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TRO OG TILBEDELSE F0R KRISTENDOMMEN 

Ut av sagatidens halvmfilrke Iyser noen enkelte navn med klar 
glans. Ett av dem er Lade. Strindafylkes og Uttrfilndelags na
turlige midtpunkt. Ogsa nar det gjelder det religifilse livet slar 
dette til. Lade var hedenskapets hovedborg. Lade blev ogsa den 
kristne tros ffilrste store hovedsete i bygda. 

Men selv om Lade er det mest kjente religifilse sentrum i 
Strinda, er det slett ikke gitt at det er det eldste. Asatroens 
hoy sto pa Lade, og det er denne troen de skriftlige 'kildene 
vet a melde om. Men jordfunn, stadnavn og folketradisjon gir 
kunnskap om hedenske helligdommer av eldre dato enn Lade. 
Ja, de gir til og med kunnskap om religionsformer som er be
tydelig eldre enn asalrerens etter maten fremskredne gudetro. 

Vitenskapen rekner med to religionsformer som ikke har 
noe med hfilyere gudetro a gjfilre. Den ene er naturdyrkelsen. Den 
bygger pa den oppfatning at hemmelighetsfulle makter virker 
i de ymse naturfenomenene. Og disse maktene gjaldt det a holde 
seg til venns med for a ha dem pa si side. Sa of ret en til demo 
Dette var tilfelle overfor oppkommene som stadig sprudlet, 
overfor hellige trrer, overfor ilden, sola og mange andre ting. 

Denne naturdyrkelsen har vrert uhyre utbredt i landet vart. 
I Strinda har vi ogsa noen fa minner om den. Innafor gren
sene til det gamle Strind kjenner vi iallfall ett hellig oppkomme 
med sikkerhet. Det er Mariakjelda pa Vollan i Mostadmarka. 
Gjennom hele middelalderen var den besfilkt av syke som sfilkte 
helsebot der. Dette oppkommet har i likhet med mange andre 
rundt omkring i landet vrert sett pa som undergjfilrende helt 
fra den tidlige hedenske fortida1 ). Kirken, som ikke greide it 
utrydde dyrkelsen av naturmaktene, «kristnet» den i stedet. 

1) Emil Birkeli: Religionshlstorie I s. 27. 



Fordi kjelda i Mostadmarka brerer navn etter en kvinnelig 
helgen, er det rimelig a tenke seg at det opprinnelig var en 
kvinnelig naturvette som ble dyrket der. Vass-vettene var 
oftest kvinnelige. Men det blev St. Olav som mest blev knyttet 
til oppkommene, og det er mulig at vi har et minne om he
densk naturdyrkelse ogsa i den Olavskjelda som Gerhard 
Sch0ning omtaler ovafor husa pa Leangen1 ). 

Etter den vanlige tolkingen av gardsnavnet Ringve har en 
ogsa lov a rekne med et minne om primitiv naturkult der. 
Den gammelnorske formen av navnet har visstnok vrerl 
Reynividr, som betyr en lund av rognetrrer. Og til rognen har 
det knyttet seg religi0se forestillinger2 ). Likesom ved opp
kommene var det srerlig lekekraften det dreide seg om. Ringve
haugen kan altsa en gang i fjern fortid ha vrert en av hellig
stadene i bygda. 

Videre har en i folketradisjonen i Strinda enna et minne 
om ildtilbedelsen. Det er den gamle skikken a legge salt i 
grua og sia gi det til husdyra for at de skulle trives og vrere 
beskyttet mot ulykker3 ). Opprinnelig har dette vrert et offer 
til ilden, men senere er offergaven gatt over til a bli et magisk 
middel. Ildvetten ga da saltet styrke til a hjelpe buskapen 
pa forskjellig vis. Det var srerlig i jula denne skikken ble brukt. 

Ogsa gardsnavnet Kastbrekka vitner sannsynligvis om en 
gammel tro pa naturvetter. Sammensetningsleddet «kast» kan 
ga pa et sted hvor en slipper t0mmer ned over en h0yde. Men 
der hvor dette leddet forekommer ved gamle ferdselsveier og pa 
bakketopper, peker det i likhet med «varp» som regel pa busta
den til en naturvette4 ). Bustaden ble avmerkt ved hellige my
ser, hvor de som passerte la en stein til mysa som et slags 
tributt til makten. Srerlig var det vanlig ved ferdselsveier 
som gikk gjennom skog og mark, hvor det gjaldt a unnga 
ulykker. At Kastbrekka ligger ved den gamle veien over til 
Osen ved Jonsvatnet tyder pa at denne religionshistoriske 
tydningen av navnet er riktig. Det betyr en bakke hvor det 111. 

2 

Gerhard Sch0ning: Reiser giennem en Deel af Norge 1773- 75. 
~. -e,' . 1910 II s. 8. 

2) J. T. Storaker: Naturrigerne i den norske folketro s. 45. 
3) Birkeli: Religionshistorie I s. 33. 
4) Sammesteds s. 21. 



ei slik hellig mys. - Den r0ysa som etter Sch0ning la pa 
toppen av Kjerringberget, var ogsa utvilsomt ei slik «offer
mys». Men den opprinnelige vetten her er sen ere blitt til ei 
trollkjerringl). Stmket omkring Kjerringberget ser i det hele 
ut til a ha vrert srerlig hellig for fedrene Yare. 

I de opptegnelsene som fins av folketro fra Strinda, er 
det ogsa reminisenser av soltilbedelse. Nar vatn som rinner 
mot S0r ble tiltenkt en srerlig hellbringende virkning2), og 
syden i det hele er velsignelsens himmelegn, sa kommer det 
av den gamle troen pa sola som 0vste guddom. Spor av denne 
troen matte en vente a finne, sa uhyre utbredt som den har 
vrert over hele jorda. Gardsna vnet Sunnland kan ogsa ha 
samband med ei svunnen tids tro pa sola og dyrkelse av den. 
Lektor Arne Vestrum holder fram i sin Skogns Historie3 ) at 
vi i Tr0ndelag har flere gardsnavn sammensatt med «sun» 
hvor dette leddet hverken passer pa et sund i vatn eller med 
retningen S0r. Dette siste kan jo h0ve pa Sunnland i Strinda, 

• den er s0rgarden oppe pa Nardoplataet. Men i sammenlikning 
med de andre navna med samme sammensetningsledd, er lek
tor Vestrums teori i h0Y grad sannsynlig. «Sunn» er etter 
hans mening det gamle germanske navn pa sola - som vi 
enna har i engelsk «sun» og tysk «Sonne». En kan her ogsa 
minne om «sundag», som jo betyr soldagen. Og i bygdemalet 
uttales «sunn» likedan bade i gardsnavnet og i navnet pa 
dagen, «Synjland, synjdag». Det er altsa ikke utelukket at 
vi her har med en soltilbedelsesplass a gj0re. Srerlig sannsynlig 
er det fordi soldyrkelsen sa ofte forekommer sammen med 
fruktbarhetsdyrkelsen, og den har foregatt pa Nardo som vi 
straks skal se. 

Hundrearenes gang har imidlertid slettet ut sporene av 
naturdyrkelsen etter hvert. Men den har vrert en allemanns 
religion i si tid. I enna st0rre grad er dette tilfelle med den 
andre religionsformen som har opprinnelsen sin f0r den egent
lige gudetroen. Det er tedredyrkeZsenJ den mest utbredte reli
gionsformen pa jorda. Den forutsetter troen pa menneskenes 

1) Sch0ning : Reise II s. 5. 
2) Storaker: Elementerne i den norske folketro s . 126. - - Rummet i 

den norske folketro s . 18. 
3) Bind I s . 74. 
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fortsatte tilv::erelse i en eller annen form etter doden. Denne 
troen forte til at en sendte med de dade ymse bruksgjenstander 
i graven, slik som vi kjenner det for eksempel fra gravfunn 
pa Veisletta og ved Labekken. Og dyrkelsen av de avdode 
fedrene gikk da ut pa a sikre seg deres gunst og hjelp ved 
offer. Of rene besto mest av forskjellige slag mat og 01. 0let 
kunne bringes den dade pa selve graven, men en drakk ogsa 
minnebeger i husa ved hoytidelige hovel). 

p r II r 
Som ei gammel og 

folkerik bygd har Strin
da v::ert rik pa grav
minner fra hedendom-
men. Konservator Th. 
Peters ens bidrag til 
bygdepoka gir her en 
utmerket oversikt. Del 
viser seg at de ulike 
former for hedensk 
gra vskikk har v::ert re·· 
presentert. Vi har den 
eldre bronsealders roy-

Runestein fra Bratsberg ser. Vi har den yngre 
Etter tegning av M. Arendt. bronsealders branngra-

ver, hvor likbrenning 
vel forutsetter en mer andelig fore stilling om ti1v::ere1esen 
etter doden. Og her var det sa matofrene og drikkofrene ble 
brakt. De bautasteinene Schoning sa pa en rekke gravhauger. 
var offersteiner, et slags primitive altere. Strindas eneste 
runestein, som sto pa en gravhaug pa Bratsberg, val' kan 
hende en slik offerstein. Den bar oyensynlig haugbuens navn 
Palir innriset. 

Hver gard i bygda har hatt sitt gravfelt som gjerne 1a ikkc 
alt for langt fra gardshusa. Og her har sa dyrkelsen av fedrene 
gatt for seg hundrear etter hundrear. S::erlig torsdagen ser 
ut til a ha v::ert fedredyrkelsens helligdag, og jula har v::ert 
hovedfesten. Da brukte en ogsa i Strinda a legge seg i halm 
pa stuegolvet julenatta for at fedrene kunne fa bruke sen-

t) Emil Birkeli: Fedrekult i Norge s. 156 f. 
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gene, en Sklkk som har holdt seg opp til nyere tidl ). Ellers 
rna det ha vrert et underlig syn nar rettens h0vding sto sammen 
med husfolket og lot drikkeofferets 01 rinne ned i jorda ved 
foten av bautasteinen eller ved det treet som ofte var plantet 
pa gravhaugen. Det har vrert foretatt ta1l0se slike handlin
ger pa de eldste strindagardenes gravfelter. 

En mer utviklet form for fedredyrkelse finner vi knyttet 
til Lade. Laderettens mektige forfedre ble nemlig i historisk 
tid dyrket i et vakkert utstyrt hus som la inne i skogen et 
stykke fra garden. I Sigmund Brestesons saga fins det ei 
skildring bade av huset og av selve tilbedelsen2 ). Her var 
fedrene representert av pakledte bilder, som sto oppstilt langs 
tverrveggen inne i huset. Den mektigste av dem var Thorgerd 
H0lgebrud, hustru til Laderettens stamfar, kong H0lge i 
Halogaland. Siden hun fikk en slik dyrkelse, rna hun ha vrert 
ei mer enn vanlig betydelig kvinne. Hennes s0ster Irpa ble 
ogsa dyrket der. Hakon jarl som bes0kte templet sammen med 
Sigmund, kastet seg ned pa gulvet foran bildene med alle 
tegn pa ekte og dyp kjensle. Tegnet pa at Thorgerd h0rte 
b0nnene hans, var at det gikk an a 10se en gullring fra handa 
hennes. Det ble ogsa of ret til henne, ikke mat eller 01, men 
verdigjenstander som ble lagt foran bildet. 

Fedredyrkelsen og naturdyrkelsen er som nevnt to reli
gionsformer som ingenting har med den h0yere gudetro a 
gj0re. Og nar det blir sp0rsmal om gudetroen i det gamle 
Strinda kommer vi forsavidt inn pa et nytt omrade. Vi tar ste
get over fra det primitive til det mer gjennomtenkte religions
trinn. Men vi ma vrere klar over at troen pa naturmaktene 
og fedrene fortsetter ved sida av gudetroen. Til dels skjer 
det vel ogsa en fortrengning av de gamle religionsformene. 
En f0lge av denne fortrengningen ma det vrere at vi har sa 
fa og overfladiske minner om primitiv jruktbarhetsdyrkelse. 
En grundig unders0kelse av folketradisjonen pa dette om
rade kunne kanskje bringe nytt stoff for dagen. Men det som 
na er nedtegnet, er ikke tilstrekkelig til a danne noe bilde 
av fruktbarhetsdyrkelsen f0r gudetroen. Denne dyrkelsen er . 

I) Storaker: Tiden i den norske folketro s. 126. 

2) Soga urn Sigmund Bresteson, ved Jergen Reitan, s. 77. 

5 



i slekt med naturkulten i det hele, men har som srerlig gjen
stand avlekraften. Denne har sikkert vrert dyrket i primitive 
former ogsa her i bygda. Noen enkelte avblekte minner om 
dette fins. Ett av dem er juleneket. Den skikken a gjemme 
av et kornband og sette det ut til fuglene i jula, er restene 
av et urgammelt kornoffer. Hensikten med det var opprinnelig 
a stemme kornanden nadig, sa det kommende aret kunne bli 
et gmderikt ar. Og ukjent har det heller ikke vrert at en la 
igjen !itt h0Y pa marka for at det skulle bli et godt h0yar 
til nreste h0st. Her dreier det seg ogsa om en gammel offer
skikk. Fruktbarhetsvetten matte fa sitt!). Men de tydeligste 
vitnesbyrdene vi har om fruktbarhetsdyrkelsen na, knytter seg 
til asatroens guder. 

Asatroen omfatter som kjent en rekke forskjellige guder. 
Hvert tidsrom hadde sine favoritguder som overstralte de 
andre i st0rre eller mindre grad. I folkevandringstida (400-

" 
800) har fruktbarhetsguden Njord hatt sin glansperiode. 
Det er navnet hans vi m0ter i gardsnavet Nardo, opprinnelig 
Njardarholl, Njords haug. Oppe pa Nardosletta har det altsa 
vrert en helligdom for denne guden. Det har sikkert ikke vrert 
noe praktfullt tempelbygg. Ofringene og anropelsen foregikk 
nok ved et enkelt steinalter under apen himmel, kanskje 
i samband med en hellig lund. Her oppe brakte de sa sine 
mer offisielle ofre for a fa godt ar, samtidig med at de bar 
fram mer primitive ofre til fedrene pa gravhaugen og i huset 
heime. Og vi har ingen grunn til a tvile pa at det stmmmet 
ei virkelig religi0s kjensle gjennom gudedyrkernes sinn nar 
de m0ttes til festen pa Njardarholl. 

I nrert samband med fruktbarhetsdyrkelsen pa Nardo star 
som nevnt antakelig Sunnland. Til det samme komplekset av 
helligstader slutter ogsa Elgeseter seg. Navnet betyr «hellig
garden» og peker altsa pa religionsut0velse. 

Fr0set pa Byasen kan en ogsa rekne med blant fruktbarhets
dyrkelsens helligstader. Det gjelder i tilfelle Fr0Y, hvis dyr
kelse kom til Tr0ndelag fra det store Fr0yssentret i Uppsala 
sa sent som i slutten av folkevandringstida. Fordi midtbyg-
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dene alt hadde sine helligstader for de eldre gudene, matte 
Froy ta til takke med mer avsidesliggende lokaliteter. Det 
kan ha sin interesse a notere at i Fr0ysdyrkelsen hadde 
kvinnelige prester en fast plass, noe vi ikke kjenner til i 
dyrkelsen av de andre gudene. Det ma ha vrert et eiendommelig 
skuespill a se disse hovgydjene forrette det blodige offer
ritualet der oppe ved Leirsj0en nar folket i omegnen var sam
let til gudstjeneste! 

I vikingetida begynner de skriftlige kildene a gi oss fyl
digere kjennskap til gudedyrkelsen. Na er det tordneren og 
den fysiske styrkes gud Tor som star fremst i guderekka 
ved sida av Odin, allfaderen og visdommens gud. Merkelig 
nok har Tor spilt en temmelig underordnet rolle i Tronde
lag. Tidligere mente en at det ikke fantes minner om tors
dyrkelse i stadnavna her. Desto st0rre interesse har det 
at Torshaug pa Byasen vitner om at den populrere guden har 
vrert dyrket i Strinda. Torshaugnavnet er opprinnelig ikke 
gardsnavn, og det nevnes f0rst i etterreformatorisk tid. Men 
i Stadsbygd har vi samme navnet omtalt allerede i sagaene, 
og heller ikke der er det gardsnavn1 ). Sannsynligvis dreier 
det seg pa begge stader om en gammel dyrkelse av den opp
rinnelige tordenguden. De h0ye haugene matte naturlig bli 
brukt som helligstader for ham. Vi har da ogsa her a gj0re 
med ei eldre form for gudetro og gudedyrkelse enn den som 
foregikk i hovet pa Lade2 ). 

Der m0ter vi nemlig asatroen i full blomstring, slik som 
den var da kristendommen kom og vant seier. Noen srerlig 
h0ytstaende religion var det ikke. Den hadde ingen evne til a 
omskape menneskenes sinn. Religion og moral hadde lite eller 
ingenting med hverandre a gj0re. Gudedyrkelsen var et slags 
tuskhandel med gudene. N ar disse fikk tilstrekke!ig med 
offergaver, var de pliktige til a gi dyrkerne sine de goder 
de ba om. 

Anropelse og of ring kunne foretas av hvemsom heIst. 
Men ved de store sentralhova ble det h0vdingene som sto 
for blotinga. Ofte atte de ogsa de store hova. Hvert herred 

I) Magnus Olsen: lEttegArd og helligdom s. 228. 

2) Sml. konservator Petersens behandling av sporsmAlet bind I s. 57 f. 
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hadde gjerne sitt felleshov, og i enkelte tilfeller kunne et 
st0rre omrade ha sitt hovedhov. Hovet pa Lade var saledes 
det r eligi0se midtpunktet for hele Uttmndelag, slik som 
Mrere var det for Inntmndelag. Her samlet folk seg til de 
store h0ytidene : vinterblot, juleblot, sommerblot og midt
sommerblot. Gudstjenesten var etter vare begreper bade ra 
og t0ylesl0s. Hovet pa Lade hadde sikkert plass til et par 
hundre mennesker, og nar 0let hadde begynt a gj0re virk
ning, ble det smatt med andakten. 

Snorre har gitt ei skildring av et h0ytidsblot pa Lade l ). 

Selv om han har skrevet sagaene sine i senere tid, har han go de 
tradisjoner a bygge pa. Han forteller det var sedvane at aIle 
b0ndene skulle komme til hovet og ta med seg alt de trengte 
sa lenge blotgildet varte. Blant annet skulle de ha med seg 
sitt eget 01. Under gildet ble det drept en hel del smafe og 
hester. Alt blodet som rant av dem kaltes laut, og de bollene 
blodet sto i , kalte de lautboller. Dessuten hadde en noen 
redskaper som liknet de katolske stenkekvastene til vie
vann. De kaltes lautteiner. Med dem stmk en blodet pa alle 
alterne og dessuten pa hovveggene bade utvendig og inn
vendig. Mennene som var tilstede, ble ogsa stenket med 
blodet. De siaktede dyra ble i mens kokt til gjestebudsmaL 
Midt pa gulvet skulle det vrere ild med kjeler over. De fyite 
begrene ble baret rundt ilden. Den som gjorde giidet og val' 
hovgode, skulle signe begeret og blodmaten. F0rst drakk en 
sa Odins beger til seier og makt for kongen, sa Njords og 
Fmys beger til godt ar og fred. En drakk ogsa skaJer for de 
hauglagte frendene sine, og dette ble kalt minne. 

Til tross for at religionen hadde sa liten l0ftning over seg, 
var den fast forankret i menneskesinnet. Den bar tradisjoner 
som hadde vokst fram gjennom hundrevis, kanskje tusenvis 
av ar. Det er betegnende at vi finner de samme symbolen~ 
i de urgamle religi0se helleristningene som hos asatroens 
hovedguder. Og disse tradisjonene hadde vrert med og skapt 
samfundsand mellom bygdefolket. Religionen og folket hadde 
levd seg sammen. Derfor m0tte tmnderne den nye troen med 
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sa avgjort mistanke. Selv om det var kommet inn kristen 
pavirkning i asatroen, og selv om elementer i den gikk i r et
ning av opplosning, sa var tilhengerne i stand til a knekke 
den forste kristne kongen og kristningsprogrammet hans. 
Etter sagaen var hovet pa Lade en a v skueplassene for H akon 
Adalsteinsfostres nederlag. Men det skulle ogsa i si tid vitne 
om Olav Trygvesons seier i Kvitekrists navn. 

Hova horer til hedendommens siste periode. De opptrrer 
forst omkring 700. Ved grunnformen sin , et stort langhus med 
et mindre «kor », viser de kannhende pavirkning fra utlandets 
kristne kirkehus. I og for seg trenger derfor Lade ikke a 
var srerlig gammel som helligstad, men tradisjonen er ubrutt 
fra begynnelsen til i dag. Hvor hovet pa Lade sto, kan en 
selvsagt ikke si med absolutt sikkerhet. Det var av tre, sa 
aIle r ester er for lengst borte. Men det la pa en sentral plass 
og rna ikke forveksles med Laderettens fedretempel. Den 
kirkelige praksis gikk ut pa legge de kristne gudshusa der 
hvor hova hadde statt. Her var det fra gammelt av en sam
lingsstad . Og en folte ogsa det symbolske i at kirka reiste 
tarnet sitt mot sky der hvor hedenskapets gamle tempel var 
brutt ned. Det er derfor ingen grunn til a tra annet enn at 
hovet la der hvor kirka na star. Enkelte av de brannlaga en 
har truffet pa ved forskjellige gravninger pa kirkegarden 
kunne ogsa tale for det. 

Tradisjonen er altsa ubrutt ogsa pa den maten. Temmelig 
snart etter at asatraens gudehov ble luenes rov, reistes den 
forste kirka pa samme tomt. Tor og Odin matte vike for 
Kvitekrist. 

DEN KRISTNE MIDDELALDEREN 

Sfrinda som misjonsmark. 

Kong Hakon Adalsteinsfostre holdt en gang julegjestebud 
i Trondheimen. Det var Sigurd 3arl som hadde stelt til for 
ham pa Lade. Forste julenatt fikk jarlens kane Bergljot en 
S2lnn. Dagen etter oste H akon vann pa gutten ag ga ham 
navnet sitt. 
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