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Mirakelåret 1814 

I norsk historie kalles 1814 for mirakelåret. Fra å være en del av det eneveldige kongeriket 

Danmark-Norge styrt fra København, endte Norge mot slutten av året som en egen stat i 

union med Sverige. Underveis i dette løpet hadde Norge fått sin egen grunnlov og startet 

utviklingen av et demokrati.  

  

Fri til å tale, tro og tjene 

Når Den norske kirke deltar i grunnlovsjubileet i 2014, er det fordi vi er opptatt av å kjempe 

for viktige verdier. Alt var jo ikke på stell 17. mai 1814 da Norge fikk sin grunnlov. Jødene 

ble utelukket fra landet. Det var ikke full trosfrihet. Det var ikke stemmerett for alle. Dette 

kom etter hvert som noen våget å gå foran og ikke minst: at noen våget å peke på urett i sin tid 

og kjempe for at dette ble rettet opp.  

 

Ved neste grunnlovsjubileum er det vi som blir vurdert. Derfor må vi løfte fanen høyt for at 

ytringsfrihet, rettferdighet og menneskerettigheter får gode kår, - ikke bare i vårt land, men i 

hele verden. Det er vår plikt både som medmennesker, og som nasjon.  

 

Fra kirkens side er vi også opptatt av at grunnlovsjubileet skal gi oss kunnskap om vår nasjons 

og kirkes felles historie både som statskirke og nå som folkekirke fristilt fra staten. Gjennom 

våre gudstjenester og kulturarrangement i jubileumsåret vil vi peke på kirkens ansvar for å 

tale og handle der frihet og menneskerettigheter trues. Derfor er Den norske kirkes 

programerklæring for grunnlovsjubileet: Fri til å tale, tro og tjene.  

 

Haugianerne 

Kirken, kunsten og kulturlivet var under 1800-tallet sentrale samfunns- og kulturbyggende 

aktører. Sammen har de bidratt til å gjøre Grunnloven til et levende og aktuelt verdigrunnlag 

for Norge som nasjon. Det er i kraft av fortsatt å være en slik aktør at Den norske kirke i 2014 

deltar med grunnlovsjubileumsprosjektet Tidemand og Gud. Det gjør vi blant annet gjennom 

et utvalg av Adolph Tidemands (1814-1976) verk i jubileumsutstillingen Scener fra norsk 

kristenliv i anledning 200 år for hans fødsel. Kurator for utstillingen er Magne Malmanger – 

professor emeritus i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo, kunstforsker og kunstformidler. 

 

Utstillingens hovedbilde Haugianerne 1848 setter dagsorden for dette prosjektet både politisk 

og kirkelig. Som grunnlovsjubileumsprosjekt, inviterer verket til en refleksjon omkring vår 

grunnlovsparagraf § 2 slik den lød i 1814: «Den evangelisk-lutterske Religion forbliver 

Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at 

opdrage sin Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles 

udelukkede fra Adgang til Riget». Samfunns-, kirke- og kulturhistorisk inviterer maleriet oss 

til å ta et lite tilbakeblikk på haugianerbevegelsens far; Hans Nielsen Hauge og betydningen 

av hans liv og gjerning for både kirke og stat. Hauge ble født i 1771 og virket derved både før 

og etter 1814. Hans venner, haugianerne, ble sentrale aktører i norsk kirke- og samfunnsliv 

under hele 1800-tallet. Deres virke stimulerte blant annet til opphevelse av 

Konventikkelplakaten i 1842.  

 



Kirke / stat i 2014 

I dag står Den norske kirke overfor store endringer. Mye har skjedd allerede og mer kommer 

til å skje i den nærmeste fremtid. Jeg nevner bare to tema da de relaterer særskilt til bilder i 

utstillingen og er dessuten dagsaktuelle kirkepolitiske tema: Trosopplæringsreformen og 

skillet kirke/stat. 

 

Trosopplæringsreformen handler om Den norske kirkes dåpsopplæring. Reformen ble vedtatt 

i Stortinget i 2003. Historisk inngår trosopplæringsreformen i en 30-årig kirkelig-pedagogisk 

reform med start i Stortingets behandling av grunnskoleloven i 1969. Den slo fast at skolens 

kristendomsundervisning ikke lenger var kirkens dåpsundervisning, og at kirken skulle ha 

ansvaret for dette selv. Skolens undervisning er i dag erstattet av RLE-faget (Religion, 

Livssyn, Etikk). 

 

Relasjonen mellom kirke og stat ble ny ved endring av § 2 i Grunnloven i Stortinget i 2012. 

Nå lyder denne paragrafen: «Verdigrunnlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv.» 

Skillet vil bli enda tydeligere i løpet av de nærmeste årene.  

 

Kirken var med på å legge grunnmuren for vårt land som kulturnasjon etter 1814. I dag er 

Norge et mer mangfoldig land både kulturelt og religiøst.  Ved besøk av jubileumsutstillingen 

Scener fra norsk kristenliv håper vi at blant annet disse samfunns- og kirkepolitiske aspektene 

vil stimulere til gode samtaler og debatter når man betrakter de enkelte verk i utstillingen. 

 

 


