
 

For sjelens salighet og rikets sikkerhet 

- med Martin Luther mot munker 

 
Munkemotstandens idéhistorie i Norge 

 fra reformasjonen til Eidsvoll 1814 

 

 

 

Bente Engelsen 

Masteroppgave i idéhistorie 

 

Veileder: professor Jan-Erik Ebbestad Hansen 

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

Høst 2009 



 

Sammendrag 

Grunnloven av 1814 forbød munkeordener og jesuitter i Norge. Oppgaven spør: hvorfor fant 
man det nødvendig å innføre et slikt forbud?  

Utgangspunktet er motstand mot munker i 1814. Men undersøkelsen er av historisk 
karakter, idet munkeforbudet viser seg å ha en forhistorie i dansk-norsk statsledelse helt 
tilbake til reformasjonen. I løpet av disse århundrene har kongenes motivasjon for å forby 
munker endret seg. Munkemotstanden gir seg ulike utslag og har forskjellig ordlyd i 
periodene oppgaven tar for seg. Jeg ser på lovtekster der statsledelsen formulerer seg mot 
ordensreligiøse og på religiøse skrifter som ledsager og underbygger lovene. Oppgaven viser 
på denne måten hvordan det som opprinnelig var et religiøst motivert oppgjør med katolsk 
vranglære gradvis får mer politisk karakter, idet innenlands klosterliv avskaffes og munker 
går over til å bli utenlandske, religiøse fiender.  

Parallelt med at holdninger til munker og lover imot dem innskjerpes, bygges det 
statlige kirkestyret ut i Danmark-Norge. Jeg legger vekt på hvordan dette får stadig sterkere 
betydning som politisk kontrollredskap, og hvordan forbud mot munker går over til å bli et 
politisk tiltak for å beskytte den dansk-norske kongens religionsmakt.  

På denne bakgrunnen framstiller oppgaven forhandlingene på Eidsvoll i 1814. Der ble 
munkeforbudet foreslått og vedtatt innlemmet i Grunnloven med referanse til dets plass i 
fortidas dansk-norske lovverk. Oppgaven trekker fram situasjonsbestemte argumenter som lar 
oss forstå hvorfor man valgte å aktualisere fortidas munkepolitikk på Eidsvoll. Ved å beskrive 
og tolke disse argumentene vil oppgaven kaste nytt lys over grunnlovsverket i 1814.  
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Innledning 
Constitution  

for 
Kongeriget Norge 

§ 2. 

Den evangelisk-Lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. (…) Jesuiter og 
Munke-Ordener maae ikke taales.1

I 1814 vedtok Eidsvollsmennene med disse ord at den norske Grunnloven skulle inneholde 
munkeforbud. Denne forbudslinja mot munker er en side ved norsk religionspolitikk få i dag 
kjenner til, og sett fra vår egen tid vekker den en viss undring: hvorfor fant man det i 1814 
nødvendig å forby, av alle ting, munker? Spørsmålet er lite belyst innen norsk forsking. 
Sentrale 1900-talls-historikere som Halvdan Koht og Sverre Steen behandler forbudet med 
hoderysten: hvorfor grunnlovsforby munker i et land som hadde vært i det store og hele 
munkefritt siden reformasjonen? At det er et overflødig forbud er begge enige om. Norske 
kirkehistorikere har på sin side ikke gjort munkeforbudet til gjenstand for nærmere gransking, 
og fra idéhistorisk side står det ukommentert. Overfor et slikt fravær av både interesse og 
forklaringer ble oppgavens første intensjon å spørre: Med hvilken motivasjon fant Eidsvolls-
mennene det nødvendig å forby munker i Norge? 

En hypotese meldte seg, inspirert av litteraturforskeren Peter Rokseths essay Munke-
vesenet fra 1947. Der skriver han om sitt emne at det ”står kanskje i det hele tatt litt fremmed 
for oss nordmenn”, med idealer vi ikke riktig forstår verdien av.2 Refleksjonen lot seg 
overføre til 1814. På det tidspunkt da Norge gjorde seg selvstendig og alle krefter skulle 
samles om å bygge en ny nasjon – kan kontemplativt religiøst liv ha blitt vurdert som så i strid 
med samfunnsidealene man ønsket å etablere, at man tok resolutt og grunnlovsfestet avstand 
fra det?  

Min første lesning av hva som faktisk ble sagt på Eidsvoll da forbudet gjorde sin 
inntreden, vendte undersøkelsen i en annen retning. Overflødighetsstemplet til Steen og Koht 
ble samtidig fjernet. I sin sammenheng ble munkeforbudet ikke bare framstilt som et 
nødvendig forbud av andre årsaker enn at munkevesen var unyttig. Det ble dessuten begrunnet 
med forherligende referanse til fortidas lovgiving under eneveldet. ”Fortidens viise Lov-
Givere” hadde klokelig sørget for å holde munkeordener og jesuitter vekk fra riket, framholdt 
forslagsstilleren som første argument. Forbud var nødvendig, sa han så, for å hindre frafall fra 
rikets herskende evangelisk-lutherske religion.  

                                                 
1 Riksforsamlingens forhandlinger, 1ste Del, s.82 
2 Rokseth 1947, s.7. Manuskriptet til Peter Rokseth ble publisert i 1947, to år etter hans død. 
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To spørsmål reiste seg overfor disse uttalelsene. Først et paradoks: man var samlet for 
å frigjøre landet fra tre hundre års ”lenker, bånd og tvang”, og så ble fortida gjort til forbilde 
hva lovgiving angikk? Dernest: hvorfor var det så viktig å hindre frafall fra luthersk religion? 
Den innledende hypotesen måtte vike. Undersøkelsen måtte rettes bakover i tid, og dens 
utgangspunkt var videreføring av eneveldets politikk på et område framholdt som avgjørende 
for det nye Norges sikkerhet: religionsstyret.  

Her sto jeg overfor et nytt paradoks. Denne gang gjaldt det den historiske sekundær-
litteraturens nedbetoning av religionsstyrets betydning som ideologi og maktredskap i 
Grunnloven. Hvordan kunne det for eksempel ha seg at verket Norsk Idéhistorie fra 2001 
framstiller idéene som preget forfatningen som entydig nye idéer? ”[E]t helt nytt politisk 
system, en helt ny nasjonal status og et helt nytt tankesystem” er merkelappen Øystein 
Sørensen utdeler under overskriften ”Ideene fra 1814”.3 Veid mot uttalelsene som ledsager 
munkeforbudet og mot flere paragrafer enn selve religionsparagrafens ordlyd, er 
karakteristikken direkte misvisende. 1814 brakte grunnleggende nye politiske strukturer og 
moderne opplysningstanker inn i styresett og idégrunnlag i Norge. Men samtidig vedtok de 
folkevalgte å videreføre et gammelt tankesystem for hvordan landet skulle regjeres, nemlig 
eneveldets religionslover og deres medfølgende ideologi.  

Problemstilling, mål og metode 

Min undersøkelse av munkeforbudet tegnet seg altså som et historisk anlagt prosjekt med mål 
om å framstille forbudets bakgrunnshistorie, for så å forklare og tolke dets inntreden i 
Grunnloven. Da jeg oppsøkte nærmeste lovmessige forelegg for forbudet fra Eidsvoll, 
Christian V’s Norske Lov fra 1687, viste dette seg å bygge på lover fra tidlig 1600-tall, som 
igjen avløste et lovverk formulert på reformasjonstida. De ulike lovtekstene viste at stats-
ledelsens holdning til munker hadde endret seg i perioden. Motivene for å forby var ikke de 
samme på reformasjonens tid som på 1600-tallet. Undersøkelsen fikk dermed som historisk 
problemstilling: Hvordan har motivasjonen for å forby munker endret seg i dansk-norsk 
tradisjon, i tidsrommet fra reformasjonen til 1814? Da jeg gikk til den dansk-norske 
reformasjonens munkelover fant jeg at disse var formulert i direkte forlengelse av Martin 
Luthers teologiske oppgjør med munkevesenet, og Luthers skrifter mot ordensreligiøse dannet 
dermed et naturlig startsted for oppgavens undersøkelse. 

Det ble tidlig klart for meg at endringene jeg så i kongenes motivasjon for å forby 
munker speilet en utvikling i deres eget maktgrunnlag som konger. Denne observasjonen 
syntes som en viktig tråd mot Eidsvoll 1814. Tittelen er formulert for å synliggjøre 

                                                 
3 Sørensen 2001, s.53  
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utviklingen i motivasjonsgrunnlaget mot munker og røttene det hviler i: For sjelens salighet 
og rikets sikkerhet - med Martin Luther mot munker. Undertittelen fastsetter historisk tidsrom 
for undersøkelsen og legger ramme rundt et innhold av både politisk og religiøs karakter: 
Munkemotstandens idéhistorie i Norge fra reformasjonen til Eidsvoll 1814.  

Mål for oppgaven 

Oppgavens hovedmål er å fortelle historien om munkeforbudet i dansk-norsk tradisjon. I 1814 
kommer det inn i Grunnloven på bakgrunn av sin forhistorie, og oppgaven er bygget opp 
kronologisk for å følge endringer i munkelovgivingen gjennom ulike politiske perioder fram 
til Norges frigjøring og Eidsvollsverket. Jeg tar også for meg religiøs ideologi som ledsager 
lovene. Et delmål med denne historiske framstillingen er å vise hvordan det kongelige kirke-
styret øker i omfang, fra reformasjonsepoken og utover 1600-tallet til eneveldets 
uinnskrenkete kirkemakt forut for 1814. 

Videre ønsker jeg å vise holdninger til munker i de ulike periodene jeg tar for meg, 
slik de endrer seg med skiftende tider. For 1500-tallets vedkommende snakker vi også om 
nonner, idet reformasjonen tar oppgjør med hele ordensvesenet som institusjon. Etter hvert 
som innenlandsk klosterliv avskaffes i Danmark-Norge og ordensreligiøsitet går over til å bli 
et utenlandsk fenomen, er det imidlertid kun munker man legge lover mot og omtaler i 
religiøs propagandasammenheng. 

Endelig tar oppgaven mål av seg til å kaste nytt lys over forhandlingene på Eidsvoll. 
Der framstilles forbudet som nødvendig for å avverge frafall fra den herskende religion. 
Oppgaven spør: hvorfor var eventuelt frafall fra religionen så farlig? Svaret finner vi i et 
indirekte tilkjennegitt behov for å bevare orden og kontroll i Norge i en usikker tid. Når 
fortidas evangelisk-lutherske kirkestyre utgjør ideal for å ha stengt katolske munker ute, 
forstår oppgaven munkeforbudet som nødvendig beskyttelse av den sterke kontrollmakta som 
evangelisk-luthersk kirkestyre ga statsledelsen. På bakgrunn av den historiske framstillingen 
av hva dette styresettet omfattet mener oppgaven å vise at det er et ruvende element av idéer 
fra eneveldet som får være med inn i den nye politiske forfatningen for Norge.  

Munkeforbudet lar seg imidlertid ikke forklare fullt ut uten en analyse av situasjonen 
det fremmes under, lyder oppgavens syn. Jeg legger derfor vekt på å beskrive utviklingen i 
forhandlingene fram til munkeforbudet foreslås, for så å tolke forbudets inntreden i lys av 
denne. Når man maidagene 1814 går inn for å aktualisere en munkelovgiving som har sin 
opprinnelse og politiske gyldighet fra 1600-tallet, forteller det etter mitt syn noe om en 
stemning og et alvor som må ha rådet på Eidsvoll. Forstår vi fra vår egen trygge tid hvor mye 
som sto på spill i 1814, og hvor mye som kunne gå galt? 
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Metode 

Metoden jeg benytter meg av bygger på nærlesning av de historiske grunntekstene, som jeg til 
enhver tid plasserer i samtidskonteksten de opptrer i. Samfunnets struktur, religionens plass i 
samfunnet og innen- og utenrikspolitiske forhold har betydning for hvilken holdning stats-
ledelse og kirkekretser inntar mot ordensreligiøse, og innen ordensvesenet skjer historiske 
endringer som spiller inn for dansk-norsk lov. Oppgaven redegjør derfor for real- og 
kirkehistorisk bakgrunn i de ulike periodene og tolker lover og religiøse skrifter i lys av sin 
tid. I dette ligger den idéhistoriske tilnærmingen til stoffet.  

For å nå fram til en tolking av tekstene leser jeg dem med spørsmål som kan belyse 
oppgavens problemstilling. Hva sier loven? Hvilke ord benytter lovskriveren seg av, hvilke 
holdninger gis til kjenne, hva slags bilde av ordensreligiøse er det som trer fram? Hva er 
siktemålet med å utstede loven, og hvilke interesser er den formulert for å ivareta? Et 
spørsmål om lovens eller tekstens funksjon ligger her under. Jeg søker å identifisere lov-
giverens motivasjon, og tilnærmingen kan sammenfattes slik: hvorfor sier teksten det den sier 
på akkurat det tidspunkt den sier det? Når jeg leser det teologisk formulerte kildematerialet 
undersøker jeg hvordan motstand mot munker kommer til uttrykk i evangelisk-luthersk 
tradisjon i Danmark-Norge. Hva forteller teksten om situasjonen i ordensvesenet selv, og om 
den rolle munker og nonner inntok i samtida?   

Kronologisk tilnærming lar oss følge endringer i både ordensvesen, statsledelsens 
motiver mot munker og kongenes utvidelse av sin kirkemakt over tid. Metoden er her naturlig 
nok å sammenligne tekster fra ulike epoker med hverandre. Endringer i lovverket speiler 
endringer i munkerollen så vel som i det kongelige kirkestyret. For sammenligning av de 
religiøse tekstene er den lutherske arven sentral, og framgangsmåten er her å holde Luthers 
opprinnelige formuleringer mot ordensreligiøse som referanse, og så se hvordan vi eventuelt 
gjenkjenner hans motforestillinger og argumenter i dansk-norske skrifter mot munker.  

Kilder og begrepsavklaring  

Det historiske materialet står i sentrum for denne undersøkelsen. For alle periodene jeg 
undersøker har jeg lagt vekt på å benytte originale kilder. Luthers skrifter i Weimarer Ausgabe 
(WA) er i dag tilgjengelig i nettutgave, og for to av hovedverkene jeg siterer fra i oppgaven 
legger jeg denne til grunn. Nettutgaven følger originalverket helt nøyaktig, og mine referanser 
til bind og sidetall er dermed overførbart til dette. Der jeg siterer fra Luthers skrift An den 
christlichen Adel deutscher Nation (…) oversetter jeg selv fra originalteksten, som er skrevet 
på Luthers tyske språk. Det samme gjelder de saksiske visitasjonsartiklene Unterricht der 
Visitatoren (…). Skriftet De votis monasticis (…) er skrevet på latin, og her har jeg støttet meg 
til den amerikanske autoriserte oversettelsen i Luther’s Works (LW). Jeg har jevnført denne 
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oversatte teksten med originalen på latin, og notene oppgir sidetall til både LW og De votis 
monasticis når jeg refererer hvor sitatene er hentet fra. Samme dobbelte referanse benytter jeg 
der jeg siterer fra noen av Luthers brev. Luthers originale brev samt Unterricht der Visitaoren 
fant jeg lettere tilgjengelig i bokverket WA enn i nettutgaven, og i litteraturlista henviser jeg 
derfor for disse tekstenes vedkommende til dette. Alle tekstene jeg gjør bruk av fra Luther er i 
litteraturlista oppført under hans navn med tittel og årstallsreferanse, men i oppgaveteksten 
refererer jeg til sidetall i bindet av WA der teksten står. Notene presiserer dette. 

Reformasjonens nye kirkelov for Danmark-Norge, Kirkeordinansen 1537/39, kom 
som tekstutgave i 1989 med innledning av kirkehistoriker Martin Schwarz Lausten. Sitatene 
mine er hentet fra denne utgaven. Øvrige kirkelover fra reformasjonen og fram til eneveldet er 
samlet i original språkform av Holger Rørdam i Danske Kirkelove, og jeg siterer fra dette 
verket. Superintendent Peder Palladius’ skrifter er en sentral kilde for oppgavens kapittel om 
reformasjonen i Danmark-Norge. Her bruker jeg tekstene slik de er trykket i original form i 
Peder Palladius’ Danske Skrifter utgitt ved Lis Jacobsen. I litteraturlista er Palladius’ skrifter 
oppført i kronologisk tur og orden, ordnet etter forfatterens navn og skriftets tittel i Danske 
Skrifter, og med referanse til hvor i verket Danske Skrifter det er trykket.4 For 1600-tallet er 
Christian IV’s reces fra 1643 og Kong Christian den femtes Norske Lov av 1687 kilder, og her 
benytter jeg tekstutgaver fra hhv. 1981 og 1904. For tekstene især fra reformasjonens tid 
gjelder det at stavemåten for samme ord innen én og samme tekst ofte varierer. Jeg følger 
selvsagt originalen her.  

Riksforsamlingens Forhandlinger på Eidsvoll kom i jubileumsutgave i 1914, og verket 
danner en formell hovedkilde for min undersøkelse av hva som ble sagt i 1814. Langt mer ut-
fyllende er imidlertid dagbøkene som enkelte representanter skrev, sammen med brev. Disse 
dagbøkene er utgitt til ulike tider og publisert i eksempelvis Historisk Tidsskrift og i Yngvar 
Nielsens Bidrag til Norges Historie i 1814. I noteapparatet refererer jeg til dem med forfatter 
og årstall da de ble skrevet, mens litteraturlista gir opplysninger om hvor dagbøkene/brevene 
er trykket, ordnet etter dagboks- eller brevskriverens navn på samme måte som i 
noteapparatet. 

Til den historiske framstillingen gjør jeg især bruk av danske kirkehistorikeres 
beskrivelser og forklaringer av det kongelige kirkestyret i Danmark-Norge. Norsk 
kirkehistorie er også benyttet, men denne er mindre utfyllende for oppgavens problemstilling. 
Idet både historieskriving og kirkehistorie i dansk-norsk tradisjon etter reformasjonen er til 
dels sterkt lutherskorientert i hvert fall til helt nyere tid, leser jeg også katolske 
kirkehistorikere. 

                                                 
4 Unntaket er En kort katekismi Udlæggelse for de norske Præster fra 1541/1546. Her bruker jeg utgivelsen til 
Johannes Belsheim fra år 1900.  
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Jeg har valgt å stave de danske kongenes navn i tråd med det som var vanlig på den tid 
de selv levde. Der verk- eller boktitler omtales i oppgavens tekst i opprinnelig språkform er 
titlene satt i kursiv.  

Forskingshistorikk 

Det er til nå ikke drevet forsking på munkeforbudets historie i Norge. Ingen har heller tatt for 
seg statsledelsens skiftende holdninger til ordensreligiøse gjennom forskjellige perioder, og 
munkeforbudet på Eidsvoll er ikke utdypende drøftet. Sekundærlitteratur som eksplisitt 
behandler mitt eget emne finnes derfor ikke. Jeg gir her en sammenfattet oversikt over de til-
nærminger til Grunnlovens munkeforbud som er representert i norsk realhistorisk og idé- og 
kirkehistorisk forsking. 

For norsk historieforskings undersøkelser og analyser av grunnlovsverket i 1814 synes 
det som noe av en regel at man er lite opptatt av religionens rolle i forfatningen. I andre 
halvdel av 1800-tallet tok historikerne for seg det som skjedde i 1814 med innfallsvinkel først 
og fremst mot selvstendiggjøringen i seg selv og de historiske bakgrunnsfaktorene for denne. 
Yngvar Nielsen tok senere også for seg forhandlingene på Eidsvoll, men i omtalen av reli-
gionsspørsmålet er det jødeforbudet han vier oppmerksomhet. Munke- og jesuittforbudet 
nevnes bare summarisk.5 I 1914 feiret Norge 100-års-jubileum for Grunnloven, og forsking 
som springer fram i tida etter dette legger fortsatt vekt på de politiske omstendighetene rundt 
frigjøringen. Halvdan Koht hevdet nå at sprenging av unionen med Danmark var båret fram 
fra norsk side av folkesuverenitetsidéen, og fant denne som grunntema for hele prosessen som 
ledet til Eidsvoll.6 I boka 1814. Norsk Dagbog hundre Aar efterpaa går han igjennom selve 
forhandlingene dag for dag. Når han kommer til forsamlingens behandling av religionspara-
grafen konstaterer han ”en intoleranse som fra nutidens standpunkt synes underlig.” Koht 
refererer forslaget som ble fremmet om å utelukke jesuitter og munkeordener, og tolker det i 
lys av den alminnelige intoleransen han har slått fast:  

Her var det at sorenskriver Christie, en mann som ikke var synderlig christelig og i ethvert 
tilfælde var sterkt antiklerikal, fik ind bestemmelsen om at landet skulde være stengt for 
jesuiter og munkeordener, samstundes med at han forsvarte jødenes utelukkelse. Det var et par 
prester, Hount og Midelfart, som talte toleransens sak. Men Diriks [forsamlingens ordstyrer] 
støttet Christie, og et overvældende flertal fulgte ham.7

Argumentet om det farlige frafall til katolsk, som altså er dét forslagsstilleren selv framhever, 
synes å ha gått Koht forbi. Arne Bergsgård er den av 1900-tallshistorikerne som gjør et poeng 
ut av religionens store rolle i samfunnet i 1814. Han ser Christies anliggende som mer 
                                                 
5 Nielsen 1904, s.126-127 og s.191 
6 Koht 1914, s. 1-12 
7 Koht 1914, s.199 
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religionspolitisk motivert: Christie ville begrense religionsfriheten for å hindre alle slags 
”farleg avgudisk lære” i Norge. Bergsgård setter denne motivasjonen for å forby munker i 
kontrast til motivasjonen som lå til grunn i en del katolske utland som fra slutten av 1700-
tallet gikk inn for å begrense ordensvesen. Der så man ordensliv som motstridende med 
menneskets frihet, skriver Bergsgård, men Christie var bare opptatt av å bekjempe folk av 
annen tro.8 Også Bergsgård ser altså munkeforbudet som utslag av religiøs intoleranse. 

I boka 1814 fra 1951 tok Sverre Steen for seg både utviklingen fram mot året 1814 og 
begivenhetenes gang i dette året, og når han ser på grunnlovsforhandlingene vier han også 
paragrafen om religion oppmerksomhet. Her ”støtte teori og virkelighet sammen”, skriver 
Steen, og refererer til motsetningen mellom idéen om religionsfrihet på den ene side og enig-
heten om å bevare evangelisk-luthersk religion som offentlig religion i Norge på den andre. I 
prinsippet ble toleransen knesatt, skriver han, men bare for kristne, og da med innskrenkinger: 
jesuitter og munkeordener ble stengt ute fra Norge i likhet med jøder. Så identifiserer Steen en 
særskilt begrunnelse for å forby munker. Han ser forbudet som et direkte lån fra franske, 
revolusjonære forfatninger: ”De radikale i Frankrike var antiklerikale, hvorfor skulle da ikke 
deres åndsfrender på Eidsvoll stenge jesuiter og munkeordener ute, enda det ikke hadde vært 
noen slike i Norge på et par århundrer?”9 Steen peker på at det man forbød ikke fantes, og 
forklarer munkeforbudet som forfatningsmessig koketteri. 

Også Jens Arup Seip holdt splittelsen mellom toleranseidéer og evangelisk-luthersk 
tradisjon som bakgrunn da han i 1974 uttalte seg om forbudene i religionsparagrafen. Den 
evangelisk-lutherske religion la naturligvis bånd på religiøs toleranse, skriver han. Så fremmer 
han sitt eget syn på jesuittforbudet. Den nedarvete motstand mot jesuitter er i 1814 ikke 
nødvendigvis å se som intoleranse, hevder Seip:  

Det er ikke urimelig eller inkonsekvent at en ny stat, bygget på ”friheter” som lenge var 
undertrykt, ville beskytte seg mot organisasjoner som hadde det klare formål å omstøte 
grunnvollen for dette samfunn. Paragrafen om jesuitter og munker er derfor ikke å betrakte som 
en innskrenkning i den liberalisme som preget grunnloven, men som et utslag av den.10

Seip tolker munkeforbudet som uttrykk for liberalisme hos Eidsvollsrepresentantene. I fjerde 
kapittel vil vi se at Seips tolking ikke er i samsvar med begrunnelsen forslaget ble fremmet 
med i 1814. 

Norske historieverk fra slutten av 1900-tallet legger hovedvekt på samfunnsliv, økono-
mi og politiske prosesser når de beskriver året 1814. Aschehougs Norgeshistorie vier bred 
oppmerksomhet til både forhandlingene på Eidsvoll, innholdet i ulike grunnlovsutkast og 

                                                 
8 Bergsgård 1943, s.354-355 
9 Steen 1951, s.164 
10 Seip 1974, s.49-50 
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hovedtrekk ved Grunnloven, men religionsparagrafen utdypes ikke. Jødeforbudet får kort 
omtale, og dette fikk, heter det så, ”følge av ’Jesuiter og Munke-Ordener.’”11  

Idé- og kirkehistorie 

Som kjent tok Henrik Wergeland skarp avstand fra forbudet mot jøder. Etter langvarig 
offentlig debatt ble dette opphevet i 1851, og i ettertid har det fått så stor oppmerksomhet at 
religionsparagrafen har gått under navn av ”jødeparagrafen”. Norsk Idéhistorie gir i tråd med 
dette bred oppmerksomhet til Eidsvollsmennenes debatt for og imot jøder. Som avslutning, og 
med en eneste setning, omtales munkeforbudet: ”I tillegg til jøder ble jesuitter og munke-
ordener nektet adgang til det norske riket”, heter det her. Det er alt.12  

Fra kirkehistorisk hold er interessen for munkeforbudet beskjeden. I en større presen-
tasjon av norsk kirkehistorie fra reformasjonen til etter andre verdenskrig tok Andreas Aarflot 
i 1967 for seg grunnlovsdebatten om religion. Her karakteriserer han Riksforsamlingen som 
”behersket av idéene om frihet og likhet” ikke bare på det politiske området, men også på det 
religiøse. Det gamle eneveldet ga nok retningslinjene for kirkestyret, men ”[t]il tross for den 
kirkelig-konservative innstilling hos Eidsvollsrepresentantene, hadde de nye liberalistiske 
idéer som behersket politikken (…) også fått innvirkning på ett bestemt område som gjaldt 
religionsutøvelsen, nemlig i den nesten samstemmige hevdelse av religionsfriheten.”13 Aarflot 
finner frihetsidéer som bærende på religionens område. Så kommenterer han noe som har 
vært en gåte siden 1814, nemlig at forsamlingens vedtak om religionsfrihet ”falt ut” under 
sluttredigeringen av Grunnloven. Intet tyder på at dette var en bevisst handling, mener 
Aarflot: ”[d]et var i virkeligheten temmelig stor samstemmighet om det berettigete i en lov 
som ga frihet til de forskjellige former for gudsdyrkelse (…).”14 Han omtaler verken jøde- 
eller munkeforbud.  

Einar Molland tematiserte i 1979 debattene om religion på Eidsvoll i større bredde, og 
påpekte representantenes dilemma i spørsmålet om religionsfrihet: ”Eidsvollsmennene hadde 
to motstridende interesser, å hevde religionsfrihetens prinsipp og å bevare den gamle tingenes 
tilstand med et konfesjonelt enhetlig folk. Den siste interessen var den sterkeste.”15 Munke-
forbudet forklares kort, men presist: ”Eidsvollsmennene ønsket et protestantisk folk uten 
apostater”, og Molland skriver at forbudet ble begrunnet med fortidslovgivernes ”Faderomhu” 
når de verget landet mot katolsk propaganda. Hvorfor slik politikk syntes nødvendig i 1814 
utdypes ikke.  

                                                 
11 Feldbæk og Dyrvik 2005, s.212-213 
12 Sørensen 2001, s.69 
13 Aarflot 1967, s.289-290 og s.292 
14 Aarflot 1967, s.293 
15 Molland 1979, s.16-17 
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Berge Furre fremmet i 2002 en hypotese om at bortfallet av bestemmelsen om reli-
gionsfrihet ikke skyldtes redigeringsfeil, slik man i ettertid hadde forklart det. I artikkelen 
”Kva skjedde med religionsfridomen på Eidsvoll 1814?” argumenterer han for at religions-
spørsmålet den gang var altfor viktig til at en ”glipp” som dette kunne passere ukommentert, 
og at redaksjonskomitéen må ha hatt en klar hensikt når de utelot frihetspassusen.16 De ville 
stramme inn religionsstyret, mener Furre. Han nevner også forbudslinja mot munker, og 
begrunner den liksom Molland med at jesuitter og munker kunne spre propaganda for katolsk 
tro.17 I Furres forklaring framstilles imidlertid begrunnelsen i 1814 som klarere formulert fra 
forslagsstillerens side enn det oppgaven finner korrekt. Som teolog og historiker utlegger 
Furre Christies intensjon uten at dette går fram av det han skriver. Oppgavens tese er at 
munkeforbudet ikke lar seg forklare eller forstå uten kjennskap til dets forhistorie. Her vil vi 
derfor først legge fram denne forhistorien, og deretter ta for oss forslagsstillerens innlegg og 
utlegge hans motivasjon. Selve Christies innlegg framstår nemlig med en argumentasjon av 
innforstått karakter.    

To nyere norske kirkehistoriske framstillinger skal også nevnes. Norsk Kirkehistorie er 
opprinnelig fra 1991, men kom i nye opplag i 1993 og 2005. Her nøyer Bernt T. Oftestad seg 
med å slå fast at ”Den politisk-religiøse enheten i riket skulle sikres. Munkeordener og jesuit-
ter skulle holdes ute. Det gjaldt også jødene (…)”.18 Illustrert norsk kristendomshistorie fra 
2002 skiller sg ut ved å nærme seg munkeforbudet med en hypotese, til forskjell fra både 
Molland og Furre. ”Årsaken til at forbodet hadde kome med, var truleg at ordensfolk vart 
oppfatta som ein særleg dynamisk del av den katolske kyrkja, og eidsvollsmennene ville 
hindre katolsk innverknad i landet”, skriver Hallgeir Elstad her.19

 Denne siste tilnærmingen er i tråd med oppgavens egen, men oppgaven forfølger 
hypotesen videre i to retninger. For det første fortelles historien om munkeforbudet fra 
utspringet i den tyske reformasjonen og videre gjennom reformasjonsinnføring i Danmark-
Norge fram til eneveldets tid. Slik kommer alle dets lag av motivasjon fram som bakgrunn for 
at forbudet innføres på Eidsvoll. Dernest spør oppgaven hvorfor det var så om å gjøre å 
avverge katolsk innflytelse i Norge i 1814. Her knytter oppgaven an til Furres understreking 
av religionens betydning for statsstyret – et perspektiv historikere altså har lagt liten vekt på. 
Oppgaven trekker også fram argumenter i begrunnelsen for å forby munker som til nå har 
vært oversett. 

Til sist et blikk på omtalen av munkeforbudet i Den katolske kirkes historie i Norge fra 
1993. Her gjengir Bernt I. Eidsvig summarisk at forsamlingen vedtok å utelukke jøder, 

                                                 
16 Furre 2002, 267-269 
17 Furre 2002, s.275 
18 Oftestad, Rasmussen og Schumacher, heretter Oftestad et. al. 2005, s.181 
19 Elstad og Halse 2002, s.284 
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jesuitter og munker. Så kommenterer han: ”Forbudet mot jesuittene er påfallende. Ordenen 
ble opphevet i 1773 og først gjenopprettet 7. august 1814. Den fantes altså ikke på det 
tidspunkt Grunnloven ble vedtatt. Det er utenkelig at planer om gjenopprettelse kan ha vært 
kjent i Norge våren 1814.”20 Også fra katolsk side forklares forbudet dermed som unødvendig 
idet fenomenet man forbød ikke fantes. Verken forbudets historiske forankring eller 
begrunnelsen det gis på Eidsvoll er tatt med i Eidsvigs omtale.  

Disposisjon 

Framstillingen er ordnet kronlogisk og inndelt i fire kapitler. Kapitlene er avgrenset for å 
markere hvordan motivasjonen for å forby ordensreligiøse endrer seg i tråd med både politisk 
utvikling og utvikling innen ordensvesenet. Hvert kapittel beskriver dermed et motivasjons-
grunnlag som på ulike vis framstår som forskjellig fra motivasjonen i kapitlet før. Også utvik-
lingen i det kongelige kirkestyret beskrives. Kapitlene er tematisk inndelt i tre til fire deler. 

Første kapittel konsentrerer seg om Martin Luthers oppgjør med munkevesenet. Her 
ser vi på den storstilte samfunnsomleggingen dette oppgjøret inngår i ved at Luther går til 
opprør mot hele pavekirka som institusjon. Det er en teologisk argumentasjon vi følger, og 
den legger grunnen ikke bare for luthersk ettertids munkemotstand, men også for kongelig 
kirkestyre. 

Andre kapittel tar for seg reformasjonens innføring i Danmark-Norge, med utgangs-
punkt i den store endring i maktgrunnlag som de lutherske tankene ga kong Christian III. 
Lovene han la mot ordensfolket leses på bakgrunn av en kort klosterhistorikk. I kapitlet er 
også den teologisk formulerte videreføringen av Luthers argumenter sentral. Vi følger super-
intendent Peder Palladius’ bestrebelser for å avlære allmuen dens tiltro til munker og nonner, 
og ser på problemene som tegnet seg i det gjennomkatolske Norge.  

Tredje kapittel ser på reformasjonens konsolidering i Norge og Danmark. Nå skjer en 
kraftig innstramming av hva rett lære går ut, som politisk styringsmiddel for å sikre kongelig 
kontroll. Ordensreligiøse er blitt et utenlandsk fenomen, og i kampen for den rette lære 
bekjempes munker som fremmedreligiøse fiender av kongen, staten og Gud.  

Fjerde kapittel dreier seg om Eidsvoll 1814. Oppgaven gir et bakgrunnsriss av de 
dramatiske omstendighetene som førte våre første folkevalgte til riksforsamlingen, for at vi 
kan forstå den spente situasjonen Grunnloven ble til under. Deretter redegjør kapitlet for 
debattene som ledet fram mot forslaget om munkeforbud. Mot denne forhistorien beskrives 
munkeforbudets inntreden, reaksjonene det ble møtt med, og, som avslutning: forklaringen 
det ble gitt tre år etter Eidsvoll. 

                                                 
20 Eidsvig 1993, s.152 og s.154 

 10



Oppgaven munner ut i en sammenfattende konklusjon. Her samles tråder fra de ulike 
kapitlene. Veid mot forskingslitteraturen til nå diskuterer oppgaven deretter sin hypotese om 
munkespørsmålet på Eidsvoll, og hvordan forbudet og dets begrunnelse kan kaste nytt lys 
over forhandlingene i 1814. 
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Kapittel 1 

Reformasjonen: Martin Luthers munkeoppgjør 
Och skal thet were Munckene friidt och obent fore att wdgaa aff Clostrene, huilcke som ther 
icke wille indebliffue; och the, som therinde bliffue wille, the skulle were theris Formendt, 
Abbetther, Prierer eller Prouester ther i Closterne hørige och lydige fore, och føre ett gott, erligt 
og christeligt Closter Leffnit, eller gange wdt aff Closterett.1  

Med disse ordene i kong Christian III’s første københavnske recess fra 1536 innledes en 
statsstyrt nedbygging av klosterliv i Danmark-Norge. De munker som ønsker å gi opp 
ordenslivet stilles fritt til forlate klostrene, mens de som vil holde fast ved klostertilværelsen 
formanes til å være sine religiøse overordnete lydige, samt føre et ærlig og kristelig liv bak 
murene. Loven ble kunngjort på herredag i København 30. september, da den nyslåtte kongen 
erklærte for en bredt sammensatt forsamling av adel, borgere og bønder at reformasjonen var 
offisielt innført i hans dansk-norske rike.  

Omleggingen innførte ikke bare en ny oppfatning av hva ”christeligt” gikk ut på, og 
medfølgende avvikling av katolske religiøse nøkkelinstitusjoner som klostrene. Reforma-
sjonens program, slik det på dette tidspunkt var gjennomført i en rekke tyske stater der 
fyrstene hadde gått over til Luthers lære, innebar samtidig en endring av hele samfunns-
strukturen, der blant annet all makt over kirkelivet ble lagt direkte under kongen. Christian 
III’s formaning til gjenblivende klosterfolk om lydighet mot deres overordnete sender i så 
måte et viktig signal: det er også lydighet overfor seg selv han krever. Gjenværende abbeder 
og priorer og nyinnsatte biskoper får nemlig i tråd med det reformerte statsstyret Hans 
Majestet som sin jordiske sjef. Når vi her i oppgaven tar for oss de styrendes lover og 
retningslinjer mot ordensreligiøse framover århundrene til Eidsvoll 1814, vil vi også ha blikk 
mot hvordan lovene inngår i en maktpolitisk strategi som dreier seg om kontroll over 
befolkningen.  

Oppgavens ledetråd er altså den gjeldende motivasjon vi på ulike historiske tidspunkt 
kan spore hos de evangelisk-lutherske styrende, for å gå imot nettopp munkevesen. Den 
dansk-norske delen av undersøkelsen begynner med Christian III’s regjeringstid, men som vi 
forstår viderefører denne kongens munkeoppgjør en tilsvarende politikk på tysk hold. Der ble 
den nye munkepolitikken iverksatt og gjennomført i tråd med skrifter formulert av Martin 
Luther personlig. Reformatoren står dermed som premissleverandør for tankene vi her skal 
forfølge historisk, og for all senere reformert munkemotstand.  

                                                 
1 Danske Kirkelove 1, s.2. Recessen omtaler kun munkers religiøse framtid. Først i den langt nøyere utarbeidete 
Kirkeordinansen som ble ferdigstilt året etter, omtales nonners liv - i eller utenfor klostrene. For dem gjaldt 
andre forskrifter enn de som gjaldt for menn. Dette ser vi på i Kapittel 2.  
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Det er også Luther som med bibelsk referanse forlener fyrstestanden med det styrings-
ansvar for samfunnets kirkeliv som vi hørte Christian III innta. Med på kjøpet fikk fyrstene et 
overordentlig viktig redskap for kongelig kontrollpolitikk over befolkningen: for Luther er 
lydighet mot de styrende et avgjørende ledd i den nye forståelsen av begrepet kristelig. I dette 
første kapitlet går vi derfor til Martin Luthers egne tekster og holdninger. Hvordan ordla 
reformatoren seg mot klosterlivet som religiøs institusjon? På hvilken måte etablerer han 
lydighet mot staten som religiøst prinsipp – og innsetter fyrstene som øverste kirkemakt? 

DEL 1: Med fyrstemakt mot klosterliv i forfall 

Luthers oppgjør med den katolske kirkas ordensliv begynte som en kritikk innad, mot nega-
tive trekk i institusjonen han selv, en presteviet augustinermunk, var del av. Som tilsynsprest 
innen egen orden fant han ikke bare mislighold av religiøse plikter i klostrene han besøkte. I 
gjestehusene observerte han dessuten et alt annet enn religiøst liv i fri utfoldelse – anført av 
omvandrende tiggermunker med tilhengerflokkene som fulgte dem. Sladder, fyll, umoral og 
fråtseri sto på deres dagsorden, noterte Luther, og dessverre fikk de ofte selskap av klostrenes 
egne beboere. I et bekymret brev tilsynsprest Luther skrev til abbed John Lang i Erfurt i 1516 
finner vi eksempel på reformatorens første utfall mot klosterliv på avveier. Virksomheten i 
gjestehusene måtte stoppes om ikke klostrene selv skulle ødelegges, lød beskjeden. Abbeden 
pålegges å fra nå av føre nøye regnskap over hva som egentlig går med av øl og vin, brød og 
kjøtt, dag for dag – og dessuten hvem av gjestene det er som setter det til livs: 

Med en slik ordning kan du (hvis jeg ikke tar helt feil) finne ut om klosteret er et kloster eller 
bare et rent vertshus.(…) Jeg vil også at du skal føre særskilt liste over besøkene til tigger-
munkene og de som følger med dem. Da vil du kunne holde fram for disse hvileløse og 
fordringsfulle personene som skryter så uhemmet av hvor nyttige der er og hvilke mengder 
gode gjerninger de går rundt og utfører, at det i stedet er meget betydelige drikkeferdigheter de 
er opptatt av å praktisere. 2

Som tilføyelse til brevet bemerker Luther at Erfurt-klosteret religiøst sett framsto som et av de 
mest velfungerende i hele distriktet – i kontrast til forholdene andre steder.  

Sykdomstegn innen klostervesenet var bare ett eksempel blant mange på 
kritikkverdige sider ved pavekirkas religiøse virksomhet, dét var en oppfatning flere enn 
Luther delte. I 1517 var det han selv presenterte de såkalte Avlatstesene: oppgjør med et 
særlig forargelig religiøst misbruk. I løpet av striden som fulgte ble Luther klar over at den 
reformen av kirka som så mange etterlyste, ikke ville komme i gang med kirka selv som 

                                                 
2 Luther 1516, i: Kritische Gesamtausgave/Weimarer Ausgabe, heretter WA, Briefwechsel (Br.) 1. Band (1), s.41-
42. Gjengitt i Luther’s Works (LW) 48, s.14-16 
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igangsetter. Alternativet som da fantes for å få rettet på misforholdene var å få sammenkalt et 
såkalt konsil, et beslutningsdyktig råd for kirkesaker, men vel å merke ikke ledet av paven 
selv, slik skikken var.3  

Det Luther gjør i denne situasjonen er å i stedet henvende seg til landets fyrster, i håp 
om at denne ”verdslige” stand kan se kirkereformen som sitt ansvar, og få konsilet i stand. 
Skriftet han forfatter i dette ærend omtales som et av de mest betydningsfulle fra hele den 
protestantiske reformasjonen. An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen 
Standes Besserung ble utgitt i 1520, og her formulerer Luther en detaljert kritikk av alle typer 
maktmisbruk innen pavekirka, på alle de områdene der denne var synlig og hadde innflytelse i 
samfunnet.4 Her inngår reformatorens første systematiske og offentlig presenterte kritikk av 
klostrene som institusjon, og av klostertilværelsen som religiøs livsform. Men det er ikke bare 
totaloppgjøret med korrupt, katolsk samfunnsmakt og vanartet religiøsitet som gjør skriftet 
skjellsettende. Det er i dette kampskriftet Luther fremmer sin teologisk funderte begrunnelse 
for at fyrstene er de rette til å styre kirkelivet. 

Adelsskriftet: fyrsteansvar for kirkereform 

Luthers oppgjør med klostervesenet er altså fra starten av en del av et grunnleggende oppgjør 
med hele paveveldet. Adelsskriftet viser både hvor bredt Luthers reformprosess er anlagt og 
hvor teologisk han går til verks i sin kritikk: bibelsitater ledsager de fleste utfallene. Det er på 
bakgrunn av sin egen, nyvunne forståelse av Skriften han våger å utfordre de religiøse 
autoritene så voldsomt som han gjør, og Adelsskriftet setter på avgjørende punkter fram en 
radikalt ny teologi, som også munkemotstanden må forstås i lys av.  

Til den kristne adel av tysk nasjon lyder Luthers innledningshilsen til fyrstene, med 
tema poengtert i fortsettelsen: vedrørende forbedring av kristenhetens tilstand. 5 Hittil hadde 
det helt udiskutabelt ligget under pavekirka selv å ivareta orden og organisasjon innen alt 
religiøst liv, og når reformatoren her appellerer til en stand som er definert som ”verdslig” for 
å ordne opp i kristenlivets samlete kår, så omrokkerer han på grunnleggende maktforhold i 
samtida. Det er også fyrstenes egen forståelse av disse maktforholdene og av deres rolle i 
samfunnet han utfordrer. Derfor er første del av Adelsskriftet en teologisk fundert begrunnelse 
for at adelen han henvender seg til – en kristen adel vel å merke – både er i sin rett og i sin 

                                                 
3 Konsiler var vanlig som øverste maktinstans for kirka i senmiddelalderen, og de ble organisert og ledet av 
paven og hans administrasjon (kurien), som da kunne styre dagsorden og alle vedtak – og boikotte alt uønsket.    
4 Luther 1520, i: WA 6, s.404-469 
5 Min oversettelse av tittelen, Til den kristne adel av tysk nasjon vedrørende forbedring av kristenhetens tilstand, 
er i tråd med autorisert amerikansk oversettelse i LW: To the christian nobility of the German nation concerning 
the reform of the christian estate, LW 44, s. 115. Inge Lønning foreslår Til den kristne adel av tysk nasjon om 
bedring av kristendommens kår, med ordet ”kristendom” brukt anakronistisk (ordet eksisterte ikke den gang) for 
å kaste best mulig lys over skriftets intensjon. Lønning 2004, s. 85  
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plikt til å gripe ansvaret Luther legger på dem: å bringe kristenlivet på rett kjøl. For denne 
oppgaven er det interessant at første argument reformatoren fremmer for fyrstemakt over 
kirka, samtidig utgjør et teologisk hovedargument for å gå ut mot ordensreligiøse. Han 
skriver:  

Man har funnet på at pave, biskoper, prester og klosterfolk kalles den geistlige stand, mens 
fyrster, grever, håndverkere og bønder kalles den verdslige stand – men dét er ikke annet enn 
hykleri og bedrag, som ingen skulle holde seg tilbake på grunn av, og av følgende grunn: Alle 
kristne tilhører i sannhet den geistlige stand, og det er ikke noen forskjell mellom dem i så 
måte, forskjellige er vi bare gjennom det embete vi har, som Paulus sier i 1. Korint., 12ff: at vi 
er alle ett legeme, men hvert medlem har sitt eget arbeid som det tjener de andre gjennom. Og 
det kommer av at vi har én dåp, ett evangelium og én tro, og på grunn av dem er vi alle 
likeverdige kristne, for det er dåpen, evangeliet og troen som alene gjør oss til geistlige og 
kristne folk.6

Det Luther her gjør, er å motstride hele pavekirkas inndeling av samfunnsmedlemmene i 
stendene ”verdslig” og ”geistlig”. Inndelingen er en oppfinnelse uten belegg i Skriften. Det 
hersker ingen annen forskjell innen kristenhetens medlemmer, sier Luther, enn den at de har 
forskjellige oppgaver her i verden, og dermed tjener sine medmennesker på ulikt vis. Med 
erklæringen om at alle er like geistlige avviser Luther den ”beskyttelsesmuren” pavens kretser 
har forskanset seg bak: forestillingen om at de som eneste og opphøyet geistlig stand er hevet 
over verdslig lov. Noen slik beskyttelse ønsker ikke Herren at de religiøse skal ha, sier Luther 
til fyrstene, og dermed legitimerer han fyrstestandens aksjon mot paven. 

Når reformatoren på teologisk grunnlag opphever skillet mellom geistlig og verdslig 
stand, avviser han samtidig pavekirkas helt grunnleggende religiøse legitimering av ordens-
livet. Munker og nonner ble sett på som i særlig grad elitekristne, ved at de gjennom sine 
løftebelagte og verdensavsondrete liv kunne tjene Gud i bønn og tilbedelse døgnet igjennom. 
Med sine fromme gjerninger opparbeidet de et reservoar av nåde og Herrens velsignelse, lød 
pavekirkas syn, og dette overskuddslageret av salighet kunne verdslige folk nyte godt av. Til 
ulike anledninger kunne man ”kjøpe” forbønner, sjelemesser og andre religiøse tjenester i 
klostrene. Luthers innledende argumentasjon i Adelsskriftet avviser enhver tanke om slike 
elitære kristenliv. Alle har saligheten innen rekkevidde når de tjener Gud i sitt daglige virke 
eller embete – dét er Luthers kjernetanke, og den er radikal.7

Enhver skal lyde øvrigheten 

Forfatterens medisin mot adelens tafatthet overfor pavekirka er å minne dem om hva som er 
deres embeter, i det store samfunnslegemet av kristne. Det gjør han ved å sitere Paulus:  

                                                 
6 WA 6, s.407 
7 Denne teologiske kjernetanken om at dåpen er det ene og fundamentale ordinasjonssakrament er av ettertida 
kalt ”læren om det alminnelige prestedømme”. Den gjør alle kristne til likemenn. Lønning 2004, s.84 
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”La hver sjel (jeg går ut fra det omfatter pavens også) være underlagt de verdslige myndigheter; 
for de bærer ikke sitt sverd forgjeves, men for å tjene Gud ved å straffe de onde og komme de 
gode til unnsetning.” [Rom.13, 1-4]. Og sankt Peter sier likeså: ”Vær lydige mot all øvrighet 
for Herrens skyld, som vil at det skal være slik.” [1.Pet. 2, 13 og 15].8

Gud har gjort det til fyrstestandens embete å holde orden i samfunnet, slår Luther fast. Og 
samtidig som han har innsatt adelen som ordensmakt, har han pålagt alle øvrige samfunns-
medlemmer lydighetsplikt mot verdslig myndighet. Fyrstenes embete skal utøves innen hele 
kristenheten, pave og biskoper, prester og munker og nonner og alle andre er inkludert. Alt 
hva kirkeretten har sagt i strid med dette er ikke bare ukristelig, det er unaturlig, argumenterer 
Luther: hvis man vil hindre verdslige myndigheter i å skjøtte sitt arbeid overfor dem med 
religiøs beskjeftigelse, så må man jo også hindre skreddere, murere, kokker, snekkere, bønder 
og alt arbeidsfolk i å forsyne pave, biskoper og munker med sko, klær, hus, mat og drikke! 
Enn si i å betale dem kirkeskatt, legger han passende til. ”Den som er skyldig, han skal lide”, 
lyder Luthers handlingsregel for samfunnets ordensansvarlige.  

Sannheten er, sier han, at pavens menn – han kaller dem røvere og kjeltringer – er 
livredde for et uavhengig konsil. ”Muren” deres er ikke annet enn én av flere skremsels-
strategier pønsket ut for å hindre myndighetene i å gripe inn mot dem. Til nå har de lyktes så 
godt at konger og fyrster ”tror det ville være en forbrytelse mot Gud å ikke adlyde 
romanistene i alt deres lumske og listige spøkelsesvesen”, skriver Luther. Men, får fyrstene 
høre: i dette tilfelle har det ikke vært Gud, men djevelen de har vært lydige mot.9  

Når Luther erklærer fyrstestand og adel for innsatte av Gud selv til å styre og holde orden 
over sine medkristne i samfunnet, er det middelaldersk tenkning som ligger til grunn, påpeker 
kirkehistorikeren Thorkild C. Lyby.10 Det er i tråd med høymiddelaldersk samfunns-
oppfatning når Luther slår fast at hver sjel skal underkaste seg og være lydig mot samfunnets 
øvrighet. Denne tankegangen legger altså retningslinjer for det kirkestyret som blir dansk-
norsk i 1536, og som vi skal følge framover århundrene til Eidsvoll i 1814.  

Fyrsten som troens fortolker 

Luthers intensjon med appellen til adelen er å få sammenkalt et konsil. Men på konsilet er det 
pavens falske forfekting av hva kristenliv og trospraksis går ut på som vil være tema, og 
samme pave har forskanset sin egen posisjon som ubestridelig enefortolker av alt som har 
med Skriften å gjøre. Luther innser at all reform kan strande på pavens tilbakevising av alle 

                                                 
8 WA 6, s.409 
9 WA 6, s.407  
10 ”Jo nærmere man ser på, hvad Luther rent konkret har sagt om samfundets styrelse og den verdslige øvrigheds 
pligter og rettigheder, jo mere træder de middelalderlige elementer i hans tænkning frem. (..) Den bestående 
ordning var for ham den bestående, fordi Gud havde ønsket, at den skulle være til. Og derfor skulle den 
respekteres – uden nogen diskussion af dens berettigelse fra undersåtternes side.” Lyby 1993, s.182-183 
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andres rett til å utlegge Bibelen. Hans eneposisjon må derfor utfordres, og i dette ærend 
leverer reformatoren et helt avgjørende maktredskap til ettertidas reformerte statsledere. Han 
overdrar også retten til å utlegge Guds ord til fyrstene.  

Når pavefolket gjør seg til eneste autoritet over den Hellige Skrift, skriver Luther, da 
kan de ikke vise til et eneste av Skriftens egne ord for å belegge sin sak. Selv kan han imidler-
tid imøtegå dem med Paulus, som i 1. Korint. 14 slår fast at ”dersom én som sitter og hører en 
annen utlegge Guds ord, selv får noe bedre åpenbart, så skal den som taler, tie og gi plass for 
den andre.”11 Til hvilken nytte skulle et sånt bud være, spør Luther, hvis vi tvinges til å feste 
lit bare til han som sitter og snakker, eller til én som sitter øverst? Han viser så til Kristus selv 
som har uttalt det samme, og siterer elleve andre skriftsteder som bekrefter og støtter Paulus’ 
ord. I følge evangeliet ”er det enhver kristens plikt å ta seg av troens sak, å forstå den og 
forsvare den, og fordømme alle villfarelser”, konkluderer Luther.12 Han forfølger argumenta-
sjonen om det alminnelige prestedømmet, med dåpen som eneste ordinasjonssakrament: ”hvis 
vi alle er prester, som ovenfor er sagt, alle med én tro, ett evangelium og et eneste nødvendig 
sakrament, hvorfor skulle vi ikke også ha makt til å vurdere og bedømme hva som er rett eller 
urett i troens spørsmål?”13 På dette teologiske grunnlag kan alle de troslivets reformer som 
Luther vil ha opp på et konsil, fritt diskuteres, og de påkrevde forandringer gjennomføres – 
dét er reformatorens budskap i Adelsskriftet. 

Noe konsil der fyrstene kunne gjøre bruk av denne hvermannsretten for å si imot paven, ble 
aldri noe av. Men selve retten til å utlegge Ordet kom til å bli brukt for alt den var verdt av 
maktsultne fyrster som fra 1520-årene av tok styring over sine lands kirker. Utover århundret 
fant man det stadig mer hensiktsmessig å se bort fra den lille detaljen at Luther utstrakte sitt 
mandat til å gjelde enhver kristen. Tradisjonen kong Christian III i 1536 plasserte seg selv og 
sine etterfølgere i da han staket ut evangelisk-luthersk kurs for kirkestyret i Danmark-Norge, 
beveget seg således dit hen at man kom til å utlegge Luthers ord som et mandat overdratt til 
fyrstene alene.14  

                                                 
11 WA 6, s.411 
12 WA 6, s.412  
13 WA 6, s.412. Se for øvrig note 6. 
14 Luther selv skilte klart mellom det han kalte de to regimenter: det åndelige og det verdslige. Begge er innsatt 
av Gud, men de er forskjellige i styringsmåte og gyldighet. I det åndelige regjerer Gud selv over sjelenes veier – 
i det verdslige har Han etablert en styringsform som gjør bruk av menneskene, for å trygge deres jordiske ve og 
vel. I det åndelige rike hersker ikke annen makt enn Ordets kraft, men det verdslige regimente kjennetegnes av at 
her skal utøves makt og tvang. Synd må holdes nede så samfunnets orden ikke går i oppløsning. For å sikre et 
slikt fellesskapets beste har Gud introdusert embetene i kategorien ”øvrighet”. Og på samme måte som øvrig-
heten er kallet til å befale og utøve makt, er undersåttene deres etter Luthers forståelse kallet til å underordne seg 
sine foresatte og adlyde deres anvisninger. 

I Kirkeordinansen 1537/39 går Christian III i tråd med Luthers lære opp et skille mellom disse to regi-
mentene, med en kirkelig og en kongelig del av ordinansen. Men som vi skal se især med Christian IV’s (1596-
1648) kirkestyre, innrømmet denne kongen seg selv full utlegningmakt også innen det kirkelige regimentet. Alle 
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Adelsskriftet: reform av klosterliv med forfallstrekk 

Autoriseringen av fyrstene i Adelsskriftet etterfølges av omfattende og detaljert framstilling 
av alle sidene ved samtidas kristenliv som Luther mener bør gjennomgå reform. En hel del av 
de nærmere førti punkter og underpunkter omfatter klosterliv og ordensvesen, og som all 
kritikk i skriftet er også klosterkritikken anlagt med bredside mot paven og hans medløpere. 
Luthers første anklage mot ordenslivet rettes i tråd med dette mot klostrenes organisering. 

Paven har funnet på ordet kommendere, skriver Luther, hvilket går ut på at han inn-
setter en av sine egne kardinaler som bestyrer for særlig rike og mektige klostre i Tyskland, i 
stedet for rettmessige abbeder. Dette er det samme som å forære bort en sekk med gullpenger, 
mener Luther, og det innebærer at alt religiøst liv forsømmes. Pavetjenerne driver nemlig 
klostrenes egne folk ut for å selv å kunne innkreve inntektene fra godset, og så ansetter de ”en 
eller annen bortløpen munk” til å sitte i kirka for lusebetaling, og selge bilder til pilegrimene. 
Ingen messer, innen bønner, men veldige rikdommer rett i pavens kasse: ”Dette er hvordan 
Romafolket øker tilbedelsen av Gud og tar vare på klostrene!”15   

Reformatorens neste skyts rettes imidlertid mot landets egen munkebestand. De har 
ikke lenger noen anelse om hva det egentlig vi si å holde messe, hevder Luther. Man holder 
messer i tide og utide, til ære for stiftelser og klostre og levende og døde om hverandre, og de 
er ikke bare til ingen nytte - ”for messen er et sakrament, og den kommer kun den til gode 
som selv deltar” - men messene reiser også, skriver han, en mektig vrede hos Gud selv. 
Dessverre har de religiøse i mange år sett det å holde messe som en levebrødsjobb, 
konstaterer han. Man blir simpelthen munk som en måte å tjene til livets opphold på. De 
ugudelige messene som kommer ut av dette bør etter Luthers mening opphøre umiddelbart, og 
han følger opp med en henstilling til alle unge menn som måtte overveie ”munkeyrket”: 
”Derfor vil jeg fra nå av råde en mann til heller å bli gjeter eller en eller annen slags 
håndverker, enn til å bli prest eller munk – med mindre man på forhånd har absolutt klart for 
seg hva det å feire messe egentlig går ut på!”16

Tiggermunkene har Luther nå fått enda mindre til overs for. Helst vil han ha alle deres ordener 
oppløst, skriver han rett ut – ”hjelp oss Gud” - men inntil videre foreslår han å i det minste 
samle dem i et par klostre der de kan forsørges, så man slipper å ha dem rekende 
landeveislangs, i evig krangel og strid med prestene om hvem som skal preke og høre skrifte-

                                                                                                                                                         
hans henvisninger til Herrens vilje i lovene han kontrollerte befolkningen gjennom, viser en majestet som 
konsoliderte sin egen makt ved å utrope seg til høyeste autoriserte talsmann for Gud selv. Se for øvrig Kapittel 3. 
15 WA 6, s.423. Undergravingen av klosterlivet som fulgte av pavens kommendering fikk godt følge av en særlig 
mulighet paven hadde innstiftet i Roma, for at munker kunne kjøpe seg fri fra munkeløftene sine med rede 
penger, om de ønsket å forlate ordenslivet. Samme pavekontor (”datarius”) solgte også embeter, gjorde uekte 
barn ”ekte”, ga dispensasjon for ekteskap som stred med kirkeretten o.a.  
16 WA 6, s.451-452   
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mål. ”Samtidig bør man se til at de mange fraksjoner og skoleretninger som er oppstått innen 
én og samme orden, avskaffes”, heter det videre. Rene bagateller førte til at de oppsto, enda 
mindre bagateller opprettholder dem, men se, skriver Luther, hva for hat og misunnelse disse 
ordenene mobiliserer seg imellom! ”[E]t godt, kristent liv blir nå verdsatt og søkt mot ut fra 
ytre lover, handlinger og metoder”, slår han fast, ”og alt hva som kommer ut av dette er 
hykleri og sjelers forderv, hvilket hvermanns øy kan se.”17  

Gjerningskristendom på kollisjonskurs med tro 

Krangel om hva som er de riktige gjerninger fører klosterboerne vekk fra troen selv, dét er det 
alvorlige ankepunktet Luther nå utdyper. Sanne klosterledere, slik de en gang fantes og var 
grunnleggere av ordener, er nå døde omtrent over alt, og etterfølgerne deres har ikke begrep 
om hva det vil si å tilbe Gud: 

I vår tid har ordenene dessverre ingen forståelse verken av Herrens gjerninger eller av hans ord. 
De gjør ynkelige martyrer ut av seg selv i evig strev etter å overholde regler, lover og levemåter 
de selv har funnet på. Men de når aldri fram til noen forståelse av hva et sant liv i ånden er, slik 
apostelen Timot. [2. Tim. 3,5.7.] selv sa det: ”de ser ut som om de lever et åndelig liv, men 
det har ikke noe innhold – de lærer og lærer, men kommer aldri dit hen at de vet hva et sant liv 
i ånden går ut på.” 18

Det er sin egen hardt tilkjempete trosforståelse Luther taler ut fra i denne kritikken, og sine 
egne krampaktige bestrebelser på å handle Gud til lags han finner utbredt i samtidas ordens-
vesen.19 Vi er her ved en kjerne i alle innvendingene hans mot klosterlivet, slik han i årene 
som fulgte kom til å formulere dem stadig krassere, nemlig det tvangspregete ved det. Ved å 
binde ordenstilværelsen fast med livslange løfter gjør man det til ”et evigvarende fengsel”, 
erklærer han, og resultatet av tvangen kan hvem som helst observere hver eneste dag:  

[J]eg ser utmerket godt hvordan klosterløftene blir overholdt, især kyskhetsløftet, som nå er 
gjort vanlig i alle klostre, til tross for at det aldri ble påbudt av Kristus selv, [Matth. 19, 11 f.] 
men bare gitt noen få, som han selv og sankt Paulus sier. Jeg vil gjerne at enhver skulle bli 
hjulpet her, og at man ikke tar kristne sjeler til fange gjennom lover og levemåter som 
menneskene selv har funnet på.20   

                                                 
17 WA 6, s.438-439  
18 WA 6, s.439   
19 Luthers personlige forståelse av Guds vesen og av Skriftens egentlige betydning kom lik en åpenbaring, etter 
år i klosteret med Bibelstudier, egentukt og kvaler. Kjernen i den er som kjent at frelsen forstås som et spørsmål 
om tro, ikke om gjerninger. Sola fides – troen alene – er det som setter sjelen i den rette kontakt med Gud, og 
mot denne menneskets overgivelse i troen svarer Herren med å skjenke sin frelse og rettferdiggjørelse. Så følger 
gudbehagelige handelinger av seg selv. Å sette gjerningene først når man søker frelse, er å vandre rett mot 
fortapelse – dét ble Luthers syn. 
20 WA 6, s.440  

 19



Den evangeliske referansen er sentral. Det er fra dette punktet han i senere skrifter kommer til 
å reise full kamp mot klosterløfter. Her nøyer han seg med å foreslå at livet i kloster får 
begrenset varighet:  

Etter min mening ville det være en nødvendig ordning, særlig i våre urolige tider, å på ny 
organisere stiftelser og klostre slik de opprinnelig ble organisert på apostlenes tid - åpne for 
enhver som ønsker å være der, og i frihet, for så lenge som vedkommende ønsker. For alle 
klostre bør være så frie at de tjener Gud av fri vilje, og ikke gjennom tvungne tjenester.21   

Vi merker oss her at Luthers motivasjon for å gå ut mot klostervesenet ikke er et ønske om 
fullstendig avskaffelse av munke- og nonneliv som sådan. Kritikken hans i Adelsskriftet er 
formulert for å få til en omlegging av det, der man gjenoppliver og tar vare på den essensen av 
dyp religiøs søken som Luther fortsatt mener klostertilværelse kan legge til rette for – men da 
som fritt og tidsbegrenset valg. Den livsvarige tvangstilværelsen vil han ha slutt på.  

Året etter skjedde det imidlertid ting i Luthers nærområde som fikk ham til å forfølge 
kritikken mot ordensvesenet videre. I løpet av dette året blir dessuten Luther selv lyst i bann 
av paven. 

DEL 2: Luther mot livsvarig klosterfengsel  
– fra egen posisjon i eksil 

Da Luther forfattet skriftet til adelen, hadde det i flere år stått så skarp strid mellom ham og 
pavemakta at reformatoren var under etterforsking av en kommisjon i Roma, mistenkt for 
kjetteri. På samme tid som han selv skrev på Adelsskriftet, forberedte paveadministrasjonen 
en trussel om bannbulle mot ham, og denne ble offentliggjort i Wittenberg i oktober 1520. I 
desember svarte Luther med å brenne offentlig både bulletrusselen og hele den kanoniske rett. 
I april 1521 ble han så ført fram for riksdagen i Worms, erklært for kjetter, med en siste 
mulighet til eventuelt å trekke alle sine uttalelser tilbake. Dét gjorde Luther ikke, som vi vet, 
og han ble dømt fredløs.22 Mens han så satt i eksil i borgen Wartburg, dit kurfyrst Frederik av 
Sachsens menn reddet ham etter riksdagen, skjedde det dramatiske i nærliggende sognekretser 
at tre prester gikk hen og brøt med sølibatløftene sine, og giftet seg.  

Løftebrudd som dette var av kirkeretten vurdert som så alvorlig at dødsdom ventet 
dem. Flere autoriteter rykket ut til deres forsvar, blant dem Philip Melanchton og Luther 

                                                 
21 Det går fram av hans senere verk om munkeløfter at Luther med ord som disse ikke refererer til noe han mener 
var eksplisitte klostre på apostlenes tid. Slike fantes ikke den gangen, men det han argumenterer for, er et 
klostervesen som er i tråd med apostlenes egne belæringer i Det nye testamente. Atkinson 1980, n.146, s.174  
22 Blant tilhørerne på riksdagen, der Luther forsvarte sine synspunkter trass livsfaren han visste de satte ham i, 
var den unge hertug Christian av Holstein, på dannelsesreise i Tyskland. Femten og et halvt år senere innførte 
hertugen reformasjonen i Danmark-Norge – da som kong Christian III.  
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selv.23 Luther bidro i debatten med to samlinger teser om munkers og presters løfter: Themata 
de Votis, der han avviste slike løfters gyldighet ved å vise til det fundamentale premisset om 
rettferdiggjørelse gjennom tro. Han hevdet også at klosterlivet slik man nå om dagen prakti-
serte det, nærmest uten unntak påførte dem som gikk inn i det skade, men tok ikke avstand fra 
klosterliv i sin helhet.  

Opprøret innenfra mot pavekirkas løftetvang stoppet imidlertid ikke med de tre første 
prestene. Til Wartburg kom informasjoner fra flere klostre om at også munker i økende grad 
tok til å bryte med løftene sine. En offentlig debatt brøt løs, der ulike holdninger til kirkas 
løftepraksis ble fremmet - Melanchton mente for eksempel at løfter måtte kunne kjennes 
ugyldige om et menneske ikke greide å etterleve dem, for å unngå et liv i synd. Det var en 
holdning Luther tok skarp avstand fra. I et brev til Melanchton skriver han: ”Følger man den 
argumentasjonen videre, vil du jo bli nødt til å innrømme at de hellige budene selv bør 
avskaffes!”24 Andre brev til venner og kolleger viser grundige overveielser fram mot Luthers 
egen soleklare konklusjon: klosterløftene måtte avvises på udiskutabel skriftbelagt grunn, som 
stridende mot Herrens egne ord. Dette arbeidet tok han selv fatt på med boka som ble fullført 
senhøstes 1521: De votis monasticis Martini Lvtheri ivdicivm, Martin Luthers dom over 
klosterløfter.25

Martin Luthers domfellelse av klosterløfter 

Luthers utgangspunkt var altså at munker også i klosteret han selv hadde tilhørt hadde brutt 
sine løfter om lydighet mot abbeden og forlatt ordenstilværelsen. Situasjonen de dermed satte 
seg i var ikke bare dypt alvorlig etter kirkeretten. Luther forestilte seg også hvilken sjelekrise 
de forhenværende munkene måtte komme i, ved å ha forbrutt seg mot egne edsavleggelser. 
Boka De votis monasticis Martini Lvtheri ivdicivm er dermed skrevet med flere hensikter. For 
det første er den et forsvarsskrift for de frafalne munkene, i håp om å ”reise deres samvittig-
heter opp til å stå framfor Gud med fast tillit, og gjøre dem trygge og sikre”, slik det heter i 
bokas avslutning.26 Men med sitt endelige oppgjør med munkeløfter mente Luther dessuten, 
slik han skriver i et brev, å rette et dødbringende støt mot en grunnpilar innen pavekirka, og 
dermed mot hele pavekirka selv.27  

                                                 
23 Melanchtons brev til kommisjonen som skulle vurdere den enes skjebne, en tidligere student av Luther, antas å 
ha berget prestens liv. Om de to andre vet man at én ble henrettet, den andres skjebne er uviss. Atkinson 1980, s. 
245-246  
24 Luther 1521a, i: WA Br.2, s.382-386. LW 48, s.297 
25 Luther 1521c, i: WA 8, s.573-669. Boka ble utgitt i februar 1522.  
26 WA 8, s.668, LW 44, s.399 
27 Da skrivingen nærmet seg slutten, omtalte Luther skriftets antatte virkning med henvisning til salmistens ord: 
”Du skal knuse dem med en jernstav; som en pottemakers kar skal du sønderslå dem!” Luther 1521b, i: WA Br.2, 
s.396-398, LW 48, s.321. Salme 2,9 
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Når vi nå skal se hvordan Luther rykker ut i sin avgjørende runde mot klosterlivet og 
den katolske kirkas løftepraksis, konsentrerer vi oss om de punktene der skriftet mot kloster-
løfter går utover det reformatoren var inne på i Adelsskriftet. Det nye, og etter hans egen 
mening fellende ved De votis monasticis, er den teologisk gjennomførte argumentasjonen som 
underbygger fordømmelsen hans.   

”Løfter Hviler Ikke på Guds Ord: De Strider Imot Guds Ord.”28

Slik lyder Luthers første hovedoverskrift i boka, og han fremmer dermed en alvorligere 
anklage mot pavekirka enn han gjorde i Adelsskriftet. Der viste han til at løftetvang ikke var 
påbudt i Bibelen. Nå tar han for seg hva Kristus og apostlene i tur og orden har sagt om det å 
avlegge løfter i det store og hele, og konklusjonen blir at livslange klosterløfter er imot hva 
Kristus selv sa. Luther tar eneboeren Antonius som levde på 300-tallet som eksempel:  

St. Antonius, munkenes far og grunnleggeren av klosterlivet, trodde og lærte på klokeste vis og 
etter kristen måte at absolutt intet skulle etterleves som ikke hvilte på Skriftens egen grunn. 
Han visste ingenting om klosterløfter og slikt seremonivesen, men han valgte frivillig å leve 
som eneboer, og ut fra egen vilje valgte han å leve ugift, etter evangelisk mønster. Så har hans 
etterfølgere gjort slik livsmåte til en edsavleggelse, til et spørsmål om forpliktelse og tvang. 
Livsførselen deres er bare en skinnetterligning og en misforstått overholdelse av Antonius’ 
regel, som er Kristus’ egen regel.29

Luther siterer så en rekke uttalelser fra apostlene som viser at det er Kristus selv man skal se 
mot og lytte til, for å leve som sann kristen – som når Johannes’ gjengir Kristi egne ord: 
”Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Jeg er døren. Jeg er veien, sannheten, og 
livet”: 

Disse og lignende uttalelser fra Skriften er klarere enn dagslyset og absolutt troverdige. Skriften 
vil tvinge oss til å fordømme alt som bare er spørsmål om regler, statutter, ordener, tanke-
tradisjoner, og dessuten alt som ikke stemmer overens med, står i motsetning til eller setter seg 
utover Kristus selv, om slike ting så hadde vært overlevert av engler fra himmelen eller innført 
gjennom mektige mirakler. Han som sa ”Jeg er veien” tillater ingen annen leder eller mester. 
(…) Enhver lov eller tradisjon som avviker fra Kristus er fordømt etter disse ord.(…) 
  Disse eksemplene viser klart at man ikke står fritt til å avlegge klosterløfter. All 
edsavleggelse av dette slaget får selve grunnen revet vekk under seg av dette tordenslaget fra 
himmelen; de er både forbudt og fordømt.30

Kristus snakker klarest mot klosterløfter i Matteus 24, 23-26, slår Luther fast med sitat: ”Hvis 
noen sier til dere: Se her, her er Messias, eller dér, så ikke tro på det. For falske Kristuser og 
profeter vil oppstå, og de skal vise svære tegn og undre. (…)Vær på vakt, jeg har sagt det til 
dere: Om de sier til dere han er i ørkenen, så ikke gå dit! – eller at han er inne i kamrene, ikke 
tro på det!” Disse ordene om kjettere kan etter Luthers mening ikke forstås som rettet mot 
                                                 
28 WA  8, s.578, LW 44, s.252 
29 WA  8, s.578, LW 44, s.252-253 
30 WA 8, s.579, LW 44, s.253-254 
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andre enn papistene og munkene. Det er de som har våget å hevde at de alene vet beskjed om 
levemåten som fører til rettferdiggjørelse og frelse. ”Dette er folkene som skryter av sine ene-
boere - kort sagt, det er de som roper folk ut i ødemarken og til de hemmelige kamre. Det vil 
si til klostrene!” 31 Pave og munker lærer bort at Kristus kun er å finne disse stedene, fortsetter 
Luther - som om frelse var å finne bare innen deres ordensfellesskap. Dermed gjør de seg til 
Skriftens falske Kristuser som trekker folk vekk fra troens grunn. 

Et annet eksempel på religiøse mistolkninger er skillet pavens lære har opprettet innen kristent 
liv, mellom en perfekt tilstand og en uperfekt, heter det så i forlengelse av Adelsskriftets 
argumentasjon. Vanlige folk tilskrives ufullkomne liv, mens pavekretsene selv innrømmer seg 
fullkommenhet. Men tro ikke, skriver Luther, at de måler forskjellen i Ånd, tro og kjærlighet! 
Slike dyder finner han selv langt mer utbredt blant folk flest enn hos pavens. De regner da 
også forskjellen etter ytre manér og gjerninger og deres egne løfter, hevder Luther, og i 
løftene finner han verken Ånd, tro eller kjærlighet: 

Den fullkommenhet som springer ut av en levende tro forakter både døden, livet og hele 
verden, og tjener menneskene i inderlig kjærlighet. Men du finner ikke noen som er mer 
begjærlige etter liv og heder – og følgelig mer blottet for tro og mer skrekkslagne for døden – 
enn de falskt utkledde munkene. Det kan ikke sies annerledes (…) enn at de som setter sin lit til 
gjerninger og løfter, ødelegger sin egen tro i prosessen. (…) Det er ren oppfinnelse å snakke om 
en perfekt og en uperfekt tilstand. Det er å spotte Gud.32

Her forsterkes læren om det alminnelige prestedømmet. Luther hevder at vanlige mennesker i 
troens egentlige henseender er mer ”geistlige” enn dem som utgir seg for slike i navnet.   

Når Luther ser på utvalget av dyder som løftene har gjort til ideal: lydighet, fattigdom 
og kyskhet, finner han ytterligere belegg for at de er uforenlige med Skriften. Han finner det 
for eksempel ”skandaløst” at løftene ikke tar med en rekke vesentlige krav som evangeliene 
faktisk stiller til den kristne. De som lever i klostre går nemlig rundt og hater sine fiender, 
påstår han. De hevner seg og krever sin rett, gir ingenting til noen og låner aldri ut - og 
dessuten handler de i strid med evangeliet når de gjør lydighet og fattigdom til et særkrav til 
munker. Gud fordrer dette av enhver, slår Luther fast. Men mens sann kristen lydighet gjør et 
menneske ydmykt og forener ham med hans neste, og sann fattigdom innebærer å ikke søke 
sitt eget, men anvende det man har til sin nestes beste, så sikter ikke klosterløftene mot slike 
mål. De gjør begge deler til ytre og overfladiske størrelser som ikke er fundert i tro, men som 
setter seg utover troen.33  

                                                 
31 WA 8, s.657, LW 44, s.381-382 
32 WA 8, s.584-585, LW 44, s.262-263 
33 WA 8, s.585-586, LW 44, s.265-266 
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Det verste er likevel kravet om kyskhet. Luther bruker Paulus som hovedvitne, der 
denne omtaler kyskhet som en Guds gave til noen få, og klart fraråder enhver annen å ta opp 
slikt liv. Sølibatsløftet står etter Luthers skrifttolking ”i direkte motsetning til evangeliet.34

Boka om munkeløfter er ordnet i hovedpunkter for å markere ulike måter Luther mener 
løftene strider mot Bibelens bud og innhold på. Vi ser på de av dem som klarest tilbakeviser 
løftene ut fra Skriften selv. Fjerde punkt er for Luther det kanskje mest avgjørende:  

”Løfter Står i Motsetning til Guds Bud.”35

I de første tre budene utber Gud seg tro og tilbedelse, skriver Luther. Og, understreker han, 
Gud vil det skal være til ham alene. Men med klosterløftene setter man ordenens navn i Guds 
sted: ”De kalles ikke lenger Guds barn, men Benediktinere, Dominikanere, Fransiskanere, 
Augustinere, og de roser seg av disse navnene og av sine grunnleggende fedre mer enn de gjør 
av Kristus!”36 Klosterløftene bryter dermed alle de tre første budene, lyder hans egen 
konklusjon. I tillegg minner han om at et menneskes sjel ikke kommer til frelse verken under 
navn av Benedikt- eller Frans- eller Augustin-tilhenger. Resultatet er at løftene anlegger veien 
til fortapelse i stedet for til Gud: ”De søker alle sammen himmelen med lamper som er fri for 
olje!” 37  

Klosterløftene bryter også budet om å hedre sin far og sin mor. Forordet til boka er et 
brev til faren, der Luther tar selvoppgjør med sin egen klosterinntreden. Sønnen handlet den 
gang i strid med farens vilje for framtida hans. Nå innser han at det ikke bare var farens vilje, 
men dessuten også Guds bud om å underkaste seg foreldrenes vilje han den gangen så bort 
fra. ”Du skal vite at sønnen din har nådd et punkt der han er absolutt overbevist om at intet er 
helligere, intet er mer viktig og ingenting bør overholdes mer samvittighetsfullt enn Guds 
bud”, lyder det her.38  Selv sverget han feilaktig til klosterløftene, og brøt Guds lydighetskrav 
til den kristne: ”På din side er autoriteten til Gud, på min side intet annet enn menneskelig 
overmot. For avholdenheten de skryter av med svulmende kinn er verdiløs uten lydighet mot 
Guds bud. Avholdenhet er ikke påbudt, men det er lydighet til Gud!39   

Lydighet er som vi ser en helt grunnleggende kristen dyd for Martin Luther. Men den må gis 
rett adresse, og det etter hans mening mest alvorlige eksemplet på at klosterlydighet er feil 
lydighet fremmer han også med bakgrunn i egen erfaring. Løftene oppfordrer nemlig til å 
bryte med budet om å elske sin neste. ”Hvis en munk ser en person som er sulten, tørst, 

                                                 
34 WA 8, s.583-584, LW 44, s.261-262 (1. Kor. 7, 7 og 25). 
35 WA 8, s.617, LW 44, s.317 
36 WA 8, s.618, LW 44, s.318 
37 WA 8, s.618, LW 44, s.319 
38 WA 8, s.573, LW 48, s.331 
39 WA 8, s.574-575, LW 48, s.333 

 24



naken, hjemløs, fanget eller annet slikt, får han høre at han ikke kan forlate klosteret for å 
hjelpe den syke eller trøste den sørgmodige. Han lar bare forgå det som er i ferd med å forgå, 
og lukker sitt hjerte for medfølelse.”40 Som munk fant han det selv opprivende, skriver han, 
”at denne klosterformen for lydighet, som var så imot kjærlighet og så helt urimelig streng, 
skulle aktes som rettmessig og betimelig.”41

Ut fra både selvransakelse og teologisk bevisførsel gir Luther i boka mot munkeløfter 
full sanksjon til enhver munk som har forlatt sitt kloster. ”Derfor kan du med absolutt 
forvissning forstå dine løfter slik, at når din nabo eller dine foreldre trenger deg, da har du 
guddommelig autoritet på din side for at du ikke behøver overholde løftene lenger.”42 
Avslutningsvis summerer han opp at å avlegge klosterløfter er å synde mot Gud, uansett 
hvilken hellig hensikt de måtte være avlagt med: ”Det forholder seg slik at det dere lovet, var 
blasfemisk!”43

Klosterliv mot avskaffelse  

Noe egentlig slag mot pavekirka ble De votis monasticis ikke. Til forskjell fra det utadrettede 
Adelsskriftet formulerer boka seg også mer internt, mot klosterfolk og geistlige og mot 
akademiske, teologiske kretser, og den er langt mindre kjent enn Adelsskriftet. Skal vi spore 
dens virkning, bør vi se til de tyske statene som mot slutten av 1520-tallet tok til å innføre 
evangelisk-luthersk lære som gjeldende tro for sitt område. Her gikk man i gang med 
omlegging av hele kirkelivet og dets religiøse innhold, og nedbygging av ordensliv inngikk 
som del av dette nye kirkestyret. I boka mot munkeløfter tok Luther utgangspunkt i en 
situasjon som åpnet for klosternedbygging av naturlige årsaker, nemlig at munker selv tok til 
å forlate klostrene. Men reformatorens skriftbaserte forsvar av valget deres og oppgjøret hans 
med løftenes karakter og innhold la teologisk fundament for målrettet avskaffelse av 
klosterliv i stater med evangelisk-luthersk kirkestyre. Til hjelp i denne prosessen formulerte 
Luther og hans nærmeste medarbeidere på 1530-tallet retningslinjer for munker og nonner 
som valgte å bli i sine klostre. Disse reformasjonsforskriftene for munker og nonner har 
Luthers løfteoppgjør som premiss. Det var en direkte overføring av denne tyske modellen vi 
innledningsvis hørte Christian III åpne for i Danmark-Norge.44  

                                                 
40 WA 8, s.575-576, LW 44, s.329-330 
41 WA 8, s.625, LW 44, s.330 
42 WA 8, s.625, LW 44, s.331 
43 WA 8, s.668, LW 44, s.399 
44 Hvor direkte forbindelsen er mellom tysk, luthersk-inspirert klosternedbygging og det dansk-norske tilsvaret, 
går fram av den nye kirkeloven for Danmark-Norge som Christian III fikk utarbeidet i løpet av sitt første år ved 
makten. I Kirkeordinansen finnes et eget tillegg rettet mot klosterfolk, med anvisninger for deres nye 
fromhetsliv, og med sterk kritikk av det gamle. Hele tillegget består av en bok skrevet på latin av Luthers nære 
venn og medarbeider Johann Bugenhagen i 1535 - da inngikk den som tillegg til kirkeordinans for den tyske stat 
Pommern. Lausten 1989, s. 24 
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De votis monasticis har imidlertid en virkningshistorie også av mer direkte formell og 
prinsipiell karakter. Cofessio Augustana - den augsburgske trosbekjennelse - ble forfattet i 
1530 av Philip Melanchton, som samlet uttrykk for luthersk troslære, til forskjell fra og i sterk 
kritikk til den katolske.45 I trosbekjennelsen finnes en egen Artikkel 27: Om munkeløftene, 
som i 61 punkter redegjør for hvorfor munkeløfter er i strid med evangelisk-luthersk lære. Her 
kan Luthers teologisk baserte synspunkter og argumenter fra De votis… kjennes igjen i 
sammenfattet form.46 Skriftets mer allmenne karakter viser imidlertid også hvor integrert i 
hele reformasjonsprosessen oppgjøret med ordensliv og klostervesen nå var blitt. Leif Grane 
gjør oppmerksom på at mens andre artikler i Confessio som kritiserer pavekirkas misbruk 
setter fram en evangelisk lære imot den som avvises, så munner artikkel 27 ut i en total 
forkasting av klosterlivet. Avvisningen skjer med argumentene Luther bygget sitt løfteoppgjør 
på: de var i strid med evangeliet.  Gjendrivelsen av klosterlivet er her kompromissløs, 
konkluderer Grane.47  

Den Augsburgske bekjennelse fikk raskt offisiell karakter som uttrykk for luthersk 
lære. I Danmark-Norge tilla man den stor betydning allerede fra tidlig i Christian III’s 
regjeringstid, og skriftet inngår blant de utvalgte bøker Kirkeordinansen gjorde til obligatorisk 
lesing for prestene. Det har stått som konfesjonelt grunndokument for den evangelisk-
lutherske kirke siden det dannet grunnlag for deltakelsen i religionsfreden i Augsburg 1555.48  

                                                 
45 Skriftet er forfattet til bruk på riksdagen i Augsburg sommeren 1530. Keiser Karl 5. hadde her sammenkalt 
fyrster og stender fra katolsk og evangelisk side som et forsøk på å gripe inn i kirkesplittelsen. Flere av Luthers 
skrifter skulle danne grunnlag for de evangeliskes framlegg.. Til riksdagen kunne Luther selv ikke møte fordi 
han var dømt fredløs. Da Melanchton ankom riksdagen sammen med kurfyrsten av Sachsen og ledende lutherske 
teologer, fikk han høre om et til da ukjent katolsk skrift som rettet harde angrep mot evangelisk lære. Som tilsvar 
skrev Melanchton da Confessio Augustana (CA). Skrifter av Luther dannet vesentlig bakgrunnsmateriale, og 
Luther selv ble holdt løpende orientert gjennom brev. Etter riksdagen, som ikke førte til kirkelig forsoning, ble 
CA hyppig brukt som grunnlag for samtaler om religionen, og det oppnådde raskt offisiell karakter som uttrykk 
for luthersk lære, skriver Leif Grane. Skriftet har da også sin bærende forutsetning i hele Luthers teologiske 
virke, påpeker han. Grane 1976, s.5-7 
46 Melanchton kritiserer klostervesenets utvikling ved å stille det i kontrast til den første kristne tida slik Luther 
la vekt på, og når han tar for seg teologiske argumenter mot munkeløfter nevner han fornektelsen de innebærer 
av det fundamentale dåpsløftet først. Han erklærer klosterlivet som falsk kristen ”idealtilstand” med evangelie-
stridig forakt for borgerlig liv og med oppfordring til gjerningskristendom, og han avviser dets sølibat som 
motstridende mot evangeliet og som årsak til usedelighet og sjelenød. Han utdyper også Luthers kjerneargument 
om at tvangen i løftene er imot evangeliets frihet. Ved å stå imot Guds ord opphever løftene Guds bud, heter det i 
flere sammenhenger, og gjennom hele artikkelen kan Luthers teologiske oppgjør spores som underliggende 
referanse. CA, s.197-201 
47 ”Dog må det bemærkes, at artiklen ikke bestrider, at coelibat kan være Guds vilje i særlige tilfælde”, skriver 
Grane. Grane 1976, s.201-202 
48 CA ble presisert som bekjennelsesgrunnlag for Danmark-Norge i Kongeloven av 1660 og i Kong Christian den 
femtes Danske hhv. Norske Lov av 1685/87. I 1814 fikk det samme status for Norge gjennom Grunnloven, 
skriver Andreas Aarflot. Aarflot 1967, s.292. For referansen til Christian III: Den danske kirkes historie IV, 
s.123. For religionsfreden i Augsburg, se oppgavens Kapittel 3, Del 1.   
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DEL 3: Luthers syn på øvrighet og undersåtter 

”Hver sjel skal være lydig mot de foresatte øvrigheter! for der er ikke øvrighet uten innsatt av 
Gud, men de som er, er innsatt av Gud.”49 Paulus’ ord i Romerbrevet ble brukt i Adelsskriftet 
for å minne fyrstene om at også paven skulle være dem lydige. Slik lydighet mot øvrigheten 
finnes formulert som kristenplikt i flere sammenhenger hos Luther. Av særlig interesse for vår 
undersøkelse er en bok fra 1528: Unterricht der Visitatoren an die Pfarrherrn im Kurfürsten-
tum zu Sachsen, eller ”De saksiske visitasjonsartikler” som skriftet går under navn av på 
norsk.50 Det ble gjort til påbudt lesing for norske og danske sogneprester i Kirkeordinansen 
av 1537/39, og siden reformasjonstida har det hatt status som rettslig og teologisk grunndoku-
ment for lutherske kirker i både Nord-Tyskland og Norden.51 Artiklene er skrevet som 
instruks for hvordan det nye evangeliske menighetslivet skulle organiseres til forskjell fra den 
gamle ”papistiske” ordningen, og de fremmer noen svært talende belæringer om hva slags 
lydighet evangeliske undersåtter skal vise sin øvrighet. Utdragene vi ser på her, er utlegninger 
av det samme budet som Luther la vekt på i De votis monaticis:  

Det fjerde bud lærer å ære våre foreldre og adlyde dem. Her skal man flittig foreholde de unge 
hvilken Guds belønning som da venter [2. Mose 20, 1]: ”Den som ærer sine foreldre skal lenge 
leve på jorden.” (…) Og alt skal lykkes dem ille, som ikke ærer sine foreldre og er dem lydige. 
(…) Derfor skal man for grove og hårdhjertede mennesker sterkt framholde hvor strengt Gud 
straffer dem som ikke ærer sine foreldre, med all verdens ulykker. For Gud lar slike falle i 
skam, i fattigdom, i sykdom og i annet ondt.52

Forklaringen av nettopp dette budet er den mest utførlige av alle Luthers utlegninger av bud i 
denne boka. Barns lydighetsplikt mot foreldre suppleres av foreldres plikt til å undervise sine 
barn i å frykte og tjene Gud. Æren som enhver skal utvise skal også omfatte de eldre, og 
presteskapet, som er ”tjenerinne for Guds ord”. Men den største delen av Luthers forklaring 
av fjerde bud handler om den lydighet man er øvrigheten skyldig. Han henviser i dette 
henseende til Paulus. Paulus, skriver Luther, framholdt jo for romerne i det trettende kapitlet 
tre ting som hører øvrigheten til: 

[Rom. 13.6f] Det første er skatt, fordi vi alle skal yte dem både toll, avgifter og kroppslig 
arbeid. Det andre er frykt, derfor at vi hjertelig skal frykte øvrigheten, slik at hvis de ikke selv 

                                                 
49 Rom. 13.1, referansen står i WA 6, s.409 
50 Luther 1528, i: WA 26, s. 195-240 
51 Skriftet ble til i et samarbeid mellom Melanchton og Luther. Det er penneført av Melanchton, men arbeidet 
besto etter sigende mest i å sette ord på de impulsene, tankene og tilskyndelsene Luther selv kom med. Boka 
inngår dermed i WA. I den dansk-norske Kirkeordinansen (heretter KO) kalles skriftet Instructionem Visitationis 
Saxonicæ: det ble spesialoversatt til latin fra tysk av den samme Johann Bugenhagen som leverte munke-
reglementet, i nettopp den hensikt å gjøre det tilgjengelig for danske og norske prester. Ordinansen påbyr det 
som presters lesing sammen med blant annet Bibelen og Luthers såkalte Kirkepostille, og det er en av i alt seks 
bøker ”[h]uilcke de oc icke til gaffns ombære [unnvære] kunde.” KO, s.230-231, samt Nielsen 1998, s.5-7 
52 WA 26, s.206-207 
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kan få straffet oss, så skal vi vite at Gud vil straffe, Han som har innsatt øvrigheten og selv 
passer på den, som Paulus sier til romerne [Rom.13, 2] i det trettende: ”Den som setter seg opp 
mot øvrigheten, setter seg opp mot Guds egen ordning. Men de som slik er oppsetsige, skal få 
sin dom.” Det samme sier Salomo i det fire og tyvende: ”Mitt barn, frykt Herren og kongen, og 
bland deg ikke med de opprørske. For ulykkene kommer brått over dem, og hvem vet når de 
kommer?”53  

Den som vil frelses, må etter evangelisk lære betale øvrigheten skatt og utføre pliktarbeid. 
Dernest skal man også nære frykt for øvrigheten, slik at man er lydig mot den også når ingen 
øvrighet er til stede for å straffe eventuelle overtredelser. For å sette seg opp mot øvrigheten 
er det samme som å sette seg opp mot Gud selv, forklarer Luther. Dermed vil Herren selv 
gripe straffende inn om man er ulydig i det skjulte.  

Men Gud fordrer av oss en langt høyere tjeneste mot øvrigheten enn de hittil nevnte, 
understreker Luther så. Det er Ære. For hva er det slags holdning, spør han, at vi tror vi har 
betalt øvrigheten nok når vi har gitt den skatter og avgifter og kroppslig arbeid? Skulle dette 
være tilstrekkelig betaling? Det er det slett ikke, når man betrakter hvilke goder alle og enhver 
får gjennom øvrigheten. Derfor, skriver Luther, skal vi som den første slags ære erkjenne at 
øvrigheten er av Gud, og at Gud ved den gir store gaver. Uten øvrighet ville djevelen, ”som er 
en dødbringer”, alle steder anrette mord, slik at verken våre liv, våre hustruer eller våre barn 
ville kunne kjenne seg trygge, heter det som eksempel. Med Guds hjelp opprettholder 
øvrigheten fred og straffer de onde, slik at alle kan kjenne seg beskyttet i egne hus og på 
gatene, og besøke og hjelpe hverandre:  

Dette er idel himmelske goder, og Gud vil vi skal betrakte og erkjenne at de er Guds gaver. Han 
vil at vi skal ære øvrigheten som hans tjenerinne, og vise den takknemlighet fordi Gud gjennom 
den gir oss så store goder.  
  Den som på denne måten kunne se Gud selv i øvrigheten, han ville holde øvrigheten 
hjertelig kjær. Og den som rett kan betrakte de goder vi mottar gjennom øvrigheten, han vil 
hjertelig takke øvrigheten.54

Luther utdyper med mange eksempler hvor ille Herren hittil har straffet slike som har satt seg 
opp mot verdslige myndigheter, og refererer både til Det gamle og Det nye testamente. Så 
forklarer han hva som er den andre måten man skal vise øvrigheten ære på: 

For det andre er den høyeste ære den, at man hjertelig ber for øvrigheten om at Gud må gi den 
nåde og forstand til å regjere godt og fredelig, som S. Paulus har lært i det første til Timoteus, i 
det andre kapitlet: ”Slik formaner jeg nå at man fremfor alle ting utsier bønner, påkallelser, 
forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle Øvrigheter, så vi kan leve et rolig 
og stille liv i gudfryktighet og ærbarhet. For det er godt, og til behag for Gud, vår frelser.”55

                                                 
53 WA 26, s.207 
54 WA 26, s.208  
55 WA 26, s.209, 1.Tim. 2,1 
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Som helhet gir de saksiske visitasjonsartiklene en rekke konkrete anvisninger til evangeliske 
prester. De skal holde allmuen til å leve dydig i sine ekteskap og lovlydige i samfunnet, og til 
å avstå fra drikking, tyveri og andre laster. De skal tilskynde foreldre til å sende sine barn i 
skole, og enhver til å være god nabo og gå i kirke hver søndag og til kirkas festdager. De skal 
også påse at nestekjærlighet utvises. I de to neste kapitlene vil vi se hvordan belæringer som 
disse ble flittig utdypet til etterlevelse for danske og norske undersåtter, av kongen personlig 
eller av hans teologiske støttespillere. Med Eidsvoll 1814 i kikkertsiktet kan vi summere opp 
at evangelisk-luthersk lære nok kunne framstå som en religion verdt å både bevare og 
forskanse med nødvendige tiltak. 

Oppsummering 

I dette kapitlet har vi fulgt utviklingen av den munkepolitikk og det kirkestyre som ble gjort 
til lov i Danmark-Norge fra 1536. Vi har sett Luther rykke fram skanse for skanse i kampen 
mot misligholdt kristenliv innen pavekirka, med fokus rettet mot klosterkritikken hans. Det 
som begynte med interne utfall mot en institusjon han selv var del av, ble trukket ut i offent-
lighet gjennom Adelsskriftet, der reformatoren identifiserer og beskriver et stort antall 
forfallstrekk ved ordenslivet i sin helhet. Her tok han til orde for et uavhengig konsil som 
kunne forestå reform av pavekirka, og vi så ham overdra ansvaret for slik kirkereform til den 
kristne fyrstestanden. Luther formulerte i den anledning det ettertida har kalt ”læren om det 
alminnelige prestedømmet”, der han ut fra Skriftens ord opphever pavekirkas skille mellom 
en geistlig og en verdslig stand. Alle kristne tjener Gud gjennom det embete Han selv har 
innsatt dem i, lyder reformatorens forståelse, og de klosterreligiøse avvises dermed som 
elitekristne. Samtidig fikk fyrstene høre at det lå til deres embetsplikt å være ordensmakt også 
over kirkelivet, og ut fra denne lære ble fyrstestyrte kirker etablert overalt der lutherdommen 
vant fram - så også i Danmark-Norge.  

Videre så vi hvordan Luther følte seg tilskyndet av munkeflukt fra klostrene til å ta et 
fullt og teologisk basert oppgjør med klosterløfter som fenomen. Han dømte dem som i strid 
med Bibelens bud og Kristi egne ord, og tok avstand fra både munkelivet og pavens lære om 
det. Endelig så vi hvor stor vekt Luther legger på opprettholdelse av samfunnets orden, når 
han snakker om kristenlivets kår. Lydighet mot all øvrighet er en sentral del av hans 
evangeliske belæringer.  

Som gjennomgående trekk ved Luthers motivasjon på alle disse områdene finner vi 
hans teologiske overbevisning. ”Hans tænkning var i eminent grad bestemt af hans religiøse 
og teologiske engagement”, slår Thorkild Lyby fast: ”Så fuldstændigt var den domineret af 
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det, han forstod ved evangeliet, at man på det nærmeste kunde kalde ham monoman i sin 
koncentration om det.”56  

Kirkesplittelse og samfunnsomlegging 

Slik utviklingen i Tyskland artet seg, lot det seg altså ikke gjøre å gjennomføre noen reform 
av den bestående kirka, slik Luther og andre lenge håpet og arbeidet mot. I stedet kom det til 
full splittelse av kirkeinstitusjonen – og den handlet om langt mer enn det rent kirkelige. Det 
senmiddelalderske samfunnet var karakterisert av at kirkelige, teologiske, politiske og økono-
miske problemer inngikk i én og samme debatt, slik Luther selv la opp til med det omfattende 
Adelsskriftet: alt ble der behandlet under samme religiøse synsvinkel. Når så fyrstene etter 
hvert kom til å velge side i denne religiøse striden, kan vi forstå at det også for dem handlet 
om langt mer enn om hva som var rette veien til frelse. Det er da også som en slik sammensatt 
religiøs, politisk og økonomisk stillingtaken at reformasjonen spres til andre land, og det er i 
dette lyset vi nå skal ta for oss reformasjonens innføring i Danmark-Norge. 

                                                 
56 Lyby 1993, s.176 
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Kapittel 2 

Luthers lære utlagt i Danmark-Norge  
Vy haffue det rette oc sande Euangelium, som Predicker de beslagne samuittigheder sønders 
forladelse forgieffs [menneskelig gjerning kan ikke bevirke den] alleniste for Christi Guds Søns 
skyld, som giffuen er for oss. (…) Andet Euangelium haffue wy icke. Men for dette Euangelio, 
aff huilcket Gud prises oc æris, haffuer den Antichristelig parthi foet oss Dieffulsens lerdom, 
som lærer at prædicke løgen vnder skrømpterij, saa hun drabelig siunes at wære en sand Guds 
tieniste.1

Slik lyder Christian III’s ord i kongebrevet som innleder Kirkeordinansen 1537/39, den lov 
som fastsetter Danmark-Norges nye og evangelisk-lutherske kirkestyre. Det ”rette oc sande” 
evangelium som kongen stiller seg som garantist for, er den lutherske utlegning om rettferdig-
gjørelse ved troen alene. I skarpe ordelag gjør kongen her front mot katolisismen: han kaller 
pavekirka for ”anti-kristelig” og stempler dens lære som løgnaktig, med djevelsk utspring. Av 
innholdet i det som nå gjelder for gudsbespottende lære nevner kongen i detalj:  

(…) Statuter, Closter regel, Obseruantier [lydighet mot klosterregelen], Afflad, Pillegrimsgong, 
(…), Deris weyerstyggelige Messer, Skiersild, weygde wand [vievann], beskickede fastedage, 
wnøttige preste tider [tidebønner], Vigilies for de døde, Hellige steder, (…), Smørelse, Ragelse 
[tonsur], weygde kleder, Deris wrene reenliffuenhed, Deris forsworne ecteskab, huilcket gud 
dog haffuer skicket oc indsticted, (…), Helligens paakald, den misbrug de haffue indførd vdi 
alle gierninger oc Ceremonier, wed huilcke de haffue lerd oss, at wy skulle forlige oss med 
Gud, Oc giøre plict oc bod for synden, Oc saaledis forhuerffue syndens forladelse.2  

Oppramsingen synliggjør at munkers og nonners liv nå tjener som erkeeksempler på feilaktig 
gudsforståelse i det reformerte Danmark-Norge. Deres religiøse praksis i klostrene baserer seg 
på og viderefører flesteparten av punktene kongen fordømmer som i strid med Guds vilje. 
Klosterfolkenes lydighet mot menneskeskapte regler, deres livsførsel i strid med sølibatsløftet 
de har avlagt, deres ”unyttige” tidebønner og ”vederstyggelige” messer og andakter for døde 
var mål også for Luthers munkeskyts. Alt sammen er eksempler på gjerningskristendom, 
samlekategorien for all katolsk vranglære. Avslutningen på kongebrevet viser at Christian III 
også annammet Luthers tanker om øvrigheten som ordensmakt innsatt av Gud:  

 Icke skulle wy end heller ladet bliffue wstraffed, der som nogen fordrister sig til aff 
egensindighed at staa emod noget vdi denne Ordinanze, Di wy haffue icke end helder den magt, 
oss er af Gud giffuen, til forgieffs. Wor Herre Jesus Christus beuare eder euindelig. Amen.3

Luthers maktforlening til fyrstene la grunnvoll for den dansk-norske kongens kirkestyre, og 
reformatorens teologiske avvisning av ordenslivet danner grunnlaget for Christian III’s 

                                                 
1 KO, s.153 
2 KO, s.154 
3 KO, s.156 
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avvikling av klosterlivet i Danmark-Norge. I dette kapitlet skal vi se hvordan Luthers religiøst 
motiverte oppgjør oversettes til dansk-norske forhold. Kongen formulerte helt nye lover mot 
de ordensgeistlige, og dessuten satte han i verk en landsomfattende oppdragelseskampanje, 
ledet av superintendent Peder Palladius. Tittelen erstattet den gamle tidas ”biskop”. Palladius 
både formulerte og formidlet til allmuen de nye lærdommer som nå skulle gjelde i landet, med 
nytt syn på munker, nonner og klosterliv. I dette folkelige oppdragelsesprosjektet trer en 
påfallende forskjell mellom den danske og den norske delen av riket fram, idet nordmenns 
religiøse sinn i tiår etter reformasjonen fikk utfolde seg stort sett upåvirket av luthersk lære.  

Men som vi konkluderte i forrige kapittel: reformasjonen var ikke bare en religiøs 
omveltning. Et nytt samfunnsstyre ble grunnlagt, med en ny kongerolle. Det er i lys av denne 
store omstillingen vi må forstå både klosteravvikling og kirkelovgiving under Christian III, og 
det er på slikt lutherskfundert samfunnsstyre hans etterfølgere baserer sin munkepolitikk – og 
sin lovgivingsmakt. Den nye kongerollen innebærer et betydelig utvidet maktgrunnlag. Vi 
innleder her med å se på de maktmidlene Christian III gjorde bruk av i 1536, da han inntok 
styringen av folk og evangelium i Danmark-Norge.   

DEL 1: Kongemakt over kirkeliv og klostervesen 

Da Christian d. 3. den 30. oktober 1536 på herredagen i København mødtes med rigsrådet og 
repæsentanter for ”folket”, og officielt indførte den lutherske reformation i Danmark, var det 
tale om en så skelsættende begivenhed i landets historie, at mødet ligger på linje med afgørende 
tildragelser som enevældens indførelse, junigrundlovens vedtagelse i 1849 og 
parlamentarismens vedtagelse i 1901.4

Kirkehistoriker Martin Schwarz Lausten kommenterer her det politiske omfanget av den 
religiøse nyvendingen som reformasjonen var. Tilsvarende konstaterer historikeren Øystein 
Rian at kongen på den ene side ville innføre luthersk tro i riket sitt, men på den andre, påpeker 
han, var Christian III opptatt av å styrke regentens makt.5  

Luthers skrift til adelen la grunnlag for at en konge ville få økt makt nærmest på kjøpet 
når han gjennomførte reformen av troslivet. Pavekirka hadde vært mektig samfunnsaktør både 
politisk og økonomisk gjennom hele middelalderen, men i epoken som nå innledes flytter 
kongen alt som hittil hadde sortert som religiøs maktutøvelse til sin egen posisjon. Som 
øverste leder for kirka overtok han administrering av samfunnsinstitusjoner som skoler, 
fattigforsorg og hospitalsvesen. For kirkelivets del kunne han selv innsette biskoper, til dels 

                                                 
4 Lausten 1987a, s.9. Norge var altså tidligere ute enn Danmark både med hensyn til grunnlov og parlamentarisk 
styre – hos oss ble parlamentarismen etablert i 1884. 
5 Rian 1997, s.46. Også historikeren Steinar Imsen ser Christian III’s siktemål med religionsforandringen som 
først og fremst politisk, men han innrømmer kongen religiøse motiver i tillegg. Imsen 1982, s.12  
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også prester, og langt på vei bestemme hvilke religiøse sannheter som skulle forfektes fra de 
nyinstallerte prekestolene rundt om i sognekirkene. Kongen ble også øverste leder for landets 
klostre, med bestemmelsesrett over hva som gjaldt for ”christeligt” klosterliv for gjenværende 
munker og nonner. I tillegg til dette kom et betydelig tilskudd til kongens statskasse, idet 
klostergods og især bispegods ble majestetens eiendom. 

Et kongelig kupp 

Måten Christian III innførte reformasjonen på, var dramatisk. Kongen inntok København 6. 
august 1536 etter å ha seiret i den såkalte grevefeiden, en flerårig borgerkrig som gjaldt tronen 
og religionen. Få dager etter holdt han hemmelig møte med sine krigsrådgivere der de ble 
enige om å foreta et regelrett statskupp, og første ledd i kuppet var å fengsle samtlige av 
landets biskoper. Til nå hadde disse hatt betydelig politisk makt gjennom sine plasser i 
riksrådet, men den kongerollen Christian ville ikle seg tillot ingen verdslig makt hos de 
geistlige. Steinar Imsen påpeker i boka Superintendenten hvordan all kongelig argumentasjon 
den første tida samler seg om å bygge opp under én øvrighet, og denne skulle være verdslig 
og ha kongen som sitt overhode.6  

Som ledd i prosessen ble kongen og rådet enige om å framstille biskopene som 
syndebukker for all ulykke krigen hadde påført landet. De hadde skapt forviklinger for 
kongevalget, het det, og krigen var dermed deres skyld. Alt bispegods ble umiddelbart 
inndratt, og kongen fikk på den måten midler til å betale sin store krigsgjeld.7 Riksrådets 
øvrige medlemmer ble innkalt til møte der de ble gjort kjent med fengslingen av biskopene, 
med anmodning om å godkjenne den eller selv lide samme skjebne, og i forpliktelsesbrevet de 
måtte undertegne het det at kongen ville endre det danske statsstyret fullstendig. Landet skulle 
fra nå av regjeres verdslig. Riksrådene måtte også godkjenne at luthersk kristendomsforståelse 
skulle forkynnes uhindret i riket.  

Gjennom dette grepet sikret Christian også seg selv full kontroll over kirkestyret. Den 
katolske kirka var biskopsstyrt, og med alle under arrest var hele den gamle kirkeordningen 
avskaffet. På herredag i København to måneder etter, i oktober 1536, fikk den innkalte for-
samling av kjøpstads- og bonderepresentanter høre ”sannheten” slik man hadde vedtatt den: 
det var biskopene som gjennom sin politiske udugelighet hadde ført landet i krig og ulykke.8 
De hadde også sviktet sin kirkelige gjerning, understreket kongen, og derfor ville han nå 

                                                 
6 Imsen 1982, s.5-6 
7 Lausten 2002a, s.98-105. Det anslås at kronens besittelser i Danmark ble tredoblet da bispegodset ble lagt 
under kongen.  
8 Fordi biskopene ”haffue weritt en Aarsage tiil thette forgangne Opprøer”, heter det i Kong Christian III’s første 
københavnske Reces, og ”paa det at Danmarckis Krone og Konningh kan blive desmere formuendes, oc om 
noget Anfald komme paa Riget af noegen indlendiske eller udlendiske Magt” – så beslutter kongen at alt 
bispegods, hus, slott og gårder nå skal legges under kronen til evig tid. Det skjer ”til Konngens Opholdelsse, oc 
til menige Rigens beste.” Danske Kirkelove 1, s.4  
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ansette ”andre christelige Bisper og Superattendenter, som thett menige Folck kunde lære, 
wnderuise oc predicke thet hellige Euangelium och Gudz Ordtt fore (…)”9 Med Kong 
Christian III’s første københavnske Reces, som sitatet er hentet fra, blir den lutherske 
reformasjon offisielt innført i Danmark.10  

Det kom den til å bli også i Norge. I håndfestingen mellom konge og adel fra samme tids-
punkt erklærte nemlig den såkalte Norgesartikkelen at landets stilling i unionen heretter skulle 
være som et ”ledemod under Danmarks rige”, det vil si en ren provins.11 Bestemmelsen ble 
fulgt opp av militær erobring våren 1537, der erkebiskop Olav Engelbrektsson ble tvunget til 
å flykte. Norges katolske biskoper måtte overgi seg – biskop Mogens på Hamar ble ført i 
fangenskap til Danmark og døde der - og det norske riksrådet opphørte å eksistere som institu-
sjon. Fra 1536 styrte Christian III og riksrådet hans dermed i prinsippet Norges land og folk 
slik de styrte Danmark, og kongen inntok plassen som øverste leder også av den norske kirka.  

Danmark og Norge: to slags reformasjon 

Ved siden av den ulike status de to rikene nå fikk i unionen, trer en religiøs forskjell fram 
mellom Danmark og Norge som gjorde at reformasjonsinnføringen artet seg annerledes hos 
oss og dessuten tok svært mye lengre tid. Det norske samfunnet framsto i 1536 som enhetlig 
katolsk på helt annen måte enn det danske. Lutherske tanker var på dette tidspunkt nærmest 
ukjente her, mens de i Danmark hadde vunnet innpass alt siden 1520-tallet. Der fulgte de 
gamle handelsveier inn i landet: menn fra den lavere geistlighet, munker og studenter fanget 
idéene opp på utenlandsreiser og studieopphold og spredte dem ved hjemkomsten. Deres 
direkte forkynnelse i byer og kjøpsteder fikk støtte av skriftlig propagandamateriale fra tyske 
boktrykkere og forleggere, og den danske kongen Frederik I åpnet på sin side for at reforma-
sjonens lære kunne spres uten forfølgelse i det danske riket.   

For denne tidlige og bybaserte reformasjonsbevegelsen var tiggermunkene en yndet 
fiende. De hadde gjerne sine klostre i nettopp byer og kjøpsteder, og et katolsk skrift fra 
denne tida lyder tittelen Krøniken om Gråbrødrenes fordrivelse fra deres klostre i Danmark. 
Her gis ”en indgaaende og ofte farverig Skildring af, hvorledes det var gaaet til i hvert eneste 
af de danske Franciskanerklostre” heter det i Den danske kirkes historie, som forteller at i 
1532 var kun 7 av opprinnelig 29 brødre tilbake. Munker i by etter by ble utsatt for regelrette 

                                                 
9 Danske Kirkelove 1, s.3 
10 Lausten 2002a, s.105-106 
11 Håndfesting er betegnelsen på en overenskomst mellom konge og adel om de vilkår kongen skal regjere på.  
Bagge og Mykland 1996, s. 83-84 og Rian 1997 s.15-25 gir oversiktlige omtaler av artikkelen. Den sikret for 
eksempel dansk adel samme rett til len og stillinger i Norge som de hadde i Danmark. 
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bølleopptøyer, refererer Lausten fra samme skrift, med brutale tyverier og rå overfall.12 Den 
senere kong Christian gjennomførte som hertug i sydjyske Haderslev en luthersk reformasjon 
på området han var lensherre over, og la her linjene for det kirkestyret han kom til å 
gjennomføre som Danmark-Norges regent. Klostre ble stengt og tiggermunker fordrevet, og 
hertugen opprettet egen presteskole for at evangelisk lære skulle kunne forkynnes rundt om i 
kirkene. En katolsk teolog skrev med forferdelse at i 1526 ”sneg lutheriets gift seg frem 
gennem Jylland”, og en annen kilde berettet at munker helt fra Malmø oppsøkte Christians 
presteskole for der ”at inddrikke det lutherske kætteris gift”.13 I alle større danske kjøpsteder 
ble det rapportert om lutherske prekener og klosterflukt, og de luthertro spredte nidskrifter og 
-viser der ikke minst munker ble hånet og latterliggjort. 

I Norge var alt dette ukjent. Bortsett fra noen lutherske tendenser i Bergen, der hanseatene 
rådet innen handelslivet og der den danske adelsmannen Vincens Lunge holdt evangelisk 
hushold med blant annet luthersk bordbønn, var det norske folk et katolsk folk. ”Deris falske 
mening om S. Oloff, oc andet saadant” ble senere et alvorlig anliggende å rette opp i for den 
danske kirkas fremste superintendent Peder Palladius, som fikk øverste ansvar også for den 
norske kirka.14 Men ved maktovertakelsen valgte kongen å la det katolske livet gå sin 
uforstyrrete gang i Norge. Norske katolske biskoper var avsatt og det gamle kirkestyret 
dermed opphevet, og Christian ville fare varlig fram overfor befolkningen for ikke å 
provosere fram noen form for opprør.  

Kirkestyre i kongens nye provins 

I juni 1537 ga kongen sine første direktiver om reformasjonens gjennomføring i Norge i brev 
til ”Oss elskelige Eske Bilde”, hans ”tro mandt raadt och embitzmandt” på Bergenhus slott.15 
Lensherren fikk der beskjed om å la sognelivet fortsette som før:  

Dog wille wij Etther befallit haffue atJ lade alle kyrckens perszoner och sogne prester ther 
offuer alt stygttett [stiftet] bliffue widt theris gammele skicke och ingenn ny predicker indsette 
thennem paa thet att ther jcke schall voxe nogen forskreck eller vænighedt eblannt then fattige 
simmple och vforstandige almoe ther vdj landit førre end vij kunde finde ther andre raadt tiill 
och saa mett lempe och føge komme thennem til nogenn bekendelsze och bedre forstandt vdj 
Guds ordt.16

                                                 
12 Den danske kirkes historie IV, s.41 og Lausten 1999, s.35. Munker som på forhånd var kjent for ikke å 
overholde sine løfter, inngikk imidlertid også i bildet. 
13 Lausten 2002a, s.33-37. Hertug Christians kirkeforandring var den første lutherske fyrstekirke i Norden. 
14 Sitatet er fra hans håndbok for norske sogneprester, En kort Katechismi Udlæggelse for de norske 
Sognepræster.  Palladius 1541/46, s.86 
15 Påskrift utenpå kongebrev av 17. juni 1537. Diplomatarium Norvegicum Bind XXII, Annet Halvbind, heretter 
Dipl. Norv. 22: 2, s.481-82 
16 Dipl. Norv. 22: 2, s.482 
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Christian III ønsket å avverge religiøs uro i landet han uten å konferere med nordmennene 
hadde gjort til dansk provins. Den trosmessige sida ved reformasjonen i Norge fikk foreløpig 
vente, men kongen vil sende en biskop, skriver han, som kan visitere ”och haffue tiilsiwnn 
paa clerckeriet att the retteligenn holde och skicke thennem vdj theris embede.” Noe kongen 
imidlertid ønsket å gjennomføre umiddelbart, var den økonomiske omorganiseringen som 
reformert kirkestyre åpnet for. Bille ble pålagt å straks legge inn under kronen alt bispegods i 
Bergen stift, og likeså alt klostergods fra klostre som lå øde: ”saa oss maa skee gode rede och 
regenschaff aff all then rentte och vpbørszell [oppebørsel] som tiill samme clostere liggendis 
er eller ther till leygett haffuer.”17 Lensherren skal også oppta fortegnelse over det sølv og 
gull og de brev og verdigjenstander som finnes i kirker, klostre og hospitaler i stiftet. Men 
livet i klostre der munker og nonner ennå bor, skal få gå sin gang, skriver kongen: 
”Sammeledis findis ther och nogle clostere were sig nwnde clostere eller mwncke clostere 
som ær nwnder eller mwncker vdj atJ thennem lade bliffue widt magt.”18

Høsten etter at kongen sendte denne instruksen til Eske Bille kom Kirkeordinansen, lovverket 
som fastsatte regler for det nye kirkeliv i begge riker. Her finnes retningslinjer også for 
livsførselen til de ordensreligiøse som ble værende i sine klostre. Loven fikk samme gyldighet 
i Norge som i Danmark, men klostersituasjonen i de to landene var svært forskjellig. Vi kaster 
et kort blikk mot hvilket klosterliv lovverket fra 1537 retter seg mot i Norge og i Danmark, 
før vi tar for oss de konkrete bestemmelsene som munker og nonner heretter skulle etterleve.   

DEL 2: Kongens lover for klosterlivets nedbyggingsfase 

I året 1498 sendte pave Alexander VI brev til benediktinerklosteret Holm i Nidaros. I selve 
åpningsordene til abbeden og brødrekonventet framgår det hvor fjernt fra den katolske kirkas 
sentrum dette klosteret lå: abbeden henvender seg til et kloster i et bispedømme ”in ultimus 
finibus christianitatis” – ved kristendommens aller ytterste grense.19 Også Sigrid Undset har 
reflektert over norske klostres nordlige plassering:  

Vi kan visst ikke forestille oss hvor de har frosset, disse mennene og kvinnene som natt efter 
natt stod op av sine senger, hvor de lå fullt påklædde, med filtsko på føttene, når vekkeren listet 
gjennom sovesalene: ”Benedicamus Domino – la oss love Herren!”  Mens vinterstormene rørte 
op Trondheimsfjorden og kirkens steinvegger sparte op frost og slapp den løs som rim og væte 
når det slo om til linnvær, gikk de trappen ned til koret til den timelange bønn.20  

                                                 
17 Dipl. Norv. 22:2, s.482  
18 Dipl. Norv. 22:2, s.482  
19 Syrstad 1999, s.1, n.1 
20 Undset 1939, s.414 
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I dette landet, som dessuten var både skrint befolket og uveisomt, ble det like fullt opprettet 
det man i dag mener er 31 klosteranlegg, fra Nidaros i nord og til Marstrand på Båhuslen-
kysten, i dag svensk, i sør. De første kom sist på 1100-tallet, og byene Trondheim, Oslo og 
Bergen fikk etter hvert flere klostre hver. Mange klostre lå også avsides, men da nært sjøen, 
som var viktigste ferdselsvei. På det tidspunkt vår undersøkelse starter hadde imidlertid 
alvorlig forfall lenge preget det norske ordenslivet. ”Det ser ut til at de norske klostrene ble 
rammet av åndenød allerede under 1300-tallets store pestepidemier”, skriver Erik Gunnes.21 
Mens klosterliv i andre land kom seg på fote etter de samme pestbølgene, ser flere norske 
klostre ut for å ha blitt liggende øde og forlatt etter pesten - noe kong Christian åpenbart var 
klar over da han skrev til Bille. Andre slet med rekrutteringen, og nok også med disiplinen, 
går det fram av flere kilder: rene røverhistorier er penneført i blant annet rettsdokumenter fra 
tida før reformasjonen. Her møter vi abbeder som stikker av med både verdigjenstander og 
pengebeholdning for å sikre eget vellevnet helt andre steder enn i klosteret, og livlig omgang 
med kvinner gjorde også enkelte abbeder beryktet.22  

Men nå er det slik med middelalderkildene, bemerker Kari Beate Syrstad i en hoved-
oppgave om klosterliv i Nidaros, at det som tas for en selvfølge, ikke nevnes. Det er unntak 
som vies omtale. Når vi derfor vet beskjed om ureglementerte tilstander ved enkelte klostre, 
kan vi samtidig slutte oss til at livet gikk sin vante gang ved andre – men ofte med få beboere, 
og noen steder med vanskelig økonomi. En ytre faktor bidro også til nedgangstidene. Norges 
stilling i unionen var svak lenge før 1536, og danske konger tok alt i 1519 til å forlene bort 
norske klostre til egne adelsmenn. Dansk adel tok seg også selv til rette, og ved flere klostre 
ble beboerne regelrett fordrevet og godset beslaglagt.23 Klostergods var ettertraktet som 
inntektskilde, og en lignende utvikling fant sted i Danmark, men der kom den i gang senere 
og i mer ordnete former. Det norske klosterlivet som fra 1537 ble lagt under evangelisk 
kongelov, var altså på forhånd prøvet fra flere hold.   

                                                 
21 Gunnes 1987, s.74 
22 Rettsføringen mot abbed Matthias på Tautra, for øvrig ledet av erkebiskop Olav Engelbrektsson, skiller seg ut 
som særlig avslørende. Noen av tiltalepunktene mot abbeden, gjengitt av Christian C.A. Lange i De norske 
klostres historie i Middelalderen, lyder for eksempel: ”1) han havde under Gudstjenesten ofte slaaet Munkene i 
Kirken, saa Blodet styrtede af Næse og Mund, og skjældt Præsten, medens han messede, for en Mær;  2) Andreæ 
Aften sidstleden haardroges han med Broder Nils, og klorede de hinanden som andre Katte;  3) han har ikke 
holdt Messe i eet Aar og ikke læst sine Tider i 3 Aar;  i 3 á 4 Aar er han verken kommen i Otte- eller Aftensang;  
han faster aldrig om Fredagene, Apostlenes Aftener eller andre Fastedage om Aaret;  (…) 5) han havde svaret, 
da Erkebispen stævnede ham i Rette i Throndhjem, at Erkebispen ikke var hans Retter, men alene Paven eller 
Kongen”. Lange 1847, s.379 
23 Erik Gunnes nevner klostrene Munkeliv i Bergen, Hovedøya ved Oslo, Varna på østsiden av Oslofjorden og 
Tautra i Nidaros som eksempler. Gunnes 1987, s.78  
 Historikerne Bagge og Mykland reflekterer over den katolske kirkas viktige funksjon som nasjonal-
politisk aktør opp mot reformasjonen: ”Før 1536 hadde den katolske kirke vært en stat i staten, og den hadde 
stått som landets viktigste bolverk mot kongens og det danske riksrådets forsøk på å utvide sin makt i Norge. Det 
er betegnende at det var erkebiskop Olav i Trondheim og biskop Mogens på Hamar som førte den siste kampen 
for den katolske kirke i Norge og for norsk selvstendighet.” Bagge og Mykland 1996, s.84 
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I Danmark hadde derimot klostergeistligheten lenge utgjort en svært vesentlig del av den 
katolske kirke. Her fantes både langt flere klostre (et nyere overslag teller 135 til sammen), de 
lå langt tettere og hadde gjennomsnittlig flere beboere, og flere av dem ser ut for å ha opplevd 
noe av en oppgangstid forut for reformasjonen.24 Tiggermunkene utgjør en gruppe for seg i 
denne sammenhengen. Ingen andre ordener ble utsatt for forfølgelse slik som de ble, og deres 
rolle var utspilt i landet allerede før reformasjonsinnføringen.25 Annerledes var det med de 
såkalte herreklostrene av tallrike andre ordener. Noen lå plassert i byer, mange lå på landet, 
men felles for dem var at de hadde eiendommer å leve av - mange var svært velstående med 
rikt jordegods. Danske abbeder hadde også en annen politisk innflytelse enn sine norske 
kolleger. De sto i nær forbindelse med både adel og kongemakt, og enkelte klostre besto som 
institusjoner av betydning i lang tid etter reformasjonen.26 Herreklostrene var også nært 
knyttet til bondeallmuens hverdagsliv. Når superintendent Palladius skal formidle det nye 
evangeliske synet på ordensfolk til allmuen, inngår munkers og nonnes religiøse virksomhet i 
mange av belæringene hans.  

Første trinn i målrettet evangelisk-luthersk avvikling av klosterliv i Danmark og i 
Norge er imidlertid den nye kirkeloven kongen lot forfatte: Kirkeordinansen. 

Kirkeordinansen: mot klosterliv, med lempe 

Christian III tok ikke lett på utarbeidelsen av teologisk fundament for sitt nye rikes trosliv. 
”Det er hævet over enhver Tvivl, at denne Konge personlig har været dypt grebet af den nye 
Evangelieforstaaelse, som førtes frem af de wittenbergske Reformatorer”, skriver kirkehistori-
kerne Koch og Kornerup, og nevner opplevelsen fra riksdagen i Worms, der Christian som 
ung hertug hadde vært tilhører til Luthers opptreden, som grunnleggende erfaring.27 Med 
bakgrunn fra sin egen kirkerevolusjon i Haderslev lot kongen en kommisjon av kjente 
predikanter fra reformasjonskampen formulere utkast til kirkegrunnlov i tråd med evangelisk 
lære, og dette utkastet sendte han til Martin Luther personlig for godkjenning. Etter lengre 
påtrykk fikk kongen også igjennom at Luthers nære venn og medarbeider Johann Bugenhagen 
kom til København i egen person for å forestå endelig utforming av Kirkeordinansen. Loven 
var ferdig i latinsk språkdrakt sist på året 1537, og trådte da i kraft. Den kom på dansk i 1539. 

Her utlegges det nye kirkestyret i detalj. Loven er nærmest altomfattende, og som 
eksempler på alt kongen nå ser seg beskikket til å regjere over kan nevnes: barns sang i 
kirkene, hvordan man skal holde messe, prekenens form og innhold, tilsetting av prester, 

                                                 
24 Gregersen og Selch Jensen 2003, s.11 og Olsen 2003, s.205-207 
25 Også dominikanerne utgjorde en tiggerorden. Om skjebnen til disse vet man lite, heter det i Den danske kirkes 
historie, men det synes som om de fleste er forsvunnet før reformasjonen. Den danske kirkes historie IV, s.40-41 
26 Gregersen 2003, s.191-20  
27 Den danske kirkes historie IV, s.26. Se Kapittel 1, note 22 
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hvem som skal bannlyses, hvordan døde skal begraves, hvordan man underviser jordmødre og 
barselkvinner, hvordan skoler skal opprettes og fattigforsorg skal administreres, hva som er 
lensmennenes plikter og hva prester skal ha i lønn, og – med separate bestemmelser for 
munker og nonner - kongens vilje for rikets ordensfolk.  

Også i ordinansen utgjør tiggermunkene en særskilt gruppe. De behandlets strengere enn 
andre munker, og blir direkte forbudt:  

Ingen Tiggermunke skulle wdi wore Riiger effter denne dag opholdis, Huercken skulle de tigge 
eller predicke, eller høre skriftemaal, Men de som gamble ere oc skrøbelige oc til intet embede 
bequemme wdi kircken, de maa bliffue wdi Closteret, der maa de haffue deris føde for Guds 
skyld.28

Tiggermunker forbys opphold i Danmark og Norge. De får verken tigge, preke eller høre 
skriftemål. Gamle og skrøpelige munker vises likevel nåde: de skulle få bli i sine klostre og 
forsørges der. Men de skal avlegge sin kappe, heter det, ”oc icke bespotte Euangelium.”   

Munker fra klostre med jordegods utgjorde ikke samme type trussel mot kongens 
religionsstyre. De holdt seg på ett sted, og forsørget dessuten seg selv på ærlig vis:  

Om Clostermend, som haffue sielff at leffue aff 

De Muncke, som Guds sandhed forstaa, maa nyde syn friihed effter Euangelium wdi deris 
eygen frij samuittighed. Der som de høwskelig oc ydmygelig af syn formand begierendis 
worde, at de maa wdgaa oc forsee seg sielffuer, (…) Da skal dennom det icke sønis [nektes el. 
hindres], men formanden skal lade de stackarle gaa, oc giffue dennom kleder, oc noget til 
tærepennninge (…). Mand kand jo lettere med een god rund almisse lade gaa een Munck, som 
icke bliffue wil, end føde hannom alle syne dage wdj Closteret emod syn willie oc 
samuittighed.29

Den nye, evangeliske kristenforståelsen ser munkeliv som i strid med Guds vilje. Den munk 
som forstår evangeliets sannhet vil dermed av egen samvittighet ønske å oppgi sitt klosterliv, 
og kongen løser dem fra sine løfter og gir dem lov til å dra ut i verden og forsørge seg selv. 
De skal også få penger med til å leve for den første tida, samt klær, og er abbeden uenig i 
deres beslutning, skal han likevel la dem gå, skriver kongen. Det sparer klosteret penger på, 
resonnerer han praktisk. Som en egen grunn for å la munker forlate klostrene tar kongen opp 
sølibatsbruddene: ”(…) sandelig wille wy icke wære deelagtige wdi sommes wreene 
reenliffuedhed oc wkyske leffnet, Huilcket wy oc ingenlunde wille tilstede.”30  

Resten av paragrafen setter regler for de munker som vil bli i klosteret. Lydighet 
overfor abbeden og ærlighet pålegges, og kappen kan de få beholde – dog ikke ut fra noen 
munkeregel, understrekes det, men for at folk skal kunne se av klærne hvilket kloster de er av. 

                                                 
28 KO, s.192-193 
29 KO, s.236 
30 KO, s.236 
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Tonsur forbys, men ikke kategorisk. Om noen ikke vil la håret vokse, skal de gå med hette 
eller lue når de ferdes utendørs. Men ”[d]e skulle icke gaa wd oc stoge omkring, huort de 
wille, foruden deris formands befaling”, heter det så. Munker skal ikke gå utenfor klosterets 
område uten abbedens tillatelse. ”Helder skulle de gierne høre oc nemme hellige lectier oc 
predicken, gierne lese sielffuer den hellige schrifft”, foreslår ordinansen, ”at der maatte end 
være nogen, som her effter maat worde Sognepræst.”31 Katolske munker kan omskoleres til 
evangeliske prester, mener kongen! Derfor innfører han også en ordning med lesemestre i 
klostrene: ”Der fore skal oc huert saadant Closter haffue een god lerd mand, som skal lesse 
den hellige schrifft, lære børne lerdom, som wy kalle Cathechismum, prædicke etc.”32 

Endelig skal munkene heretter holde messe etter de forskrifter som er tilføyd ordinansen 
gjennom Johann Bugenhagens direktiv, slik han forfattet det for munker i tyske stater.33   

Lovteksten vedrørende munker er utførlig nok til at vi forstår kongen regner med en 
ikke ubetydelig del gjenværende klosterbrødre i Danmark. De framstilles ikke som noen farlig 
trussel mot hans lutherske kirkestyre – tvert imot har han forhåpninger om at en del vil kunne 
gå over til å bli evangeliske prester. Reformasjonslovene mot munker reiser altså ingen kamp 
mot disse som kongefiendtlige. Det er den katolske kirkas institusjon ”ordensvesen” kongen i 
luthersk tradisjon vil avskaffe. Når vi nå skal se på kongens bestemmelser for nonner, vil vi se 
at andre motiver spiller inn i forholdet til kvinnelige religiøse, enn til mannlige.  

Om Nunder 

De, som wille icke lenger bliffue y Closter for deris samuittighedz skyld, oc wide dennom at 
komme til et erligt brød, maa wdgaa oc giffte dennom, med deris neste wenners raad. Men saa 
lengi som de ere y Closteret, skulle de wære deris Priorisse og Abbedisse hørige oc liudige 
(…).34

Det er med innledende forbehold at kongen gir kvinner rett til å oppgi klosterlivet. Om de enn 
har sin samvittighet på luthersk side av sannheten, forutsettes det at de som alternativ til 
klosteret har et klart levebrød ute i samfunnet å gå til. Dette utlegges entydig som å gifte seg. 
Om de blir i klosteret skal de liksom munkene være sin abbedisse lydige, og så innskjerpes 
det sterkt at nonnene skal føre et ærbart liv:  

Oc skulle icke ferdis eller reyse om landet som andre løsactige folck. De skulle icke sidde til 
drøck eller løsactighed med karle, huar aff møget last oc skendzel kommer,  Oc der som 

                                                 
31 KO, s.236-237 
32 KO, s.237 
33Pia et vere Catholica et consentiens veteri Ecclesiæ ordinatio Cæremoniarum pro Canonicis et monasterijs, 
“Den kristelige og sant katolske ordinans, som også er i overensstemmelse med den gamle kirken, for kanniker 
og for klostre med deres beboere”, min oversettelse, var skrevet i 1535 som tilføyelse til den pommerske 
kirkeordinans. Her kritiserer Bugenhagen upersonlige, mekaniske bønner og teorien om munkers sølibat, og 
avviser pavekirkas messe- og nattverdsoppfattelse. Til erstatning fremmer han evangeliske messeforskrifter for 
munker og kanniker. I 1537 fikk denne boka lovkraft for Danmark-Norge. Lausten 1989, s.24 
34 KO, s.237 
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Priorissen eller Abbedissen dennom saadant løsactighed tilsteder, eller hun det sielff giøre, da 
skal hun aff settis, oc een anden erlig Gudfryctige Nunde tilskickes wdy hennes sted etc.35

Nonner får under ingen omstendighet dra utenfor klosteret på egen hånd. De skal ikke pleie 
usømmelig omgang med menn eller nyte drikkevarer sammen med dem, og skulle det 
forekomme at en abbedisse tillater slikt eller selv deltar i det, skal ny abbedisse innsettes i 
hennes sted. De kvinnelige religiøse skal bære ”een ærlig kledebon som det seg bør”, men 
skapular bør unngås fordi det kan friste kvinnene til religiøst svermeri: ”Dy wy forfare, at 
mange aff dennom sette deris gudelighed meere der paa, end paa anden kledebon”.36 Nonner 
kan synge og holde messe etter samme regler som munkene, heter det, ”vden Predickerne 
siunes nytteligere at wære, at de siunge noget mindre, oc helder paa danske end paa Latine. At 
de saaledis maa faa nogen wnderuiisning wdaff Guds ord, naar de wel forstaa huad de siunge 
oc lesse.”37 Kvinner bør heller høre prekener enn synge, sier ordinansen, og sangen bør være 
på dansk slik at de får undervisning om den nye lære. Det kan synes som kongen vil begrense 
kvinners hengivelse til latinske hymner.   

Nonneklostrenes vedlikehold understrekes spesielt, idet superintendent og lensherre 
pålegges å se til dette. Kristelig omskolering er et hovedpunkt også for nonner, men med 
forholdsregel: som lesemestre blant kvinner vil kongen kun ha menn ”som haffuer een 
æractige dannequinde til husfrue”.38  

Kongelig motivasjon: nonner til forskjell fra munker 

Når kirkeordinansen forskjellsbehandler nonner og munker og gir munkene en annen frihet 
enn hva nonner innrømmes, vises vi til kvinnesyn så vel som til samfunnsstruktur. Bak 
eventuell motvilje mot kvinnesang kan ligge en oppfatning av kvinner som henfalne til føleri 
og ekstase, noe som etter luthersk syn ble oppfattet som katolsk og ”mystisk”, og som skulle 
avskaffes. Når kongen ikke frir kvinner fra løfter på lik linje med menn, har det sammenheng 
med samfunnets innretning. Den ga intet rom for ugifte kvinners utfoldelse, i stedet kunne en 
utrygg og farefull tilværelse vente – noe som viser oss en funksjon kvinneklostrene fylte i 
middelalderen. Selv om de religiøse idealene var de samme som for menn, og selv om mange 
valgte nonnelivet av lengsel mot slike, ga kvinneklostre også et tilbud om beskyttet liv for 
kvinner som av ulike grunner ikke hadde en mann ved sin side. Syrstad peker på at nonne-
klostre over hele Europa på denne måten utgjorde viktige institusjoner for aristokratiet. I 
høyere norske samfunnssjikt savnet man faktisk klostrenes sosiale beskyttelse etter reforma-

                                                 
35 KO, s.237 
36 Spesielle katolske forestillinger og privilegier var knyttet til denne skulderbekledningen. Lausten 1989, s.237, 
n.244  
37 KO, s.238 
38 KO, s.238 
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sjonen - dét kommer fram av en petisjon framført ved hyllingen av den vordende kong 
Frederik II i 1548. Norsk adel ba da om at et ”jomfrukloster” måtte opprettes i Norge, for å 
forhindre fattigdom og deklassering.39

De kvinnelige religiøse skilte seg fra munkene ved ikke å kunne inneha presteembete. 
Ingen nonne kunne lede messe eller ta imot skriftemål, derfor måtte en prest være knyttet til 
klosteret. Den offisielle religiøse autoriteten som munker dermed hadde, i kombinasjon med 
mennenes frie posisjon til å reise omkring, gir en pekepinn mot bakgrunnen for at det er 
munker alene som omtales i grunnlovsforbudet i 1814, og i 1600-tallsgenerasjonene av lover 
som vårt norske forbud har som direkte referanse.40  

Slik klostrene var innvevd i bondesamfunnet i 1536, først og fremst i Danmark, hadde de 
ordensreligiøse en naturlig plass i allmuens liv som religiøse autoriteter og hjelpere. For å 
lære folket av med å gjøre bruk av munkers og nonners religiøse tjenester slik de var vant til, 
satte kongen inn tiltak også mot befolkningen selv, når klosterlivet nå skulle avvikles. I god 
tid før han vant tronen hadde Christian III forberedt et slikt religiøst omvendelsesprosjekt, 
som skulle gi opplæring i hele den nye kristenforståelsen. Den som fikk arbeidet med å 
planlegge og lede både selve kirkeomleggingen og folkets omvending, var superintendent 
Peder Palladius. Han vendte tilbake til Danmark i 1536 med fersk teologisk doktorgrad fra 
universitetet i Wittenberg, der Luther og de andre ledende reformasjonsteologene hadde vært 
hans lærere. Den langvarige og høyt ansette utdannelsen var delvis betalt av kongen selv.41  

DEL 3: Folkeoppdragelse mot munker 

Danmark-Norges nye religiøse leder var altså inngående kjent med Luthers evangeliefortolk-
ning da han ankom København i 1536. Som reisefølge hadde han hatt Johann Bugenhagen, 
som blant annet hadde hatt overoppsyn med visitasjonsordningen i flere av de tyske, 
reformerte fyrstedømmene. Den besto i at de nyinnsatte superintendentene reiste omkring og 
                                                 
39 Syrstad 1999, s.114. Ved siden av beskyttelse og mulighet for å leve asketiske liv ga klostrene dessuten 
kvinner noen andre tilbud som samfunnet for øvrig ikke ga. Benedikts regel la vekt på bønn, arbeid og studier, 
og nonner fikk dermed tilgang til en boklig verden og intellektuell stimulans. De kunne også gjøre karriere. Som 
store jordeiere hadde klostrene omfattende økonomiske og administrative oppgaver, og posisjoner som abbedisse 
og priorinne var krevende lederstillinger. 
40 Disse lovene ser vi på i Kapittel 3. Omreisende munker som preket katolsk lære utgjorde da en trussel som 
klosterbaserte kvinner ikke representerte.  
41 De 23 årene Palladius bekledde Sjællands bispestol ble av avgjørende betydning for befesting av den lutherske 
kirke i Danmark. Det er ikke for mye sagt at det i vesentlig grad skyldes Palladius at det store verket lot seg 
gjennomføre, skriver Koch og Kornerup. Biskopen var kirkelig rådgiver for både regjering og embetsbrødre, han 
holdt forelesninger ved universitetet og sto bak et omfattende forfatterskap. Både på lærd og folkelig vis ”stred 
han mandeligt for, at den lutherske Trosforståelse skulle fange Sejr ’udi denne klare Evangelii lyse Dag’”, og 
han ”ofret alle sin Sjæls Kræfter paa at tjene det Ideal, der fra hans Ungdom havde lyst over hans Livs Vej”, 
heter det i Den danske kirkes historie IV, s.29.  
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instruerte prestestanden om den nye, religiøse ordningen, og så til at prekener og sogneliv 
artet seg i tråd med luthersk lære. Når vi har så grundig kjennskap til hvilke lærdommer som 
ble gitt til dansk bondebefolkning i årene etter reformasjonen, er det fordi Palladius skrev 
utførlige notater fra visitasreisene han nå selv la ut på. En visitatz Bog antas skrevet i årene 
1538-1543, da superintendenten besøkte samtlige 390 sognekirker i sitt eget stift Sjælland.  

Visitasboka er sannsynligvis særlig myntet på kolleger som ville ønske å kopiere den 
lærde teologens ord. Kongen utnevnte i august 1537 sju superintendenter for Danmark, og 
disse fikk hovedansvar for all omlegging av kirkelivet, folkets oppdragelse inkludert. For 
Norge ble kun én superintendent utnevnt ved denne anledningen. Reformasjonen skulle få tid 
på seg her i landet, hørte vi, men for oppgavens historikk omkring holdninger til munker i 
Danmark-Norge er uansett det som ble skrevet og praktisert i Danmark den første tida grunn-
leggende ideologi. Nå etableres språkbruk og synsmåter som kom til å få fotfeste både i folks 
forestillinger og i all senere holdning til munke- og nonnevesen i de to landene. Så la oss se 
hvordan superintendent Palladius ordla seg når han skulle lære allmuen om evangelisk tro.  

Munkemotstand på folkets eget språk 

I gode christne, som bygge oc boe her vdi sognen, giffuer ieg eder kierligen tilkiende, at vor 
naadigste herre kongl. maytt. haffuer udskicket mig her omkring Sielands land, at forfare udj 
alle sogne kircker, om een christne almue faa deeris rette føde till deris siæls salighed, som det 
sig bør, om den rette kircke skick ved macht holdis effter hans naadis ordinants, och huorledis 
almuen haffuer och lemper sig der effter udj alle maade.42

Sitatet gir oss plass blant menighetslemmer samlet i kirka for å lære hva Guds sannhet nå 
besto i, og hvilket kristenliv som heretter ville føre til ”deris siæls salighed”. Den høytstående 
biskopen (man fant fort tilbake til den kjente embetstittelen) er utsendt av kongen, forteller 
han, for å se til at kirkelivet er i overensstemmelse med ”hans naadis ordinants”. I de religiøse 
belæringene sine er da også Palladius like detaljert som ordinansen selv, men språket er 
folkelig, og biskopen gjør bruk av pedagogiske evner i særklasse når han henvender seg til 
bondeallmuen. Det er deres eget hverdagsliv med alle dets oppgaver og bekymringer han tar 
utgangspunkt i, når han lærer dem at alt de hittil har festet sin dypeste lit til nå må forkastes 
som falsk tro. Skikker og regler knyttet inn i dagligdag og årstidsrytme, videreført gjennom 
generasjoner – det hele skal byttes ut med ny tro og nye skikker.  

Boka lar oss forstå at de ordensreligiøse har vært bønders autoriteter i mange av livets 
små og store sammenhenger. Utfall mot munker og nonner flettes ofte inn i biskopens 
belæringer om den nye, evangeliske sannhet, som når han innledningsvis orienterer om den 
nye innredningen av kirkerommet. Heretter skal hver kirke nemlig ha bare ett alter, høyalteret: 

                                                 
42 Palladius ca.1543, s.25  
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De andre altere uden det rette høye alter hør heden til den rette uilfarende lerdom som paffuer 
och muncker førde om helgens paakaldelse, och om den løgnachtig skiersilds pine och er 
saadanne kohytter och kramboer som vor herre Iesus selff styrtte om udj Ierusalems tempel den 
tid hand dreff de kremmere ud.43

Klosterkirkene er møblert i strid med Jesu egen vilje. De mindre altrene til helgeners pris er 
samme slags handelsinnretninger som Kristus selv gikk til angrep på i templets forgård. Slike 
kirker er følgelig ikke Guds hus, men djevelens, erklærer Palladius, og - spør han retorisk – 
har disse kirkene prekestol, eller døpefont?   

[N]ey mine venner, funt uor der icke udj dennem, vor herre Iesus Christus uille icke haffue sit 
høyuerdige daabsens sacramente saa forhanit, at det schulle brugis udj de morde graffuer eller 
røffuerkuler, fordi at dj loed icke deris hoerbørn komme til christendomb, men de myrde 
dennom (…). 

Icke haffde de heller ret prædickestoel, thj den vor fuld aff løgen aff s. Fransisci och andre 
helgens legender: icke haffde de heller it ret altere, men mange kaahytter och kramboder til 
deeris løgnachtig sælemesser och helgens falsche dyrckelser. Derfor lade vj dennem fare och 
bliffue uid vor sognekirke udj Iesu naffn, for den er guds hus.44

Når klosterkirkene ikke har døpefont er det fordi Jesus selv gjennom århundrer har beskyttet 
sitt dyrebare dåpssakrament fra besmittelse, ved å holde fonter vekk fra munkenes ”morder-
graver”. Pavens menn har heller ikke bruk for slike, forklarer biskopen, for deres egne barn er 
født utenfor ekteskap og bæres ikke til noen dåp. I stedet myrder man dem. Det som måtte 
finnes av prekestoler er bedervet, heter det videre, av falsk messeføring og løgnaktige helgen-
legender med den om Frans av Assisi i spissen. 

Munke- og nonnefritt kristenliv – og et kristenliv likt for alle 

Middelalderens kristenliv var mer variert enn det som innføres med reformasjonen. Det går 
fram når Palladius formaner adelen om heretter å oppsøke sognets kirke i stedet for å ”lade 
sige nogen papistische eller muncke messe for dennom hiemme paa deris gaarde, som hine 
wgudelig adel pleye och giøre (…)”45 Som alternativ til sognekirka hadde man hittil kunnet 
oppsøke klostrenes eller gjøre avtale med en munk eller kannik om private messer. Nå vil 
kongen samle alle sine undersåtter i samme kirkerom. Også for bønnelivets utfoldelse 
innføres nye regler, der munker og nonner ikke lenger får danne forbilder: 

Ieg seer ingen aff eder nu lenger vdi denne klar evangelij liuse dag vanbruge sin ugudelige 
psalterbond, rosenkrantz, hemmell trapp [”himmeltrapp”], eller huad mand kalder det, effterdi 
at i ere underviiste och vide at det haffuer inthet paa sig, men optencht aff menneskens och 
diefflens lærdomb, iche udaff troen, eller vdaff guds ord. (…) [N]ogle sorte munche de funde 

                                                 
43 Palladius ca.1543, s.36 
44 Palladius ca.1543, s.38-39 
45 Palladius ca.1543, s.53 

 44



der først paa, och stiigte [stiftet] en alter udj deres closterkirche for deres gærighedz skyld, den 
kaldte de rosenkranz alter (…).46

Rosenkransen med sine mange tilnavn – et godt tegn på dens utbredelse - er noe som gjerrige 
dominikanermunker fant på for å tjene penger, hevder Palladius, og den ”munchedreng” og 
”nunføg” (nonnegris) som ennå måtte trosse kongen og sognepresten, og som ”heller vilde 
thiene dieffulen aff munchelærde, end gud aff himmelen effter hans kiere søns befalning”, får 
heretter anvende sin bønnekrans innen egne vegger, lyder biskopens beskjed.47   

Mot nonner fremmer Palladius belæringer som lar oss se dem som kvinnenes særlige 
hjelpere. Under overskriften ”Om iordemoder, en vnderviisning och formaning” tar Palladius 
med alvor til orde mot å oppsøke katolsk barselhjelp. Jordmorens arbeid er overordentlig 
viktig, understreker han – så viktig at kongens ordinans har et helt kapittel om henne. 
Sognepresten skal jevnlig overhøre enhver jordmor for å påse at hun er ”en christen quinde” 
som kan sine 10 bud, trosbekjennelsen og Fadervår, og ”om hun veed rettelig at thrøste en 
fattig barselqvinde med gudz ord, der ligger stor magt paa, huor en gammel skarns papistische 
muncheqvinde er iordemoder, der er gierne diefflen inden døre med hende, och vil iche gierne 
gaa vel thill, der bør at vere en gudfryctige qvinde.”48 Superintendenten spår fordervelse og 
død over både barnet og barselkvinnen selv, om hun ikke for framtida føder på evangelisk vis.   

Palladius framstiller som vi ser munker og nonner gjennomgående som djevelens assosierte. 
Deres religiøse lære og praksis fører sjelen mot fortapelse, mens evangelisk tro og skikk fører 
til frelse. Den som vil stå på god fot med Gud – og med hans majestet, slik det lød i 
ordinansens kongebrev - må heretter sky munkenes og nonnenes ”vildfarelser”.  

Belæringer som disse ble altså spredt Danmark rundt fra slutten av 1530-årene. Ti år 
senere viste det seg at gjennomslaget de hadde fått, var begrenset. Palladius så seg da nødt til 
å formidle budskapet i fornyet form, og nå til den opplyste allmue.   

Teologisk sjøfartsbelæring mot munker  

Palladius’ bok Sankt Peders Skib fra 1554 viser at det tok tid å vinne kampen mot de katolske. 
”[W]i see oc forfare/  at mange deris Nese klør der effter/  at de kunde komme der hen igjen”, 
slår biskopen bekymret fast i boka som tar et altomfattende oppgjør med den gamle tro. Noen 
er til og med ute etter ”at giøre ny Muncke”.49 I denne situasjonen vil Palladius framstille så 
alle kan forstå det hvilken ulykke den romerske kirke har vært for kristendommen. Han gjør 
det gjennom å beskrive en kirkelig sjøfartshistorie, der de pavegeistlige er styrmennene som 

                                                 
46 Palladius ca.1543, s.58 
47 Palladius ca.1543, s.59 
48 Palladius ca.1543, s.109  
49 Palladius 1554, s.64-65 
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nær hadde kullseilt hele kristendommen. Med reformasjonen lyktes det Gud å plassere Luther 
ved roret, og kirke og kristenhet ble dermed frelst fra undergang. Sankt Peders Skib bringer 
blant sine mange utredninger også et teologisk oppgjør med munkevesenet, som altså fortsatt 
hadde sine forkjempere.50  

I sin altomfattende kirkelige sjøfartsbeskrivelse redegjør Palladius for de mange farer 
som lurer i ”det baandløse og mordiske Pawens Skib”, slik dette nå truer med å innta skipsleia 
på ny. Blant farene – eller byltene som han kaller dem - er klosterliv og munkevesen, og 
biskopen legger fornyet fundament under avvisningen av dette som menneskers påfunn. Det 
at man har opprettet en slik institusjon beror på en fundamental og forferdelig misforståelse 
av Bibelens syn på menneskets frie vilje, forklarer han. De katolske mener nemlig at et 
menneske ut fra egen kraft er i stand til å overholde Guds lov ”til punct oc til pricke”. Dette 
tillater de seg å mene til tross for Skriftens framstilling av ”det gruselige Adams fald/:  

saa at it Menniske kunde vere beskickit til at holde alle vor Herris budord/  oc til at gøre alle 
gode Gerninger. Ja fuldkommen der til/  saa at Closter leffnit kaldedis den fuldkommeligste 
Stat/  Ja den Engelske oc Himmelske Stat. Er icke det gruseligt at høre?    oc end besønderlige 
dette forbandede stycke/  at det skulde regnis lige ved Christi verdskyld at vere/    O blindhed 
offuer al blindhed.51

Det er Luthers tilbakevisning av pavekirkas skille mellom verdslig og geistlig stand Palladius 
her gjengir. Han går imot opphøyelsen av ordensreligiøse til elitekristne – de ligner sine liv 
med englenes, holder han forferdet fram. Enda mer gruvekkende er det likevel etter hans 
mening at den katolske lære ser klosterlivet som Kristi etterfølgelse. Større blindhet overfor 
Skriftens ord kan biskopen ikke forestille seg. I alt han nå går videre med kan Luthers utsagn 
mot klosterlivet gjenkjennes:  

Den tredie Bylte vaar de samme Muncke løffter oc Closter løffnit/  meget weens indenbyrdis 
dog lige huldne ved Christi Høyuerdige Daabsens Sacramente/  naar de loffuede deris faarmand 
lydelse /  kyskhed och fattigdom/  Lydelsen skulde vere offuer Foreldernis Lydelse/  Kyskhed 
skulde veyersige [motsi] Ecteskab/  oc Fattigdom skulde forlade Verden oc gøre Guds Børn/  
som der staar wbeskemmet i S. Francisci Regel i det v Capitel saa screffuit/  Kære brødre/  
denne er den aller høyste Fattigdoms høyhed oc ypperlighed/  som gør eder til Børn och 
arffuinge vdi Guds Rige/  huor haffue mand hørt større bespaatelse mod vor Herris Jesu Christi 
røde rosens blod/  
oc mod den hellige scrifft etc. 52

Her hører vi Palladius gjengi Luthers skriftbaserte tilbakevising av munkeløfter i De votis 
monasticis. Lydighetskravet overfor abbeden er i strid med evangeliets krav om lydighet mot 

                                                 
50 Boka bygger på en prekenrekke biskopen holdt i København. Lausten ser dem som en slags kirke- og 
dogmehistoriske foredrag eller læreprekener. Boka er skrevet i 1553 og kom ut i 1554, og ved siden av 
Visitasboka, som ikke ble skrevet med tanke på offentliggjøring, er denne i omfang og innhold Palladius’ 
vektigste skrift, skriver redaktør av hans Danske Skrifter, Lis Jacobsen. Jacobsen 1916-18, s.3 
51 Palladius 1554, s.84-85 
52 Palladius 1554, s.85 
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Gud og foreldre. Klosterliv motstrider også det evangeliske synet om at dåpssakramentet gjør 
alle kristne likeverdige overfor Herren, slik Luthers lære om det alminnelige prestedømme ble 
formulert. Ordenene er dessuten uenige seg imellom om innholdet i klosterløftene, sier 
biskopen, og peker indirekte mot at det er gjerningskristendom som praktiseres. Han avviser 
fattigdomsidealer og sølibat og kaller Frans av Assisis klosterregel for gudsbespottende, og 
som ytterligere eksempler på gjerningskristendom påtaler han munkedraktenes forskjellighet:   

Ja den ene trode sig at bliffue salig i en sort Cappe/  den anden i en Huid/  den tredie i en graa/  
den fierde i en braagede/ den femte met sin veyermølle [vindmølle, til å male korn], den siette 
vdi sin almusse [almisse, altså tiggerordener]/ (…) bundne fra Ecteskab/  dog icke fra 
Quindfolck (…) om mand skal tale groffuelige der om.  Gud giffue dem end nu en god 
omuendelse som henge vdi det hyggeleri oc i det skarn.53

Til slutt, etter å ha forklart munkers liv som både hyklersk og usedelig, fremmer Palladius en 
bønn til Gud, ser vi, om å bevirke omvendelse for dem som henger fast ved hykleriet.  

Palladius’ gjerning besto altså på den ene side i å tilbakevise katolsk kristenliv som i 
strid med hva som nå var rett og sann tro. På den andre side var han hovedansvarlig for å 
utbre innholdet i det nye evangeliet som skulle etterleves. I forrige kapittel så vi hvordan 
lydighet mot øvrigheten inngikk som vesentlig luthersk krav til en evangelisk befolkning. 
Dette kravet ble nå innskjerpet i Danmark-Norge, og i kapitlets avsluttende del ser vi på 
øvrighetslære hos Palladius, med særlig blikk mot hvordan han anrettet den for Norge. Vi 
sammenfatter også klosterepokens slutt.  

DEL 4: Den rette lydighet   

Som vi hørte forordnet Kirkeordinansen et lite utvalg evangeliske bøker som påbudt lesing for 
prestestanden. Over hele riket satt sogneprester med bakgrunn i katolsk tro – nå skulle de 
utbre for sine menigheter en lære som var ny også for dem. Et direktiv for innholdet i 
prekenene de heretter skulle holde ble gitt i ordinansen selv. Superintendentene pålegges der 
oppsyns- og opplæringsplikt overfor prestene, og ordinansen redegjør for hva både prester og 
biskoper skal foredra fra prekestolen: 

De skulle holde wore wndersaatte til at wære freedsommelige oc liudactige, med den wnder-
uiisning, de skullle wdi deris predicken giøre om herskab oc liudelse, som mand dennom er 
plictug. De skulle legge wind paa, at predickerne maa alle retsindelig oc endrectelig lære 
Christi hellige Euangelium, oc andet det der bør at følge med.54

                                                 
53 Palladius 1554, s.85 
54 KO, s.219  
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Undersåttene skal undervises fra prekestolen om den lydighet de på evangelisk vis er pliktige 
til å vise sitt herskap. Prestene skal ikke bare foredra evangeliets egne ord, men også ”andet” 
som bør følge med. Her vises prestene formodentlig til støttelitteraturen de var pålagt å lese. 
Omleggingen viste seg langt fra lett å gjennomføre, og i 1556 ga Palladius ut Alterbogen, en 
håndbok til ”Sognepræster i disse thu konge Riger Danmarck oc Norrige” med gjennomgang 
av hele den nye evangeliske gudstjenesteordningen. Boka innledes med en nyforfattet bønn:  

En Bøn for Øffuerigheden at bede paa knæ faar Alteret ved sig selff effter Ordinantzens 
lydelse.  

O Almectigste euige Gud/  som visselige regerer baade Himmel oc Jord/  see miskundelige til 
vor naadigste Herre Koning Christian/  oc til Rigens Raad/  Oc til al andre Øffuerighed som 
skulle styre oc regere Land/  Rige/  Steder oc Byer/  oc lad dem alle retferdelige regere deris 
Almue her paa Jorden/  at de mue siden besidde Himmerigis Rige met dig euindelige/  Amen.55

Bønnen for øvrigheten ble ledsaget av ”En anden Bøn for Ko. Ma.”, som utelukkende dreide 
seg om kongens velferd. Palladius følger her opp både et kongelig bud fra ordinansen om 
undersåtters plikt til hver søndag å be for ”wor naadige Herre oc konning” og Luthers egen 
instruks fra visitasjonsartiklene om takksigelsesbønner for øvrigheten.56 De saksiske 
visitasjonsartiklene som innskjerpet lydighetskravet var nå pensum for rikets prester i selskap 
med Luthers egen katekisme, oversatt til dansk av Palladius selv. Sistnevnte bok regnes fra da 
av som ”Børnelærdom” i dansk-norsk kirkeliv, idet katekismeundervisning ble grunnvollen i 
alt skolevesen i århundrene som fulgte. Katekismens Hustavle instruerer allmuen i hva 
Skriften holder som rett lydighet. Her er Luthers ord i Palladius’ gjengivelse til danske og 
norske menigheter:  

Om Verdslig offrighed. 

Huert menniske skal være Herredømme oc macten vnderdanig/  Thi der er ingen mact til vden 
aff Gud/  All den mact som til er/  hun er aff Gud/  Huo som staar mod macten/  hand staar mod 
Gudz skickelse/  Oc de som staa der emod/  de faa dom mod dem selffue/  Thi hun bær icke 
suerdet forgieffuis/  Hun er Guds tiænerinde oc een heffnerinde til ath straffe dem som ilde 
gøre. Til de Romere i det Trettende Capittel.57

Spesialkatekisme for norske sogneprester 

Om det tok tid å få reformasjonen gjennomført i Danmark, var oppgavens omfang i Norge av 
både mer langvarig og vanskeligere karakter. Kongen fikk etter hvert utnevnt i alt fire super-
intendenter, men problemene disse sto overfor var betydelige, går det fram av et skrift 
Palladius sendte ut i 1546. Fem år tidligere hadde norske sogneprester fått sin egen katekisme-
                                                 
55 Palladius 1556, s.343 
56 KO, s.174 og Palladius’ hilsen til prestene i Palladius 1556, s.341, samt Kapittel 1, Del 3. 
57 Palladius 1538, s.94. Palladius’ oversettelse kom i 1538, Luthers original er fra 1529, året etter at Visitasjons-
artiklene ble formulert. 
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utlegning fra biskopen, nå fremmet han den på ny i dansk oversettelse, og denne gang med et 
etterord som slo hardt ned på nordmenns gjenstridige fastholden av alt katolsk:   

(…) at hues wgudelighed end nu henger wid almuen aff den wildfarelse, som Pawedommen 
haffuer at fare met, maatte dem fortagis, oc besynderlige den løffuerdags vanbrug, met den 
falske och gruselige Affguds dyrckelse, som Jesu Christi welsignede moder Jomfru Maria 
wanæris met, emod det Første oc Andet Guds bud, Och haffuer wærit vdi Norgis rige, een ret 
Satans Capell, met den Løffuerdags firen, opbygt hoss den rette Guds kircke, som weed at holle 
sin Søndag  hellig, Oc at tage sin retfawne arbeyde vare, saa wel om lørffuerdagen, som om de 
andre søgne dage, effter Guds befalning (…)58

Den norske allmue er fanget i pavedommens vranglære. Palladius refser ”lørdagsmisbruket”, 
den gamle katolske skikken med å helligholde lørdagen til Jomfru Marias ære. Det er søndag 
man skal gå i kirke, formaner han - øvrige dager skal nordmenn etter Guds bud arbeide. 
Biskopen slår også skarpt ned på Olavskulten, og ser både denne og Mariadyrking som brudd 
med Guds bud.59 Når biskopen utlegger katekismens krav om lydighet mot øvrighet for 
norske forhold, nevner han for sikkerhets skyld med titler hvem man skal adlyde og ære: 

F o r e l d r e,  L æ r e m e s t e r e,  S o g n e p r e s t e r,  K o n g e r, 

H e r r e r   o c h   F ø r s t e r ,  B o r g e m e s t e r e,  R a a d,  B y f o g e d e r,  o c  a l l e               
a n d r e,   s o m   h a f f u e   m a c t   o c   e r e   s k i c k e d e   i   n o g e n   a l m i n d e l i g         
b e f a l n i n g.   H u s f æ d r e,   H w s t r u e r. 

I en sum,  at wij skulle giffue den skat,  som wij ere skat plictige,  heder den,  som wij ere heder 
plictige,  oc fryct den,  som wij ere fryct plictige.  Roma xiii.60

Klosterlivets opphør 

Forordninger og brev fra kongen til abbeder i Danmark lar oss følge nedbygging og omleg-
ging av klostervesenet der i landet i flere tiår etter reformasjonen. Noen steder flyttet munker 
og nonner raskt ut. Der ble gjerne hospitaler anlagt, ofte med noen av klosterbygningene 
omgjort til bolig for proster eller biskoper. Kongen fordelte etter hvert klostergods både som 
inntektsgrunnlag for fattigforsorg og hospitalsvesen og for å sikre avgåtte abbeder og biskoper 
i tjeneste livsgrunnlag.61 Han påtaler noen ganger lydighetsbrudd ved enkelte av de gjen-
værende klostrene. Abbeder motsatte seg for eksempel omlegging til evangelisk liv og lot 
være å ansette ”lesemester”, og mot et kvinnekloster i Nordjylland gikk han så sent som i 
1572 ut med innskjerping av evangelisk levesett: 

                                                 
58 Palladius 1546, s.84-85. Førsteversjonen fra 1541 var skrevet på latin. Den danske oversettelsen i versjonen 
fra 1546 var først og fremst tiltenkt islandske sogneprester. Der rådet katolisismen i enda mer innbitt grad enn i 
Norge, med klostre i virksomhet og en biskop som nidkjært holdt fast ved den gamle tro.  
59 Palladius 1546, s.86 
60 Palladius 1546, s.11 
61 St. Knuds Kloster i Odense ble sekularisert så sent som i 1572, da abbeden ”for hans Alderdoms og 
Skrøbeligheds Skyld” ikke lenger kunne forestå ledelsen av det. Danske Kirkelove 2, s.166 
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17de Juni (Kjøpenhavn). Kong Frederik II og Danmarks Riges Raad fastsætter en ny Skik og 
Fundats for Maribo Kloster, foranlediget ved, at Kongen har erfaret, at der sammesteds begiver 
sig stor Uskikkelighed med Religionen, med Sangen i Kirken og i andre Maader ;  desligste at 
der skal være megen Uenighed imellem Abbedissen og Jomfruerne.62

To år senere får abbedissen brev om å ta imot ”tvende udlevede Præstemænd” som ikke 
lenger kan forestå sine kall, men som skal forsørges ”og ikke lide nogen Brøst” sin livstid ut, 
”der udi Klosteret”.63  

For Norges vedkommende har vi ikke slik mulighet til å følge avviklingen av det som 
ennå fantes av klosterliv i 1537. Flere klostre lå da øde, noen hadde fått verdslig forstander 
med plikt til å sørge for klosterboerne materielt, samt se til orden også i det religiøse. Dette 
siste ble imidlertid lett forsømt, noe også beboerne selv kunne bidra til. Men enkelte klostre 
skjøttet sitt ordensliv så godt det lot seg gjøre etter luthersk pålegg, og liksom i Danmark er 
det ved nonners klostre vi lengst finner belegg for aktivitet. Ved Dragsmark på Båhuslenkys-
ten ble ”jomfruer” underholdt ennå i 1549, og søstre fra Munkeliv i Bergen ”klorte seg fast”, 
skriver Erik Gunnes, og nektet å oppgi sine klosterliv da de ble fordrevet fra bygningene sine 
alt i 1531. De endte opp med å forsørges av de lutherske biskopene.64 Også i Trondheim gikk 
nonneliv sin gang. Der døde abbedisse Benedicta Jonsdatter fra Bakke kloster i 1561. Da var 
der muligens fortsatt klostervirksomhet. Nonnester i Oslo fikk luthersk predikant i 1537, og 
her levde søstre så sent som i 1568, men da var de gamle, og ikke særlig mange.65  

Oppsummering 

I dette kapitlet har vi fulgt reformasjonens innføring i Danmark og Norge. Vi har sett hvordan 
kong Christian III fikk utvidet sitt kongelige maktområde betydelig da han i tråd med Luthers 
syn på fyrsten som kirkas overhode la pavedømmets samfunnsmakt inn under seg selv. Vi så 
også hvor ulikt reformasjonen artet seg i de to rikene som nå var slått sammen til ett, idet 
kongen erklærte Norge for provins under Danmark. Katolsk liv fikk fortsette uhindret i lang 
tid i den norske utkanten av flere grunner: for det første var landet totalt uforberedt på den nye 
lære, til forskjell fra Danmark, og kongen valgte i denne situasjonen en forsiktig linje religiøst 
sett for ikke å utfordre til opprør. Senere nøydes han med å utnevne langt færre superinten-
denter til det vidstrakte Norge enn til sitt eget lille Danmark. Vi så deretter at også 
klostervesenet i de to landene fristet ulike vilkår ved reformasjonens innføring. Mange danske 

                                                 
62 Danske Kirkelove 2, s.178. Dette klosteret var omgjort til såkalt adelskloster i 1556, det vil si at det skulle 
opprettholdes som nonnekloster ”i en christelig Agt og Mening”, men etter den nye kristenforståelsen. Danske 
Kirkelove 1, s.497   
63 Danske Kirkelove 2, s.270  
64 Gunnes 1987, s.77. Den sistlevende av dem, ”ærlig og velbyrdig jomfru søster Elisabeth Pedersdatter av 
Tjøtta” ble til sist anvist hus ute i byen, og døde der i 1568. ”Jomfruene” i Dragsmark kan ha vært munker, 
skriver Gunnes – kilden er et brev fra Danske Kanselli der standardvendinger ble brukt.  
65 Gunnes 1987, s.81-82 
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klostre var velstående og hadde innflytelse overfor adel og konge, men norsk klosterliv hadde 
fått en så alvorlig knekk med Svartedauden og andre pestbølger at det i århundrene etter ikke 
kom seg på fote.  

Kongens lover for klostre og ordensfolk fra 1537/39 utgjør første generasjon munke-
bestemmelser i dansk-norsk evangelisk-luthersk tradisjon. Det var lempelige lover, så vi, som 
lot munker og nonner forbli ved sine livs ytre rammer, men med strenge direktiver for hvilken 
religiøsitet de skulle dyrke. Lovverket ble fulgt opp av et folkeprosjekt i teologisk regi av 
Sjællands biskop, og her så vi belæringer om munker og nonner rettet mot allmuen på deres 
eget talespråk. Biskopen fulgte Luthers tanker og skrifter både når han henvendte seg til 
bondebefolkningen og når han talte til prestestand og byborgere på 1550-tallet. Utfallene mot 
munker og nonner bar religiøst preg, med referanser til at Herren sto utelukkende på det nye 
evangeliums side. Munker og nonner bekjempes i reformasjonstida som fiender av den rette 
tro, og omtales i tråd med dette som djevelens forbundsfeller. For kong Christian III’s 
vedkommende må vi likevel ikke overse de politiske motivene for å avskaffe klosterliv. 
Kongen arbeidet målrettet for å sikre kun én øvrighet i landet, hørte vi, og den skulle være 
verdslig. Bekjempelse av alle katolske religiøse institusjoner var en selvfølgelig del av dette 
arbeidet.  

Noen folkerettet omvendelseskampanje fant aldri sted i Norge. Palladius slo med 
forferdelse ned på det han kalte katolsk avgudsdyrking her i landet. Vi så også at Luthers 
øvrighetslære ble vel ivaretatt av den lærde teologen og formidlet i spesialutgave for norske 
forhold, og vi fikk et glimt av klosterlivets sluttfase i Danmark og Norge.  

I neste kapittel skal vi se hvordan en fase av konsolidering av luthersk lære avløser 
reformasjonstida. Rett tro defineres i stadig større detalj, og den rette lære beskyttes med 
stadig sterkere forskansing.
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Kapittel 3 

Rettroenhet som statsstyrende prinsipp 
Norge, 1604: 

Paa herredagen i Bergen 1604 gjorde Norges der samlede biskoper kongen opmerksom paa, at 
”landet var opfyldt med falske prester”, der i sin ungdom havde gaaet i Jesuiternes skoler og nu 
søgte i al hemmelighed at bane indgang for katholske synsmaader.1

Norge, 1612: 

Under 28de november 1612 underretter kongen Norges statholder Envold Kruse og biskop 
Senning i Oslo om, at en af stiftets prester ved navn Jakob Hjort ifølge rygtet skulde være 
hemmelig katholik (…). Kongen gjør fremdeles opmerksom paa, at nevnte Jakob Hjort ”der udi 
stiftet skal have nogle brødre, som ere prester og udi lige maade ere berygtede at være 
katholske”. Kongen paalægger statholderen og biskopen derfor at anstille de mest indgaaende 
undersøgelser baade hos disse og andre mistænkelige geistlige (…).2

København, 19. juni 1613: 

Christianus 4tus.   Giøre alle witterlig, at efftersom vi naadigst komme vdi forfaring,  huorledis 
mange baade eddel och weddel vdi vore riger Danmark och Norge skulle findis, som ere den 
papistiske Religion tilgedaan, huilket (…), saa frembt saadant skulle bliffue vstraffet och tillat, 
det vdi lengden Gud almegtigste til fortørnelse och wore Riger och Lande til aldsom største 
fare och forderf wilde geraade:   da paa det saadant vdi tide maa forekommis, haffue wi (…) 
saaledes besluttet (…), at naar det nogen (were sig enten eddel eller weddel) lowligen 
offuerbewisis kand at were aff den papistiske eller rommerske Religion,  [han da]  icke maa gaa 
i Arff met andre sine søskinde eller metarffinge,  men were arffueløs (…).   Icke heller skal 
slige Papister were eller bosette sig her i Riget,  meget mindre at komme til nogen Officium, 
Tieniste eller Bestilling vdi wore Riger, Lande och Provintzer. Huor effter alle och huer kunde 
wide sig at rette.  Haffniæ 19  Junij Ao. 1613.3

De tre sitatene viser et hendelsesforløp på 1600-tallet i Danmark-Norge. Historikeren A. Chr. 
Bang referer hvordan katolske sympatier gradvis rulles opp i Norge: her finnes et nettverk av 
prester, utdannet ved jesuittmunkenes læresteder i utlandet, og etter sin hjemkomst søker disse 
å utbre den katolske tro i hemmelighet. Kongens forordning er et tilsvar på utviklingen. Han 
gjør det mulig å stille katolikker for retten, dømme dem arveløse samt landsforvise dem – helt 
andre virkemidler enn Kirkeordinansens pålegg om omvendelse til protestantisme eller 
Palladius’ svertende omtale av munker. Katolikker, sier kongen, er ”Wore Riger och Lande til 
aldsom største fare og forderf”, og de må ut av landet. Loven er formulert for å tas i umiddel-
bar bruk. Fire norske prester var sommeren 1613 innstevnet for herredagen i Skien. De ”ind-
gaaende undersøgelser” iverksatt året før hadde båret frukt, og egen rettssak ble stillet an på 
Gjerpen prestegård. Der fant man det bevist at prestene hadde jesuittforbindelser i utlandet, og 
                                                 
1 Bang 1912, s.358 
2 Bang 1912, s. 358-359 
3 Danske Kirkelove 3, s.38-39 
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at de hadde deltatt ”i denne farlige feide” gjennom ulovlig brevveksling med disse. De hadde 
også forsømt sine evangeliske prestekall. Dommens hovedpunkt lød ens for dem alle:   

Bør han efter kongelig majestets vår allernådigste Herres utgåtte mandater, miste sitt kall og 
embete, ikke tilstedes å få arv med sine søsken eller medarvinger, men innen tolv uker å rømme 
landet, såfremt han ikke siden vil stå sin egen fare.4

Prosessen er eksempel på hvor suverent makthaverne nå behersket religionsutøvelsen, påpe-
ker Øystein Rian. De møtte ingen motstand.5 Forbudene mot katolsk virksomhet ble etter 
dette intensivert, med endelig og mest kategoriske bestemmelse i 1624: da innføres dødsstraff 
for katolske munker. Vi skal i dette kapitlet høre hvordan munker inntar en helt annen rolle i 
samfunnet nå enn på reformasjonstida, som misjonærer, med en nyopprettet jesuittorden i 
spissen. Munkene tiltrakk seg, som vi hørte, dessuten protestantiske studenter til sine skoler.  

Under styret til kong Christian IV formuleres i tråd med dette hva vi kan kalle en ny 
generasjon munkebestemmelser i Danmark-Norge. Munkeforbudet på Eidsvoll i 1814 står i 
direkte tradisjon fra Christian IV’s forbudsbestemmelser, og vår oppmerksomhet i kapitlet 
ligger dermed på denne kongens regjeringstid. For religionens vedkommende faller den 
sammen med ortodoksiens tid. Rettroenhet og ensretting av folkets tro er her nøkkelord, og 
kongen tar kontroll ikke bare over bønneliv og kirkegang, men også over moral og oppførsel.  

Først følger vi imidlertid utviklingen av det dansk-norske religionsstyret i andre 
halvdel av 1500-tallet. Da strammer staten sitt grep om kirka. Kongen er opptatt av å 
konsolidere den lutherske lære som Christian III innførte, samtidig som han vil beskytte den 
mot strid og splittelse, slik den protestantiske kirke i Europa opplevde.  

DEL 1: Den fremmedreligiøse fare 

Da Christian III i 1536 erklærte sitt rike for kongelig protestantisk område, var han forløper 
for en utvikling der hele Europa etter hvert skulle inndeles i religiøst definerte stater. 
Mønsteret ble satt ved religionsfreden i Augsburg i 1555, da tyske katolske og protestantiske 
fløyer ble enige om en avtale der begge trosretninger kunne eksistere, men innenfor hver sine 
territorier. Fyrsten i et område fikk bestemme hvilken religion som skulle være eneste tillatte, 
og tilhengere av annen tro fikk enten utvandre, eller de måtte skifte tro.6 I tida som fulgte ble 
trostilhørighet eller konfesjon det statsavgrensende prinsipp over hele Europa. Katolikker 

                                                 
4 Gjengitt i modernisert språk i Duin 1984, s.111 
5 Rian 2005, s.266 
6 Lat.: cujus regio, eius religio – den som regjerer, styrer religionen.    
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holdt til i sine land, protestanter og etter hvert reformerte7 i sine, og annerledes troende ble 
noe fyrstene måtte beskytte riket mot – ikke bare utenrikspolitisk.  

”Man har en Beretning om en ret karakteristisk Samtale, Kongen nogle Aar før sin 
Død havde med en Del af Universitetets Professorer”, skriver Holger Rørdam, og gjengir en 
belæring Frederik II uoppfordret kom med i et bryllup, der noen av de lærde var blant 
gjestene. Kongen framsatte utførlig for dem hva som var hans egen og hans far Christian III’s 
tro og sa han var beredt til å miste både krone og liv heller enn å miste denne. Så la han til:  

Men I vide ogsaa, at der for Statsstyrere er intet mere magtpaaliggende end at holde alle 
Urostiftere borte, da de ere en Pest og en Fordærvelse for alle gode Borgere. Derfor er det mig 
haardelig imod, naar nogen vækker Strid og Tvivl om Rigtigheden af den Lære og 
Kirkeordning, som i vore Fædres Tid er befæstet og grundlagt ved lærde Mænds og højsindede 
Fyrsters gudelige iver og farefulde Anstrængelser. For ved sådanne Stridigheder sønderslides 
Kristi Kirke, Skolerne lægges øde, Ungdommen forføres, den verdslige Øvrighed forstyrres, 
Menigmand forarges, Evangeliet hindres i sit frie Løb, Pavens Magt vokser, Ugudelighed 
griber om sig, og Vorherre fortørnes.8  

På denne bakgrunn følger kongen sin fars politikk om å foreskrive lærerne i riket ”en vis 
Regel at følge, som ikke maatte overskrides”, sier han, og minner om hvor mye godt han har 
gjort for de geislige. ”Men saa forlanger jeg ogsaa Lydighed”, fikk professorene høre – før 
kongen ga dem utvetydig beskjed om å passe sine embeter og avholde seg fra nye teorier og 
fremmede synspunkter. 

Religiøs enhet – samfunnsordenens fundament  

Kongen vil altså ikke vite av at noen reiser tvil om riktigheten i den lære og kirkeordning som 
er enerådende i Danmark-Norge. Han setter likhetstegn mellom urostiftere - folk som egler til 
opptøyer - og de som trekker evangelisk-lutherske sannheter i tvil. I utlandet hadde teologisk 
debatt mange steder ført til samfunnsmessig uro, og i Danmark rådet uenighet om flere 
lærespørsmål. For å hindre at uenigheten utarter slik man altså har sett det i andre land, nekter 
Frederik II rent faktisk landets fremste lærde å debattere religion.9  

                                                 
7 Reformert protestantisme hadde røtter i Zwinglis (1484-1531) evangeliske reformasjon i Sveits, og i Calvins 
(1509-1564) franske reformasjonsbevegelse. De skilte seg fra lutherdom i synet på nattverden som symbolsk 
måltid, samt i syn på kirkas organisering. Nattverdslæren lå nært tankene som Luthers medarbeider Melanchton 
etter hvert utviklet – de vant autoritet i mange kretser etter Luthers død, og nærheten førte til at kalvinisme 
bredte seg i en rekke tyske områder opp mot 1600-tallet. Det oppsto også dyp strid innen den protestantiske 
kirka. Lausten 2002b, s.172-176 
8 Rørdam 1872, s.265-267. Ordene falt i et bryllup for den senere kansleren Christian Friis på Københavns slott i 
1585, og er her sitert etter Holger Rørdam i Kjøbenhavns Universitets Historie 2. Den opprinnelige kildeteksten 
står i Hans Olufsen Slangerups bok Oratio de Initiis Doctrinæ Religionis, Propagatione et incrementis (…), 
”Tale om religionslærens begynnelse, utbredelse og forøkning (…)”, fra 1590. Mange takk til professor dr. theol. 
Martin Schwarz Lausten for denne spesielle referansen! 
9 Se for eksempel Oftestad, Rasmussen og Schumacher 2005, heretter Oftestad et. al. 2005, s.117, for bredere 
orientering om den interne, danske uenigheten. 
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Eksemplene han gir på hva som kan fryktes om religiøs tvil brer seg, viser betyd-
ningen den etablerte religionen nå har som fundament for verdslig politikk. All øvrighets- og 
ordensmakt henter som oppgaven har vist legitimering fra luthersk tro – dét gjør også landets 
skolevesen. Men enhet i religionen er dessuten viktig for å avverge at ”Ungdommen forføres” 
og at ”Menigmand forarges”. Her advarer kongen mot at tankens frie løp kan føre også sedene 
på ville veier, samt at misnøye kan ta til å gjære. Paven vil få nye tilhengere, Herren må 
formodes å ville sende represalier, kort sagt: om religionen trues, står ro og orden i riket for 
fall, og landet vil miste sin utvalgte posisjon hos den allmektige.  

En slik holdning danner kjernebegrunnelse for de mange lover og forbud majesteten nå sender 
ut i den hensikt å forsvare, styrke og beskytte evangelisk-luthersk tro mot alle former for 
avvik eller uønskede påvirkninger. Tidlig innskjerpes sensurbestemmelser for bøker: 

1562. 1ste Januar. Om at Superintendentene skulle føre nøje Tilsyn med de Bøger, der udbydes 
til Salg. 

(…) Vider, att wij ere komne wdj forfaringe, huorledis att her indføris wdj rigitt mange 
attskiellige Dannsche bøger, som ere prentet wdj Tyskland, oc ingen aff wore lerdemend 
thennom haffuer offuerlest, huor fore er befrøctendis, att ther som thet saa thilstedis huer att 
mude lade prente oc wdgaa saadanne bøger, motte ther mett thiden mange Secter oc megett ontt 
emod thennd rette Religion indføris, (…) oc mange ther offuer bliffuer forførdt. (…)10

Heretter tillates kun bøker som er trykket i København og gjennomlest og ”korrigert” av de 
universitetslærde. Bokhandlere som ikke retter seg etter bestemmelsen vil få sine salgsvarer 
inndratt, samt idømmes tilbørlig straff. Biskopene skal også føre tilsyn med hvilke latinske 
bøker som sirkulerer, inndra alt som ”findis emod thennd rette Religion” og straffe eventuelle 
ulydige. I 1576 trekkes rikets lensmenn inn i jakten på forbudte bøker.  

Farlige fremmede 

Det er så i 1569 at kong Frederik II lar utgå den lov som innleder kampen mot annerledes 
troende utenfra. De såkalte Fremmedartikler slår gjennom tjuefem punkter fast den dansk-
norske kirkes offisielle og lutherske tro som bekjennelsesformularer enhver utenlandsk person 
”der begære at bygge oc bo her i Rigerne” skal eksamineres i, og deretter avlegge ed på å ville 
overholde. Det er nødvendig å verne landet mot ”forfalskelse vdi den rene lærdom og 
splidactighed”, heter det, fordi mange fremmede nå begir seg inn i kongens riker:   

(…) och er at formode, att en stor part aff thennom haffuer en anden Tro och mening om thend 
sande Religion och rette Guds thieniste, end wi selff och vore vndersotte vdi forne vore Riger 

                                                 
10 Danske Kirkelove 2, s.59-60 
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haffue. Huor vdaff med tiden kand komme Splid, Twedragt och wenighed bode vdi thend rene 
Lærdom och bequemme Ceremonier (…).11

Reformerte og katolikker skal heretter avsløres gjennom edsavleggelsen, og noen av artiklene 
er formulert direkte imot katolsk lære:  

Om de bekiende, at Guds Dyrckelse er den gierning, som Gud selff befalet haffuer, som giøris i 
troen til Guds ære besynderligen. Item, om de bestaa, at Menniskens paafund er icke Guds 
Dyrckelse. 

Om de samtycke, at Helligens Paakaldelse er Affguderij, oc at Affguders oc Billeders dyrckelse 
er fordømpt, indført aff Dieffulen, til Guds Søn bespottelse, som er den eniste megler imellem 
Gud oc Mennisken (…). 

Om de bestaa, at den Papistiske Messe er Antichristens Affgud, met huilcken Guds Søn 
bespottis, oc hans hellige Nadere vanhelliges.12

Nye undersåtter skal sverge at de ser gjerningskristendom, helgentilbedelse og katolsk messe 
som avgudsdyrking. Artiklene krever også tilslutning til andre lutherske religiøse sannheter:   

Om de bekiende, at Øffrighed er Guds Ordning:  Om de bekiende, at den Verdslig Øffrighed 
skal met all flid tage vare paa, at begge Guds Lows taffler ved mact holdis:  Om de tro, at it 
Christet Menniske maa oc kand wære vdi Øffrigheds befalning met en god Samuittighed:  Om 
de mene, at Øffrighed maa vden Guds fortørnelse straffe effter sine Lowe de onde, som 
skyldige ere oc offuertrædere.   Item, om hand maa straffe met Suerd Guds bespottere. (…). 

Om de bekiende, at Vndersaatte ere effter Guds myndige befalning plictig til at være deris 
Øffrighed hørig oc lydig vdi alt det, som sømmeligt er, det er, naar Vndersaatte icke synder der 
met, at de giøre det, Øffrigheden dem befalit haffuer.13

Nye landsmenn forplikter seg med ed til å se øvrigheten som Guds tjenestemenn og til å 
adlyde deres befalinger. Skulle det senere komme for en dag at noen har sverget falskt, og 
man kan bevise at vedkommende bryter artiklene og holder fast ved sin gamle tro, da skal den 
skyldige straffes ”paa Liff och Gotz, wden ald naade i nogen maade.” 14 Hvilket er, utlagt, at 
Danmark-Norge i 1569 innførte dødsstraff for den innflytter som i skjul dyrket en tro som var 
i strid med kongelig, evangelisk-luthersk lære.   

DEL 2: Lydighetsregime og munkeforbud  

I 1596 krones med voldsom prakt en ny konge over Danmark-Norge. Christian IV var 19 år 
gammel da han besteg tronen, utstyrt med både solid utdannelse og vel innprentete tanker om 

                                                 
11 Danske Kirkelove 2, s. 126-127 
12 Danske Kirkelove 2, s.132-133, artikler XIII, XIIII og XVII. 
13 Artikler XX og XXI i Danske Kirkelove 2, s.132-134, mine uthevinger. 
14 Danske Kirkelove 2, s.126 
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kongekallets storhet. En formynderregjering hadde styrt i barnekongens sted siden Frederiks 
død i 1588. Den hadde fulgt opp undervisningen faren hadde iverksatt for sin lærenemme 
sønn, og Christian var skolert i historie, matematikk, religion, musikk og tegning, navigasjon, 
ridning, våpenbruk og annen ridderlig idrett, i tillegg til å beherske fem språk. Han beskrives 
som en sterkt selvbevisst konge som med stort engasjement grep inn i alle tenkelige saker, i 
skala fra innredning av hønsehus i Danmark til bergverksdrift og trelastindustri i Norge. Men 
som konge brakte han også rikene inn i ødeleggende og kostbare kriger, og foresto skatteut-
skriving og utkommanderinger til militærtjeneste som trakk enorme veksler på undersåttene.  

Statsmaktas voldsomme vekst var et alminnelig trekk i europeiske land på begynnelsen av 
1600-tallet. I Danmark-Norge økte regjeringen sin innflytelse på alle vesentlige områder: 
retts- og militærvesen, næringspolitikk og kjøpstadsstyre ble lagt under en sentraladministra-
sjon i København, og denne vokste tilsvarende enormt. I prinsippet besto regjeringen av 
konge pluss riksråd, men i praksis skjedde utviklingen til fordel for kongens makt, og fra sin 
ledelsesposisjon la Christian IV lover som i økende grad sikret ham kontroll over sitt folk.15  

Kirkelovgiving tegnet seg her som kongens kanskje aller viktigste redskap. Enhet i 
kirka var, slik vi har hørt, tidas mest effektive måte å sikre ro og orden i samfunnet på. 
”Indbyggere, som alle uden afvigelser fulgte samme konfession og for øvrig bestræbte sig på 
et liv i tro og bod, var lydige undersåtter”, konstaterer Lausten.16 Men på området for religiøs 
lydighet dukket, som innledningssitatene viste, en ny trussel opp i de første årene av kongens 
regjeringstid.  

Den utenlandske munkefaren 

Den fare for rikets religiøse enhet som Christian IV gjøres kjent med gjennom herredagen i 
Bergen i 1604, er det faktum at velstående nordmenn sender sine sønner til jesuittmunkenes 
læresteder i utlandet. Der vinner de sympati for katolisismen, og vender hjem som skjulte 
konspiratører for fremmed lære. Tradisjonen med å oppsøke læresteder i andre land var i seg 
selv ikke ny. Den hadde eksistert i Danmark-Norge fra middelalderen av, men etter som det 
utover 1500-tallet ble trukket religiøse skillelinjer mellom landene, framsto lutherske univer-
siteter som naturlige reisemål for danske og norske studenter. I andre halvdel av århundret 
vant imidlertid jesuittenes akademier slikt ry at velstående familier også fra protestantiske 
land sendte sønnene sine hit – så også i Danmark og Norge. Mens man ennå på 1500-tallet så 

                                                 
15 Praktiske og økonomiske forhold lå til grunn for utviklingen, men også Christian IV’s personlige dynamikk, 
skriver Lausten. Nå ble det bygget opp et embetsverkshierarki med kongen på toppen, og selv om han ikke 
sluttet seg til de nye tankene om enevelde, la denne kongen grunnen for dets innføring i 1660. Lausten 2000, 
s.140 
16 Lausten 2000, s.143 
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det som temmelig uskyldig å studere hos jesuittene, kom studiene i annet lys først på 1600-
tallet. Da ble de katolske følgene av dem avdekket, og et skrift kom for dagen som viste 
katolske planer for gjenerobring av riket til den gamle tro.17  Kort etter herredagen i Bergen 
fremmer kongen mottiltak mot utdanningsreisene:   

1604.  6. oktober.  Forbud mod Besøg af Jesuiternes Skoler.  

 Christian thend Fierde (osv.). (…) Wider, att ephter som wij komme vdj forfharingh 
huorledis en partt baade eblantt Adelen, Fogder, Prester, Borgere oc Andre her wdj vort Rige 
Danmark dennom skulle wnderstaa att wdskicke deris Børn paa de Jesuitische Scholer dennom 
dersamestedz aff Wngdommen adt lade informere oc optuchte,  huilcket med thiden,  dersom 
saadant icke bleff forkommet,  kunde giffue wdj Religionen en stoer forandring,  dersom 
saadanne personer her wdj wore Riger oc Lande med nogen Skoler eller Kirkethieniste bliffuer 
forsynede :    

Thaa ephterdij wij ingenlunde ere thillsindz,  adt nogle saadanne Personer,  som wdj saa maade 
hoes Jesuiterne ere opdragne,  mue stedis thill nogen Kald enthen wdj Kirkerne eller    
Scholerne :  Dermed widere forargelse adt forekomme, bede wij ether oc wille, att ij 
derudinden haffue grand-giffuelig indseende, att dersom nogen ether saadanne Personer 
forekommer,  ij daa icke steder dennom thill nogen Kald der wdj ether Sticht,  medens for 
forbemelthe Aarsagers Skyld dennom affuiser. Dermed sker wor willie. Befalendis ether Gud.  

Skreffuid paa wort Slott Kiøpnehaffn thend 6 Octob. Ao. 1604.  

Wnder wortt Zigneth. Christian.18

Loven gikk ut til alle rikets biskoper. Her er den gjengitt med brevet til Fyns superintendent. 
Oppramsingen av involverte samfunnsklasser viser omfanget av utdanningsoppholdene, og 
kongens begrunnelse for å bringe dem til opphør formuleres som at de hjemvendte kan forår-
sake ”stoer forandring” i religionen. Tiltaket han iverksetter er yrkesforbud. Ingen som er 
utdannet hos jesuittene skal ansettes i rikets skoler eller kirker, og ansvaret for å overholde 
forbudet legges på kongens embetsmenn, superintendentene. Kort etter følger kongen opp 
med en ny forordning om rikets egne høyere skoler:  

1604.  22de October.  Om Reformer i det lærde Skolevesen. 

Wij Christian thend Fierde (osv.) (…) [E]fftersom wii komme vdj forfaring,  huorledis dette 
Rigis Vndersaatter (…) dennom schulle vnderstaa theris Børn vden landtz att forschicke paa 
Jesuitische Scholler (…) dett wii dog som en christen Øffrighed  (som med største fliid bør och 
will lade os were Religionen befallet,  och os derhen wille beflitte,  att altt,  huis nogen 
Papistische eller Jesuitische Wildfarelser och Weyerstyggelidhed emoed Gudz Ord och Ehre 
kand foraarsager,  maa bliffue affschaffid)  ingenlunde lide eller thilstede wille.19

Som kristen øvrighet ser kongen seg befalt av Gud til å ivareta religionen i riket, og under 
dette mandat ligger det å bestrebe seg på full avskaffelse av all papistisk eller jesuittisk 

                                                 
17 Den danske kirkes historie 4, s.191-192 
18 Danske Kirkelove 3, s.16 
19 Danske Kirkelove 3, s.17 
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vranglære, idet den strider imot Guds ord og ære. I fortsettelsen kommer kongen med en 
erkjennelse. Han forstår at den viktigste årsak til at undersåttene sender sine barn til jesuitt-
skoler er den ”att Vngdommen i Schollerne her i Riigett megett bliffuer forsømmit”. For å 
råde bot på forholdet har kongen pålagt sine ”Høiglerde Rectori och Proffesoribus vdj 
Vniversitetet herudj wor Kiøbstedt Kiøpnehaffn” å utarbeide en generalforordning for pensum 
og krav til lærere som skolerektorer over hele riket skal følge. Biskopene får oppsynsplikt 
også her, og de rektorer som ikke følger kongens lov skal miste sitt embete, eventuelt 
forvises. De geistlige mottar samtidig en annen befaling. De pålegges ”at lade forkynde det 
kgl. Forbud mod Besøg af Jesuitskoler” fra landets prekestoler, og siden ”vaage over dets 
Overholdelse.”20

Den ”suverene” beherskelsen av religionen som Rian konstaterte i forbindelse med 
Gjerpen-saken i 1613 er altså ennå i 1604 ikke fullt ut befestet. Men da saken skulle rulles 
opp, tok kongen i bruk metoder som viser hvor grundig han nå arbeidet for å sikre seg slik 
kontroll. På sin side hadde jesuittene arbeidet aktivt for å vinne Norden tilbake til katolsk tro.  

En ny munkefare 

I 1612, åtte år etter at forordningene om yrkesforbud og skolevesen gikk ut, kom etterretnin-
gene vi hørte om fra Norge, om at jesuittutdannete prester drev katolsk virksomhet i landet. 
Christian IV stilte da undersøkelser an for å skaffe bevis mot prestene. Den katolske kirke-
historikeren Johs. J. Duin har undersøkt dokumentene fra saken mot dem i 1613 og funnet at 
opprullingsprosessen ikke bare omfattet husundersøkelser og inkvisitoriske spørrerunder i 
Norge. Statsledelsen gjorde også bruk av utenlandske spioner ved akademiene der prestene 
var utdannet. Mye av bevismaterialet man brakte for dagen besto av brevveksling mellom de 
mistenkte prestene og jesuitter i utlandet, og blant de utenlandske forbindelsene peker ett navn 
seg ut.  

Laurentius Nicolai Norvegus, eller Laurits Nilssøn som han opprinnelig het, var som 
det latinske navnet forteller norsk, og fra Tønsberg. Han var utdannet jesuittprest og magister 
i filosofi fra det erkekatolske universitetet i Louvain i Nederlandene, og som prest vant han så 
mange tilhengere for katolisismen at man internt i ordenen anbefalte at Norvegus skulle vende 
tilbake til sitt hjemland for å forsøke å opprette et jesuittkollegium der.21 En slik reise kom 
også i stand, og den katolske historikeren Oscar Garstein forestiller seg jesuittpaterens inn-
reise til det protestantiske Norge i 1560-åra slik: ”formodentlig gikk pater Norvegus hemme-

                                                 
20 Danske Kirkelove 3, s.18-20 
21 Garstein 1993, s.106-107 
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lig frem forkledd som handelsreisende, en metode han benyttet seg av flere ganger siden.”22 
Beskrivelsen av jesuitten forkledd som kjøpmann og informasjonen om planer for et jesuitt-
akademi opprettet i Norge viser sider ved ordenen som var langt farligere for rikets religiøse 
sikkerhet enn de attraktive skolene den opprettet i utlandet. Før vi følger kongens lover mot 
jesuitter og andre munkeordener videre, skal vi se litt på denne ordenens særtrekk.  

Jesu selskap – kongens fiender   

Den jesuittiske orden ble godkjent av paven så sent som i 1540, og det er med jesuittene at 
den katolske motreformasjonen innledes for alvor, slår Martin Schwarz Lausten fast.23 Prote-
stantenes kritikk av religiøst forfall skulle nå møtes med intern oppstramming av både disiplin 
og teologi, og dessuten så man en oppgave i å vinne tapte troende tilbake under pavens fold. I 
dette arbeidet, som også omfattet å vinne tilhengere til katolisismen i de nye kolonilandene, 
ble flere munkeordener sentrale. En ny og utadrettet munkerolle utvikles, den som misjonær, 
og i aller fremste rekke både når det gjaldt disiplin og misjonering sto jesuittordenen.  

 Societas Jesu – Jesu selskap – var grunnlagt av den spanske adelsmannen Ignatius 
Loyola, og dens motto var ”under korsbanneret å stride for Gud, og utelukkende tjene Herren 
og den romerske pave, hans vikar på jorden”.24 Mens andre munkeordener lå under lokale 
biskopers jurisdiksjon, sto jesuittene direkte under pavens kommando, og også på andre måter 
utmerket jesuittene seg. De var ikke pålagt å bære ordensdrakt, men skulle tvert imot kle seg 
som folkene de opphold seg blant. Munkene var også usedvanlig grundig og systematisk 
utdannet: innpå 20 år, eller mer, varte utdannelsen i filosofi, teologi, pedagogikk og andre fag. 
Skolene de opprettet holdt høyt kunnskapsnivå, og jesuittene utviklet også sin egen pedago-
gikk, basert på humanistisk tankegang, som bidro til de glimrende resultatene de oppnådde. 

Som misjonærer var ordenens medlemmer både uforferdete og godt organisert. Den 
varierte klesdrakten gjorde dem vanskelige å oppdage, og med sin overlegne skolering kunne 
de både briljere med kunnskaper og samtidig kamuflere dem som annet enn katolsk. Mer enn 
noen annen orden kom jesuittene til å framstå som Danmark-Norges mest uttalte religiøse 

                                                 
22 Garstein 1993, s.107. Turen resulterte ikke i mer enn et kort besøk hos familien i Vestfold, skriver Garstein, 
men det katolske sentrum Nilssøn skapte hører man fortsatt om innpå seksti år senere. Under rettsaken i 1613 var 
korrespondanse mellom Norvegus og den mistenkte Jakob Hjort del av bevismaterialet.  
23 Lausten 2002b, s.182 
24 Inigo López de Loyola (1491-1556) gjennomgikk en religiøs krise som rekonvalesent fra krigsskade. Han 
formulerte deretter et strengt religiøst program som han selv levde etter, og som kom til å danne grunnlag for 
ordensmedlemmene. Det bygget på viljefast personlig arbeid, mystikk og, til radikal forskjell fra protestantisk 
reform, på full lydighet mot paven. Medlemmer var inndelt i fire grupper, der eliten avla ekstra munkeløfte om 
ubetinget lydighet mot paven. Loyola formulerte sine ”åndelige øvelser” alt i 1522, men de ble først publisert i 
1548, og da på latin under tittelen Exercitia spiritualia. Boka ble en av de mest innflytelsesrike i kirkas historie. 
Lausten 2002b, s.182 
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fiende utover 1600-tallet, og et talende eksempel på både måten de vant innpass på, og hvor 
vellykket misjonsframstøtene deres kunne arte seg, får vi fra Laurits Nilssøns opptreden.25  

Pater Norvegus – ”Kloster-Lasse”  

Duin har undersøkt jesuittenes arbeid slik det kommer fram av ordenes egne annaler. Her 
beskrives en målrettet misjonsstrategi mot nordiske land fra 1570-årene av: Norvegus’ nevnte 
Norgesbesøk står da som et mislykket forsøk. Langt større suksess fikk Nielssøn da han i 
1576 ankom Stockholm på nytt oppdrag fra ordenen. Der vant han innpass innen borgerskapet 
som lærd, luthersk prest fra norske grensestrøk, utdannet utenlands, og slikt ry fikk han at 
kong Johan III selv pekte presten ut til å lede sin nyopprettete teologiske høyskole i hoved-
staden. Skolen holdt til i det tidligere fransiskanerklosteret på Gråmunkeholmen, og Norvegus 
fikk tilnavnet Kloster-Lasse. Virksomheten hans var luthersk i navnet. Nielssøn la da også 
undervisningen an med protestantisk tilsnitt, skriver Garstein, men når det kom til lære-
spørsmål og utlegninger ledet han ”kløktig” sine tilhørere over i katolske tankeganger, ”uten 
dog uttrykkelig å benevne dem som sådanne.” 26 I stedet passet pateren inn Luther-sitater og 
annen protestantisk referanse. Først i 1580 ble forholdene avslørt, og Kloster-Lasse forvist.  

I mellomtida hadde imidlertid ordenen hans og paven i fellesskap opprettet to kollegier 
på andre sida av Østersjøen, som sentre for motreformasjonens Norden-offensiv. Nilssøn 
hadde rekruttert studenter fra Stockholm og via en vervesentral i klosterbyen Vadstena, og 
både svenske og norske unge menn skrev seg inn ved de nye akademiene.27 Fram mot 1600-
tallet tiltok så utdanningsinteressen fra Danmark-Norge. Ordenens årsberetning fra 1601 viser 
at flere av rikets mest framstående menn sendte sine sønner til Braunsberg ved Danzig, og på 
sin side arbeidet pater Norvegus med en framstilling av den katolske troslære, spesialskrevet 
med tanke på nordisk misjon. Her plasseres katolisismen i direkte tradisjon fra folkenes tro fra 
gammel tid.28 Verket kom ut på latin i 1604, året etter på dansk, og Norvegus’ plan var en 
offensiv direkte mot statsledelsen i Danmark-Norge. Forhandlinger måtte kunne nedbygge det 
statlige hat mot katolisismen, mente han, og i dét ærend dediserte han verket sitt til Christian 
IV og reiste til Danmark for å møte ham personlig.  

                                                 
25 Også i katolske land kom man til å se jesuittene som en trussel. I koloniene lot de gjerne lokalbefolkningen få 
integrere egne religiøse tradisjoner i den nye, kristne lære, og støtten deres til indianere i Paraguay kom i veien 
for koloniherrer som var mer interessert i å utnytte indianerne økonomisk. Geistlige kretser tok avstand fra den 
liberale holdningen de utviste i Kina, og markien av Portugal erklærte jesuittene for ”fiender av framskrittet”: 
han hadde i tillegg til maktkonkurranse på misjonsmarkene fått høre en gammel jesuittprest uttale at det 
fryktelige jordskjelvet i Lisboa kom som Guds straff over en tyrannisk og ond ateist. Som resultat ble flere 
jesuitter arrestert én av dem ble halshogd og brent. Etter hvert ble jesuittene derfor utvist også fra en rekke 
katolske land. Holmes og Bickers 2002, s.182-183 og Lausten 2000b, s.187-188  
26 Garstein 1993, s.109-110 
27 Duin 1984, s.51 
28 Tittelen var Den Christelige Bekiendelse om Herrens veig, hvilken den Christelige Menighed stadelige hafuer 
bekiendt, oc efterfulgt, fraa det første de hafue annamedt den Christelige tro, ofuer sexhundret aar, indtil 
Christian den tredie Danmarkis oc Norriges, oc Gøstaf Sueriges rigis Konningers tijd. Sitert i Duin 1984, s.53. 
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Dette var åpenbart et naivt skritt, som hadde motsatt virkning av den tilsiktede, skriver 
Koch og Korneup i Den danske kirkes historie. Da Norvegus innfant seg i København i 1606, 
med en stabel av Confessio Christiana, en ledsagende jesuitt samt diverse anbefalelsesbrev, 
måtte han nemlig møte for universitetets høye råd. Der fikk han blankt avslag på alle sine 
forespørsler om innpass, hvorav én gjaldt innreise til Norge. Han innrømmes ”aff synderlige 
gunst oc naade (…), at du sund oc karsk maa denne gang unvige dette Rige, oc giffuer dig hen 
igjen til dit eget pack oc selskab”. Livet får han beholde, men umiddelbart sendes 
advarselsbrev til kongens stattholder i Norge. Om Norvegus selv, noen av hans tilhengere 
eller andre fra den jesuittiske orden ”fordrister sig udi vort rige Norge at begive, de da ville 
straffes på deres hals”, lyder ordren. 29  

Dødsstraff mot munker 

Slik trussel skremte ikke pavekirka til å oppgi Norden som misjonsmark. I 1622 ble Congre-
gatio de propaganda de fide opprettet: en propagandakongregasjon som alt i stiftelsesåret 
sendte munker som misjonærer til Danmark og Norge. To dominikanere var de første, de ga 
seg ut for å være reisende kjøpmenn. Slik fikk de fri religionsutøvelse og kunne sondere 
forholdene for å utbre katolsk lære i rikene. Utsiktene i København og andre byer ble vurdert 
som så lovende at de kom tilbake året etter med omfattende program, men virksomheten ble 
da avslørt og de ble utvist. Jesuittene på sin side sendte flere munker av sted. Disse etablerte 
seg i Malmø, men Christian IV ble underrettet om at de hadde ”sneget sig over Grænsen” og 
ga kansleren beskjed om å holde dem under oppsikt. Misjonering falt da så vanskelig at de 
fleste forlot landet. Én ble imidlertid stilt for retten i Malmø og dømt den 24. januar 1624, for 
å ha forsøkt å føre landets barn bort fra ”vor sande kristne reformerede Religions Vej og fylde 
dem med de avskyelige papistiske Vildfarelser”.30 Disse misjonsforsøkene danner bakgrunn 
for den strenge forordningen mot munker som kom umiddelbart etter:  

1624.  28. februar.  ”Om Muncke oc Jesuiter, som sig hid ind i Riget hemmeligen begiffuer 
(…)”: 

 Wi Christian den Fierde (…). Giøre alle witterligt, at eftersom Wi naadigst komme vdi 
Forfaring, huorledis den Rommerske Paffue med sit Anhang nu nyligen vnderskeedelige 
Muncke, særdelis Dominicaner,   Jesuviter oc andre,  hijd i Rigit hemmeligen haffuer 
indskickit,  som de mange Aar forleden Afskaffede Wildfarelser oc Superstitiones vdi Vore 
Riger og Lande paa ny sig skulle beflitte at indføre,  oc der met Bibelen oc Guds alleene 
saliggiørende Ord menniglig at giøre affhendig (…) oc der imod Paffuens Decreta oc 
Menniskelige Traditiones i stedet at paaføre:    

                                                 
29 Duin 1984, s.59. I brevet til den norske stattholderen nevnes så vidt oppgaven kan slutte det til for første gang 
dødstraff som statens reaksjon mot munker på dansk-norsk jord. I 1613 het det i dommen fra Gjerpen at om de 
forviste katolske prestene innfant seg i Norge på ny, ville de miste livet. Begge reaksjoner gjelder altså andre 
gangs pågripen i riket. Pater Norvegus’ besøk i København omtales i Den danske kirkes historie IV, s.192-194. 
30 Den danske kirkes historie IV, s.257-259 
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Saa (…),  effterdi Gud den Allermectigste Osz disse Riger vdi den sande Guds fryct at forestaa 
oc hanthheffue naadeligen befalet, haffuer Osz villet burdt, saadant saa vijt Osz mueligt, oc wi 
vijde det at kunde giøre, med hans Guddommelig mayestetis hielp at forekomme, oc dette 
Woris Mandat det belangende at lade vdgaa.31

Det er en konge som er seg sitt ansvar som evangelisk, kristent overhode meget bevisst som 
utsteder denne bestemmelsen. Han gjør det i forlengelsen av Herrens befaling til ham selv om 
å opprettholde og beskyte den sanne gudsfrykt i rikene, heter det. Det er videre i tillit til at den 
guddommelige majestet selv vil bistå ham at kongen fremmer sitt mandat. Munkenes ond-
sinnete forsøk på å erstatte Guds og Bibelens ”alleene saliggjørende Ord” med pavedekreter 
og menneskepåfunn skal bekjempes uten nåde:  

For det første, ville Wi alle Pafffuiske Muncke, Jesuiviter, presbyteros seculares oc andre 
saadanne Geistlige Personer, Vnder deris Liffs fortabelse, gantske oc alldelis haffue forbuddet, 
sig her vdi Vore Riger oc Lande at begiffue oc lade befinde (…).  

Dernest, saa fremt nogen sig vnderstaar, saadan Folck vijdende at herbergere oc vnderholde, 
eller oc steder dennem Huse, huor de deris Romerske Ceremonier oc Superstitiones kunde 
fulddriffue, de skulle staa til Rette, som de mutvilligen sig imod Voris Mandater oc Befalinger 
stiller.32  

Forbudet omfatter som vi ser også reformerte presbyteros med sin dødsstraff, men utdypingen 
av straffetiltak gjelder den katolske fare direkte. For også den som gir husly til munker eller 
åpner sitt hus for katolsk gudsdyrking, skal straffes for brudd på kongens lov. I 1643 går 
loven inn i Christian IV’s Store Reces under følgende ordlyd:  

2.   M u n k e   o c   j e s u v i t e r   m a a   s i g   e i   u d i   d i s s e   r i g e r   o p h o l d e. 

Munke, jesuviter oc dislige papistiske geistlige personer maa under deris lifs fortabelse icke her 
udi disse riger oc lande lade sig finde eller opholde,  som de imod voris christelige troes 
bekiendelse oc kirkeordinantze atskillige vildfarende noviteter oc superstitioner vide indføre oc 
paatrenge.  Hvo vidende saadanne personer huser oc herberger eller steder dennem plads til 
deris rommerske ceremonier oc superstitioner at fulddrive, straffis som de sig imod kongl. 
mandater motvilligen forholder. (…)33

Slik innfører og befester kongen den forbudslinja mot munker som i 1687 videreføres i 
Christian V’s Norske Lov av 1687, og som sto som dansk-norsk lov fram til 1814. Da ble den 

                                                 
31 Danske Kirkelove 3, s.104-105 
32 Danske Kirkelove 3, s.105-106 
33 Christian den fjerdes recess 1643, s.186-187. Paragrafen inngår i et særskilt ”3. c a p i t t e l.  Om v i l d f a -   
r e n d e   l e r e”, der forbud mot å være katolsk i Danmark-Norge kommer aller først: ”I.  P a p i s t e r   n i u d e  
e i   a r f v e  e l l e r   t i e n i s t e r   h e r   u d i   r i g e r n e.” Her gjentas også forbudet mot å oppsøke jesuitt-
skoler, yrkesforbud inkludert. Paragraf 2, mot munker, avsluttes med å forby under likeledes ”høieste straf” 
enhver form for ”andre secters øfvelser, predicken oc sammenkomst” som strider imot ”voris christelige troes 
bekiendelse, som anno 1530 til Augsburg er ofvergifven”. Confessio Augustana hadde som omtalt sitt eget 
kapittel Om munkeløfter, med sterk avstandtaken fra slike.   
Recessen framsto som en lovbok for Danmark-Norge, der kongelige forordninger fra generasjoner tilbake ble 
samlet. Slike var i lang tid blitt utstedet som supplement til et ellers sprikende lovverk av Landskapslover med 
lokal gyldighet i Danmark, og for Norges del en Landslov med Magnus Lagabøters lovbok som grunnstamme.  
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aktualisert på ny i det norske rikets grunnlov. Kampen mot katolsk ble dessuten ført gjennom 
årlige forelesninger med ”omfattende antikatolsk polemikk” ved Københavns universitet.34  

De siste munkeframstøt i Norge 

Larvik, 1637: Den jesuittutdannete presten Hans Mortenssøn Rygh går hemmelig i land sam-
men med dominikaneren Ambrosius van den Baeze. Utsendt av Propagandakongregasjonen 
skal de spore opp gammeltroende og vinne nye tilhengere for katolsk tro. Etter seks uker ga 
dominikaneren opp, arbeidsvilkårene var for vanskelige. Rygh holdt stand i to år, med egen-
annonsert utsikt til å føre ”nesten hele Norge, Danmark og Sverige” tilbake til pavekirka. Han 
ble til slutt tvunget til å gi tapt, og virket resten av livet nær Amsterdam.35  

Bergen, 1648: Jesuittpatrene Andreas Joostens og Mattheus Goesman ankommer byen, som 
er tilstedet religionsfrihet for utenlandske forretningsmenn og håndverkere - et nødstiltak mot 
den økonomiske krisa etter trettiårskrigen. De to vil prøve å bygge et katolsk misjonssentrum. 
Men religionsfriheten inndras, og de to vender hjem etter bare seks uker i byen. Da de dro, 
satte de punktum for den katolske motreformasjonen i Norge, slår Oscar Garstein fast.36

DEL 3: Folkets moral – rikets sikkerhet  

Som konge tok Christian IV valgspråket Regna firmat pietas: fromhet styrker rikene. Det 
stammet fra en prekensamling han som gutt måtte skrive av under huslærerens tilsyn, og var i 
overensstemmelse med ortodoksiens ønske om å sette folkets gudsfrykt i system og gjøre den 
håndgripelig og effektiv. Men ordene peker også mot en konge som livet igjennom beholdt 
sin ”enfoldige lutherske barnetro”. 37 Det går fram av brev og kalendernotater, som også 
bekrefter at kongen var seg svært bevisst sitt ansvar som kristen, verdslig øvrighet, slik han 
selv uttrykkelig presiserte i lovene vi har sett. Ortodoksien innskjerpet altså rett tro og lære, 
og utallige kongelige forordninger ble utformet for å skape ens forhold i kirkelivet - innen 
utdannelse, teologi og seremonier. Lignende iver ble utfoldet når det gjaldt legfolkets 
religiøse liv og deres moralske oppførsel. Etter alminnelig oppfatning hadde nemlig 
                                                 
34 Den danske kirkes historie IV, s.261-262. Professor Jesper Brochmand holdt disse forelesningene. I 1627 ga 
han også ut et eget skrift rettet mot befolkningen: ”Gudelig Undervisning, om at et Guds Barn [ikke] uden sin 
Sjæls største skade kan den papistiske Religion antage”. Det ble gjenopptrykket så sent som 1853. 
35 Garstein 1993, s.124-127 
36 Garstein 1993, s.128. Tarald Rasmussen supplerer imidlertid med informasjon om én, tidvis to jesuittprester 
som betjente katolikkene i Fredrikstads militærforlegning mellom 1675 og 1691. De katolske gudstjenestene 
hadde åpenbart tiltrekningskraft også for byens egne innbyggere, skriver Rasmussen. Men ved Christian V’s 
Norske Lov ble byens religionsprivilegier for utlendinger opphevet, og i 1690 kom kongelig befaling om at barn 
av blandede katolsk-lutherske ekteskap skulle oppdras luthersk, og da ga den siste av dem opp arbeidet sitt. 
Oftestad et. al. 2005, s.132 
37 Lausten 2000, s.140 
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befolkningens gudsfrykt og vandel betydning for rikenes velferd. ”Glemt var Luthers skelnen 
mellom det åndelige og det verdslige styre”, konstaterer Lausten. ”Nu var det statskirken, der 
hastigt var på vej frem”.38

Det fører utover oppgavens omfang å redegjøre for alle de områder lydighetsplikten til Gud 
nå skulle omfatte. Et visst inntrykk av det spekter for livsutfoldelse Christian IV la under 
kongens kontroll er likevel på sin plass, og forordningen ” om Sværgen og Helligbrøde” fra 
1623 tjener her som eksempel. Kongen hadde på dette tidspunktet involvert seg i trettiårs-
krigen, med katastrofale følger, og ulykkene kunne - som det framgår av lovteksten - ikke 
forklares på annen måte enn at Herren gjennom disse viste sin forargelse over dansk-norske 
undersåtters gudløse levnet:   

[E]ftersom den daglige Forfarendhed, desvær, noksom os forestiller den store Guds fortørnelse, 
som Sværgen, Banden, Guds Ords Misbrug, og de hellige Dages Vanhelligelse, (…) blant Lærd 
og Leeg, Høy og Lav, idelig foraarsager, uanseet enhver Guds Vredes visse Kiendetegn  
dagligen haver for Øyne, nemlig:  dyr Tid, Krig, Oprør og Pestilenz, særdeles hos vores Naboer 
og Angrænsende saa nær, at saadan Ulykke og Guds Straf ere os paa det nærmeste som i 
Døren, hvilke Gud den Almægtigste dog fra os vil og kand afvende. 

Da paa det forbemælte Gud den Allerhøyestes store Fortørnelse maa med hans Guddommelig 
Majestætes Hielp og naadige Bistand i nogen Maade forekommes, og derhos den paahængende 
Straf og Ulykke mildeligen bortvendes og formindskes, haver Vi, (…) naadigst for got anset 
derom efterfølgende Forordning at lade udgaa.39

Dyrtid, krig, opprør og pest står ved rikets grenser som sikre kjennetegn på Guds vrede. For å 
mildne Hans fortørnelse og forhindre at Han velter det alt sammen inn over Danmark-Norge, 
forordner kongen en rekke tiltak:  

For det første, belangende Sværgen og Banden, da ville Vi naadigst og alvorlig hver og en, 
Geistlige og Verdslige, hermed have formanet, at de sig fra saadanne Guds fortørnelser 
entholder (…)40  

Dernest forbyr forordningen arbeid i gudstjenestetida, frakt av øl til krostuer på helligdager 
samt å tilby varer og tjenester offentlig til salgs på slike dager. Hvert hushold skal innføre 
straffebestemmelser for barn, folk og tyende som eventuelt fortsetter med grov munnbruk 
eller drikker seg fulle i stedet for å gå i kirke, og prestene skal kontrollere overholdelsen. Men 
det går fram av bestemmelsen at også en del av disse uheldigvis henfaller til bannskap, hvilket 
bidrar til å tiltrekke de nevnte Herrens katastrofer over riket.41  

                                                 
38 Lausten 2000, s.140-141 
39 Danske Kirkelove 3, s.98 
40 Danske Kirkelove 3, s.98 
41 Denne forordningen ble etter kongelig befaling siden opplest fra prekestolen to ganger om året, 4. søndag i 
advent og Palmesøndag. Danske Kirkelove 3, s.98-102 
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Med samme navngitte årsak slår kongen i andre forordninger ned på ødselhet og 
selskapelighet av ulike slag. Han forbyr utidig bruk av blondekrager hos studenter og preste-
fruer, fastsetter hva som er tillatt antall bryllupsgjester for de ulike stender samt hvor mange 
dager hver av dem kan feire bryllup og begravelser, og utsteder graderte straffer for drukken-
skap, som råder også blant geistlige og militære. Han innskrenker hvem det er tillatt å gå til 
sengs og å inngå ekteskap med ut fra strenge slektskriterier. Overtredelser skal straffes med 
bøter, forvisning og, om de fortsetter, halshogging.42   

I 1629 utsteder kongen en forordning på 57 punkter som skal forsterke 
lydighetsregimets gjennomslag i lokalsamfunnene. For bedre å avdekke og refse den synd og 
forsømmelse folket gjør seg skyldig i, får sogneprestene nå medhjelpere. De mest aktverdige 
menighetslemmer utnevnes til arbeidet, hvis mål er å slå ned på laster som ikke lett lar seg 
forfølge ad rettens vei, så som forsømt kirkegang, festing på helligdager, fravær fra nattverd, 
svindel ved kjøp og salg, banning og fyll. Lettferdig oppførsel samt forføring av ungdommen 
til alt dette skal avdekkes og påtales. På kjøpstads-torg og andre steder skal gapestokker settes 
opp, der de som fortsetter å banne kan plasseres til avskrekkende utstilling. Pengebøter, 
bannlysing og landsforvisning innføres i nevnte rekkefølge som reaksjoner for øvrige 
overtredere.43    

Lydighetsregimets pris 

Forordningen som i 1624 innførte dødsstraff for munker avsluttes med en passus til 
ettertanke. Der innskjepes forbudet mot å oppsøke jesuittskoler, tjue år etter at det ble utstedt. 
Fordi, går det fram: undersåttene fortsetter å dra til disse akademiene. Og dét er ikke alt. For å 
holde sin jesuittiske utdannelse skjult og oppnå stillinger i Danmark-Norge med aksepterte 
eksamensbevis, har studentene funnet på å legge hjemreisen fra kollegiet i Preussen via det 
tillatte lærestedet Kønigsberg. Der får de papirer på ”sig at haffue studeret en tijdlang, paa det 
deris førige Forset disz hemmeliger kand i verck stillis.”44 Kongen gjør det nå forbudt å 
studere i Preussen over hodet. 

For konge, regjering og rikets ledende teologer må denne folkets selvtekt i katolsk 
retning ha stått som et nederlag. Utdanningsreisene underminerte og saboterte det kongelige 
lydighetsregimet, hvis fundament var undersåtter med én og samme lutherske tro. De sier 
også noe om kvaliteten av de studier kongen nekter sine innbyggere å gjennomføre. Gjennom 
mange år trosset unge menn loven og fant sinnrike måter å hemmeligholde sine kunnskaper 
på – fordi kunnskapen var så attraktiv. Duin oppsummerer Gjerpen-saken i slikt perspektiv. 

                                                 
42 Danske Kirkelove 3, s.35-36 
43 Danske Kirkelove 3, s.140-169 
44 Danske Kirkelove 3, s.106 
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Hans utgangspunkt er Kloster-Lasses betydning for oppbyggingen av et norsk, jesuittisk 
miljø, og omfanget rettssaken viste at dette hadde fått. Men, skriver Duin, saken selv rammet 
jo ikke pater Norvegus:  

…den rammet hans elever, hans planer og målbevisste arbeide: å skape en elite ved de norske 
skoler og innen den norske prestestand, en elite som enten var katolsk eller i beste fall positivt 
innstillet overfor den gamle kirke, en elite som, med sin humanistiske dannelse og med sin 
leder Kristoffer Hjort, fremdeles alltid vies bred omtale, når datidens humanisme i Norge 
behandles. I Skien og Gjerpen var det hans verk som ble rammet.45

DEL 4: Eneveldet: Jubel-GLÆDE over munkeforbudet  

Fra1660 lyktes det i løpet av kort tid i Danmark-Norge å organisere et eneveldig statsapparat 
som hørte til de mest effektive og rendyrkede i Europa, slår Tarald Rasmussen fast.46 
Christian IV hadde økt kongemakta så langt det var mulig innenfor rammen av et 
medstyrende riksråd, og ved siden av det store embetsverket hadde kongen fått en 
offisersstand direkte underlagt ham selv. Makt kunne nå settes bak vilje. På kirkas område 
brakte eneveldet lite nytt. Siden reformasjonen hadde denne vært direkte underlagt konge og 
sentralmakt, med superintendentene som kongelige embetsmenn. I så måte var det lutherske 
kirkestyret faktisk forløper for eneveldets organisasjonsprinsipper, noterer Rasmussen.47  

Munkebestemmelsene og kirkestyret fra Christian IV videreføres omtrent uendret under 
eneveldet og fortsetter som dansk-norsk lov fram mot Eidsvoll 1814. Vi konsentrerer oss her 
om eksempler der kirkestyret strammes inn, og der munkemotstand nyformuleres under 
enevoldsstyret.   

Christian V’s Norske Lov 

Den viktigste endringen når det gjaldt eneveldets kirkeadministrasjon gjaldt prosedyren for 
tilsetting av prester. Kirkeordinansen hadde gjort prestevalg til en menighetssak med 
biskopens godkjenning, og selv om især Christian IV så seg tjent med å gripe inn i atskillige 
slike saker selv, er det med eneveldet at kongen gjennom lov legger presteutnevning direkte 
under seg selv. Prester er fra nå av kongelige embetsmenn. I den kongelige ”grunnlov” som er 
ferdig forfattet i 1685/87 - henholdsvis Danske og Norske Lov – erklærer majesteten sitt 
myndighetsområde slik:  

                                                 
45 Duin 1984, s.62, min uthevelse. 
46 Oftestad et. al. 2005, s.129 
47 Oftestad et. al. 2005, s.114 
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Første Bog. Om Retten og Rettens Personer. 

Kongen haver og ene højeste Magt over alt Clereciet,fra den Højeste til den Laveste, at 
beskikke og anordne al Kirke og Guds-Tieneste, Moder, Sammenkomst og Forsamlinger om 
Religions-Sager efter G u d s  Ord og den Augsburgiske Confession, naar hand det raadeligt 
eragter at byde og forbyde.48

Kongen innleder loven som ”VI CHRISTIAN DEN FEMTE af Guds Naade”, med påfølgende 
utgreiing om at ”G u d s  F r y g t  og  R e t f æ r d i g h e d  ere de tvende fornemste Støtter og 
Hovedpillere, med hvilke Lande og Riger udi deris bestandige Flor og Velstand befæstis og 
opholdis” – slik altså også Christian IV la som ledetråd. Kongen presiserer at dette er en lov 
”som i vort Rige Norge udi stædsvarende Brug herefter skal forblive” - den skal beholde sin 
gyldighet lenge, og for å sikre allmenngyldighet unndrar han fra dens omfang straffbare for-
hold som ulike tider nok vil bedømme forskjellig.49

Som uomskiftelige bestemmelser for styret av Danmark-Norge sorterer i denne sam-
menheng hele spekteret av Christian IV’s religiøse lydighetsforordninger, nå systematisert i 
ulike ”Bøger” etter hvilke laster de slår ned på. Sverging og banning dukker for eksempel opp 
i lovens siste og sjette bok ”Om Misgierninger”, der de tilstedes eget kapittel, nesten ordrett 
sitert fra Christian IV’s forordning, gapestokker inkludert.50 Blant andre misgjerninger er 
drap, mordbrann, røveri, vold og hærverk, løsaktighet og æressaker. Men først i kapitlet, og 
foran både helligbrøde og majestetsfornærmelse, finner vi spesifisert de forbrytelsene som 
gjelder eventuell katolsk virksomhet i rikene:    

1. Cap. Om vildfarende Lære, Guds Bespottelse og Trolddom. 

1. Art. Ingen, i hvem det og være kand, som overbevisis at være affalden til den Papistiske 
Religion, maa tage nogen Arv, men den skal være forfalden til hans næste Slegt og Arvinger: 
Men haver hand arvet, førend han forandre sin Religion, da beholder hand Arven: Dog skal 
hand ikke maa boe i Kongens Riger. 

2. Findis nogen paa Jesuvitiske Stæder at have ganget i Skole, eller studeret, da skal de ikke til 
noget Kald, enten i Skolerne, eller Kirkerne betrois. 

3. Munke, Jesuviter og dislige Papistiske Personer maa under deris Livs Fortabelse ikke her i 
Kongens Riger og Lande lade sig finde, eller opholde. Hvo saadanne Personer huse og 
herberge, eller stæde dennem Platz til deris Romerske Ceremonier at fulddrive, straffis som de, 
der huse fredløse.51

Forbudslinja er Christian IV’s egen, samtlige områder inkludert. Kongen setter dødsstraff som 
virkemiddel også for å avskaffe ”alle andre særlige Samqvemme til nogen anden Religions 

                                                 
48 Kong Christian den femtes Norske Lov, heretter Norske Lov, s.5. Loven kom ut som Danske Lov i 1685. For 
oppgavens områder er det ikke forskjeller mellom de to.  
49 Straffbare forhold man vil se ulikt på med tida, skal omtales i egen ”Politi-Ordning”, heter det. Norske Lov s.1 
og s.3 
50 Norske Lov, s. 226-227 
51 Norske Lov, s.225 
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Øvelse, eller Prædiken” enn de som er i overensstemmelse med den lutherske tro som fast-
settes i annen bok, ”Om Religionen og Geistligheden.”52 Norske Lov var gjeldende i Norge 
fram til 17. mai 1814, da både munkebestemmelser og kongelig kirkestyre fikk plass i Grunn-
loven. Forslagsstilleren stilte seg da i eksplisitt tradisjon fra ”Fortidens viise Lovgivere.”53

Lutherjubileum med munkeharselas 

I året 1617 hadde Danmark-Norge feiret hundreårsjubileet for Luthers teseoppsalg i Witten-
berg med takksigelsesfest i alle kirker, for at ”Guds rene og uforfalskede Ord saa naadigt og 
saa underfuldt var bevet bevaret i et helt saadant Aarhundrede”.54 I 1717 feiret man på ny, og 
til tohundreårsmarkeringen ble det blant annet forfattet en salme i anledning festlighetene:  

Ny JUBEL-Glæde / For alle sande Evangeliske Christne I Jubel-Aaret 1717. Huor udi 
forestilles Den Paistiske Lærdoms Urigtighed Melod. Vender om med Poenitenze. 

1. Tak og Ære skee GUd Fader / Søn og værdig hellig Aand! 
 Som af Naade mig tillader / At jeg ret betragte kand 
 Jubel-Aarets Fest og Glæde / Som nu agter at indtræde.(…) 

Salmen er av oppbyggelig karakter. Oppbyggelsen skal skje gjennom forståelse av hva refor-
masjonen gjaldt: ”Herre / lær mig at beskrive / Hvorfor Festen stiftet er”, sier vers 2. Og: 

3. Hvordan Guds Ords sande Lære / Laa formørkt i Pavedom /  
 Og hvordan dend til Guds Ære / Frem igjen for Lyset kom 
 Ved den Guds udvalte Lærer / Docter Luther / som vi ærer. 

4. Paven med sin Munke-Orden / Og den gandske Geistlighed / 
 Blef hand som et Liun-Ilds Torden / knuset dennem Led fra Led 
 Da hand deris Lærdom driftet / Ved det Ord / som Gud har stiftet. 

5. Ja hand luttret deris lære / som en Guldsmid luttrer Guld / 
 Og dend reenset til Guds Ære / Som af Munike-Snaus var fuld / 
 At dend klar som Solen blinker / Og paa intet hykkelsk hinker”55

Vers for vers beskrives og hånes pavekirka for sin falskhet, farlige vranglære, ”tant og løgn” 
og latterlige skikker. Ritualer og tilbedelsesformer rakkes med på i slik detalj at hele reforma-
sjonstidas oppgjør med katolisismen kan gjenkjennes, med Luthers ord som utgangspunkt og 
Palladius’ hjemegne kampanje som oppfølging. Det er dermed den teologisk videreførte anti-

                                                 
52 Norske Lov, s. 60. Kongen gjør ett unntak fra denne bestemmelsen: ”fremmede Herrers Gesanter eller 
Ministris” som oppholder seg ved kongens hoff, og som er av annen Religion, er unndratt. De kan holde sin 
”Religions Øvelse” for seg selv og sine tjenere i sine egne hus, men ingen preken må holdes som ikke er på deres 
eget språk, eller utenfor deres eget husvære. Norske Lov, s.225 
53 Riksforsamlingens Forhandlinger, 1ste Del, s.181  
54 Den danske kirkes historie IV, s.238 
55 Ny JUBEL-Glæde, s.1b og 2 
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katolske propagandaen vi her ser eksempel på. Innpå to hundre år etter at lutherdommen var 
innført, nyformuleres skytset mot pavedømme og munkevesen i ordelag der slaget om religi-
onen aktualiseres som samtidig:  

12. Siig / hvortil skal dette være / At I klæder ud en Munk /  
 Og ham til en Engel giøre / Som fremkommer stiv og strunk 
 Med Jers raadne Kloster-Klude / Og Maria skal bebude. (…) 

15. Siig mig / hvad skal dette hede / At I Palme-Eslet vil 
 Med en lumpen Munk fremlede? / Hvortil er slig Abe-Spil?  
 At I giør en Munk den ære / som det kunde Christus være? (…) 

22. Siig / hvad Salighed og Nytte / har Almuen vel deraf?  
 Kand sligt frelse dem / og skytte / Fra GUds Dom og store Straf? 
 Ney! GUds Ord / Troe / reene Lære / Det maa deris Frelse være.  

Fienden erklæres for bekjempet, men våpnene er langt fra lagt ned. Nær halvparten av de 
femti versene retter sine skjellsord og advarsler mot munkevesenet. Med vekselvis lovprising 
av rikets egen religion og sverting av pavedømmets framstilles en dramatisk kamp om 
sjelenes salighet, der de ordensreligiøse går tapende ut:  

25. Unge munke frem for Skaren / Langs ad Gaden Blomster strøe / 
 Røgelse blir og frembaaren / Lugter vel / er smukt at see / 
 Men hvad denne Vantroes Gaben / Fører med / er Siælens Taben.(…) 

38. Da nu Docter Luther kommer / Stærk i Gud som Jern og Staal / 
 Strax ald Pavedømmet brommer / Imod ham med Brand og Baal / 
 Dermed vilde de ham møde / og ham / om de kunde / døde. (…) 

44. Gud ske Lof! her udi Norden / Gik det ey saa mordisk til / 
 Med Guds Ord kom smuk i Orden / Munke fik forloret spil; 
 Thi Almuen self begiære / Luthers Bøger og hans Lære.  

45. Munkene vi selv forjoge / hen til Pavens Clerisie 
 Mod Guds sande Ord vi toge / Uden Blod og uden Krig / 
 Gud gaf os sin sande Lære / Derfor ham skee Tak og Ære.56

Etter dette oppgjøret med katolsk lære og især munkevesen, avslutter salmen med høystemt 
oppfordring til å prise seg heldig for å ha unnsluppet pavens ”Siæle-Ulve”: ”Da lad os med 
Fryd og Glæde / Himlens Jubel-Aar betræde.”57 De vedvarende bestrebelsene vi har sett på å 
utrydde katolisisme fra dansk-norsk jord, tyder på at seieren knapt var så lett vunnet som det 
her framstilles. 

                                                 
56 Ny JUBEL-Glæde, paginering mangler. 
57 Alle sitater er fra Ny JUBEL-Glæde, der paginering altså er ufullstendig eller fraværende.  
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Innenriks innstramming 

På 1700-tallet, der vi nå befinner oss, er kirkehistorikerne enige om at også nordmenn i det 
store og hele var brakt til luthersk forståelse av hvordan man skulle holde seg forlikt med 
Gud. I dette århundret, da den katolske fiende befant seg i utlandet og munketrusselen var 
nøytralisert, konsentrerte kongemakta seg om å befeste og stramme inn kontrollregimet over 
religionen innen rikets grenser. Da den pietistiske bevegelsen vant utbredelse og allmuen 
samlet seg i private hjem for å drøfte Skriftens ord og fordype sin tro, ble deres selvstendige 
fromhetssøking en trussel mot slik kongelig kontroll. Møtevirksomheten kunne spre 
holdninger i strid med både statskirkesystemet og lutherdommen. Kongens mottiltak ble en 
lov som bestemte at oppbyggelse i slike ”konventikler” skulle skje under oppsyn av lokal 
prest eller en person presten hadde utpekt til dette. Konventikkelplakaten av 1741 legger 
dermed personlig trospraksis også innenfor hjemmets fire vegger under kongelig oppsyn og 
kontroll. Loven forbød dessuten omreisende predikantvirksomhet uten forbehold.58

Oppsummering 

I dette kapitlet har vi fulgt utviklingen av dansk-norsk kirkepolitikk rettet mot munker, med 
blikk også mot hvordan rett tro ble et stadig viktigere spørsmål både å definere og å regjere 
etter. Vi så hvordan avgrensing av riket mot fremmede religiøse kom på kongens dagsorden 
etter at Europa delte seg i konfesjonelle stater, og hvordan kampen mot alt katolsk nå tok form 
av utenriks- og forbudspolitikk. Utviklingen innen det katolske munkevesenet som ledd i 
motreformasjonen, og især den nyopprettede munkeorden jesuittene, gjorde en ny generasjon 
munkebestemmelser nødvendig.  

Som avløsning av Kirkeordinansen formulerte Christian IV en forbudslinje som endte 
med innføring av dødsstraff for munker som tok seg inn over grensene til Danmark-Norge. 
Årsaken til at kongen fant munkenes katolske misjonering så alvorlig, var betydningen den 
evangelisk-lutherske religionen nå hadde fått som fundament for hele kongens samfunnsstyre. 
Undersåttenes dyrking av annen religion framsto som en trussel mot politisk stabilitet. Disse 
munkebestemmelsene ble ført videre i Christian V’s enevoldslover, som var referanselovverk 
for munkeforbud og kirkestyre i 1814.  

Vi har også sett hvordan man så sent som i 1717 gjenoppfrisket reformasjonens 
teologisk formulerte munkemotstand, som oppbyggelig feiring av 200-årsjubileet for Luthers 
seier over ”papismens mørke”. Salmen som blant annet spottet og latterliggjorde munker er 

                                                 
58 Andre innskjerpingstiltak under det som kalles ”statspietismen” var en helligdagsforordning av 1735, der 
kirkegang ble påbudt for alle under trussel om mulkt og gapestokk, og Konfirmasjonsloven fra 1736. Den påla all 
ungdom å konfirmeres, etter forutgående grundig katekismeopplæring. To viktige lover om skolevesenet kom i 
1739, og i det hele grep staten mer systematisk inn i folkets trosliv nå, enn hva som hadde vært tilfelle under 
tidligere kongemakt, skriver Tarald Rasmussen. Oftestad et. al. 2005, s.149 og s.157-162 
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eksempel på befesting av fordommer og antiholdninger i et folk som ikke lenger hadde 
personlig kjennskap til hva munkevesen var. Fra teologisk hold fant man det imidlertid 
nødvendig å innprente kategorisk avstandtaken til katolsk ordensreligiøsitet. Både mangel på 
konkret kjennskap til munkevesen og motstand mot det kan vi i neste kapittel identifisere på 
Eidsvoll i 1814.  

For oppgavens blikk mot munkemotstand i grunnlovsverket er det vesentlig å merke 
seg kongenes gudsfrykt i dette kapitlets periode. Christian IV brukte sitt lutherskordinerte 
embete til å styrke egen makt alt råd var, men han fryktet også Herrens straffedom om han 
unnlot å beskytte religionen han bekjente seg til som eneste sanne.
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Kapittel 4 

1814: Begeistring, besinnelse – og den gode fortid 
1814 er mirakelåret i nyere norsk historie, et norsk annus mirabilis. (…) I 1814 ble det etablert 
et helt nytt politisk system, en helt ny nasjonal status og et helt nytt tankesystem. (…) Idéene 
fra 1814 var en norsk utløper av en veldig europeisk og nordamerikansk revolusjon i politisk 
tenkning.1

Betraktningene innleder historiker Øystein Sørensens kapittel om ”Ideene fra 1814” i Norsk 
Idéhistorie fra år 2001. Han betoner, som vi ser, bruddet med fortida og innflytelsen av 
moderne idéer fra opplysningstid og utenlandsk revolusjon. Norge frigjorde seg fra Danmark, 
og selv om landet likevel endte i union med Sverige, var det ”en løs union mellom to i 
prinsippet likestilte stater; Norge fikk indre politisk selvstyre, og enevoldsstyret ble erstattet 
med Europas mest demokratiske forfatning.”2

Det er overfor en slik forklaring av grunnlovsverket denne oppgaven ønsker å bidra 
med et supplerende og kritisk perspektiv. Eidsvollsgrunnlovens radikale bestemmelser om 
folkesuverenitet, maktfordeling og borgerrettigheter framstår i Sørensens karakteristikk som 
endegyldig politisk plattform for det framtidige statsstyret man vedtok i 1814. Innfalls-
vinkelen synes vel etablert i norsk historieforsking omkring Eidsvoll, og den innebærer at 
man nøyer seg med bisetninger og enkelte forbehold for å gjøre oppmerksom på at deler av 
det gamle enevoldsstyrets prinsipper nok likevel fikk være med over i frigjøringen.  

Religionsparagrafens bestemmelse om munkeforbud fortoner seg i dette perspektivet 
som et ledd uten egentlig betydning, slik vi så i oppgavens innledning. Det er symptomatisk 
når Sørensen vier halvannen side i 1814-kapitlet til å redegjøre for det velkjente jødeforbudet, 
og ser det som forlengelse av ”[e]t av de definitivt illiberale trekkene ved det dansk-norske 
enevoldsregimet før 1814.” Han redegjør for synspunkter blant Eidsvollsmennene, og slår fast 
at forbudet ble vedtatt med stort flertall. ”I tillegg til jøder”, skriver han så, ”ble jesuitter og 
munkeordener nektet adgang til det norske riket.”3 Mer sies ikke om munkeforbud.   

En farligere fiende 

Som nevnt i innledningen har enkelte historikere gått så langt som til å se munkeforbudet 
nærmest som et ”påhitt”. Øvrige forklaringer lyder som Sørensens på utslag av intoleranse, lik 
den som omfattet jødene. Men slik vi i de foregående kapitlene er blitt kjent med den 
religionspolitiske bakgrunnen for munkeforbudet i 1814, er det ikke som opptakt til en 
utestenging basert på alminnelige fordommer, lik dem som rammet det jødiske folk. I 
                                                 
1 Sørensen 2001, s.53 
2 Sørensen 2001, s.9, min utheving. 
3 Sørensen 2001, s.68-71 
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begrunnelsen som ledsager forslaget om munkeforbud inviteres representantene i direkte 
ordelag til å betenke hvilken fare for det framtidige Norge det ville utgjøre, om noen av 
innbyggerne skulle komme til å gå over til katolsk tro. 

I dette kapitlet skal vi se hvordan ordene egentlig falt, da munkespørsmålet ble intro-
dusert i Eidsvollssalen. Vi skal høre hvordan representanter selv omtalte ordvekslingen som 
fulgte i sine dagbøker, og hvordan forbudet ble gitt formell forklaring i skriftlig form få år 
etter Eidsvoll. Undersøkelsen lar oss se andre meningsfløyer enn ”selvstendighetsmenn” mot 
”unionsvenner”, slik det tradisjonelle skillet går. Den modifiserer dessuten demokratistemplet 
historikerne raust utdeler til frigjøringsverket i 1814. Men la oss først følge de dramatiske 
omstendighetene som danner oppløpet til at selvstendighetsviljen ble vakt i Norge.   

DEL 1: Eidsvoll - fra frihetstrang til forbudslinje 

Det kaldtes et Aar, og bestod ligesom dets Forgjængere at 365 Dage, men Aarhundreder ere 
henrullede, og have været langt mindre mærkværdige end dette Aar. Ved dets Begyndelse vare 
vi Kongen af Danmarks Undersaatter, og hos 96 af 100 Nordmænd var det sikkerlig fast 
Beslutning at blive det til den sidste Stund. (…)  Januar Maaned var endnu ikke til ende, da 
Budskabet lød:  ”Kongen har uden Sværdslag overgivet Norge, den svenske Regjering til Arv 
og Eiendom!  

 Nu Prinds Christians Rejse, den enthusiastiske Modtagelse, han fandt overalt, og hans 
kjække Beslutning, at stille sig i Spidsen for Nationen og erklære den selvstændig.  Allerede i 
Februar Maaned (…) havde han og vi aflagt Ed, vore Nathionaldeputerede utnævnte over det 
hele Land, for at skjænke Riget en Constitution og en ny Konge.  De samledes fra Øst og Vest 
og Syd og Nord, de fleste besjelede af høi Begeistring. (…) Rigsforsamlingen aabnedes den 10. 
April.4

Så eventyrlig gikk begivenhetene sin gang i det helt eksepsjonelle året slottsprest Claus Pavels 
her gir oss tilbakeskuende beskrivelse av, i dagboka fra 31.desember 1814. 14. januar ble 
landet overdratt som krigspant til Sverige i oppgjøret etter Napoleonskrigene: den dansk-
norske kongen Frederik VI hadde stilt seg på den franske keiserens side og ble som tapende 
part avkrevd en pris. Den het Norge. Landet var utlovet som belønning fra de allierte stor-
maktene til svenskenes kronprins Carl Johan da han støttet dem. Ved seieren ”fikk” han det 
ettertraktede nabolandet.  

Men gaven motsatte seg overlevering. Nordmennene var ikke villige til å inngå i 
kongelig krigstransaksjon. ”Menneskehandel eller krøterhandel var ord som jamvel svært 
måtehaldne og korrekte menn brukte om Kiel-freden”, konstaterer Arne Bergsgård. Freds-
avtalen rev vekk sløret ”for tvillingrike-idyllen og den makelause kongetruskapen, og det ein 

                                                 
4 Pavels 1812-1822, s.369-370 

 74



fekk sjå attom, var ikkje berre fint.”5 Herfra var det så at kursen i stedet ble lagt mot det som 
skulle bli en folkevalgt Rigsforsamling på Eidsvoll, innledet allerede 10. april. Landet skulle 
reise seg som selvstendig etter århundrer med fremmed styre.  

Underveis mot Eidsvoll hadde kronprins og norsk stattholder Christian Frederik spilt 
en nøkkelrolle som frontfigur i prosessen, slik Pavels beskrev. Prinsen, som næret egne 
forhåpninger om selv å innta Norges trone, reiste under tittel av regent på mobiliseringsferd 
over daler og fjell, og talte til soldater og offiserer, bønder og byfolk. Over alt vekket hans 
oppglødde ord ”Glædes Ruus” hos høy og lav, slik stiftsamtmannen i Trondheim uttrykte 
det.6 Men prinsen gjorde mer. Han tok nemlig i bruk det landsdekkende nettet av kongelige 
formidlingssentraler som besto av kirkene. Bud gikk ut til hele embetskorpset av prester og 
biskoper med pålegg om å ”opflamme nationens mod” fra prekestolene. I slutten av februar 
ble det skrevet ut valg til riksforsamling, og valgene skulle holdes i nettopp kirkene, på en 
dertil utnevnt ekstraordinær bededag. ”Christian Frederik kom til å få mykje gagn og glede av 
samarbeidet med kyrkja sine menn”, slår Bergsgård fast.7

Mot Eidsvoll - med Gud attåt8

”Den bedste Begyndelse til Alting er at begynde med Gud.” Innledningsordene fra Christian 
Frederik i innbydelsen som gikk ut til det norske folk om å gå til valg av riksrepresentanter, er 
de samme som innledet Kongeloven av 1665 – den slo fast det absolutte eneveldet. På bede- 
og valgdagen holdt presten først preken, som på regentens instruks skulle være ”kort, men 
kraftfuld”, deretter leste han fra prekestolen et åpent brev fra Frederik VI, som løste folket fra 
troskapsed til enevoldskongen. Presten avsluttet med selvstendighetseden de i stedet skulle 
avlegge: ”Sværge I at hævde Norges Selvstændighed og at vove Liv og Blod for det elskede 
Fædreland?” Til dette svarte kirkelyden: ”Det sværge vi saasandt hjælpe os Gud og hans 
hellige Ord”. I spesialskrevet høytidsbønn ba presten så om himmelens velsignelse over det 
norske folk, og avsluttet med ny preken over en Davidssalme. Der besynges kongen som 
troner ”evindelig for Guds åsyn”, samt nødvendigheten av til evig tid å prise Herrens navn. Så 
gikk menigheten til valg.9  

                                                 
5 Bergsgård 1943, s.99 og s.100 
6 Bergsgård 1943, s.143 
7 Bergsgård 1943, s.83 
8 Uttrykket er fra en episode gjenfortalt av Georg Sverdrup, fra reisen til det såkalte ”Stormannsmøtet” på Eids-
voll 16. februar. Prinsen hadde innkalt framstående menn til samtale om landets frigjøring. Bonden som skysset 
Sverdrup fikk høre hans ærend, og ba da om at han for Guds skyld måtte gå imot forening med Sverige. ”Men”, 
la han til: ”kva du seier eller gjer, så hugs for allting på at Gud er attåt!” ”Hvilken virkning den gamle Bondes 
Ord havde paa mig, behøver jeg vist ikke at sige”, skrev Sverdrup selv om opplevelsen. Bergsgård 1943, s.128  
9 Hver kirkelyd valgte to valgmenn, på bygdene skulle minst én være bonde. Man undertegnet også erklæring til 
prinsregenten om at selvstendighetsed var avlagt. Senere møttes hvert amts valgmenn med amtmannen og valgte 
tre representanter - en av dem bonde. I Oslo og bygdene omkring ble bededagen holdt 25. februar, andre steder 
nådde ikke meldingen fram før opptil flere uker senere. Til Nordland og Finnmark (med Tromsø amt) kom den 
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”Det var ein høgtidsdag som mintes lenge”, skriver Bergsgård om gudstjenestene som 
ble holdt i Oslo, der prinsen selv deltok. I Vår Frelser kirke var det nær fire tusen mennesker. 
Denne kirkelige forankring som frigjøringsprosessen fikk, forteller mye om hvilken selvsagt 
plass i samfunnslivet det kongelige religionsstyret hadde inntatt gjennom århundrene etter 
reformasjonen. Religiøs iscenesettelse og ordbruk bærer også selve Eidsvollsverket fram. 

AAR 1814 d: 10de April mødte Norges Riges Repræsentanter, som fra de respective Districter 
i Landet vare afsendte for at bestemme Rigets tilkommende Regjerings-Form, i Eydsvolds 
Kirke for, under den offentlige Gudstjeneste, at bede Herren om Held og Velsignelse til deres 
for den nærværende som for tilkommende Slægter viktige Foretagende.10

Slik åpner Rigsforsamlingens Hovedprotokol. Etter gudstjenesten bega samtlige represen-
tanter seg til Eidsvoll Jernverk, der hver av dem overleverte sine distrikters adresser og full-
makter til ”Hs: Kong: Højhed Prinds Christian Frederik”. Dagen etter åpnet prinsen selv 
forhandlingene:  

Normænd !  Helligt er det Kald der samler Eder ved Fædrenelandets Altar. Det Norske Folks 
Hu staaer til Eder, dets udvalgte Mænd, at I ville vide, med Viisdom og Samdrægtighed, at 
grundlægge den Statsforfatning, af hvilken nærværende og tilkommende Slægter kunne vente 
Held, Orden og Velstand inden Riget. 
   (…) [M]ed høy Følelse af egen Værd har det hele Folk, i Herrens Templer aflagt den 
Høytidelige Eed, at hævde Norges Selvstændighed ;  denne Eed skulle I besegle, trofaste 
Normænd, ved at grundlægge den Regjeringsform under hvilken I ville leve, og som I ville 
forsvare mod hvert Forsøg paa at kuldkaste den. –  
  Mistvivler ei om, at I jo besidde Kraft til, selv i Modgang, at haandhæve den ;  og 
mistvivler ei heller om, at en retfærdig Gud beskytter et frit og ubetvunget Folks 
Anstrængelser. – Herren er mit Haab og min Tillid !11

Et sterkt preg av høytid hvilte over anledningen, kan vi forstå, og også hvilken veldig oppgave 
som lå foran de 112 representantene. De aller fleste deltok for første gang i sitt liv i en 
forsamling av denne størrelsesorden. 57 var embetsmenn, mange hadde nærings- eller 
handelsbakgrunn, gårdbrukere var også godt representert. På prinsens råd valgte man en presi-
dent som hver uke skulle omveksles med ny, en fast sekretær, og til å utarbeide forslag til 
”Constitution” en egen komité med medlemmer fra de forskjellige stiftene.  

Alt 16. april kunne Konstitusjonskomitéen presentere forsamlingen for elleve såkalte 
”Grundsætninger” – hovedprinsipper som grunnloven skulle bygges over. Åttende grunn-
setning, om religionen, lød slik: 

                                                                                                                                                         
alt for sent til å få representasjon på Eidsvoll: likevel holdt Finnmark valg, det skjedde 1. august! Før adressene 
kunne nådd Christian Frederik var prinsen tilbake i Danmark. Bergsgård 1943, s.169-170. Davidssalme 62, v.8-9 
10 Denne åpningsdagen for Eidsvoll 1814 var lagt til 1. påskedag. Rigsforsamlingens Forhandlinger 1ste Del, s.1  
11 Rigsforsamlingens Forhandlinger, 1ste Del, s. 1-2. Talen ble avsluttet med utropet ”Ja!  Held Norge!”, og 
protokollen refererer: ”||: her gjentog hele Rigsforsamlingen 3 gange: Held Norge ! :||”  
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Den evangelisk-lutherske Religion bør forblive Statens og Regentens Religion.  Alle Religions-
Secter tilstædes fri Religions Øvelse, dog ere Jøder fremdeles udelukkede fra Adgang til 
Riget.12

Religionsfrihet – med ett unntak 

Dette er altså plattformen man vil bygge det nye Norges religionspolitikk på. Bortsett fra 
jødeforbudet, som vi vender tilbake til, inntar grunnsetningen en radikal holdning: man bærer 
fram en av de viktigste blant tidas moderne idéer om menneskerettigheter, nemlig retten til 
religionsfrihet. Den var sentral både i de amerikanske og franske revolusjonære konstitusjo-
nene som flere av Eidsvollsmennene hadde grundig kjennskap til. Mange hadde studert i 
København i slutten av det 18. århundre - en tid da byen var ”ligesom Brændpunktet for 
Udbredelsen af de fra Frankrike udgangne Friheds-Ideer”, og ”hele den yngre Verden 
sværmede for den religiøse og borgerlige Frihed, som ved Hjælp af den franske Revolution 
skulde udbrede sig trint om i Landene”.13 Med et slikt utgangspunkt har ingen, som vi ser, falt 
på tanken at munker skulle være uønsket som religiøs kategori i landet.  

Noen slik tanke er heller ikke nedfelt i de ulike egenforfattete grunnlovsforslag som 
mange representanter brakte med seg til forhandlingene. Også der har tidas frihetsidéer ned-
felt seg. Graden av religiøs frihet man foreslår varierer – i et av de mest liberale forslagene 
heter det at ”Statens Grundlove bør tilstaae alle Religioner, uden undtagelse, fri Religions-
Øvelse og Borger Ret i vort Land, endog den blinde Hedning”.14 Flere gikk likevel inn for en 
innskrenking av en eller annen art. Noen ville gi frihet til alle som anerkjente Guds eksistens, 
men ikke tillate ateistisk propaganda, og to forslag utelukket spesifikt muhammedanere, jøder 
og hedninger.15 Utkastet som anses å ha hatt størst betydning for Konstitusjonskomitéens 
arbeid var forfattet av lektor Johan Gunder Adler og sorenskriver og Eidsvollsrepresentant 
Christian Magnus Falsen, komitéens formann. Der står det om religionen i riket:  

[E]thvert i Selskabet levende Menneske har ret til at tilbede det høieste Væsen paa den med 
hans Overbeviisning og Følelse mest overensstemmende Maade, og for sine religieuse 
Meninger maa Ingen forfølges, eller berøves nogen af sine Borger-Rettigheder, forudsat, at han 
ikke ved Samme forstyrrer den offentlige Rolighed, eller hindrer andre i deres Gudstjeneste.16  

Det radikale standpunktet om at alle ”Religions-Secter tilstædes frie Religions-Øvelse” seiret 
altså i komitéen. Da grunnsetningen ble lagt fram i plenum møtte denne erklæringen ingen 
motbør. Flere representanter reagerte derimot med harme på leddet om utestenging av jødene. 
Man ville innrømme religionsfrihet, og så forbød man jøder? Ordvekslingen som fulgte var i 
                                                 
12 Rigsforsamlingens Forhandlinger, 1ste Del, s. 114 
13 Aall 1844-1845, s.66 og A.S. Ørsted, sitert i Molland 1979, s.15 
14 Riksforsamlingens Forhandlinger, 1ste Del, s.156, fra sorenskriver Korens ”Strøetanker som Materialie til vor 
Statsbygning”.  
15 Biskop Peter Olivarius Bugge og res. kap. Nicolai Wergeland, referert i Molland 1979, s.15 
16 Riksforsamlingens Forhandlinger, 3dje del, s.9  
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stor grad en prinsipiell debatt om det motsetningsfylte forholdet til religionsfrihet som på 
denne måten kom til uttrykk i grunnsetningen. Et slikt motsetningsforhold mellom på den ene 
side å ønske frihet, men på den andre side å ville begrense den, blir enda tydeligere to uker 
etter, da selve Grunnlovens religionsparagraf sto til debatt. Da fremmes nemlig forslaget om å 
forby munker i framtidas Norge, koblet sammen med andre innstrammingstiltak.  

Jødedebatten rundt Grunnsetning 8. utgjør en forløper til debatten som da oppstår. Vi 
skal derfor høre hva som sies i salen den 16. april.  

Toleranse mot ”statshensyn”  

Til 8de Grunds. erindrede Gr. Wedel at han fandt det illiberalt, at gjøre det til en Grundlov, 
aldeles at udelukke Jøder.  Hount meente, at Adgangen burde staae aaben for Jøder, som vare 
Lærde, Kunstnere, Fabrikanter og Eiendomsmænd. Flere beraabte sig paa, at Jøderne havde 
været skadelige for enhver Stat, hvori de vare antagne. Sverdrup og Wergl. at da det efter 
Jødernes Religions Lærdomme og antagne Vedtægter, ikke blev anseet for uretfærdigt at 
bedrage de Christne, men saadant meget mer ansees for en fortjenstfuld Handling, saa havde de 
derved selv udelukket sig fra at optages blandt Statsborgerne.  Grøgaard, at da her ikke var 
Spørgsmaal om at udjage Jøderne af Landet, men om man skulde aabne Døren for dem eller 
ikke, saa kunde det ikke ansees for intolerant eller inliberalt at nægte dem Adgangen. 
Wulfsberg meente det kunde forblive ved Chr. 5tes Lov, hvorefter Jøder kunne indkomme i 
Landet med Leidebrev.17

Sorenskriver Thomas Bryns fyldige referat til en venn viser oss at mange representanter 
deltok i denne debatten, og at synspunktene var varierte. Som talsmenn for toleranse står 
”unionsvennen” grev Wedel og presten Hount – andre beskrivelser framhever også prestene 
Midelfart og Rein. Det går likevel fram at mennene som hyllet det liberale synspunkt i denne 
saken var i klart mindretall. Argumentene deres er forsvar for opplysningsidéen om toleranse, 
og de viser videre en bevisst holdning til fenomenet Grunnlov: 

(…) Hount med flere talede varmt de arme Hebræeres Sag, ikke just egentlig for disses egen 
Skyld, men fordi de fandt det upassende offentlig at etablere en saa intollerant Grundsætning i 
forslaget til en Regieringsform.18

Ser vi på argumentasjonen til dem som vil utelukke jøder, formuleres den fra det vi må kalle 
fordomsfull grunn. Professor Georg Sverdrup og residerende kapellan Nicolai Wergeland er 
referert for å ha tillagt jødenes religion spesielle handlingsforskrifter mot kristne, og for å ha 
hevdet at jøder som følge av sin religion utviklet slette karakteregenskaper: jøder var 
bedragerske som folk. Både Sverdrup og Wergeland var med i Konstitusjonskomitéen, og 
major Valentin Sibbern gjengir dem med synspunkter som henter autoritet fra dette faktum:  

Sverdrup forfægtede, paa Commiteens Vegne, Forslaget, ikke, som han høitidelig forsikrede, 
og som Enhver troede ham, af Secthad, men for deres politiske Meningers Skyld, efter hvilke 

                                                 
17 Bryn 1814, s.169 
18 Sibbern 1814, s.221 
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de altid vilde blive en Stat i Staten, og fordi, som Wergeland tilførte, en sand Jøde aldrig kunde 
være en god Borger (...).19

Jødene framstilles i slett lys ut fra tillagte politiske holdninger. De antas å ville motsette seg 
integrering i staten, og dermed utgjøre illojale borgere. Argumentet synes fremmet som 
forsvar mot beskyldninger om å være fiendtlig innstilt overfor andres religion. Dét er ikke 
motstandens årsak, bedyrer Sverdrup. Statens interesser er avgjørende her.  

Det er ikke uvesentlig hvem det er som ytrer dette. Sverdrup er en av forsamlingens 
mest ansette menn, professor ved det nyopprettede Christiania Universitet, og respektert ikke 
bare i Norge, men også i de fremste lærde miljøer i København. Som i flere andre debatter, 
også den om munker, gjør her en betydelig innflytelsesmakt seg gjeldende på Eidsvoll, og 
flertallet stilte seg til sist absolutt avvisende til toleranse i jødesaken: 

Omsider stod en Bonde fra Lister rakt op og raabte: ”Staae op alle, som ingen Jøder ville have i 
Landet” – hvilket strax,, som ved et elektrisk Stød, blev fulgt.   Det forblev derpaa ved Grund-
sætningen.20

Forut for denne nærmest instinktive tilslutning til forbud var altså ulike synspunkter blitt 
fremmet, som byfogd Gregers W. Wulfsbergs: han ville beholde Christian V’s bestemmelser 
om at jøder kunne få innpass med leidebrev. I realiteten utgjør det norske forbudet en 
innstramming av eneveldets politikk, idet jødene under eneveldet var tilkjent flere friheter.21 
Bryns referat viste også at det å utelukke et folk som allerede var nektet adgang, kunne tolkes 
innenfor rammen av begrepet toleranse, mens det derimot ville være noe annet å jage 
mennesker ut. Grunnsetningen vedtas til sist slik den ble foreslått, med full religionsfrihet på 
ett unntak nær: jøder ville man ikke ha i Norge.  

DEL 2: Fortida som veiviser 

Så opprinner 4. mai. Dette er dagen da man tar fatt på behandling av selve Grunnloven, idet 
konstitusjonskomitéen nå har sitt forslag ferdig, 115 paragrafer i alt. Mens religionsspørsmålet 
hadde utgjort grunnsetning nummer åtte, er paragrafen om religion rykket fram til nest første 
plassering. § 1 slår fast at ”Kongeriget Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt Rige. Dets 
Regieringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.” Så lyder § 2:   

                                                 
19 Sibbern 1814, s.221 
20 Bryn 1814, s.169 
21 Så sent som 29. mars 1814 utstedte den danske regjering det såkalte jødiske frihetsbrev, som ga alle jøder med 
leidebrev samme adgang som andre borgere til næringsutøvelse. Lausten 2005, s.12  
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Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. Alle Religions-Secter 
tilstædes fri Religions Øvelse, dog ere Jøder fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.22

Ordlyden er nesten identisk med grunnsetningen. Ved opplesing av paragrafen utløser jøde-
forbudet samme harme som sist, men nå tilbakevises protestene kort med at prinsippet alt er 
vedtatt. Vi aner at motsetningene må ha vært skarpe mellom toleransetilhengere og forbuds-
villige. Innleggene og debatten som følger viser også at ettertanke har meldt seg hos flere 
representanter i tida som er gått siden man så radikalt og tidsmessig vedtok religionsfrihet 
som prinsipp. Et spørsmål bringes inn som viser en representant i tvil om hva dette prinsippet 
egentlig innebærer: ”Hount spurgte: om der i Forslaget menes, at Enhver skal have frie 
offentlig Gudsdyrkelse, eller om det blot skal være privat?”23  

”Fri Religions Øvelse” – et prinsipp på gli 

Lest fra vår egen tid er forskjellen mellom de to formene for gudsdyrkelse ikke innlysende. 
Men ordene ”offentlig” og ”privat” markerer et skille mellom to ulike måter man den gang 
kunne oppfatte begrepet ”fri Religions Øvelse” på. Offentlig er den formen vi tar for gitt i 
dagens samfunn: enkeltmenneskets rett til å følge sin overbevisning i religiøse spørsmål, og til 
offentlig å dyrke sin tro. Dette er i overensstemmelse med opplysningsidéen vi så forfektet i 
Adlers og Falsens grunnlovsutkast, som hadde klare utenlandske forbilder. Alle religioner 
tillates så lenge religiøs praksis ikke er i strid med samfunnets lover. 

Mennene på Eidsvoll var fortrolige med en annerledes oppfatning av religiøs frihet, 
nemlig eneveldets. De dansk-norske kongene kunne innrømme grupper av utenlandske stats-
borgere frihet til å dyrke egen tro for den kortere eller lengre tid de oppholdt seg i riket, ofte 
knyttet til militær- eller næringsvirksomhet. Utlendingene fikk holde seremonier og ha egen 
prest på betingelse av at alt foregikk privat, på deres eget språk. Innfødte undersåtter fikk ikke 
delta i de fremmedes gudsdyrkelse, for dem var kun én religion tillatt, den evangelisk-
lutherske. Offentlig fikk denne alene utfoldes, etter de kongelige påbud som til enhver tid 
gjaldt. Siden reformasjonen hadde nordmenn fått sin religiøse frihet innskrenket på nær sagt 
alle tenkelige måter. Nå sto landet foran frigjøring fra danskestyret. Hvilken regel skulle 
heretter gjelde? Det er dette spørsmålet Hount stiller.  

Å dømme etter dagboka som refererte prestens tvil har forsamlingen funnet oppklaring av 
spørsmålet unødvendig: ”Diriks og Flere observerede: at § forhen var antaget som Princip.”24 
At det er den radikale formen juristen Diriks og andre anser som vedtatt, går fram av 
innlegget vi nå skal ta for oss. Det er nemlig følgene av fremmed religion i det offentlige rom 

                                                 
22 Rigsforsamlingens Forhandlinger, 1ste Del, s.439 
23 Christie 1814, s.575, min utheving. 
24 Christie 1814, s.576 
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sorenskriver Christie bekymrer seg over. Han tar til orde for å advare mot prinsippet man har 
vedtatt, og vil stramme det inn. Perspektivet han legger an viser en utvikling i Eidsvolls-
mennenes holdning til religionsutøvelse, der man ender med helt å forlate det moderne synet 
på at det er borgernes rettigheter som skal ivaretas i religiøse spørsmål. Christie henter sine 
religionspolitiske forbilder fra enevoldsstyret og taler i stedet statens sak. Og han vil forby 
munker.  

Det frie Norge – og ”Fortidens viise Lovgivere”  

”I en liden Stat, …” begynner Christie. Han slår an en tone egnet til å vekke gjenklang hos 
enhver nordmann i 1814. Man vet så utmerket godt hva det vil si å være et lite land i utkanten 
av en stor og mektig verden, og hvilke omstendigheter som da kan ramme. Nå handler det om 
religionens stilling i dette landet, og her har man allerede vedtatt å beholde den evangelisk-
lutherske religion som ”Statens offentlige”, slår Christie fast. Men samtidig åpner man for at 
lutherdommen gis konkurranse fra hvilke som helst andre trossamfunn, med alt de kan tenkes 
å føre med seg av avvikende lære og normer. Dét bør man betenke, advarer han:  

I en liden Stat, hvor der ikkun er taalt en eneste, nemlig den evangelisk-Lutherske Religion, 
(…) og hvor Indbyggerne ere fyrige og have en levende Phantasie, bør frie Religionsøvelse, 
etter min Formening, ikkun tilstedes de  c h r i s t e l i g e  Religions-Secter. For Staten kan ikke 
ventes noget betydeligt Gode derved, at ubehindret offentlig Gudsdyrkelse tilstaaes alle andre 
Religions-Secter; derimod kan stor Skade befrygtes deraf.25

Sorenskriverens overordnete innfallsvinkel til spørsmålet om religionsfrihet viser hvor 
etablert han selv er i eneveldets tenkemåte. For staten vil intet godt komme ut av ubegrenset 
religiøs frihet, sier han, og har åpenbart ikke innbyggernes rettigheter for øye. Nei. Staten vil 
kunne forvoldes betydelig skade om man gir religionsfrihet til alle, lyder Christies stand-
punkt. Kun kristne sekter bør derfor etter hans mening ha rett til å dyrke sin religion i det 
norske samfunnet. Så framholder han et nokså interessant bakenforliggende premiss for en 
innskjerpet holdning i religionsspørsmålet: befolkningens egen karakter. Nordmenn er ”fyrige 
og have en levende Phantasie”, minner han forsamlingen om. Synspunktet utdypes:  

 - Det nye behager ofte blot fordi det er nyt;  den Eenfoldige, som ikke bryder sig om, 
ligesaalidet som han formaaer, at undersøge og overveje førend han vælger, eller rettere 
omskifter, kan let forledes;  - Bedrageren kan, under Skin af Hellighed og religiøs Iver, let 
tiliste sig hans Formue og forlede ham til Laster, Opsætsighed mod Landets Øvrighed,              
o: s: v:.26

Det norske folk er ikke til å stole på i religiøse spørsmål. Dette må kalles en overraskende 
betraktning fra en kongelig embetsmann etter at det dansk-norske statsstyret i hvert fall siden 
                                                 
25 Rigsforsamlingens Forhandlinger, 1ste Del, s.180 
26 Rigsforsamlingens Forhandlinger, 1ste Del, s.180-181 

 81



Christian IV’s tid har håndhevet sitt religionsregime stadig mer effektivt også i Norge. 
”Statens offentlige Religion” kan ikke regne med vedvarende og lojal oppslutning fra allmuen 
om den utsettes for religiøs påvirkning av annen art, er påstanden. Resultatene man må 
forvente av slik innflytelse er nedbrytende: moralsk forfall samt tap av midler og eiendom. 
Dessuten må man frykte at religiøse agitatorer vil kunne sette folket opp mot landets øvrighet. 
”Menneske-Offringer, Afgudsdyrkelse, Bigamie, og deslige, kunde da også lovligen finde 
Sted”, advarer Christie videre, og - om dette siste kanskje ikke er overveiende sannsynlig - 
”bør Constitutionen dog ikke aabne Vejen dertil;  den bør tvertimod forebygge endog den 
blotte Muelighed deraf.” I Christies ord høres ekko av danske kongers sikkerhetspolitiske 
argumenter mot religiøse fremmede tilbake til Frederik II’s tid. Så kommer bekreftelsen på at 
det er nettopp disse dansk-norske kongers tradisjon han stiller seg i med sin Betænkning:  

 – Naar denne § ubetinget antoges, kunde Jesuiter og andre mere eller mindre skadelige Munke-
Ordener indtrænge sig, hvilket Fortidens viise Lovgivere med sand Fader-Omhue hidintil have 
forebygget.27   

Den kloke munkebeskyttelsen 

I det øyeblikk der landet står på terskelen til å løsrive seg fra eneveldet, lovpriser Christie 
styresettet man vil kaste over bord for den munkepolitikk vi gjennom oppgavens foregående 
kapitler er blitt kjent med i stadig strengere utgaver. Den fortjenstfulle lovgivingen som har 
beskyttet det norske riket mot munker er grunnlagt på visdom, påpeker Christie, og den er 
utslag av en særdeles fortjenstfull holdning hos regentene og deres embetsverk: de nærer 
faderomhu for sitt folk. Takket være omsorgen har Norge til nå vært vernet mot skadelige 
munker av alle slag, men om forsamlingen ikke sørger for å modifisere frihetsprinsippet i den 
foreslåtte religionsparagrafen, vil disse farlige religiøse heretter kunne trenge seg inn i landet. 
Det er Christies budskap.  

Han nyanserer kategorien ”munker” i tre underavdelinger. Først nevnes jesuitter, 
dernest andre ”mere” og ”mindre” skadelige munkeordener. Slik vi så Christian IV omtale 
dominikanere som delaktige i pavekirkas misjonsframstøt mot Danmark-Norge i tillegg til 
jesuitter, kan vi formode at det er misjonerende ordener som denne og fransiskanere Christie 
sikter til som ”mere” skadelige. ”Mindre” skadelig må da omfatte tradisjonelle klosterordener. 
Ut fra synet hans på Grunnloven som forebyggende mot statsfarlig religiøsitet, kan vi tolke 
ordene hans som advarsel både mot munker som omreisende aktivister for pavekirka, og mot 
etablering av munkevesen som sådan på norsk grunn. 

Konklusjonen er et forslag om forbud mot munker av alle slag i framtidas Norge. Som 
bakgrunn for å fremme det hadde Christie, som vi så, gitt en situasjonsrapport om land og 

                                                 
27 Rigsforsamlingens Forhandlinger, 1ste Del, s.181 

 82



folk. En liten stat som Norge behøver å beskytte seg, lød advarselen, mot religiøs påvirkning 
som ved å sette allmue opp mot øvrighet kan true rikets sikkerhet. Christie beskrev også andre 
følger av fremmedreligiøs påvirkning i ordelag vi kan kalle tendensiøse – han gikk så langt, så 
vi, som til selv å innrømme skadevirkningene som usannsynlige. Ordene var ikke desto 
mindre egnet til å skape assosiasjoner hos tilhørerne. Det er i fortsettelsen av denne invita-
sjonen til å forestille seg det verste at sorenskriveren anbefaler å forby munker. Begrunnelsen 
er kort og godt at ”Apostasie, eller frafald fra den herskende Religion” vanskelig kan 
forebygges dersom munker, liksom farlige ikke-kristne, innrømmes adgang til riket. Det 
Christie tar til orde for, er det konfesjonelle religionsstyret fra eneveldet.  

Munkeforbudet til debatt 

Når vi nå skal se hva øvrige representanter hadde å si om forslaget til munkeforbud, er det et 
treleddet forslag de kommenterer. Christie fremmet nemlig enda et tiltak for å forebygge fra-
fall fra luthersk tro: ”Landets Indbyggere, som bekjende sig til Statens offentlige Religion, ere 
forpligtede til, at opdrage deres Børn i samme.”28 Nordmenn i 1814 var per definisjon 
evange-lisk-lutherske av tro, men når man nå åpnet for religionsfrihet i riket - om enn kun 
kristen, og med munker som ekstraordinært unntak – vil Christie gjøre det påbudt å holde 
oppvoksende slekter til statens religion. Sibbern later ikke til å ha motforestillinger mot 
forslaget: 

Sorenskriver Christie anførte, han troede, at kun alle c h r i s t e l i g e  Religionssecter burde 
taales i Norge, (…) og at af samme politiske Grund, som Jøderne udelukkedes, maatte ogsaa 
Jesuiterne nægtes Adgang til Staten, fremdeles at ingen Munkeordener maatte taales, og at 
Landets Indbyggere skulde opdrage deres Børn i den luthersk-christelige Religion.29  

Sibbern refererer som vi ser Christie for å ha hatt politiske grunner for utelukkelsen av 
jesuitter. Når han noterer ”samme” politiske grunn for dette forbudet som for utestenging av 
jøder, kan det likevel synes unøyaktig. Jødene ble beskyldt for å motsette seg integrering og 
utgjøre en stat i staten, mens jesuittene var beryktet for noe helt annet: de søkte å infiltrere 
samfunnslivet. Unøyaktigheten kan skyldes manglende kjennskap til jesuitter. Det ville i så 
fall ikke være merkelig, tatt i betraktning at ordenens medlemmer hadde vært stengt ute av 
landet i nesten to hundre år. Vi kan formode en viss usikkerhet om hva munketrusselen helt 
konkret besto i hos en god del av representantene. Sibbern refererer ingen bestemt grunn som 
helst for å forklare hvorfor landet ikke bør tåle tradisjonelle munkeordener, utover at de hittil 
har vært forbudt.  

                                                 
28 Rigsforsamlingens Forhandlinger, 1ste Del, s.181 
29 Sibbern 1814, s.228 
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Men ”samme politiske grunn” kan også være en dagbokførers kortform av juridiske 
standardvendinger om fremmedreligiøs virksomhet fra eneveldets tid. Enhver form for slik 
virksomhet var etter det konfesjonelle statsstyrets syn en trussel mot staten selv - så 
avgjørende var religionen som maktgrunnlag og styringsredskap.30 Også sorenskriver Bryn 
holder fram statshensynet som bakgrunn for Christies advarsel mot munker, og av enhver art:  

C h r i s t i e formeente (…) at Jesuiter og Munke, lige farlige for Religionen og Staten, ogsaa 
burde nægtes Adgang til Riget.31  

Debattens deltakere ser ut til å ha vært noenlunde de samme som ytret sine meninger i jøde-
spørsmålet, og dels på samme grunnlag. Men noe som trer fram, er hvor sterkt flertallet – eller 
de innflytelsesrike blant selvstendighetsmennene – nå har vunnet salen for sine meninger. Da 
Wedel Jarlsberg kommenterer Christies innlegg er det med bitter ironi:  

Grev Wedel erklærede, at han intet havde imod det foreslaaede Tillæg, udover at det kuldkastet 
et forhen antaget Princip.32

Greven nærer åpenbart ikke lenger forhåpninger om at hans egen rettlinjete holdning til hva 
man forstår ved ”prinsipper” vil ha innflytelse i salen, slik han synes å ha hatt da han talte på 
samme grunnlag mot jødeforbudet. Nå antar han seg som unionsvenn på forhånd sjanseløs for 
å bli hørt. Den skarpe kritikken av måten forslaget uthuler hele religionsfriheten på, fremmes 
som drepende sarkasme – ikke som innspill til endring. Christie tok til motmæle: 

Jeg paastod at Tillægget ej kuldkastede Principet, men at det kun indskrænkede og 
modificerede samme, hvilket var forebeholdt den Tid Grundprinciperne antoges.33

Den korte og selvsikre tilbakevisningen av kritikken kommer fra en på flere måter fram-
stående person i forsamlingen. Sorenskriver Wilhelm Friman Koren Christie var ikke bare en 
respektert embetsmann, han var også forhandlingenes faste sekretær. Som sådan hadde han 
spesialplassering på et lite podium foran i salen, bak eget bord ved siden av presidenten. Også 
prinsen tronet på podiet de gangene han var til stede. Men mens presidenten ble nyvalgt hver 
uke, satt sekretæren på podium hver dag så lenge forhandlingene varte. Man så opp til 
Christie på Eidsvoll.  

Det modige mindretall 

Desto større fortjeneste må tilfalle de få som synes å ha tatt til motmæle mot forslaget hans. 
To peker seg ut. Det er de samme som gikk hardest ut mot jødeforbudet – vi snakker om 

                                                 
30 Arrestordren som befalte fengsling av Hans Nielsen Hauge i 1804 er et talende eksempel fra samtida. Den 
kommer vi tilbake til senere i kapitlet.  
31 Bryn 1814, s.171 
32 Christie 1814, s.576 
33 Christie 1814, s.576 
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prestene Hans Christian Ulrik Midelfart og Peter Ulrik Magnus Hount. Og liksom da de talte 
jødenes sak, går de imot å stenge munkeordener ute fra landet på menneskerettsbasert 
idégrunnlag. Prost Schmidt gjengir: 

Hount holdt en lille Tolerantsprædiken i Anledning af § 2, men denne blev desuagtet antaget 
med det af Christie giorte Tillæg om Jesuiter og Munkeordener.34

Prosten ser munkeforbudet som tilleggets essens, ser vi, men røper lite engasjement for saken, 
og en noe nær nedlatende holdning til toleranseprinsippet. Fra motsatt hold jurist Blom:   

Til Udelukkelsen av Jøder blev efter Secr. Christies Forslag endnu føyet Jesuiter og Munke-
ordener.  Provsten Middelfart talede værdig og behagelig til Forsvar for Tollerancen, men den 
maatte, som alt andet godt, falde for den almindelige Stemme:  j e g   v o t e r e r   s o m              
S o r e n  s k r i v e r  F a l s e n.35

Gustav Peter Blom var lojal meningsfelle av Wedel, og skriver med en ironisk resignasjon 
som minner om grevens egen. Tankevekkende er det å se ham peke ut flertallets mest tone-
angivende representant i voteringsspørsmål, Christian Magnus Falsen, som anfører også i 
denne saken. To uker tidligere hadde Falsen forsvart sitt eget grunnlovsutkast og 
Konstitusjonskomitéens grunnsetning med religionsfrihet for enhver, i det siste med unntak av 
jøder. Nå er han kommet på andre tanker, forstår vi. Annerledes da med Midelfart, refererer 
Jacob Aall: 

Den anden Paragraf fik efter Christies Forslag det Tillæg, at Jesuiter og Munke ikke maatte 
taales. Midelfart, som havde stridt for at Jøderne ikke skulde nægtes Adgang til Riget, søgte 
ogsaa i et veltalende Foredrag i samme Aand at forhindre Indførelsen af detteTillæg, hvilket 
han ansaa som et Beviis paa en uchristelig Intolerance at indføre i Grundloven;  men Christies 
Forslag gik igjennem med 94 stemmer. 36

Aall gjengir prosten for eksplisitt å ha talt munkenes sak på Eidsvoll. Det synes ikke å ha vært 
som uttalt forsvar for deres religiøse praksis, men ut fra det vi forstår er et etablert standpunkt 
hos representanten, om toleranse overfor andres religion, om enn fremmed. Christie selv samt 
sorenskriver Bryn supplerer med et argument Midelfart fremmet for å fjerne jesuittforbudet:  

Han erklærede ogsaa, at Jesuiter ej mer existerede. Jeg paastod, at der i Rusland findes mange 
Jesuiter. Diriks ligeledes, at de imellem 1790 og 1800 fandtes paa flere steder i Tyskland.37

M i d d e l f a r t formeente, (…) at Jesuiterne ikke behøvede at udelukkes fra Adgang til Riget, 
siden denne Orden ikke nu existerer. 
 D i r i k s anmærkede, at Jesuiterne igjen ere opstaaede, og at de i forrige Aarhundrede gjorde 
Forsøg paa at hverve Proselyter for den katholske Religion i Sverig og Hanover.38

                                                 
34 Schmidt 1814, s.338  
35 Blom 1814, s.102 
36 Aall 1844-1845, s.425-426 
37 Christie 1814, s.576 
38 Bryn 1814, s.172 
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Midelfarts opplysning om at jesuittordenen er avviklet tilbakevises, ser vi, med påstander om 
at jesuitter fortsatt finnes navngitte steder, der de vinner tilhengere for katolisisme. Ordskiftet 
synliggjør frontene for og imot forbudet, men utover dette er det interessant som historisk 
situasjonsrapport: begge sider har faktisk rett. Jesuittordenen ble formelt opphevet av paven i 
juli 1773. Misjonsstrategiene deres og de strenge religiøse prinsippene de levde etter kom som 
vi hørte i forrige kapittel på kollisjonskurs med interessene til både europeiske fyrster og til 
ordinære katolske geistlige, og paven måtte til slutt gi etter for krav også fra biskopene om å 
oppløse ordenen.39 Men ved en skjebnens ironi nektet to ikke-katolske fyrster å publisere 
pavens opphevelsesbrev. Keiserinnen av Russland og kongen av Preussen sikret dermed 
jesuittene overlevelse, og senere på året 1814 ble ordenen formelt gjenopprettet.40 Prostens og 
juristenes informasjon var altså på hver sine måter etterrettelige nok – men juristene, anført av 
Falsen, vant salen: ”Efter Stemmesamling blev det antaget, at §en skulde forandres efter 
Christies Forslag.”41

Motiver mot munker 

Dette er de innlegg fra munkedebatten på Eidsvoll som refereres. Stemmegivingen viste 
massivt flertall for å forby – og like massiv tilslutning til Christies omfavnelse av enevolds-
regimet som forbilde for religionspolitikken i Norge. Oppgaven følger spørsmålet om 
motivasjon for å bekjempe munker, i den dansk-norske tradisjon som Eidsvoll 1814 danner et 
sluttpunkt for. Det er et sluttpunkt med klar videreføring, kan vi slå fast. Munkeforbudet intro-
duseres som forskansing av det religionsstyret dansk-norsk statsledelse hadde utviklet og 
utvidet fra 1500-tallet av: det konfesjonelle styresettet. I begrunnelsen trakk forslagsstilleren 
inn statens behov for kontroll over befolkningen i en for landet usikker tid. Et konfesjonelt 
ensartet rike ble beskrevet som avgjørende for staten. Og her trer et vesentlig skille fram, 
mellom Christies tilkjennegitte motivasjon for å forby munker, og lovtradisjonen han stiller 
seg selv og forbudet inn i.  

Slik oppgaven har fulgt munkelovgiving gjennom ulike generasjoner, har vi sett 
kongene i tur og orden erklære sin motivasjon for å avskaffe eller forby munker med 
henvisning til den guddommelige majestet i Himmelen. Som konger i luthersk tradisjon så de 
seg befalt av Herren til å holde katolske vranglære vekk fra riket. Visst må vi se den religiøse 
forbudslinja som uttrykk for deres eget politiske behov for kontroll. Men lovtekstene synlig-
gjør dessuten et i hvert fall formelt inntatt ansvar også for befolkningens tilgang til den ut fra 
kongelig overbevisning eneste saliggjørende lære. De dansk-norske kongene hadde Luther i 
                                                 
39 Jf. Kapittel 3, n. 25  
40 Holmes og Bickers 2002, s.184. Lausten refererer at etter et vellykket oppsving ble ordenen utsatt for nye 
forbud utover på 1800-tallet. Lausten 2002, s.226-227 
41 Bryn 1814, s.172 
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ryggen i kampen mot munker. De førte den, i det minste i navnet, som en strid også for norske 
og danske sjelers salighet.  

Noe slikt erklært ansvar for nordmenns sjelefrelse er, som vi har sett, fraværende i 
sorenskriver Christies argumentasjon for å forby munker. Når juristen advarer at ”Apostasie, 
eller Frafald fra den herskende Religion” må forventes om man tillater munketrafikk i Norge, 
er det ikke de eventuelt frafalnes salighet han bekymrer seg for. Den store skade som kan 
”befrygtes deraf” rammer i Christies framstilling staten – punktum. 

Debattreferatene gir få holdepunkter for å si noe om motivasjonen for å slutte seg til forslaget, 
utover tilslutning til forbudslinja i sin helhet og til den overordnete vurderingen om å avverge 
frafall fra den herskende religion.  Men munkeforbudet og de andre tiltakene ble, så vi, 
framstilt på bakgrunn av en situasjonsrapport. Det var ut fra beskrivelsen han selv ga av 
nordmenn og det norske samfunn i 1814 at Christie definerte sin munketrussel. La oss derfor 
se på elementer i denne trusselen, for bedre å forstå forbudsiveren som følger.  

Frykten for politisk og religiøs uro 

Norge hadde i 1814 gjennomlevd en krigsperiode på seks år. Handelsblokader hadde stengt 
korntilførselen, og mens lagre tømtes og priser steg, rammet uår norske avlinger. Land-
allmuen levde under ”de mest fortvivlelsesfulde forfatninger”, skrev stiftsamtmann i Bergen 
til kongen. ”Aldrig har vor stilling været så nær det allerskrækkeligste som nu”, lød det fra 
kjøpmannshold i Trondheim i 1813, der pakkhus og kornmagasiner var tomme.42 I denne 
desperate situasjonen brøt uroligheter ut. På Toten gikk budstikka i februar 1813:  

Order til samligge Bønner.     Vi formoeder alle og enhver som trænger til mæggesinkorn om 
de alle vil være samlie at møde paa Bretting den 22de Fedruari med en liden Öex og en hage 
for at faae et Svar enten vi skal faae maegezin eller ei da her trenges saa, at jeg og enver at 
Laden er Tom og intet at spiese (…). Vi skal far mod det feede beest.43

Det ”feede beest” var fogden Schulz. På avtalt dag gikk nær 500 menn og kvinner, bevæpnet 
med åtte økser, til aksjon, og førte ham ”under stygge trusler” til stabburet, der fullmektigen 
ble tvunget til å dele ut resten av kornlageret i små porsjoner. Lignende opprør brøt ut en 
rekke steder, også i Trondheim og Bergen, noen steder med alvorlige sammenstøt.44  

Opprørene rettet seg mot landets herskende klasser: embetsmenn og kjøpmenn. De ble 
utslagsgivende for at samme øvrighet våren 1813 rettet alvorlige anklager mot Frederik VI og 
hans politikk, skriver Knut Mykland.45 Skarer som stormet offentlige magasiner og private 
                                                 
42 ”Byen vrimler av mennesker fra alle mulige bygder, ja! fra selve Gudbrandsdalen, som alle, alle sammen gjør 
ett og samme spørsmål, kan vi få korn ”, lød den fortvilte fortsettelsen. Mykland 1995, s.240-241 
43 Mykland 1995, s.242-243. Her fortelles at budstikka er forfattet ”med uvant og ubehjelpelig hånd”. 
44 Mykland 1995, s.234-246 beskriver denne dramatiske situasjonen som rådet i Norge rett før Eidsvoll. 
45 Et resultat av klagene var at kongen sendte sin fetter og tronfølger Christian Frederik til Norge som stattholder. 
Mykland 1995, s.246 og 257 
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pakkhus vekket dessuten minner om Lofthus-reisingen på slutten av 1700-tallet. Her hadde 
bønder med stor effektivitet organisert seg mot øvrighetens urimelige maktutøvelse, og selv 
om den flerårige oppstanden endte med å bli slått nådeløst ned, hadde den utfordret embets-
mennenes herredømme i Norge. Og, skriver Mykland videre: Lofthusreisingen fikk sin 
fortsettelse i en voksende gjæring blant bønder og småkårsfolk i byene, der hungertumulter og 
streiker inngikk.46  

Utfordringer som dette fikk embetsstanden møte på ny få år etter at Lofthus var slått 
ned, men da i en helt annen form.   

Bondesønnen Hans Nielsen Hauge fra Tune i dagens Østfold opplevde et åndelig gjennom-
brudd i 1796. Deretter reiste han landet rundt til fots for å forkynne budskapet i små, private 
forsamlinger. Forkynnelsen brakte ham i kontrovers med myndighetene fordi den var i strid 
med Konventikkelplakaten, som forbød religiøs organisering utenfor statskirkelig regi. 
Dessuten startet driftige Hauge diverse næringsforetak, som baserte sin økonomi på privat-
avtaler og tillit de troende imellom – til forargelse for og i konkurranse med det etablerte 
næringslivet. I årene fra 1797 til 1804 ble Hauge arrestert ti ganger i ulike deler av landet. I 
arrestordren fra kanselliet i København 1804 ble han anklaget for å ha kommet med ”høist 
fornærmelig Udtryk imod Geistligheden i Almindelighed” og for å ha forsynt allmuen med 
”Grundsætninger der ere lige saa skadelige for Staten og det almindelige Vel”.47  

Rettssak etter siste fengsling trakk ut, og dom falt først i desember 1813. Hauge ble 
idømt to års festningsarbeid for tre forbrytelser: 1) for å ha overtrådt konventikkelplakatens 
forbud mot religiøse møter og oppfordret andre til å bryte den, 2) for å ha satt fram fornærme-
lige og utilbørlige uttalelser om lærestanden, det vil si biskoper og prester, og 3) for å ha 
spredt tanker som kunne lede til grubleri og tvil om religionens sannheter. Han anket, og 23. 
desember 1814 ble dommen redusert til pengebot. Ankesaken pågikk altså fortsatt under 
Eidsvollsamlingen, som en levende påminnelse til embetsmennene om religiøs og 
statstruende virksomhet.48  

                                                 
46 Bonden Kristian Lofthus fra Kristiansand stift hadde utmerket seg innen både jordbruk, sagbruk og sjøfart, og 
ble sett som trussel av borgere med handelsprivilegier. De reiste sak, som Lofthus tapte, og de store bøtene han 
ble ilagt bidro til å drive ham fra gård og næring. Under forsøk på å få inn egne fordringer ble han på ny forfulgt 
av rettsvesenet, og oppsøkte da kongen i København med klagebrev mot embetsmenns og borgeres økonomiske 
overgrep. Saken utviklet seg til at Lofthus fikk underskrifter fra flere hundre bønder for å forfølge klagen videre 
- på et tidspunkt gikk en bondehær på tusen mann mot byborgerne i Arendal og Kristiansand, men den ble 
stagget da man ga leidebrev til den da ettersøkte Lofthus selv. Deretter brukte imidlertid myndighetene sin makt 
for alt den var verdt. Lofthus ble fengslet og satt i jern på Akershus, der han døde i 1797 etter ti års fangenskap. 
Tretten medarbeidere fikk fengsel fra ett til tre år. Dyrvik og Feldbæk 2005, s.79-89 og Mykland 1995, s.46-56 
47 Elstad og Halse 2002, s.138. Ordlyden i siste anklage viser seg som noe av en formel mot statsskadelig virk-
somhet, i tidas juridiske språk. På Eidsvoll så vi som nevnt tilsvarende referert som argument mot jesuitter og 
munker. 
48 Hauge slapp ut av fengslet som en fysisk nedbrutt mann etter de harde soningsvilkårene. Etter dette endret han 
sin religiøse strategi. Tilhengere ble innstendig oppfordret til å være lojale mot den offisielle kirka. Dyrvik og 
Feldbæk 2005, s.95-101 og Elstad og Halse 2002, s.137-138  
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Det norske folkesinn 

Hvor luthersk den enn var, utgjorde Hauges kristendom en alvorlig trussel fordi den utfordret 
statsgeistlighetens autoritet. Fra ståsted i 1887 antyder historikeren Ernst Sars en annen slags 
utfordring for det evangelisk-lutherske statsstyret i 1814. Christie holdt som vi så det norske 
folks fantasi og forestillinger fram som argument for deres religiøse ustabilitet. Sars peker 
mot en forestillingskrets av gammel og katolsk art som holdt grep om norske folkesinn i 
mange århundrer etter reformasjonen - hvis innflytelse han for øvrig selv så på med skepsis:   

Hvad den store Mængde af Folket bevarede af Religion og religiøst Liv, vedblev gjennem 
lange Tider at være ren raa Katholisisme, og forsaavidt Protestantismen nogensinde kan siges at 
have trængt virkelig igjennem, er det ialfald først skeet i en meget nyere Tid, lige til 
Aarhundreder efter de Begivenheder, hvorfra man pleier at datere den nye Kirke i Norge (…)49

Sars var oppvokst på nordvestlandet med bondegutter som foretrukne lekekamerater. Soren-
skriver Christie hadde i 1814 sitt virke i Nordhordland, og han hadde inngående kjennskap til 
bøndene og deres problemer, og til deres dagligliv, språk og virksomhet, forteller Sverre 
Steen.50 På Eidsvoll fremmet prost Midelfart et synspunkt i debatten etter Christies innlegg, 
der han framholdt muligheten for frafall til katolisismen hos det norske folk. Synspunktet er 
en tilbakevisning av Christies skremselsbilder av muslimsk religion:  

M i d e l f a r t formeente, at den katholske Kirkes Skikke eller udvortes Gudstieneste efter sin 
sandselige og mystiske Beskaffenhed snarere kunne befordre Affald end den mahomedanske 
eller anden hedensk Religion, hvis Kirkeskikke ere saa simple.51

Midelfarts bakgrunn var fra de nordtrønderske bygdene. Prostens uttalelse støttes opp av Sars’ 
vurdering trekvart århundre senere. Begge uttalelsene utfordrer en påstand fra vårt eget 
århundre, fremmet av Berge Furre i artikkelen ”Kva skjedde med religionsfridomen på 
Eidsvoll?”. Der slår Furre fast at Norge i 1814 var kav luthersk.52 Einar Molland formulerer et 
tilsvarende syn når han omtaler Eidsvollsrepresentantenes religiøse ståsted: ”Hos oss utgjorde 
folket én kirke, og alle eidsvollsmennene tilhørte den enerådende religion.”53

Ser man på de samfunnslag som var representert på Eidsvoll, kan det neppe herske tvil 
om at Molland og Furre har sine ord i behold. Det er heller ingen grunn til å trekke i tvil at 
synet de forfekter nok har gyldighet for datidas Norge som helhet. Men Sars’ og Midelfarts 
kommentarer bidrar til å nyansere bildet. Om folket i det store og hele var lutherske, kan 
gamle forestillinger av ikke-luthersk karakter utmerket godt ha overlevd i folkedypet. Vi vet 
faktisk at de gjorde nettopp det. I Røldal stavkirke praktiserte man for eksempel i hemmelig-
                                                 
49 Sars 1912, s. 281-282.. Jeg siterer her fra Samlede Værker, men formuleringen stammer fra Sars’ Udsigt over 
den norske Historie, Del 3,som kom ut første gang i 1887.  
50 Koht 1954, s.246 og Steen 1945, s.134-135 
51 Bryn 1814, s.171 
52 Furre 2002, s.272 
53 Molland 1979, s.16 
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het katolske skikker hver sankthansnatt i hvert fall fram til 1835.54 Christies betraktning om 
det frie norske folkesinn kommer for øvrig til uttrykk også fra annet hold i 1814. I et 
grunnlovsforslag som ble levert inn anonymt til forhandlingene på Eidsvoll gir forfatteren 
følgende noe romantiserte framstilling av nordmennenes forestillingsliv:   

Et Bjergfolk har Phantasie; den bør ledes og forædles, aldig bekriges eller nedtrykkes; den bør 
gives en religieus Tendents, men dog ikke saa, at Hierarchie og Papisterie kan opstaae og blive 
herskende.55

Forslaget var stilet til Falsen, og han overleverte det til president og sekretær ved begynnelsen 
av forhandlingene den 4. mai. Etter representantenes samtykke ble det da lest opp for 
forsamlingen. 

Den gode fortid 

Et avgjørende argument for Christie da han advarte sine medrepresentanter mot å åpne landet 
for munker, var henvisningen til de kloke fortidsherskerne. Lovprisingen av tankesettet han 
erklærte som grunnlag for deres lovverk – faderomhuen - og appellen om å videreføre deres 
gagnlige politikk på religionens område, framstår som noe av et paradoks i forhold til den 
storslåtte frihetsforklaringen av Eidsvollsverket som vi så i for eksempel Norsk Idéhistorie.  
Der betones bruddet som fant sted på Eidsvoll, mellom et gammelt tankesystem og et nytt. 
Christies innlegg viser oss mot et avgjørende element i fortidas styreform og tankesett som 
videreføres på Eidsvoll.  

Jens Arup Seip gir i essayet Teorien om det opinionsstyrte eneveldet en framstilling av 
noen grunnbetingelser ved det dansk-norske eneveldet som lar oss forstå den erklærte 
tilfredsheten. Undersøkelsen hans tar for seg offentlige taler og publiserte brev fra årene 1750 
til 1814, der eneveldet som styreform vurderes og diskuteres i relasjon til de moderne tankene 
om folkesuverenitet. Han finner at vilkårene for politisk meningsytring i Danmark-Norge var 
”forbausende gode”, med fora både i periodiske tidsskrifter og i foreninger og diskusjons-
klubber, og synet som kommer til uttrykk i materialet hans er at eneveldet og folkesuverenitet 
er forenlige størrelser. Folkesuvereniteten oppfattes som langt på vei oppfylt i måten det 
dansk-norske eneveldet fungerte på. Man ser dets maktutøvelse som overensstemmende med 
en mer eller mindre uttalt opinion: fenomenet ”folkeviljen” har løpende innflytelse på maktas 
organer og beslutningene disse tar, derav tittelen på essayet.56

                                                 
54 Kirka hadde et såkalt ”svettende kors” som skulle ha helbredende virkning, og årvisse valfarter for syke med 
hemmelige messer foregikk et godt stykker utover 1800-tallet. Store norske leksikon, s.705 
55 Rigsforsamlingens Forhandlinger, 1ste Del, s.172. Skriftet var overlevert til Falsen. Det var forfattet av en 
svensk greve bosatt i København.   
56 Seip 1958, s.47, og for øvrig s. 8, s.15, s.17. For forklaring av tittelen, s.2. 
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I forestillingskretsen Seip tar for seg inngår begrepet om regentenes faderomhu for sitt 
folk. ”Folket” er de uprivilegerte stender, og kongen framstår som deres beskytter mot et 
privilegert og utnyttende aristokrati. Til synet om faderomhu hører det at kongen vet bedre 
enn sine undersåtter hva som er deres eget beste. En slik tanke ble eksplisitt formulert av den 
danske professor i rettsvitenskap J. F. W. Schlegel i verket Naturretten eller den almindelige 
Retslæres Grundsætninger, som første gang kom ut i 1798. Seip siterer:  

En konge ”kan give Love som udtrykke Folkets (fornuftige, retfærdige) Villie bedre, end de 
som Folket selv, dersom det havde været forsamlet, vilde ha givet seg, naar de Magthavende 
nemlig ved Lovgivningen bestandig spørge dem selv:  hvad bør Folket ville?  og ikke, hva 
Folket v i r k e l i g vil?”57

Tanker som disse var velkjente for embetsmennene som hadde studert i København. Juristene 
blant dem må ha hatt Schlegel selv som foreleser.  

Det vi her har sett på, er bakgrunnsfaktorer i det norske samfunnet og i måten man forsto det 
på, som inngikk i motivasjonen Christie tilkjennega for å forby munker i 1814. Represen-
tantenes motivasjon for å gi tilslutning til forbudslinja ville nok kunne nyanseres om vi hadde 
hatt tilgang til deres personlige begrunnelser, fra veloverveide statshensyn lik Christies, via 
større eller mindre grad av likegyldighet og til det vi må se som generell innforståtthet med 
skadelighetsvurderingen hans. Flertallets syn i 1814 var et produkt av den munkefiendtlige og 
evangelisk-lutherske tradisjonen Eidsvollsmennene sto i.  

DEL 3: Munkeforklaring tre år etter 

Tre år etter at Eidsvollsverket var fullført, ga Christian Magnus Falsen ut en forklaringsbok 
om Grunnloven for det norske folk. Norges Grundlov gjennemgaaet i Spørgsmaal og Svaar 
tar for seg paragrafene i tur og orden, for at ”[o]gsaa den mindre oplyste, skjønt derfor ej 
mindre agtværdige Deel [af Nationen], (…) maa kunde fatte og forstaae dens Indhold, for ret 
at overbevise sig om dens Fortinlighed.”58 ”4de Spørgsmaal” lyder:  

H v i l k e n   e r   S t a t e n s   h e r s k e n d e   R e l i g i o n,  o g   h v o r f o r   t a a l e s               
J e s u i t e r,  M u n k e o r d e n e r   o g   J ø d e r  i k k e   i   R i g e t? 

I svaret innleder Falsen med en belæring om ”[h]vor nyttigt det er for en Stat, kun at have een 
herskende Religion”: ”Gives der to eller flere herskende Religioner ved Siden af hinanden, 

                                                 
57 Seip 1958, s.16. Seip gir bibliografiske opplysninger om verket på s.4-5. På s.53-54 redegjør Seip for en mer 
folkelig teori han finner utbredt sist på 1700-tallet, den om det landsfaderlige enevelde. Som eksempel på 
hvordan den kom til uttrykk nevner Seip et dikt av Jens Zetlitz med tittel ”Landsfaderen eller den gode Konge”.  
58 Falsen 1817, s.3 
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saa kan deraf let opstaae Partier, som kunde blive meget farlige for Staten.”59 For å avverge 
slike farlige følger må staten dog ikke innskrenke ”Religions-Friheden” mer end nødvendig:  

Kun saadanne Religioner og Religions-Samfund har man villet udelukke, hvis Skadelighed er 
saagodt som almindelig erkjendt, og hertil regnes da Jøder, samt Jesuiter og Munkeordener. 
(…) 

J e s u i t e r o r d e n e n, stftet endnu medens Luther levede, i det sextende Aarhundrede, har, 
lige siden sin første Opkomst, viist sig som Pavedømmets stærkeste Værn, og ivrigen arbeidet 
mod Alt hvad der kunde indskrænke elller skade dette.  Alene denne Omstændighed, forenet 
med den al Dyd nedbrydende Grundsætning, at  e t h v e r t   M i d d e l   e r  t i l l a d t   o g      
g o d t,  n a a r  H e n s i g t e n  e r  g o d,  maatte være nok til at holde Jesuiterne ude af en 
protestantsik Stat. 

Hvad er sagt om Jesuiterordenen, gjelder ligeledes, om just ej i samme Grad, om M u n k e -            
o r d e n e r.  Nu paany at ville tillade eller taale Oprettelsen af saadanne Stiftelser, hvori en 
Hob Dagdrivere, afsondrede fra det øvrige menneskelige Selskab, hendrage deres Tid i 
Ørkesløshed og alle de dermed forenede Laster, det havde uden Tvivl været en meget ilde 
anbragt Menneskekierlighed. Bedst derfor at de blive borte, efterat, man engang har været 
heldig nok til at blive af med dem.60  

Slik sammenfatter Falsen i 1817 tre hundre års munkebekjempelse fra evangelisk-luthersk 
grunn. Han viser seg også influert av opplysningsfilosofenes avvisning av munker som 
samfunnssnyltende dagdrivere, og retter fornyet brodd mot dem vi på Eidsvoll møtte som 
toleransens talsmenn. Her opplyses allmuen om det forkastelige i å la sin nestekjærlighet 
omfatte en hop døgenikter og bedragere.  

Det er som vi ser lite teologi i Falsens munkemotstand, liksom vi også fant denne 
fraværende hos Christie. Innledningsvis er det igjen statshensynet som holdes fram. Var noen 
tidligere i tvil om det gunstige ved å erklære Norge som konfesjonelt enhetlig stat i 1814, får 
de nå beskjed om at religiøs splittelse lett avstedkommer meget alvorlige politiske skade-
virkninger. Men Falsen underbygger ikke munkeforbudets nødvendighet i utenrikspolitisk 
situasjon, slik Christie indirekte gjorde. Så har da også den utenrikspolitiske situasjonen 
endret seg siden 1814. På det tidspunkt Falsen skriver har Norge funnet sin plass i Europa i en 
gunstig union med Sverige, der stor selvstendighet for det norske riket ble beholdt. Falsen 
kommer heller ikke med hentydninger om det norske folks fantasifulle beskaffenhet eller 
utlegger de samfunnsnedbrytende konsekvenser av fremmedreligiøs påvirkning. I det hele tatt 
fremmes ingen særlig bekymring om religiøst frafall, slik hovedadvarselen lød i innlegget til 
Christie. Amtmannen – som Falsen nå er – slår fast den evangelisk-lutherske oppdragelses-
plikten som er pålagt rikets innbyggere, samt at alle som ønsker å bli ansatt som embetsmann 
i Norge må bekjenne seg til denne religionen. For øvrig har landets religion fått den 

                                                 
59 Falsen 1817, s.7-8 
60 Falsen 1817, s.9-10 
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beskyttelse den behøver i og med at man stenger jøder, munker og jesuitter ute. Dét er Falsens 
konklusjon.  

Når selve faremomentet ved munkeordener og jesuitter, som var framtredende hos Christie, 
lyder så nedbetonet hos Falsen, er det desto mer påfallende å se hvor stor plass han faktisk 
bruker på sin skrekkelighetsforklaring av munkevesenet. Sammen med en like sterkt ned-
settende utgreiing om jødene61 framstår forklaringen av munkeforbudet som lite annet enn en 
befesting av fordommer. Fraværet av teologisk begrunnelse er nevnt. Her står intet om for 
eksempel menneskeskapte religiøse ritualer som strider mot Herrens bud, det som hadde vært 
hovedargumentet mot munker fra lutherskformulert hold. Her fremmes heller ingen 
overveielser om folkets frelse, og når Falsen går ut mot jesuitter, er det ikke deres misjonering 
han advarer mot. Han kaller dem pavedømmets forsvarere, men tegner langt fra det 
trusselbildet som kom fram av Christies innlegg i 1814. Som Christie den gang viser Falsen til 
fortidas velprøvde religionsstyre når han forklarer at også tradisjonelle munkeordener må 
stenges ute. Men han gjør det i langt mindre manende ordelag enn Christie, og nøyes med å 
omtale samtlige som jesuittenes ikke fullt så bedragerske trosfeller. De er bare late. 

Resultatet blir nærmest en avblåsing av faresignalet som ble sendt ut 4. mai tre år før. 
Som ettertidig begrunnelse fra en helt annen politisk situasjon enn den som rådet på Eidsvoll i 
1814, kaster Falsens munkebeskrivelser dermed lys over en stemning som må ha rådet den 
gang Grunnloven skulle festes. Christies forslag om munkeforbud var noe nær en 
helomvending i synet på religionens stilling i det frie Norge, fremmet av sikkerhetshensyn. 
Munkene i Falsens beskrivelse fra 1817 utgjør ikke lenger noen trussel mot det norske riket.   

Oppsummering 

I dette kapitlet har vi fulgt dansk-norsk evangelisk-luthersk munkemotstand inn i Grunnlovens 
religionsparagraf av 1814. Vi så hvor omfattende den religiøse iscenesettelsen av grunnlovs-
verket var og hvordan frigjøringsprosessen ble regissert fra det velfungerende nettet av kirke-
lige talerstoler som sto til rådighet for prins Christian Frederik, frontfigur i selvstendighets-
kampen. Vi så også hvordan tidas moderne idéer om menneskerettigheter ble båret fram i de 
innledende forhandlingene på Eidsvoll, med prinsippet om religionsfrihet for landets innbyg-
gere nedfelt i en av Grunnsetningene. Frihetsprinsippet ble likevel ledsaget av forbud mot 
jøder – et forbud som mindretallet i forsamlingen tok sterk avstand fra. De forsvarte tankene 
om toleranse, som var bærende i de utenlandske forfatningene som dannet forbilder for Kon-
stitusjonskomitéens arbeid med norsk grunnlov. Slike tanker så vi også uttrykt i flere av de 
norskforfattete grunnlovsutkastene, blant annet det Falsen var medforfatter av.  

                                                 
61 Falsen 1817, s.8-9 
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Herfra har kapitlet vist hvordan synet på religionsfrihet endret seg etter som arbeidet 
med Grunnloven skred fram. Som ledd i innstramming av det vedtatte prinsippet gjorde 
forslaget om munkeforbud sin inntreden. Det ble fremmet i direkte tradisjon fra den lovgiving 
oppgavens foregående kapitler har fulgt framveksten av, og som en videreføring av fortidas 
religionsstyre. Men vi så en vesentlig forskjell mellom dansk-norske regenters begrunnelse 
for munkeforbud og forslagsstiller Christies: i hans advarsel lå utelukkende en politisk 
vurdering av faren ved nordmenns mulige overgang til katolsk lære. Fortidskongenes 
munkelovgiving var i økende grad diktert av deres egne behov for religiøs og dermed politisk 
kontroll, men den ble i det minste i navnet også håndhevet for å trygge innbyggernes frelse. 

Slik munkeforbudet framstår i sin tapning fra 1814 er det et verdsliggjort forbud, der 
innbyggernes sjelelige salighet ikke inngår som en del av begrunnelsen. Når det forklares tre 
år etter Eidsvoll, tillegges det mindre vekt enn under grunnlovsforhandlingene. Forbudet man 
den gang vurderte som avgjørende for rikets sikkerhet gis en begrunnelse tre år senere som 
framstår som et utslag av moralske fordommer. Beskrivelsen fra 1817 er imidlertid skrevet 
med annen og tryggere politisk bakgrunnssituasjon enn den som forelå på Eidsvoll. Dét bidrar 
til å kaste lys over selve Eidsvollsverket. 
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Sammenfattende konklusjon 
De votis monasticis, Martin Luther 1521/22: 

Løfter Hviler ikke på Guds Ord: De Strider imot Guds ord. (…) Skriften vil tvinge oss til å 
fordømme alt som bare er spørsmål om regler, statutter, ordener, tanketradisjoner, og dessuten 
alt som ikke stemmer overens med, står i motsetning til eller setter seg utover Kristus selv (…). 
[Munker] kalles ikke lenger Guds barn, men Benediktinere, Dominikanere, Fransiskanere, 
Augustinere, og de roser seg av disse navnene og av sine grunnleggende fedre mer enn de gjør 
av Kristus. (…) De søker alle sammen himmelen med lamper som er fri for olje.1

Christian III’s første Københavnske recess, 1536: 

Och skal thet were Munckene friidt och obent fore att wdgaa aff Clostrene, huilcke som ther 
icke wille indebliffue; och the, som therinde bliffue wille, the skulle were theris Formendt, 
Abbetther, Prierer eller Prouester ther i Closterne hørige och lydige fore, och føre ett gott, erligt 
og christeligt Closter Leffnit, eller gange wdt aff Closterett.2  

Christian IV’s recess 1643: 

Munke, jesuviter oc dislige papistiske geistlige personer maa under deris lifs fortabelse icke her 
udi disse riger oc lande lade sig finde eller opholde,  som de imod voris christelige troes 
bekiendelse oc kirkeordinantze atskillige vildfarende noviteter oc superstitioner vide indføre oc 
paatrenge. 3

Grunnloven av 1814, § 2: 

Den evangelisk-Lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion.(…) – Jesuiter og 
Munke-Ordener maae ikke taales.4

De fire sitatene markerer de fire fasene for evangelisk-luthersk munkemotstand som denne 
oppgaven har tatt for seg, og de speiler den endring i motivasjonsgrunnlaget mot munker som 
vi innledningsvis påpekte, og som vi har fulgt utviklingen av. Luthers avvisning av 
ordensvesenet var del av oppgjøret med pavekirka i sin helhet, og nedbygging av klosterliv 
framsto som en konsekvens av hans skriftforståelse. Motivasjonen var av teologisk karakter: 
ordensreligiøsitet var i strid med Guds ord og bud.  

Neste kapittel av forbudets historie ble innledet da Christian III innførte reformasjonen 
i Danmark-Norge. Klosteravvikling var del av hans regjeringsprogram fra starten av, etter 
tysk og luthersk modell, men sitatet fra recessen viser at kongens lover mot ordensreligiøse 
var lempelige lover. Munker som ønsket det fikk forlate klostrene, mens de som ville bli, 
hadde anledning til det; nonner ble strengere behandlet. Lovene ble ledsaget av Palladius’ 
teologisk formulerte propaganda mot ordensfolk. Kongens motivasjon for å gå ut mot de 
ordensreligiøse framstår som både religiøst og politisk betinget. Som overbevist lutheraner 

                                                 
1 WA 8, s. 578-579 og s. 618, LW 44, s. 252-254 og s. 318-319 
2 Danske Kirkelove 1, s.2 
3 Christian den fjerdes recess 1643, s.186-187  
4 Riksforsamlingens forhandlinger, 1ste Del, s.82 
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ville han utrydde katolsk innflytelse i rikene. Men som evangelisk-luthersk regent arbeidet 
Christian III målrettet for å legge all kirkemakt under seg selv, og det innebar avskaffing av 
geistlighet som selvstendig makthierarki. Klosterinstitusjoner fikk kongen som øverste leder – 
slik fikk han både kontroll over religionen og råderett over betydelige økonomiske ressurser. 

Det tredje sitatet viser en avgjørende endring i holdninger til ordensreligiøse fra Christian III’s 
til Christian IV’s tid. I tida etter reformasjonen fikk religionen politisk funksjon i Europa ved 
at stater avgrenset seg fra hverandre på konfesjonelt grunnlag. I denne situasjonen strammet 
dansk-norske konger inn religionsstyret for å sikre innenriks kontroll, og samtidig traff man 
utenrikspolitiske tiltak for å holde fremmedreligiøse ute av riket. Katolske munker utgjorde nå 
en særlig farlig trussel mot rikets religion. Vi hørte om jesuittenes læresteder som tiltrakk seg 
danske og norske studenter, og om den aktive misjoneringen de drev, der også dominikanere 
deltok. Dødsstraffen kongen innførte i 1624 var svar på denne trusselen, og i 1643 ble den 
stadfestet i ordelag som sto omtrent uendret i dansk-norsk lov fram til 1814. Sitatet viser at 
motivasjonen var religiøst formulert: kongen skjøttet ansvaret som var gitt ham av Gud for å 
verne undersåttene mot skadelig vranglære. Men forbudet hadde politisk funksjon. Munker er 
nå religiøse fiender av staten.  

Ordene som falt på Eidsvoll da munkeforbud ble foreslått innlemmet i Grunnloven, 
forklarte dets betydning ved å opphøye fortidsherskerne vi her hører om til forbilder. Det var 
for å avverge frafall fra den herskende religion at Christie ville utelukke munker fra Norge. 
Oppgaven spurte hvorfor det var så avgjørende å avverge religiøst frafall i 1814. Svaret søkte 
jeg ved å ta for meg elementer i forslagsstillerens innlegg som ikke har vært trukket fram til 
nå. De lar oss se både munkeforbudet og situasjonen på Eidsvoll i nytt lys, og lar forbudet 
framstå som annet enn et nokså overflødig ”påhitt”, slik det er gått inn i grunnlovshistorien.  

Munkeforbudet på Eidsvoll 

Historikerne har betraktet munkeforbudet som et unødvendig forbud, så vi innledningsvis. De 
har unnlatt å ta på alvor advarselen Christie kom med, om at munker utgjorde en aktuell 
trussel i 1814. Innenlandske fantes ikke, utenlandske hadde ikke besøkt landet på to hundre 
år: munkefaren han definerte fortonte seg dermed som ikke-eksisterende. Observasjoner som 
disse synes å ligge til grunn når historikerne har valgt å forbigå Christies trusselvurdering med 
høflig taushet.  

Oppgaven har valgt en annen tilnærming. Jeg slutter meg til historikernes syn på den 
aktuelle munkefaren i 1814: faren for munker må på dette tidspunkt ha vært liten. Men dét 
behøver ikke bety at argumentene man fremmet for å ville avverge slik fare er innholdsløse. 
Det kan bety, lød oppgavens hypotese, at argumentene viser oss til en situasjon på Eidsvoll i 
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1814, heller enn til munketrusselens reelle omfang. Jeg la derfor i siste kapittel vekt på å 
framstille omstendighetene man møttes under på Eidsvoll i 1814. Kort oppsummert var 
situasjonen denne: 

Representantene trådte sammen mens personen som var tildelt landet som krigsbelønning, 
Carl Johan, var opptatt med å flytte tropper på kontinentet. I løpet av ukene man var samlet 
kom etterretninger av ulike slag til Eidsvoll – ofte motstridende. Noen gjaldt situasjonen i 
Europa, andre dreide seg om korntilførselen til landet. Dagbøker viser at de jevnlig minnet 
representantene om hvor usikker landets framtid var, på flere måter. Innenriks uro hadde reist 
seg i Norge umiddelbart før Eidsvoll, og Haugebevegelsen var nylig slått ned fordi religiøse 
avvik var definert som farlig for staten.  

I denne situasjonen skulle man ”grundlægge den Statsforfatning, af hvilken 
nærværende og tilkommende Slægter kunne vente Held, Orden og Velstand inden Riget”, 
som Christian Frederik uttalte det. Man møttes med utenlandske, revolusjonære forfatninger 
som forbilder – også på religionens område. Men underveis ble frihetsviljen i religiøse 
spørsmål stadig mindre. Oppgaven gjorde et poeng ut av å følge utviklingen i debattene om 
religion, fordi den tjener til å belyse hvor stor politisk vekt man i 1814 tilla religionsstyret. 
Hensynet til staten gjaldt som avgjørende argument i flere sammenhegner, så vi. I Christies 
avsluttende Betænkning legges dette perspektivet an fra starten av: ”For Staten kan ikke 
ventes noget betydeligt Gode” om man står fast på det vedtatte toleranseprinsippet – ”derimot 
kan stor Skade befrygtes deraf.”5  

Underliggende for hele Christies betenkning var frykten for religiøs og politisk uro. I 
tillegg hentydet han indirekte til landets usikre utenrikspolitiske stilling. Skal vi forstå 
tiltakene han foreslår, munkeforbudet inkludert, må vi etter oppgavens syn tolke dem ut fra 
situasjonsforståelsen Christie selv la til grunn. Og ut fra bildet han selv tegner framstår 
beskyttelse og styrking av statens religion som et nødvendig politisk grep for å trygge landets 
innenrikspolitiske stabilitet. Forbudet mot munker har i denne sammenhengen intet å gjøre 
med ivaretakelse av innbyggernes sanne vei til frelse – noe som også går klart fram av hans 
egne formuleringer. Henvisningen til fortidsherskernes faderomhu for sitt folk kan likevel i 
oppgavens forståelse utlegges som frieri til alle som i evangelisk-luthersk skole hadde lært å 
se munker som fiender både av rett tro og sant kristenliv. Dermed var de et forbud verdt også 
av religiøse årsaker. Men Christies egen begrunnelse framstår som politisk, og bare det. 

 For vårt spørsmål om motivasjon for å forby munker er det her verdt å minne om at de som la 
vinn på å tale troens sak på Eidsvoll – prestene Midelfart og Hount - gikk imot munke-

                                                 
5 Riksforsamlingens forhandlinger, 1ste Del, s.180 
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forbudet. De talte, som vi så, flertallet midt imot, og forsvarte enhvers rett il å følge sin egen 
overbevisning i religiøse spørsmål.  

Munkeforbudet som signalbærer 

Tre år etter at Christie framsatte sin munketrussel på Eidsvoll, ble trusselen avblåst av 
Christian Magnus Falsen. Dermed gis ettertida rett i at munker nok heller ikke i 1814 kan ha 
utgjort noen reell trussel for Norges indre sikkerhet: fiendebildet var ute av proporsjon. Men 
etter oppgavens mening er det nettopp dette overdrevne trusselbildet som gir oss en nøkkel til 
å forstå situasjonen på Eidsvoll slik den fortonet seg for representantene selv. Umiddelbart før 
landets grunnlov skulle festes og landets trygghet sikres - så langt dette var mulig overfor 
ennå uavklarte politiske scenarier – er det så rart om en overdreven frykt meldte seg, for hva 
som kunne tenkes å true den innenrikspolitiske ro og orden? I et land som Norge, med en 
topografi som i seg selv gjorde landet vanskelig å kontrollere, og med avstander store nok til 
at representanter fra nord ikke en gang nådde å få innkallingsbrevet til Eidsvoll før måneder 
etter at forhandlingene var avsluttet – i et slikt land, i en spent situasjon, kan vi kanskje forstå 
at en veloverveid sorenskriver manet til ekstra forholdsregler for å sikre det framtidige 
statsstyret kontroll?  

Hva hadde man egentlig å styre landet med, av politiske institusjoner? En folkevalgt 
forsamling skulle tre sammen hvert fjerde år, og en statsadministrasjon skulle bygges opp, 
men var foreløpig ikke-eksisterende. Et riksdekkende nett av embetsmenn var på plass. 
Hvilke redskaper hadde de for å sikre ro og orden? På bakgrunn av forhistorien oppgaven har 
fortalt om munkeforbudet og dets plass i fortidas kongelige kirkestyre, kan vi slå fast at de for 
eksempel hadde religionsbestemmelsene fra eneveldet. De evangelisk-lutherske direktivene til 
”Fortidens viise Lovgivere” hadde bevist seg virkningsfulle for å opprettholde ro og politisk 
orden i det dansk-norske riket gjennom århundrer. Ville det ikke være hasardiøst å gi avkall 
på et slikt styringsredskap? 

Overfor en situasjonsforklaring som denne uttrykker Christies argumentasjon en 
holdning som sier: vi tar ingen sjanser. Vi vet hva vi har, lyder budskapet hans: vi har 
kirkestyret, og vi bør forsterke og forskanse det med alle midler, munkeforbud inkludert.  

Satt inn i slik sammenheng får munkeforbudet ikke bare betydning i Eidsvollsgrunnloven. Det 
framstår som noe av en signalbestemmelse for hvilken politisk funksjon man i 1814 tilla den 
evangelisk-lutherske statsreligionen. Framstillingen av munkemotstandens idéhistorie lar oss 
både se klarere hvilken usikker og dramatisk situasjon landets folkevalgte befant seg i 
vårdagene 1814, og den lar oss se hvilket avgjørende politisk tankesystem fra fortida som blir 
med over i frigjøringsverket fra Eidsvoll. 
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Munkeforbudet beholdt sin plass i Grunnloven helt fram til 1897. Et mindretall i 
Stortinget gikk sterkt imot opphevelsen av det, og i begrunnelsen er det motiver lik 
dem Christian Magnus Falsen formulerte som dominerer. Jesuittforbudet ble ikke 
opphevet før i 1956. Det skjedde på initiativ fra Utenriksdepartementet, idet 
forbudet stred imot en internasjonal konvensjon Norge hadde undertegnet. Også 
da var et mindretall imot opphevelse. Argumentene var i hovedsak advarsler mot 
at jesuittene ville komme til å opprette skoler i Norge om man tillot dem her i 
landet, og at slike skoler ville forderve ungdommen. 
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