys Skalholtissa, koska Ögmundur ei ollut saattanut kirkon tilin-
päätöstä kuntoon ennen seuraajansa tuloa, vaikka Gissur sitkeästi
oli tähän pyrkinyt.
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Hvidfeldtillä oli kaikki valta alltingissa kesällä. Kirkkojärjestys hy-
väksyttiin Skalholtin hiippakunnan osalta, mutta jatkuvasti kuitenkin
kieltäydyttiin tuomitsemasta Ögmunduria vastuuseen tapoista. Piispa
Jon Arason oli matkalla alltingiin kuullessaan piispa Ögmundurin pi-
dättämisestä. Hän kääntyi siitä syystä takaisin kotiin, mutta kirjoitti
Hvidfeldtille kirjeen, jossa hän pyysi anteeksi sanoen pelänneensä,
että hänet otettaisiin kiinni.

Saattaa ihmetyttää, ettei Hvidfeldt yrittänyt taivuttaa piispa Jon
Arasonia, vaikka kuningas oli määrännyt hänet varmistamaan uskon-
puhdistuksen voiton koko maassa. Tämä tapahtui varmaankin Gissur
Einarssonin vaikutuksesta, sillä hän ei tahtonut antaa kuninkaan
käyttää väkivaltaa uskonpuhdistuksen toteuttamiseksi.

Hvidfeldt vei piispa Ögmundurin mukanaan laivalla Tanskaan. Hä-
nen loppuaan ei varmasti tiedetä. Todennäköisesti hän kuoli matkalla
Tanskaan.

Sen jälkeen kun uskonpuhdistus oli toteutettu Skalholtin hiippa-
kunnassa, ei mikään estänyt Gissurin piispaksi vihkimistä. Kuningas
määräsi molemmat piispat saapumaan Tanskaan 1542, mutta vain
Gissur totteli. Piispa Palladius vihki hänet piispan virkaan. Piispa
Jon kieltäytyi tulemasta, koska hän oli tullut vanhaksi, mutta lähetti
edustajiaan, mm. yhden pojistaan Kööpenhaminaan.

Nyt Islannissa vallitsi rauha muutaman vuoden ajan. Piispa Gissur
toimi uskonpuhdistuksen edistämiseksi hiippakunnassaan, mutta ka-
tolisella kirkolla oli vahva asema maan pohjoisosassa. Piispantarkas-
tustensa yhteydessä piispa Gissur Einarsson yritti juurittaa katolisia
tapoja ja taikauskoa pois. Hän innosti pappeja menemään naimisiin,
yritti parantaa heidän tulojaan ja hankki heille postillan auttaakseen
heitä saarnaamaan. Hän itse käänsi joitakin Raamatun kirjoja.

Piispa Gissur luultavasti laskelmoi, että aika auttaisi häntä, sillä
hän oli paljon nuorempi kuin piispa Jon. Mutta toisin oli käyvä. Piis-
pa Gissurin terveys oli huono, ja hän kuoli 1548 vain noin 40-vuo-
tiaana. Tämä oli suuri menetys uskonpuhdistukselle ja maalle, sillä
nyt syntyi avoin taistelu, joka kesti kaksi ja puoli vuotta ja maksoi
paljon ihmishenkiä ja rahaa.

Piispa Gissurin kuoleman jälkeen hänen seuraajansa tahdottiin va-
lita pappien synodissa Skalholtissa kesällä. Vanhan tavan mukaan
piispan kuollessa toisella piispalla oli oikeus hoitaa vapaan piispanis-
tuimen asioita. Tätä oikeutta piispa Jon nyt tuli käyttämään ja mat-
kusti Skalholtiin sekaantuakseen piispanvaaliin. Tätä asetuttiin vas-
tustamaan, ja häneltä kiellettiin pääsy kirkkoon. Piispa Jon yritti vä-
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kivaltaisesti, mutta hänet torjuttiin.
Synodissa joukko hajaantui kahteen ryhmään. Enemmistö tahtoi

valita katolilaisen, mutta vähemmistö valitsi luterilaisen, Marteinn
Einarssonin. Piispa Jon tuki luonnollisesti katolilaista, joka pyysi
häntä huolehtimaan hänen eduistaan hänen ollessaan ulkomailla piis-
pan vihkimystä varten.

Epäonnistuttuaan Skalholtin valtaamisessa piispa Jon meni allting-
iin, missä hänellä oli kaikki valta. Sieltä hän meni Videyn luosta-
riin, josta hän ajoi kuninkaan väen ulos. Kun hän palasi Holariin tä-
män maan eteläosaan suorittamansa triumfin jälkeen, hänellä näytti
olevan melkein kaikki valta Islannissa.

Marteinn Einarsson vihittiin Skalholtin uudeksi piispaksi, mutta ka-
tolinen kandidaatti ei koskaan palannut Islantiin. Piispa Marteinnin
palattua piispa Jon vangitutti hänet ja tuotatti hänet Holariin. Kesällä
1550 piispa Jon lähti Skalholtiin ja sai sen vallatuksi, kun piispa
Marteinn vankina oli kehottanut miehiään antautumaan. Näin voi sa-
noa, että piispa Jonin valta oli melkein loukkaamaton. Hän sanoi it-
se, että nyt häneltä puuttui vain puolitoista miestä koko kansan tai-
vuttamiseksi valtaansa. Kuninkaan miehet olivat hänen mahtinsa
edessä täysin puolustuskyvyttömiä.

Syksyllä piispa Jon meni maan länsiosaan vangitsemaan viimeistä
vastustajaansa, suurtalonpoika Dadi Gudmundssonia, piispa Mar-
teinn Einarssonin lankoa. Hän oli niin varma vallastaan, että hän otti
mukaansa vain muutamia miehiä. Mutta Dadi Gudmundsson kokosi
kaikki miehensä ja onnistui suorittamaan salamahyökkäyksen piispa
Jonin ja hänen miestensä kimppuun. Nämä yllätettiin ja vangittiin.
Kaikki hänen miehensä vapautettiin piispan kahta poikaa lukuun
ottamatta.

Tämä oli mitä odottamattomin käänne. Keskusteltiin siitä, mitä
piispa Jonille ja hänen kahdelle, pojalleen oli tehtävä. Heidät siirret-
tiin Skalholtiin, ja paikalle kutsuttiin kuninkaan miehet. Osoittautui,
ettei kukaan uskaltanut vartioida heitä talvella seuraavaan alltingiin
saakka, missä heidät tultaisiin tuomitsemaan maan lakien mukaan.
Tiedettiin, että maan pohjoisosan asukkaat, joilla oli tapana tulla tal-
vella suurin joukoin etelään kalastamaan, tulisivat vapauttamaan hei-
dät. Piispa Jon sanoi itsekin: "Me olemme kotona Holarissa jouluk-
si."

Silloin muuan sanoi: "Kirves ja maa vartioivat heitä parhaiten."
Tämä tulikin tulokseksi: kuninkaan edustaja tuomitsi heidät kaikki
kuolemaan — vastoin maan lakia —, ja heidät mestattiin 1550.

295



Tämä uutinen ei saapunut Kööpenhaminaan, ennen kuin kuningas
oli lähettänyt uuden sotaretkikunnan Islantiin. Hänen sotilaansa tuli-
vat kuitenkin liian myöhään: katolinen vastustus oli murtunut piispa
Jon Arasonin kuoleman yhteydessä.

Myös Holarin hiippakunta otti uuden kirkkojärjestyksen käyttöön
1551. Näin uskonpuhdistuksen voitto Islannissa oli lopullinen.

Koska Islannin molemmat viimeiset katoliset piispat taistelivat
Tanskan kuninkaanvaltaa vastaan ja kuolivat marttyyreina vakau-
muksensa vuoksi, he ovat saaneet merkittävän paikan maan poliitti-
sessa historiassa. On jopa sanottu, että piispa Jon Arason oli viimei-
nen islantilainen! Häntä pidetään jatkuvasti kansallissankarina..

Tästä seuraa, että uskonpuhdistusta ja sen voittoa pidetään yhtenä
Islannin historian synkistä luvuista arvioitaessa sitä yksinomaan puh-
taasti poliittisista vaikuttimista. Uskonpuhdistus pakotettiin suuressa
määrin ulkoapäin, vaikka joukko nuoria oppineita oli voitettu sen sa-
nomalle. On tosiasia, että Tanskan kuninkaan valta kasvoi Islannissa
voimakkaasti uskonpuhdistuksen yhteydessä, samalla kun kotimai-
nen valta väheni ja kuningas takavarikoi suuren osan maan kaikista
tiloista. Monet ovat yksipuolisesti halunneet vetää uskonpuhdistuksen
vastuuseen tästä kehityksestä.

Tätä on kuitenkin pidettävä liian naiivina historiantulkintana. On
aivan selvää, että kuninkaan valta olisi kasvanut myös ilman uskon-
puhdistuksen vaikutusta, vaikka kuningas käyttikin tilaisuutta hyväk-
seen valtansa lisäämiseen. Kuningasvallan kasvuhan oli alkanut Eu-
roopassa ennen uskonpuhdistusta ja olisi jatkunut siitä riippumatta.
Voi vain valittaa, että piispa Gissur Einarsson kuoli niin nuorena,
koska hänellä oli ollut erityisen suuri vaikutus kuninkaaseen ja hän
sai hiippakuntansa hoitoon suuremmat oikeudet kuin ainoakaan toi-
nen  piispa  Tanskan  valtakunnassa.  Voi  myös  olettaa,  että  hän  olisi
kyennyt säilyttämään rauhan piispa Jon Arasonin kanssa. Hänen var-
haista kuolemaansa on siksi pidettävä suurena menetyksenä Islannin
kirkolle ja koko Islannin kansalle.

7. Uskonpuhdistuksen jälkeinen aika

7.1. Uskonpuhdistuksen läpimurto

Vaikka katolisen kirkon valta Islannissa oli murtunut, puuttui kui-
tenkin paljon siitä, että uskonpuhdistus olisi tunkeutunut kansan kes-
kuuteen. Sen opin oli omaksunut vain pieni joukko nuoria oppineita
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islantilaisia. Suuri enemmistö oli melkein kokonaan valmistautuma-
tonta eikä lainkaan ymmärtänyt uutta oppia.

Seuraavat luterilaiset piispat eivät kyenneet paljoon sitkeistä yri-
tyksistä huolimatta. He eivät olleet Gissur Einarssonin veroisia. He
julkaisivat virsikirjoja, joissa oli huonoja tanskalaisten ja saksalais-
ten virsien käännöksiä, ja myös käsikirjoja papeille, mutta he eivät
kyenneet pitämään puoliaan kuninkaan kasvavaa valtaa vastaan. Piispa
Gissur Einarsson oli saanut kuninkaan perustamaan kouluja luostarien
maaomaisuuden turvin, mutta nyt se peruutettiin, ja ne liitettiin
kuninkaan omaisuuteen. Sen jälkeen piispojen oli itse ylläpidettävä
koulut suuresti vähentyneillä tuloillaan. Tämä johti muun muassa
siihen, että piispa Marteinn Einarsson luopui virastaan. Kirkko
joutui hyvin vaikeaan asemaan.

Silloin Gudbrandur Thorlaksson tuli Holarin piispaksi. Hän oli hyvin
taitava ja pätevä mies. Hän oli opiskellut Tanskassa professori Niels
Hemmingsenin oppilaana ja saanut tältä paljon vaikutteita. Toisten
"filippistien" tavoin hän toimi innokkaasti kansan valistamiseksi.
Piispa Gudbrandur otti haltuunsa pienen kirjapainon, jonka piispa
Jon Arason aikoinaan oli ostanut Holariin. Hän laajensi sitä ja aloitti
suuren julkaisutoiminnan, jolla tuli olemaan mitä suurin merkitys
uskonpuhdistuksen juurruttamiseksi Islantiin. Piispa Gudbrandur
julkaisi kaikkiaan noin 90 kirjaa ja kirjoitusta, jotka hän itse suurelta
osin oli tehnyt tai kääntänyt. Islantilainen Raamattu ilmestyi 1584
kuninkaan taloudellisen tuen avulla. Virsikirja ilmestyi 1589, ja siinä
oli 340-virttä. Graduaali (virsien. ym. tekstejä ja sävelmiä sisältävä
liturginen kirja) ilmestyi 1594. Kaikki nämä julkaisut antoivat leimaa
Islannin kirkolle. Virsikirjaa ja graduaalia käytettiin yli 200 vuotta.
Piispa Gudmundur julkaisi myös hartauskirjoja ja kirjasia, mm.
Hemmingsenin ja piispa Palladiuksen kirjoittamia. Hän otti
konfirmaation käyttöön Islannissa ennen muita pohjoismaita, ja
Lutherin Vähä katekismus ilmestyi useina painoksina.

Piispa Gudbrandur pysytteli läheisessä yhteydessä kööpenhamina-
laisiin ystäviinsä, professori Hemmingseniin ja Sjellannin piispaan
Poul Madseniin. Hän on varmaakin ollut sen vuonna 1579 annetun
määräyksen taustalla, joka antoi islantilaisille ylioppilaille etuoikeuksia
heidän opiskellessaan Kööpenhaminassa. Tämä määräys oli voimassa
aina vuoteen 1918 saakka ja merkitsi Islannille hyvin paljon.

Piispa Gudbrandurin asema heikkeni hiukan hänen viimeisinä vuo-
sinaan hänen tanskalaisten ystäviensä kuoltua ja puhdasoppisuuden
edustajien päästyä Tanskassa valtaan. Hän joutui myös vaikeihin rii-
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töihin, jotka vahingoittivat häntä. Hänen lähin apulaisensa hänen vii-
meisinä vuosinaan oli hänen sukulaisensa Arngrimur Jonsson, oppi-
nut, joka kirjoitti paljon latinaksi, mm. vanhasta Islannin kulttuuri-
perinnöstä, saagoista. Näin hän avasi oman aikansa silmät näille sa-
nomattoman arvokkaille aarteille.

7.2. Puhdasoppisuus

1600-lukua Islannissa hallitsi ortodoksia. Sen merkittävin henkilö
Islannissa oli piispa Brynjolfur Sveinsson. Hän tuli nuorena Kööpen-
haminaan, jossa hän sai mitä parhaan koulutuksen puhdasoppisuu-
den tanskalaisen perustajan, professori Resenin tukemana. Piispa
Brynjolfurista tuli aikansa oppinein mies Islannissa. Hän oli jonkin
aikaa Roskildessa konrehtorina ("peruskoulun yläasteen" apulaisjoh-
tajana), mutta eräällä käynnillä Islannissa hänet lähinnä pakotettiin
Skalholtin piispaksi. Piispa Brynjolfurista tuli yksi Islannin merkittä-
vimmistä piispoista uskonpuhdistuksen jälkeisenä aikana. Hän taiste-
li pappien olosuhteiden parantamisen puolesta ja auttoi heitä heidän
työssään. Hänen aikanaan alkoivat ne laskukaudet, jotka olivat pa-
himmillaan 1700-luvulla. Hän taisteli myös niitä noitavainoja vas-
taan, joita hänen aikanaan oli käynnissä Euroopassa ja jotka tulivat
myös Islantiin.

Muuan toinen mies tuli kuitenkin vaikuttamaan Islannin kirkolli-
seen elämään 1600-luvulla vielä kestävämmin, nimittäin runoilijapap-
pi Hallgrimur Petursson. Hän oli nuorena tullut käsityöläisoppiin
Kööpenhaminaan, missä piispa Brynjolfur tapasi hänet ja sai hänet
lukioon. Joitakin vuosia aikaisemmin algerialaiset merirosvot olivat
ryöstäneet joitakuita islantilaisia ja vieneet heidät mukanaan Alge-
riaan. Nyt kuningas lunasti muutamia heistä. Heidän tullessaan
Kööpenhaminaan heidän kristinopintietoaan pyrittiin kohentamaan,
ennen kuin heidät lähetettäisiin takaisin Islantiin. Hallgrimur Peturs-
son määrättiin heidän kristinopin opettajakseen, mutta hän rakastui
yhteen näistä naisista, ja he saivat lapsen. Kun tämä huomattiin, hä-
nen oli lopetettava opintonsa, ja hän palasi Islantiin kihlattunsa kans-
sa. Tämä oli aikaisemmin ollut naimisissa, mutta hänen miehensä
kuoli, ennen kuin he palasivat Islantiin. Hallgrimur solmi avioliiton
kihlattunsa kanssa. Ensimmäiset vuodet Islannissa olivat heille kur-
jia.

Skalholtiin tultuaan piispa Brynjolfur antoi Hallgrimurille anteeksi
ja vihki hänet papiksi. Hän sai aluksi hyvin mitättömän papinviran,
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mutta myöhemmin hänestä tuli Saurbaerin pappi. Hän oli aikansa
suurin runoilija Islannissa. Tunnetuimpia hänen virsistään olivat
kärsimysvirret, joilla on ollut suunnaton merkitys Islannin
kristillisyydelle. Niitä on julkaistu useampina painoksina kuin
mitään muuta kirjaa Islannissa. Koko kansa luki niitä, ja monet
oppivat niitä ulkoa, vaikka virret ovat pitkiä ja niitä on 50. Hänen
kärsimysvirsiään julkaistaan jatkuvasti, ja monet lukevat niitä.
Islannin radiossa niitä luetaan halki koko paastonajan.
Suomenruotsalaisessa virsikirjassa on yksi hänen virtensä.1

Kun monopolikauppa oli Islannissa itsevaltiuden aikakaudella to-
teutettu, tapahtui Islannissa taantuminen. Usein uusien lakien voi-
maansaattaminen unohdettiin. Ilmasto huononi ja sattui luonnon ka-
tastrofeja. Kaikki tämä yhdessä aiheutti Islannille suurimman rap-
pioajan, mitä se milloinkaan on kokenut. Kirkonmiehet taistelivat
turhaan moraalista rappiota vastaan. Monet heistä olivat itsekin
juoppoja. Tunnetuin kirkollinen johtaja 1600- ja 1700-luvun vaihteessa
oli piispa Jon Vidalin, etevä puhdasoppinen saarnaaja. Hän julkaisi
postillan, jota luettiin kaikkialla maassa puolitoista vuosisataa ja joka
yhdessä Hallgrimur Peturssonin kärsimysvirsien kanssa antoi leimaa
islantilaiselle kristillisyydelle. Niiden voimakas asema käy ilmi siitä
tosiasiasta, ettei sen paremmin pietismi kuin rationalismikaan saanut
merkittävää jalansijaa Islannissa. Hyvin perustellusti voi sanoa, että
puhdasoppisuus oli vallalla aina 1800-luvun loppuun saakka.

7.3. Pietismi

Rappion lisääntyessä Islannissa kirkon tila huononi. Piispoilla oli
vaikeuksia koulujen ylläpitämisessä piispantalojen yhteydessä.
Muuan Skalholtin rehtori ryhtyi siksi moittimaan piispaansa. Hän
lähti Kööpenhaminaan, missä hän esitti valituksen Islannin kirkon ti-
lasta.

Silloin olivat pietistit päässeet valtaan Tanskassa. He olivat hyvin
kiinnostuneita kirkon elämästä ja opista. Valitusta ryhdyttiin heti tut-
kimaan. Islantiin lähetettiin nuori pappi Ludvig Harboe — josta
myöhemmin tuli Sjellannin piispa — yhdessä islantilaisen rehtorin

1 Hallgrimurin kärsimysvirret ovat 1980 ilmestyneet norjankielisenä käännöksenä: Pasjonssalm-
ar (Lunde Forlag). Aikaisemmin ne on käännetty latinaksi, saksaksi, englanniksi, tanskaksi,
kiinaksi ja unkariksi. — Suomentajan huomautus.
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kanssa tarkastamaan kirkkoa. He aloittivat tarkastuksen Holarin
hiippakunnasta, jonka piispanvirka silloin oli avoimena. Aluksi hei-
hin suhtauduttiin mitä epäluuloisimmin; huhuttiin, että hän panisi vi-
ralta useimmat papit. Esiintymällä tahdikkaasti ja ystävällisesti Har-
boe voitti kansan pian puolelleen. Ymmärrettiin, että hän oli tullut
yrittääkseen auttaa pahimmassa hädässä. Myöhemmin he menivät
Skalholtiin. Sielläkin he matkustelivat eri puolilla, kävivät seurakun-
nissa ja tutkivat pappien tietoja. Palattuaan Tanskaan Harboe sai to-
teutetuksi monia Islantia koskevia uusia lakeja ja määräyksiä. Koulu-
laitosta kohennettiin, ja uusi katekismus otettiin käyttöön. Sen täh-
den voi sanoa, että pietismi vaikutti kirkolliseen lainsäädäntöön,
mutta ei saanut minkäänlaista jalansijaa kansan keskuudessa. Tans-
kassakin sen kukoistusaika pian päättyi.

7.4. Rationalismi

Oppineesta Finnur Jonssonista tuli Skalholtin piispa 1700-luvun
puolivälissä. Yhdessä poikansa ja seuraajansa, piispa Hannes Finn-
sonin kanssa hän julkaisi Islannin ensimmäisen kirkkohistorian. Se
oli kirjoitettu latinaksi nimellä Historia ecclesiastica Islandiae.

1700-luvun loppupuoliskolla Islannin olot huononivat niin suuresti,
että eräät Holarin piispat menivät vararikkoon. Oli vaikeaa saada ke-
tään suostumaan piispan virkaan siellä.

Skalholtissakin olot vaikeutuivat. Suuressa maanjäristyksessä
useimmat maan eteläosan talot luhistuivat, niiden joukossa myös
Skalholt. Piispa Finnur Jonsson sai luvan piispanistuimen siirtämi-
seen pois Skalholtista. Hän katui sitä myöhemmin, osti Skalholtin ja
asui siellä koko virka-aikansa. Hän oli valistuksen aatteiden kannat-
taja ja toimi innokkaasti kansanvalistustyössä.

Hänen kuollessaan piispanistuin siirrettiin Reykjavikiin. Muutamia
vuosia myöhemmin Holarin hiippakunta lakkautettiin, ja Islannilla
oli nyt vain yksi piispa. Reykjavik oli tuohon aikaan vain puolitans-
kalainen kolmensadan asukkaan kalastajakylä. Yli 40.000 islantilais-
ta kuoli 1700-luvulla. Vuoden 1800 tienoilla asukasluku oli vain
47.000, kun sen 900-luvulla arvioidaan olleen 60.000.

Vuoden 1800 tienoilla rationalismi sai huomattavaa vaikutusvaltaa
laamanni Magnus Stephensenin välityksellä. Hän oli saanut tehtäväk-
seen Islannin virsikirjan tarkistamisen. Hän tahtoi saattaa kirkossa
voimaan rationalistisen kristinuskontulkinnan ja kykeni julkaisemaan
piispa Vallen katekismuksen ja rationalistisesti tarkistetun virsikir-
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jan. Koska hän omisti maan ainoan kirjapainon, hän saattoi määrä-
tä, mitä painettiin. Niinpä hän kieltäytyi ottamasta uutta painosta Vi-
dalinin postillasta ja piispa Gudbrandur Thorlakssonin ajoilta periy-
tyvästä vanhasta graduaalista. Sen sijaan hän sai toteutetuksi uuden
kirkkorituaalin rationalismin hengessä.

Kirkossa monet vastustivat Magnus Stephenseniä suuresti, mutta
koska hänellä oli julkaisutoiminnan yksinoikeus, hän voitti. Islantilai-
nen jumalanpalvelus muuttui radikaalisti. Rationalismi ei kuitenkaan
päässyt vaikuttamaan kansan keskuuteen — puhdasoppisuuden ase-
ma oli liian voimakas.

8. 1800-luvun muutoksia

1800-luku merkitsi islantilaiselle yhteiskunnalle suuria muutoksia ja
suurta edistystä. Yhteiskunta oli alun alkaen ollut maatalousyhteis-
kunta. Ilmasto parani nyt, ja väkiluku kasvoi voimakkaasti. Tämä ei
aluksi kuitenkaan synnyttänyt taajama-asutusta. Ihmiset yrittivät
muuttaa yhä syvemmälle sisämaahan, mutta osoittautui pian, ettei se
voinut onnistua. Vuoden 1860 jälkeen ilmasto huononi lyhytaikaisesti
ja sattui suuria tulivuorenpurkauksia, niin että monet tilat autioituivat.
1880-luvulla monta tuhatta islantilaista muutti siirtolaisina Amerikkaan
samalla kun ihmisiä muutti rannikolle rikkaimpien kalastusmatalik-
kojen lähelle, minne ensimmäiset pienet kalastajakaupungit syntyivät.
Taajama-asutuksen synty vaikutti välittömästi kirkon toimintaolo-
suhteisiin. Kirkon rakenne perustui kokonaisuudessaan maatalousyh-
teiskuntaan. Pappien niin kuin muidenkin talonpoikien oli ollut help-
po hankkia itselleen halpaa työvoimaa. Nyt maataloustyöläiset muut-
tivat uusiin rannikkokaupunkeihin, niin että monet papit joutuivat
suuriin vaikeuksiin talojensa hoidossa. Lisäksi melkein kaikki kirkot
olivat maaseudulla sisämaassa. Uudet kalastajakaupungit olivat siksi
useimmiten vailla sekä kirkkoa että pappia. Tilanteen muuttuminen
kesti kauan.

Tämä vaikutti välittömästi kirkossakäyntiin. Ihmisillä oli liian pitkä
matka kirkkoon. Missä kirkko ennen oli ollut luonnollinen keskipiste,
se sai nyt vaarallisen kilpailijan kaupunkien erilaisista kokoontumisista,
joihin ihmisten nyt oli helpompi osallistua kuin aikaisemmin. Syntyi
yhteiskunnallisia liikkeitä, jotka taistelivat kirkon kanssa ihmisten
kiinnostuksesta: raittiusliike, nuorisoliike ja työväenliike. Ne
tyydyttivät ihmisten kontaktintarvetta.
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Myöskään vanhalle kotihartaudelle ei ollut tilaa kaupunkilaiselä-
mässä. Oli totuttu kokoontumaan "illanistujaisiin", yhteiseen koko
perheen iltaohjelmaan, joka päättyi yhteiseen hartauteen. Siinä luet-
tiin postilloista. Suuret kokoukset kaupungeissa tuhosivat tämän ko-
tien yhdessäolomuodon.

1800-luvulla alkoi myös Islannin itsenäisyystaistelu toden teolla
Ranskan vallankumousten välittömästä vaikutuksesta. Sen johdossa
olivat Kööpenhaminassa opiskelevat islantilaiset ylioppilaat. Itseval-
tiuden päätyttyä Tanskassa Islannille tarjottiin uutta hallitusmuotoa,
mutta allting hylkäsi sen 1851, koska siellä oltiin sitä mieltä, ettei se
lainkaan tyydyttänyt Islannin itsenäisyysvaatimuksia. Tästä seurasi
mm., että uskonnonvapaus, joka Tanskassa oli toteutettu 1849, to-
teutui Islannissa vasta 1874, Tämä aiheutti joitakin vaikeuksia rans-
kalaisten katolilaisten aloitettua lähetystyön Islannissa vuoden 1850
jälkeen.

Islannin itsenäisyysvaatimukset kasvoivat jatkuvasti, mutta eivät
saavuttaneet minkäänlaista vastakaikua Tanskan viranomaisten tahol-
la, jotka silloin olivat hyvin taantumuksellisia. Tämä johti siihen, että
useimmat islantilaiset ylioppilaat panivat toivonsa Tanskan oppo-
sitioon, Venstre-puolueeseen, joka heidän mielestään — perustellusti
— ymmärsi paremmin islantilaisten vaatimuksia. Useimmista yliop-
pilaista tuli radikaaleja ja kirkolle vihamielisiä, koska he pitivät kirk-
koa taantumuksellisen järjestelmän osana. Georg Brandesilla oli suuri
vaikutus Tanskan kulttuurielämään näinä vuosina, ja monet islanti-
laisista ylioppilaista ystävystyivät hänen kanssaan.

Venstren tultua valtaan järjestelmän vaihtuessa 1901 islantilaisten
odotukset näyttivät toteutuvan. Uudet viranomaiset hyväksyivät vaa-
timuksen Islannin itsehallinnosta. Aivan ilmeisesti Brandesilla on ol-
lut "käsi ovenrivassa" yhden hänen lähimmistä islantilaisista ystävis-
tään, Hannes Hafsteinin tullessa ensimmäiseksi islantilaiseksi ministe-
riksi.

Kirkkoon kohdistunut arvostelu koski eniten sen suhdetta Tans-
kan viranomaisiin. Sen sijaan ei ole havaittavissa juuri mitään arvos-
telua sen oppia kohtaan, missä puhdasoppisuudella oli yksinvalta
Hafigrimur Peturssonin kärsimysvirsien ja piispa Jon Vidalinin postillan
välityksellä, jotka olivat eniten käytetyt kirjat kotihartaudessa.
Puhdasoppisuuden voimakas asema murtui vasta kirkon aseman hei-
kennyttyä 1800-luvun lopun rakennemuutosten yhteydessä kotihar-
tauden hävitessä.

Islannin kirkko sai osakseen kovaa kritiikkiä myös niiltä islantilai-
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silta, jotka olivat muuttaneet siirtolaisiksi Amerikkaan. Tämä arvos-
telu koski kuitenkin ennen kaikkea valtion ja kirkon suhdetta, koska
heidän oli Amerikassa täytynyt perustaa vapaakirkko, missä yksittäi-
set seurakunnan jäsenet kantoivat paljon suurempaa vastuuta kirkon
työstä kuin mihin he olivat tottuneet kotimaassa. Siksi he olivat sitä
mieltä, että kirkon heikentynyt asema Islannissa johtui pääasiassa
sen läheisestä suhteesta valtioon, Vapaakirkkoajatus sai vastakaikua
myös monien sellaisten keskuudessa, jotka esittivät suurimpia vaati-
muksia itsenäisyystaistelussa. Ensimmäinen vapaakirkollinen seura-
kunta perustettiin maan itäosaan, mutta 1899 perustettiin vapaakirk-
ko Reykjavikiin. Sillä oli ensimmäisinä vuosinaan niin suuri menes-
tys, että vajaat 10 vuotta myöhemmin melkein puolet Reykjavikin
väestöstä näyttää kuuluneen siihen.

Lisäksi monet uudet kirkkokunnat alkoivat toimia Islannissa, eri-
tyisesti Reykjavikissa herättäen suurta huomiota kokoustoiminnal-
laan. Yhdessä vaiheessa näyttikin siltä, että ne saavuttaisivat hyvin
suuren menestyksen, mutta ajan oloon kävi ilmi, että vain hyvin har-
vat erosivat kansankirkosta.

Kansankirkoin väki ryhtyi silloin taistelemaan näitä uusia maahan
tulleita kirkkokuntia vastaan. Mm. pappiskoulun opettaja Jon Helga-
son, josta myöhemmin tuli piispa, joutui adventistien kanssa suureen
keskusteluun sapatista, samalla kun hän puolusti kansankirkkoa va-
paakirkollisia vastaan. Myös pappiskoulun johtaja Thorhallur Bjar-
narson, josta myöhemmin tuli piispa, taisteli kansankirkon aseman
puolesta Reykjavikissa näinä vuosina. Hän kirjoitti kirjeen nuorelle
islantilaiselle ylioppilaalle Fridrik Fredrikssonille, joka oli aktiivisesti
mukana NMKY:n toiminnassa Kööpenhaminassa, ja kutsui hänet ko-
tiin aloittamaan vastaavaa työtä islantilaisten poikien keskuudessa.
Asiaa mietittyään Fridrik otti kutsun vastaan ja tuli Islantiin perus-
taen NMKY:n Reykjavikiin 1899. Koska NMKY oli vain poikien yh-
distys, sille asetettiin aikuisten muodostama hallitus, johon tulivat
kuulumaan mm. piispa, tuomiorovasti, pormestari ja kaksi pappis-
koulun opettajaa. Tämä osoittaa, että NMKY:tä pidettiin kansankir-
kon nuorisotyönä. Se kasvoi hyvin voimakkaasti alkuvuosina ja näytti
pian muodostuvan puhdasoppisuuden linnakkeeksi Islannissa, kun
liberalismi ja spiritismi olivat tunkeutumassa Islannin kirkkoon. 1900-
luvun alussa perustettiin ensimmäinen ulkolähetysyhdistys. Lähetys-
työ on aina ollut hyvin läheisessä yhteydessä NMKY:hyn.
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9.  Teologisia ristiriitoja

Adventistien kanssa käydyssä keskustelussa Jon  Helgasonille selvisi,
että hänen oli opiskeltava Vanhaa testamenttia aikaisempaa pe-
rusteellisemmin. Vanhaa testamenttia oli alettu opettaa pappiskou-
lussa vasta 1895. Sitä ennen siis ainoakaan islantilainen ei ollut erityi-
sesti perehtynyt siihen. Silloin Jon Helgason joutui tekemisiin Sak-
san radikaalin raamattukritiikin kanssa, ja hänestä tuli vakaumuksel-
linen liberaaliteologi oltuaan aikaisemmin puhdasoppinen. Hän alkoi
levittää liberaaliteologiaa Islannissa ja kirjoitti artikkeleita siitä. Niitä
on pidettävä ensimmäisenä vakavana hyökkäyksenä kirkon vanhaa
oppia vastaan. Syntyi suuri keskustelu, jossa jakauduttiin kahteen
leiriin, mutta monikaan ei julkisesti asettunut liberaaliteologian
puolelle. Haraldur Nielsson, nuori lahjakas teologi, oli yksi heistä.
Hänelle oli annettu tehtäväksi Vanhan testamentin kääntäminen is-
lanniksi. Hänkin oli ollut puhdasoppinen, mutta tutkiessaan Vanhaa
testamenttia aikaisempaa perusteellisemmin hänestä tuli liberaali.
Jon Helgasonin artikkeleita lukemalla tuli myös yhdestä amerikanis-
lantilaisesta kirkon johtajasta liberaaliteologian kannattaja. Tästä oli
seurauksena kirkkotaistelu, joka päättyi amerikanislantilaisen kirkon
hajaannukseen 1909.

Vaikka Haraldur Nielssonista tuli liberaaliteologi, hänen oli kui-
tenkin vaikea kokonaan luopua kaikesta Raamatussa olevasta yli-
luonnollisesta. Siitä syystä hän kiinnostui suuresti spiritismistä sen
tullessa Islantiin. Spiritismin alullepanija Islannissa oli kirjailija ja pa-
pinpoika Einar H. Kvaran, joka oli ollut Kööpenhaminassa oleskel-
lessaan yksi radikaaleimmista ylioppilaista. Hän ei ollut kuitenkaan
kyennyt suorittamaan mitään tutkintoa. Palattuaan Islantiin ja tul-
tuaan siellä sanomalehtimieheksi hän alkoi osoittaa kiinnostusta spi-
ritismiä kohtaan ja kokosi joitakuita ystäviään, joiden kanssa hän
pyrki yhteyteen kuolleitten kanssa.

Yksi näistä ystävistä oli Haraldur Nielsson, joka aluksi oli hyvin
skeptinen, mutta myöhemmin vakuuttui täysin spiritismin merkityk-
sestä ja josta sitten tuli yksi spiritismin johtajista Islannissa. Toinen
johtaja tuli Björn Janssonista, joka oli maan suurimman sanomaleh-
den toimittaja ja myöhemmin ministeri. Hän esiintyi tehdessään voi-
makkaasti spiritismin puolesta.

He tulivat kosketuksiin nuoren miehen kanssa, jolla oli hyvin mer-
kittäviä meedion kykyjä ja joka perusti eräänlaisen kokeiluyhdistyk-
sen. Kokeilujen aikana tapahtui mitä kummallisimpia asioita,
jotka
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herättivät suurta huomiota ja joista keskusteltiin koko kaupungissa.
Ihmiset jakautuivat kahteen leiriin: spiritismin puolesta tai sitä vas-
taan, ja syntyi suuri sanomalehtikeskustelu.

Sekä Einar Kvaran että Björn Jonsson osallistuivat innokkaasti po-
liittiseen keskusteluun, joka silloin kävi kiivaana itsenäisyystaistelun
johdosta. Islanti oli saanut itsehallinnon 1904 Hannes Hafsteinin joh-
dolla, joka oli Kvaranin vanha ystävä Kööpenhaminan opiskeluvuo-
silta. Nyt heistä oli tullut toistensa poliittisia vastustajia. Spiritismi
vedettiin poliittiseen keskusteluun. Alkuvuosina spiritistit ja opposi-
tio asettuivat yhdessä ministeriä vastaan, joka osoittautui spiritismin
vastustajaksi. Islantilaisten alltingin edustajien ja tanskalaisten kan-
sankäräjien edustajien muodostama yhteinen komitea esitti uuden
ehdotuksen Islannin ja Tanskan välisen ristiriidan ratkaisemiseksi.
Hannes Hafstein ja hänen puolueensa asettuivat tätä ehdotusta kan-
nattamaan. Oppositio kääntyi kiihkeästi sitä vastaan ja sai koko leh-
distön mukaansa ja saavutti vaaleissa suuren voiton 1908. Ennen vaa-
litaistelun alkua suurimmat sanomalehdet sopivat spiritismikeskuste-
lun lopettamisesta. Ajan oloon osoittautui, ettei suhtautuminen spiri-
tismiin voinut seurata poliittisia linjoja.

Talvella 1912—1913 ylioppilaat esittivät Reykjavikissa farssin, jos-
sa he karkeasti tekivät pilkkaa spiritismistä ja samalla maan kirkolli-
sista ja poliittisista johtajista. Einar Kvaran sai aikaan farssin esittä-
miskiellon ensi-illan jälkeen, ja Haraldur Nielsson, joka loukkaantui
farssista suuresti, kirjoitti kovan näytelmän nimeltä "Miksi lyöt mi-
nua?"

Spiritismi sai näinä vuosina puolelleen monia kannattajia. Tämä ei
ole merkillistä, koska sen johtajina olivat mm. maan suosituin kirjai-
lija, maan vaikutusvaltaisimman sanomalehden toimittaja, yksi kir-
kon suosituimmista saarnaajista ja myöhemmin yksi teologisen tiede-
kunnan vaikutusvaltaisimmista professoreista. Useimmat Haraldur
Nielssonin oppilaista olivat yksimielisiä siitä, että kaikista opettajista
hänellä oli heihin suurin vaikutusvalta. Tämä edisti suuresti spiritis-
min leviämistä kirkossa. Se sai kuitenkin myös vastustajia.

Haraldur Nielssonin vanha ystävä Jon Helgason ei iloinnut hänen
spiritismistään, mutta heidän ystävyytensä kesti kuitenkin vuosikau-
sia, koska hän luotti siihen, ettei Haraldur Nielsson käyttäisi väärin
asemaansa spiritismin levittämiseen ylioppilaiden keskuudessa. Jon
Helgason itse kävi näinä vuosina kovaa keskustelua liberaaliteolo-
giasta. Hän kirjoitti mm. Björn Jonssonin lehteen Isafoldiin artikke-
lisarjan, jonka nimeksi hän pani Perustus on Kristus.
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Vähitellen kuitenkin Jon Helgasonin ja Haraldur Nielssonin ystä-
vyys alkoi rakoilla. Se varmaan vaikutti siihen, että Haraldur Niels-
son 1914 alkoi pitää vapaakirkossa jumalanpalveluksia kerran kah-
dessa viikossa ja jatkoi näin elämänsä loppuun saakka. Yhdessä vai-
heessa näytti siltä, että syntyisi uusi vapaakirkkoseurakunta, koska
näihin jumalanpalveluksiin osallistui suunnattomasti ihmisiä. Tämä
epäilemättä loukkasi Jon Helgasonia, joka aikanaan oli käynyt kes-
kustelua vapaakirkkoväen kanssa. Hänestä tuli piispa 1916 ja samalla
entistä suurempi kansankirkon kannattaja mikäli mahdollista. Hän on
kirjoittanut julkaisemattoman omaelämäkerran, josta käy ilmi, että
hän koki välirikon Haraldur Nielssonin kanssa hyvin haavoittavaksi.
Jon Helgason ei ollut itse koskaan osallistunut spiritistisiin kokeiluihin,
mutta paimenkirjeessään hän on ilmaissut, että näiden kokeilujen
täytyi olla oikeutettuja, mikäli niitä suorittavat ihmiset eivät
antautuneet narrattaviksi.

Välirikon ulkoinen syy tuli sen jälkeen kun Haraldur Nielsson oli
osallistunut kansainväliseen psyykkistä tutkimusta käsitelleeseen
kongressiin Pohjoismaissa. Hän mainitsi siellä eräässä esitelmässä
mm., että piispa Hallgrimur Sveinsson -vainaja, hänen enonsa, oli ol-
lut hyvin kiinnostunut spiritismistä. Sanomalehtien tätä koskevissa
selostuksissa kerrottiin vain Islannin piispasta mainitsematta mitään
nimeä. Tästä oli seurauksena sellainen väärinkäsitys, että olisi ollut
kysymys Jon Helgasonista. Hän vihastui suuresti kuultuaan tästä ja
julkaisi hyvin terävän oikaisun, missä hän kirjoitti mm.: "Totuus on,
että olen ollut spiritismin vastustaja siitä saakka, kun ensimmäisen
kerran kuulin tästä aikamme 'mauttomasta ilmiöstä' 'ja kaikesta siitä
kiusasta, jota sen kannattajat aiheuttavat'."

Haraldur Nielsson loukkaantui tästä vastauksesta suuresti. Hän
kirjoitti uuden näytelmän "Miksi lyöt minua? Toinen osa. Vastaus
piispalle". Tässä hän hyökkäsi rajusti piispaa vastaan. Siitä alkaen
nämä kaksi vanhaa ystävystä olivat toistensa vastustajia.

Näinä vuosina kirkosta ja kristinuskosta keskusteltiin Reykjavikis-
sä paljon. Ylioppilaskunta järjesti 1922 "uskontoviikon", jolla pidet-
tiin useita alustusesitelmiä ja joka päättyi suureen väittelyyn. Herätti
huomiota,  ettei  piispa  Helgason  ottanut  tähän  osaa.  Piispaksi  tul-
tuaan hän suurin piirtein lakkasi osallistumasta julkiseen keskuste-
luun; taistelu Haraldur Nielssonin kanssa oli poikkeus. Jon Helgasonin
mielestä maan piispan ei pitänyt tehdä mitään, mikä aiheuttaisi
hajaannusta kirkossa. Hän tunsi vastuuta kirkon yhtenäisyyden säi-
lyttämisestä. Hänellä oli aina läheinen yhteys Skandinavian kirkkoi-
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hin, jotka siihen aikaan olivat konservatiivisempia kuin Islannin kirk-
ko. Sitä paitsi hän tunsi kasvavaa vastuuta amerikanislantilaisesta kir-
kosta. Näytti selvältä, että piispa oli muuttanut mielipidettään, vaik-
kei hän itse halunnut sitä tiedostaa. Kenties hän ei ollut selvillä
muuttuneesta asenteestaan.

Monet seikat viittaavat siis siihen, että piispa Jon Helgason lähen-
tyi vanhoja vastustajiaan vanhemmaksi tultuaan. Hänellä oli esimer-
kiksi hyvä yhteys NMKY:n puheenjohtajaan, tuomiorovasti Bjarni
Jonssoniin, josta myöhemmin tuli ordinaatiopiispa ja joka oli yksi
puhdasoppisten johtajista. Heidän suhteestaan kerrotaan hauskaa
juttua. Piispa tuli kerran kuten tavallista vierailulle Bjarni Jonssonin
luokse sen jälkeen kun he olivat keskustelleet eräässä kirkollisessa
kokouksessa. Sisään astuessaan hän sanoi: "On hyvin mahdollista,
ettei tämän talon teologia ole paljonkaan arvoista. Mutta yksi asia
on varma: Kahvi täällä on hyvää!"

Jos yrittää selittää spiritismin suurta levinneisyyttä Islannissa, on
muistettava, että spiritistit kykenivät mielestään todistamaan, että
ruumiillisen kuoleman jälkeen on elämää, ja siten todistamaan yh-
den kristinuskon perustavista opinkappaleista. Spiritismin alullepanijat
uskoivat itse, että he vain muutamassa vuodessa olisivat kyenneet
esittämään tyydyttäviä todisteita väitteelleen. Spiritismistä tuli siten
eräällä tavalla uuden, maaseudulta kaupunkeihin muuttaneen porva-
riston tieteellinen uskonto, jossa ajateltiin voitavan korvata usko tie-
teellä.

10. Sotien välinen aika

Islannin työväenliike alkoi vaikuttaa vakavasti sotien välisenä aika-
na. Maahan alun perin tullessaan se oli ollut epäpoliittinen. Näyttää
siltä, että monet sen ensimmäisistä johtajista olivat aktiivisia myös
vapaakirkollisessa liikkeessä tai muissa kirkoissa. Ensimmäisen
maailmansodan aikana sosialismi sai kuitenkin jalansijaa liikkeessä.
Perustettiin sosiaalidemokraattinen puolue, jolla oli radikaali linja.

Monet NMKY:n johtajista olivat aktiivisesti mukana Reykjavikin
kunnallispolitiikassa. He kuuluivat porvarilliseen enemmistöpuoluee-
seen. Pormestari Ziemsen oli NMKY:n varapuheenjohtaja. Pormes-
tarin vaalissa 1920 vaalitaistelusta tuli hyvin kova. Vastaehdokkaana
oli entinen ministeri, tunnettu ja suosittu mies. Ziemseniä arvostel-
tiin ankarasti varsinkin hänen liiallisesta sekaantumisestaan uskonnol-
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lisiin asioihin. Arvostelu kävi niin henkilökohtaiseksi, että NMKY:n
johtaja Fridrik Fridriksson ensimmäisen ja viimeisen kerran sekaan-
tui politiikkaan kirjoittamalla terävän artikkelin Ziemsenin tueksi.
Tämän tultua uudelleen valituksi joku totesi, että Reykjavik oli saa-
nut ylimmäisen papin, mutta ei pormestaria.

Pormestarin vaalissa 1930 kova vaalitaistelu toistui. Kristinuskosta
tuli yksi vaalin pääteemoista. Sosialistit syyttivät kaupunginhallitusta
siitä, että siinä oli ollut uskonnollisia teeskentelijöitä, kun taas porva-
rit syyttivät sosialisteja kirkon ja kristinuskon vastustamisesta. Ziem-
seniä syytettiin jopa suurten summien varastamisesta kaupungin kas-
sasta, mutta hän selviytyi tästä syytöksestä voittajana.

Suuri maailmankriisi oli tunkeutunut Islantiinkin aiheuttaen kasva-
vaa työttömyyttä. Sosiaalidemokraatit hajaantuivat, ja kommunisti-
puolue perustettiin. Kaupunginhallitusta vaadittiin tekemään jotain
työttömien auttamiseksi. Kaupunginhallituksen kokouksessa syksyllä
1932 puhkesi vakavia levottomuuksia, kun työläisiä virtasi kokous-
paikkaan ja syöksyi kaupunginhallituksen jäsenten kimppuun. Hei-
dän tarkoituksenaan oli kokouspaikan hävittäminen. Tässä vakavas-
sa tappelussa monet saivat vammoja. Jotkut yrittivät vierittää osan
syystä NMKY:lle tappelun jälkeen. Näiden joukossa oli joukko nuo-
ria radikaaleja liberaaliteologeja, jotka pitivät NMKY:tä puhdasop-
pisten linnakkeena Islannissa. Muuan nuori pappi oli juuri luopunut
virastaan, ja hänestä oli tullut kommunistipuolueen agitaattori. Kom-
munistipuolue kasvoi voimakkaasti 30-luvulla ja oli sodan aikana so-
siaalidemokraattista puoluetta suurempi.

Vaikka liberalismilla ja spiritismillä oli näinä vuosina Islannin kir-
kossa vahva asema, evankelinen kristillisyyskin kasvoi voimakkaasti
1930-luvulla. Syntyi kaksi suuntausta, jotka yhdessä vaiheessa olivat
läheisessä yhteistyössä. Toisella puolella oli joukko nuoria teologeja
ja pappeja, jotka olivat saaneet vaikutteita korkeakirkollisuudesta ja
halusivat toimia vanhan kirkollisen liturgian henkiin herättämiseksi.
Jotkut näistä nuorista teologeista olivat olleet ulkomailla opiskele-
massa. He tulivat kosketuksiin eurooppalaisen teologian uusien vir-
tauksien kanssa Barthin "kriisin teologian" vaikuttaessa voimakkaasti.
Tähän mennessä siitä oli kuultu Islannissa vain vähän. Tämän
suuntauksen johtava mies Sigurdur Palsson, josta myöhemmin tuli
ordinaatiopiispa, oli opiskellut liturgiikkaa ja taisteli kirkon liturgi-
sen renessanssin puolesta. Hänen työnsä kantoi myöhemmin runsasta
hedelmää Islannin kirkossa.

Toisaalla oli havaittavissa voimakasta kasvua NMKY:n ja lähetys-
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liikkeen työssä. NMKY järjesti Vatnaskogurissa kesäleirin, jolla mo-
nia nuoria miehiä tuli omakohtaiseen uskoon. Yksi heistä, Bjarni Ey-
jolfsson, tuli myöhemmin moniksi vuosiksi Islannin vapaan kristilli-
sen maallikkoliikkeen keskeisimmäksi johtajaksi. Hän oli samalla
NMKY:n ja lähetysliikkeen puheenjohtaja ja Bjarmin toimittaja.
Bjarni Eyjolfsson oli lähtöisin köyhästä työläiskodista ja koki var-
hain uskonnollisen kriisin, joka päättyi hänen kääntymykseensä
eräässä pastori Bjarni Jonssonin jumalanpalveluksessa tuomiokirkos-
sa. Bjarni Eyjolfsson oli ikätovereidensa itsestään selvä johtaja
NMKY:ssä. Hän piti heille raamattutunteja, ja syksyllä 1935 tämä
nuorisojoukko järjesti NMKY:n talossa kolme viikkoa kestäneen ko-
koussarjan, jossa talo oli täynnä joka ilta. Monet tulivat kääntymyk-
seen. NMKY alkoi pitää avoimia herätyskokouksia, joissa usein oli
paljon osanottajia. Alettiin myös pitää kristillisiä kesäkokouksia kau-
pungin ulkopuolella samaan tapaan kuin Norjassa oli totuttu. Kaikki
tämä tähtäsi ihmisten kääntymiseen.

Samanaikaisesti eräät NMKY:n ylioppilaat olivat jatkaneet opinto-
jaan Norjassa, missä he tulivat kosketukseen Norjan raamatullisen
ylioppilasliikkeen (Norges Kristelige Studentlag) kanssa. He halusi-
vat aloittaa vastaavaa työtä islantilaisten opiskelijoiden keskuudessa
ja yrittivät myös saada norjalaisia ylioppilaita tulemaan Islantiin.
Päätettiinkin, että joukko ylioppilaita vierailisi Islannissa syksyllä
1936. Samana kesänä neljä nuorta ylioppilasta perusti kristillisen yli-
oppilasyhdistyksen (Kristeligt Studentafelag), joka järjesti tämän vie-
railun.

Norjalaiset ylioppilaat tulivat Islantiin lokakuussa 1936 Oslon eu-
rakuntatiedekunnan professorin Ole Hallesbyn johdolla. Hallesby oli
Islannissa kaksi viikkoa ja piti julkisia kokouksia ja esitelmiä, joissa
oli kuulijoita niin paljon, että ne täytyi siirtää väen paljouden täh-
den yhteen kaupungin suurimmista huoneistoista.

Tämä vierailu herätti suurta huomiota ja kiistaa lehdistössä. Jo en-
nen norjalaisten saapumista eräät sanomalehdet alkoivat hyökätä hei-
tä vastaan ja leimasivat heidät helvetinsaarnaaajiksi ja vaarallisiksi
kiihkoilijoiksi. Ylioppilaiden keskuudessa kerättiin allekirjoituksia
julkilausumaan, jossa arvosteltiin Hallesbyn kutsumista yliopiston
vierailevaksi luennoitsijaksi. Hallesbyn palattua Norjaan norjalaiset
ylioppilaat jatkoivat kokousten pitämistä sekä Reykjavikissa että
maan eri puolilla, mm. Vestmannaeyjarin saarilla ja Akureyrissa.
Molemmissa paikoissa heitä vastaan hyökättiin, mutta kokouksiin tuli
paljon väkeä, ja monia tuli kääntymykseen. Tämä vierailu merkitsi
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evankelisen toiminnan voimakasta vahvistumista kirkon sisäpuolella.
Vierailu aiheutti myös jälkimaininkeja. Kotiin palattuaan Hallesby

puhui Bergenin raamatullisessa opiskelijayhdistyksessä ja kertoi Is-
lannin-matkastaan. Hän sanoi mm., että kristinusko häviäisi Islannista
lyhyen ajan kuluessa, ellei sinne tulisi kristillistä herätystä. Hänen
kuulijoidensa joukossa oli muuan sanomalehtimies, joka selosti tätä
lausumaa lehdessään. Se aiheutti suurta närkästystä monien keskuu-
dessa Islannissa. Seurauksena oli suuri lehtikeskustelu.

Nuoret miehet tulivat Bjarni Eyjolfssonin johdolla yhä aktiivisem-
miksi. Kesällä 1938 pidettiin avoin kristillinen kesäkokous Sigurdur
Palssonin pappilassa hänen kutsustaan. Nämä kokoukset aloitettiin
jumalanpalveluksella, jossa käytettiin klassista liturgiaa. Se ei ollut
ollut käytössä Islannin kirkossa yli sataan vuoteen. Myöhemmin ko-
koukset siirrettiin Vatnaskoguriin, NMKY:n leirikeskukseen, missä
niitä jatkuvasti pidetään joka kesä. Osanottajia on monta sataa.

Liberaaliteologien ja puhdasoppisten kesken jatkui kiivas keskuste-
lu kirkossa. Teologinen tiedekunta oli kokonaan liberaaliteologien
valvonnassa, kun kaikki professorit olivat liberaaleja. Vuonna 1936
yksi heistä, dogmatiikan professori, oli siirtymässä pois. Virkaan yri-
tettiin saada sitä avoimeksi julistamatta muuan nuori liberaaliteologi,
mutta yritys torjuttiin. Viranhakukilpaan osallistui kolme hakijaa,
jotka kaikki olivat liberaalien leiristä. Yksi heistä oli radikaali so-
sialistipastori Sigurdur Einarsson, joka oli luopunut pappisvirasta siinä
muutamia vuosia oltuaan ja oli monta kertaa hyökännyt raskaasti
kirkkoa ja kristinuskoa vastaan. Hänen hakemisensa herätti suurta
huomiota ja närkästystä koko maassa. Huomio ei suinkaan vähenty-
nyt, kun kävi ilmi, että hän oli täysin muuttanut näkemystään ja
puolusti väitöskirjassaan puhdasoppista teologiaa. Asiantuntijakunta,
jossa oli vain liberaaliteologeja, heidän joukossaan professori Mos-
bech Kööpenhaminasta, esitti Björn Magnussonia virkaan ainoana
pätevänä. Herätti huomiota, ettei sitä teologia, jonka tiedekunta olisi
halunnut virkaan nimittää, pidetty nyt pätevänä.

Opetusministeri, joka oli sosialisti ja Sigurdur Einarssonin puo-
luetoveri — tämä oli silloin alltingin jäsen — ei ollut tyytyväinen asian-
tuntijoiden arviointiin. Puolueensa puheenjohtajan ja ruotsalaisten
puoluetovereidensa välityksellä hän pääsi kosketukseen Lundin yli-
opiston professorin Anders Nygrenin kanssa. Tätä pyydettiin arvioi-
maan hakijoiden pätevyyttä. Hän tuli siihen tulokseen, että vain yksi
hakijoista oli pätevä ja täksi päteväksi hakijaksi osoittautui Sigurdur
Einarsson, jonka ministeri silloin nimitti virkaan vastoin muiden pro-
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fessoreiden kovaäänistä vastalausetta. Monet ihmettelivät, että tästä
kovasta kirkkokriitikosta oli tullut teologian opettaja. Puhdasoppiset
kuitenkin iloitsivat, koska kävi ilmi, että Einarsson oli täysin muutta-
nut näkemystään.

Teologinen tiedekunta ei koskaan täysin rauhoittunut Sigurdur Ei-
narssonin ympärillä, ja niinpä hänen täytyi jättää tehtävänsä siellä
1943, jolloin Islannin nykyinen piispa Sigyrbjörn Einarsson seurasi
häntä dogmatiikan opettajan virassa.

Viime sodan aikana Islanti joutui kokonaan eristyksiin muusta
Pohjolasta. Koko kansan elämässä tapahtui suuria muutoksia, myös
kirkossa. Samalla tapahtui piispanvaihdos, kun piispa Jon Helgason
jätti piispanviran 1938. Hänellä oli aina ollut paljon yhteyksiä Tans-
kaan. Hänen seuraajakseen tuli yllättäen piispa Sigurgeir Sigurdsson,
joka oli spiritismiä harrastava liberaaliteologi. Teologinen keskustelu
maassa terävöityi.

Sota aiheutti suuria mullistuksia myös maan talouselämässä. Islan-
ti muuttui muutamassa vuodessa varsin alkeellisesta maatalousyhteis-
kunnasta nykyaikaiseksi teollisuusyhteiskunnaksi. Hyvinvointi alkoi
lisääntyä. Se johti kuitenkin myös materialismin ja uskonnollisen vä-
linpitämättömyyden kasvamiseen.

11. Nykyaika

Islanti itsenäistyi 1944. Sodan jälkeen Islannin kirkko rakensi uu-
delleen yhteyden Eurooppaan. Kirkko tuli mukaan eri kirkkokun-
tien lisääntyneeseen yhteistyöhön. Yhteys Pohjolan kirkkoihin säily-
tettiin, mutta otettiin myös vastaan kasvavia vaikutteita anglosaksi-
sesta maailmasta.

Liberaaliteologian ja spiritismin voimakas vaikutus heikkeni pian,
kun ilmaantui uusia teologisia suuntauksia.

Liberaalien johtaja, professori Asmundur Gudmundsson, tuli piis-
paksi 1953. Häntä seurasi teologisessa tiedekunnassa nuori teologi
Thorir Thordarson, joka oli pitkään opiskellut ulkomailla ja edusti
aivan toista teologista suuntausta. Teologian opiskelu uudistettiin,
vaatimuksia lisättiin, ja opiskelijoiden määrä on sodan päättymisen
jälkeen noussut suunnattomasti, yli 100 %.

Spiritismi on kokonaan menettänet otteensa nuoreen papistoon,
vaikka se jatkuvasti vaikuttaa voimakkaasti kansan keskuudessa.
Nuoressa lukeneistossa, erityisesti ulkomailla opiskelleissa, on myös
havaittavissa lisääntynyttä spiritismin vastustusta. Spiritismin vanhat
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johtajat ovat huomanneet tämän muutoksen ja hyökkäävät usein voi-
makkaasti nuoria pappeja ja varsinkin teologista tiedekuntaa vas-
taan, josta spiritismi nyt on kokonaan hävinnyt. Se suunnanmuutos,
joka alkoi Sigurdur Einarssonista ja myöhemmin vahvistui Sigur-
björn Einarssonin ja Thorir Thordarsonin vaikutuksesta, on päässyt
täysin voitolle. Tämä on väistämättömästi johtanut suunnanmuutok-
seen spiritistien keskuudessa. Spiritistien johdossa on tapahtunut su-
kupolvenvaihdos. Papit spiritistien johtajina ovat korvautuneet maal-
likoilla, jotka edustavat vähemmän kirkkoystävällistä suuntausta
kuin aikaisemmin. Spiritismi näyttää olevan lähdössä kirkosta.

Sigurbjörn Einarssonin tultua piispaksi 1959 kirkko on monin ta-
voin yrittänyt kulkea uusia teitä työssään. Se yrittää kohdata uuden
ajan muuttuneet vaatimukset. Kirkko on ottanut palvelukseensa
työntekijöitä hoitamaan erityistehtäviä, esim. nuorisopappeja, vanki-
lapappeja ja sairaalapappeja. Lisäksi on lähetetty pappi työskentele-
mään niiden lukuisten islantilaisten keskuudessa, jotka oleskelevat
Tanskassa. Vanhaan Skalholtin piispantaloon on perustettu kirkolli-
nen keskus. Sinne on perustettu myös kirkollinen kansanopisto. Uusi
virsikirja ilmestyi 1972, ja uutta raamatunkäännöstä tehdään par-
haillaan. Nuorisotyö on voimakkaasti kasvanut kirkossa, ja on
rakennettu nuorten leirikeskuksia. Islanti sai ensimmäisen
naispappinsa 1974 ilman mainittavaa keskustelua.

Liturgisella liikkeellä on ollut suuri vaikutus kirkossa, ja se on joh-
tanut parhaillaan käynnissä olevaan kirkollisten rituaalien uudistami-
seen. Sen johtajia ovat olleet ordinaatiopiispa Sigurdur Palsson ja
pastori Arngrimur Jonsson.

Samanaikaisesti maallikoiden osallistuminen kirkolliseen toimin-
taan on kasvanut huomattavasti. Suurimpiin kaupunkiseurakuntiin
on palkattu seurakuntasisaria. NMKY edustaa jatkuvasti aktiivisinta
maallikkotoimintaa kirkossa. Lähetysliike toimii läheisessä yhteydessä
NMKY:hyn. Sama koskee kristillistä opiskelija- ja koululaistyötä,
joka on suuresti kasvanut ja osallistuu aktiivisesti pohjoismaiseen yh-
teistyöhön ja on jäsenenä IFES:ssä, kansainvälisessä raamatullisessa
opiskelijaliikkeessä. Islannilla on lähetysasema Konsossa Etiopiassa
sekä Keniassa.

Noin 92 % Islannin kansasta kuuluu Islannin kirkkoon ja noin 5
% luterilaisiin vapaakirkkoihin, jotka eivät eroa kirkosta opillisesti.
Muista Islannissa toimivista kirkkokunnista, jotka kaikki kuitenkin
ovat jäsenmäärältään hyvin pieniä, voi mainita roomalaiskatolisen
kirkon, helluntailaiset, adventistit ja Plymouthin veljet. Viime vuosi-
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na itämaista mystiikkaa edustavia uskontoja on pyrkinyt saamaan ja-
lansijaa Islannista.

Islannin valtiokirkko on jaettu lähes 300 seurakuntaan, joiden jä-
senmäärä saattaa vaihdella muutamasta jäsenestä aina kymmeneentu-
hanteen. Maa on jaettu 15 rovastikuntaan, joissa on yhteensä 115 pa-
pinvirkaa. Islannin presidentti on kirkon ylin viranomainen. Kirkko
kuuluu oikeus- ja kirkollisministeriön alaisuuteen. Islannissa on vain
yksi piispa, mutta on kaksi ordinaatiopiispaa, jotka voivat suorittaa
piispaksi vihkimisen, mikäli piispa kuolee virassa ollessaan. Parhail-
laan valmistellaan maan jakamista kolmeen hiippakuntaan. Kirkon
ylin päättävä elin on kirketing, jossa on seitsemän pappia ja seitse-
män maallikkoa sekä yksi teologisen tiedekunnan opettaja. Kirke-
ting valitsee viisijäsenisen kirkkohallituksen. Piispa on itseoikeutettu
jäsen sekä kirketingissä että kirkkohallituksessa. Kaikki alltingille
esitettävät kirkkoa koskevat ehdotukset on ensin käsiteltävä kirketin-
gissä.

Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että Islannin kirkon asema on suuresti
vahvistunut viime maailmansodan jälkeen.

Vierailuluento Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa ja Åbo Akademin teologisessa
tiedekunnassa maaliskuussa 1980. Tanskankielisestä käsikirjoituksesta Glimt fra den islandske
kirkes historie i tusind år suomentanut Raimo Mäkelä.

J ó n a s   G í s l a s o n : Den isländska kyrkans historia i tusen år

Artikeln innehäller en gästföreläsning, som den isländske docenten Jónas Gíslason från
Reykjavik höll i mars 1980 i Helsingfors Universitets teologiska fakultet och i Åbo Akademis
teologiska fakultet. Den har översatts tili finskan från det danskspråkiga manuskriptet Glimt
fra den islandske kirkes historie i tusind år.
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