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Klosteret på Tautra, eller Monasterium sanctæ Maria de Tuta insula, som var det opprinnelige 

navnet, ble grunnlagt av cisterciensermunker i 1207. 

Cistercienserordenen gikk ut fra klosteret Citeaux ved Dijon i Frankrike.  I Norge slo de seg først ned i 

Lyse kloster ved Bergen.  I 1205 dro noen av munkene derfra for å stifte et nytt kloster i Trøndelag. 

Valget falt på Tautra.  En av årsakene til dette stedsvalget kan være at betingelsene for hage-, og 

jordbruk var gode, og at beliggenheten på øya Tautra ga trygghet og ro.  Det kan også hatt betydning 

at Munkholmen kloster utenfor Trondheim og Munkeby kloster ved Levanger lå like i nærheten.  

Tautra kloster ble innvidd i 1207 til Jomfru Marias ære – noe for så vidt alle cistercienserklostre er. 

Det gikk ikke lang tid før klosteret fikk stor makt i distriktet.  Allerede i 1220-årene ble abbeden på 

Tautra regnet som kandidat til å bli erkebiskop.  Klosteret rådde over anselige mengder jordegods i 

Trøndelag og på Nord-Møre.  Alt i alt var 167 gårder i klosterets eie, og 22 av dem lå på Frosta. 

Gjennom det 15. århundre gjorde flere parallelle oppløsningsprosesser seg gjeldende, og det finnes 

nesten ingen informasjon om Tautra kloster på den tiden.  Fra klosterets siste tid som kloster finnes 

det derimot rikholdige opplysninger. 

Mathias Henriksøn, født i Danmark var abbed på denne tida.  Han misbrukte stillinga si og pantsatte 

mye av klosterets eiendom, og det gjaldt både gårder og løsøre.  Det tok ikke lang tid før det meste 

av klosterets gods og gull var satt over styr.  Mathias Henriksøn ble senere abbed ved Hovedøya i 



Oslofjorden, og her fortsatte han sitt noe utsvevende liv.  Etter ei tid kom han tilbake til Tautra.  

Livsførselen hans forbedret seg ikke, og erkebiskop Olav Engelbrektson fikk omsider stilt abbeden for 

en geistelig domstol.  Olav Engelbrektson var for øvrig den siste erkebiskopen i Norge . 

I dag er det bare en ruin av den gamle klosterkirka som kan ses på Tautra.  Katolske kirker hadde som 

regel flere altere, og klosterkirken på Tautra hadde nok også minst to altere.  Klosterkirka må ha vært 

solid og vakker - en pryd for omgivelsene. 

Klosteret hadde fullt utstyr av både båter og garnbruk, smedredskaper, glassmesterverktøy, og alt de 

overhodet trengte for å klare seg selv.  Både sølvskjeer, kobberkjeler, messing-, og tinnkar fantes nok 

i rikelig monn. 

På mange måter representerte klostrene det internasjonale og nye og fungerte som kultursentre.  

Munkene ble lært opp til å lese og skrive, og kilder sier at det på Tautra fantes et bibliotek med 75 

bind like før reformasjonen.   

Magnus Lagabøte overleverte sin nye landslov til lagmannen på Frostatinget i 1274.  Den nye loven 

for hele Norgesriket var utbredt, og man må anta at det fantes minst et eksemplar av Landsloven i 

biblioteket på Tautra kloster! 

Det utfoldet seg omfattende arbeidsaktivitet både i og rundt klosteret.  Cisterciensermunkene var 

førsteklasses handverkere og ivrige hagedyrkere.  Det er rimelig å tro at dette også har virket inn på 

omgivelsene rundt klosteret.  Bær-, og frukthager på Frosta var nok oftest en inspirasjon fra 

klosterhagen.  Fremmede vekster, urter til krydder og medisinsk bruk ble også dyrket her og senere 

spredd utenfor klosteret.  Munkene importerte også husdyr og bidro blant annet til å ale fram en 

bedre sauerase i distriktet.   

En egen sauerase - Tautersauen, fantes tidligere, men er nå utryddet.  Tautersauen var spesielt kjent 

for at den hadde mye finfibret ull og lignet på spansk merinosau med tanke på illkvaliteten. 

Klosteret ble sekularisert i 1537, og ruinene eies i dag av Fortidsminneforeningen.  Tautra klosterruin 

var Fortidsminneforeningens første eiendom. 

Klostertradisjonen på Tautra er videreført med opprettelsen av Tautra Mariakloster i 2003. 

 

                   


