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Erik Munk er først og fremst kjent som en av de store bonde-
plagere i norsk historie. På det grunnlaget har ettertida nokså
unisont anklaga og fordømt ham. Men er det siste ordet om
Erik Munk egentlig sagt?

Erik Munk
og vår tid

Kanskje var han et mer sammensatt men-
neske enn ettertida har villet se, og kan-
skje kan hans historie lære oss noe om vår
eiga tid.
De fleste av oss ønsker vel mulla Krekar

dit pepperen gror, noen uten lov og dom.
Hvorfor var det så få som beklaga at mob-
ben lynsja Muammar al-Gaddafi i 2011
under den arabiske våren? Et halvt år før
var han innstevna for Den internasjonale
straffedomstolen i Haag. Og hvorfor trur
så mange fattige og vanskjøtta mennes-
ker i USA at den styrtrike eiendomsmo-
gulen Donald Trump er en forsvarer av
deres sak? Nå blir han deres president.
Det kan stilles mange slike spørsmål i
dag, slik de også kunne ha vært stilt på
Erik Munks tid. Det underlige er at selv
om vi påmangemåter har forlatt 1500-tal-
lets voldssamfunn, så er vi ikke kommet
særlig mye lenger i vår følelsesmessige
rettsforståelse.

Selfmade man
Erik Munk var en selfmade man, så kan-
skje hadde han vært et ideal for mange
også i dag. Han var en knape, det vil si en
mann av lågadelig ætt som sjøl måtte slå
seg fram dersom han skulle oppfylle
drømmene sine. Som ung skaffa han seg
kunnskap og nyttige erfaringer som del-
taker i den spansk-franske krigen om-
kring 1550, erfaringer han kunne bruke da
han omkring 1560 knytta seg til en av
Norges mektigste menn, lensherren Erik
Rosenkrantz på Bergenhus. Lensherren
så at det var to i karen og utnevnte ham
til øverstkommanderende (admiral) for
de flåtestyrker som blei sendt til Trønde-
lag i 1564 og til Oslo i 1567 for å hive sven-
skene ut av landet. Erik Munk gikk reso-
lutt til verks med de midler som sto til
rådighet, og den gale Erik XIV gråt av sin-
ne da svenskene atter måtte innse at Nor-
ge ikke lot seg skille fra Danmark.

Den krigerske Fredrik II
Men i København satt en såre fornøgd
Fredrik II og gleda seg over at han atter
hadde fått en kriger etter sitt hjerte. Fred-
rik var trulig dyslektiker og ikke særlig

flink til å ta til seg boklig lærdom, til sorg
for den mer fredsommelige og diploma-
tiske kong Kristian III. Fredrik kompen-
serte med å utvikle stor interesse for jakt
og krig. Det første han gjorde da han blei
konge i 1559, var å angripe og legge under
seg den fredelige bonderepublikken Dit-
marsken. Raskt begynte han og hans tys-
ke jaktkammerater å planlegge et angrep
på Sverige for én gang for alle å underkue
den plagsomme naboen. Da hadde kon-
gen bruk for menn av Erik Munks støp-
ning. Etter seirene over svenskene blei
Erik kalt ned til kongen i København, og
med seg skulle han ha galeien han sjøl
hadde bygd og som var hans admiralskip
under angrepet på svenskene ved Akers-
hus.

Belønninga
Kongenmå ha vært svært fornøgd. Beløn-
ninga kom i form av forleninger. Først det
lukrative Nonneseter klosterlen, så Ons-

øy len og skipreide og i 1571 Nedenes og
Bratsberg. Men kongen hadde fortsatt
bruk for krigeren sin når han skulle «hol-
de sine strømmer reine». Gjentatte gan-
ger var Erik skipssjef på et av orlogsflå-
tens største fartøyer, Krabaten, som var
nesten like stor som svenskenes Vasa.
Oppgava var først og fremst å patruljere i
Østersjøen for å se hva svensker og andre
mulige konkurrenter om herredømme
foretok seg i det havet kongen nærmest
anså som sitt, dernest å få bukt med det
tiltagende sjørøveriet.

Danzigs forsvarer
Ett av de landa som yppa seg var Polen.
Kongen der, Stephan Báthory, planla å
bygge opp en eigen polsk orlogsflåte.
Dessuten ergra Stephan seg grønn over at
han ikke hadde kontroll over den blom-
strende handelsbyen Danzig, der de fles-
te innbyggerne i tillegg var protestanter.
I 1577 gikk han til angrep. Kong Fredrik,
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b Under denne
vignetten skriver
historikere og
andre fagfolk på
Agder om spørs-

mål de brenner
for. Spalten er et
samarbeid mel-
lom Aust-Agder
museum og ar-
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Erik Munk vokste opp ved Varberg, noen mil sør for Gøteaelvens utløp. Atlas Ortelius av Abraham Ortelius fra 1571 med redaksjoner fra 1573, 1579 og 1584. FOTO: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, AMSTERDAM

ERIK MUNKS VÅPENSKJOLD: En
gullsparre mellom tre røde haner i blått
felt, på hjelmen en rød hane mellom to
av rødt og gull vekselvis delte vessel-
horn. FRA DANMARKS ADELS AARBOG 1905.

kiv, HIFO Agder og Agderposten.
b Har du tips og ideer kontakt
oss på e-post: kristoffer.vadum@
aama.no eller redaksjonen@ag-
derposten.no

FAKTA

b Erik Munk, lensherre i Nedenes 1571-1585, er en av de mest my-
teomspunne skikkelsene i Agders historie.
b Kjell-Olav Masdalen tar disse mytene opp til revisjon i biografien
«Erik Munk – kriger, lensherre og bondeplager – en entreprenør for
si tid».
b Boka lanseres på KUBEN onsdag 7. desember klokka 19:00. Fri
entre.

ERIK MUNK


