
reI sen var vel da ordnet pa annen mate. Utenom dette som han 
fikk av tienden, skulle han ogsa ha ett pund havre i «degnetoll» 
av b0ndene i bygda. For r eisene sine til annekskirkene hadde 
han ikke noe fast bel0p, etter det kommisjonen for skyss og 
natthold melder i 1706. 

Personalia med hensyn til klokkerne fins nesten ikke fra 
1600-ara. I regnskapene er de ikke nevnt ved navn, bortsett 
fra to unnatak. I prostiregnskapet for 1626-28 nevnes en 
Jakob klokker flere ganger fordi han har kjopt inn tau til 
Lade kirke. Det er nok samme mann som fins i lensregnskapet 
for 1619: «Jacob Kloecker leiged Troenn schyld 1 orre gaf vdi 
boxell Pennge 4 Dlr. » Og i prostiregnskapet for 92-94 star 
det som utgiftspost 2 Rdr 3 ort arlig i staden for klokker
spandet til «Klockeren paa Strinden Christopfer Nielsen». Da 
r egnskapet forte opp godtgjorelsen i naturalia, var den vel 
ogsa utbetalt i penger etter kapiteltaksten. Na har klokkeren 
altsa fatt ren pengehusholdning. 

Ellers horer klokkerne i dette hundrearet til dem som fikk 
gjore gjerninga si uten at navna deres funkIer for mengden i 
ettertida. Innsatsen deres har vrert viktig nok for det. 

ANDELIGE OG MORALSKE FORHOLD 

F0rste delen av 1600-tallet er opptatt med a festne den nye 
lutherske lreren mellom folk. Papismen var sen a utrydde, og 
en hadde heller ikke sa gode prester og klokkere til dette 
arbeidet i begynnelsen. Det trengtes ogsa mer utbygging av 
lovverket og kirkeritualet. 

Da magister Hans Gaas kom til Trondheim som superinten
dent i 1549, hadde han med seg den danske kirkeordinansen av 
1539 for a innfore den i stiftet sitt. Men i denne ordinansen 
sto det uttrykkelig at kongen skulle sorge for a skaffe Norge 
en egen. Dette f0rte til at den gamle kristenretten framdeles 
ble staende ved makt ved siden av den danske ordinansen1 ). 

Nar det sa kom ei hel rekke kongelige forordninger til forskjel
lige tider, var det ikke alltid sa greit a vite hva som var kirkelig 
rett. Det ble i mye sedvanen som radde. 

1) Daae: Throndhjems Stifts g eistlige Historie s. 28. 
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Endelig fikk Norge den utlovde ordinansen. De norske 
bispene utarbeidet et utkastl), men den endelige ordinansen ble 
atskillig forskjellig fra det. Den kom i 1607, men selv den 
inneholdt ikke tilstrekkelige regler for det kirkelige livet. Men 
sa kom Christian den fjerdes store resess i 1643. Den stad
festet kirkelig praksis og tydeliggjorde de mange forordnin
gene. Og i den andre halvparten av hundrearet kom sa 
Christian den femtes norske lov, som for en del er gjeldende 
kirkerett framdeles. 

Fl2lrst henimot midten av hundrearet kan vi si at reforma
sjonsverket er fullfl2lrt, og da farst kan vi tal~ om at Strinda 
er blitt evangelisk-Iuthersk. Og da lutherdommen fl2lrst val' 
rotfestet, farte den med seg en sterk redsel for alt som smakte 
av papisme eller kalvinisme. Vi far ortodoksien eller renlrerig
hetens periode. Og den var temmelig tl2lr. Ortodoksiens prest 
var ikke sjelesl2lrger. Troen hans var en ytre forsantholden, et 
bifall til den kirkelige rene lrere. Derfor la en lite vekt pa 
bevisst a pleie det andelige livet. Preknene ble gjerne tl2lrre 
avhandlinger som siktet pa a holde ethvert kjetteri borte. 
De var upraktiske og gikk over hodet pa tilhl2lrerne. I det 
hele var gudstjenesten prestens, menigheten · var mer eller 
mindre passive tilskuere. Likevel var det liv under ortodok
siens hundrear. Evangeliet om frelsen av nade lad, selv om 
det var belemret med latinske sitater og advarsler mot alle 
slags kjente og ukjente kjetterier. Og etter hvert som krava 
til kristendomskunnskapen steg, ble vel ogsa den andelige 
forstaelsen bedre. Biskop Bredal som levde i midten av hundre
aret, krevde ikke bare Luthers forklaring til de fem partene, 
men en rekke andre katekismetekster og. Dette var mer enn 
de sydlige bispedl2lmmene kunne peke pa, sa tilstanden i Nidaros 
var blant de bedre2). 

Vi kan altsa rekne med utdyping av det andelige livet fram 
gjennom hundrearet. Dette har sikkert gjort seg gjeldende i 
Strinda ogsa. Det ser iallfall ikke ut for a ha vrert sa srerlig bra 
i de farste tiara. Biskop Arreboe visiterte i bygdene nrer 
Trondheim i 1618 og gir et meget ml2lrkt bilde av den andelige 

1) Utkast til en norsk Kirkeordinants, utg. v. Oluf Koisrud 1917. 
2) Heffermehl: Folkeundervisningen i Norge, s. 143 ff. 
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til standen. Han sier at det neppe var et eneste menneske pa 
40 ar elier mer som kunne si fram de ti bud og stundom 
Fadervar1 ). Grunnen til dette var udueligheten til prestene og 
klokkerne. Na kan det vel neppe vrere tvil om at den unge 
bispen sa for m0rkt pa stillingen. Men nar han kunne bruke 
sa sterke uttrykk, matte det likevel sta darlig ti\2). Imidlertid 
ma en rekne med at biskop Bredal ikke minst var streng i 
krava til strindingene, som jo var hans egne soknebarn. Og 
da ma en tro at det var atskillig bedre i hans tid. Bygda hadde 
jo ogsa dyktige prester, og vi har h0rt at na var det ogsa 
kommet klokker. 

Leter vi etter 1Lndelige livstegn, sa st0ter vi igjen pa mange
len pa fyldige kilder. I yare dager pleier vi a rekne nattverd
s0kningen for et godt .barometer pa det andelige livet. I ei tid 
da skikk og bruk pa det kirkelige omrade hadde sa sterk 
plass som i ortodoksien, kan en ikke bruke nattverdstatistik
ken pa samme vis. Men altergang forutsatte jo kristendoms
kunnskap og skriftemal hos presten, sa vi kan iallfall dra 
visse slutninger om det andelige livet. Den eneste meldinga vi 
har om nattverds0kningen i Strinda pa 1600-tallet skriver seg 
fra det vesle utsnittet av kirkeboka for 1664 som biskop 
Bredal har bevart for ettertida. Ved to gudstjenester i Brats
berg i november og desember var det henholdsvis 7 og 9 alter
gjester. En gudstjeneste i Malvik talte 37 altergjester. Og ved 
tre gudstjenester i de to siste manedene f0r jul, var det hen
holdsvis 12, 56 og 16 altergjester i hovedkirka. N ar en tar 
omsyn til at folketallet var betydelig mindre enn na, er disse 
talla alminnelig bra. Et vitnesbyrd om etter maten god natt
verds0kning er det ogsa at strindaprestene fikk en ganske pen 
godtgj0relse for a holde yin og brod. I det forste kirkeregn
skapet var det 2 daler arlig, og senere ble det 3 tynner bygg 
og 6 tynner havre. Men etter en resolusjon fra bisp og stift
amtmann i 1687 ble som nevnt denne godtgjorelsen forh0yet til 
5 tynner bygg og 8 tynner havre «efftersom Almuen i Strin
dens Gieldt tiltager og Kirkerne mere til Brod og Win paa 

1) Historiske Samlinger, annen rekke, III s. 643. 
2) Andr. Selerstad: Den norske Reformasjons resultat. Tidsskrift for 

Teologi og kirke 1938 s. 35. 
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nogen Tid beh0vit haver og endnu beh0ver». Denne stigningen 
i behovet for nattverdelementer h0res altsa ut for ikke bare a 
skrive seg fra 0kt folkemengde. Vi tar neppe feil i a regne 
med at det andelige livet ble sterkere. De gavene til kirkene 
som vi har sett pa, peker ogsa pa kristelig sans. 

I det materiale som er for handen, finner vi ingen eksempler 
pa kjetteri. Det ser ikke ut for at katolisismen har hengt sa 
sterkt i at det er kommet til offentlig forf0yning mot noen 
gjenstridige. Lensregnskapene ville ha hatt melding om det. 
En kan derfor ga ut fra at strindingene har holdt seg den rene 
lreren etterrettelig. 

Men styrken i den rene lrere var betydelig st0rre enn 
i det rene liv. Reformasjonshundrearets usikkerhet fortsatte 
Jangt inn i det 17. hundrearet. De moralske forholdene ved 
begynnelsen av 1600-taUet kan prestehistorien i Strinda gi et 
visst inntrykk avo Vi fant at to av prestene ble mulktert for 
forseelse mot det sjette bud, og en tredje var beskyldt for a 
ville voldta en gift kone. Geistligheten gikk ikke i spissen i 
noen god forstand. Dette gar fram ogsa av et brev fra biskop 
Arreboe til kansleren Christen Friisl). Brevet er skrevet i 
1618 og inneholder blant annet en benadningss0knad for en 
prest som hadde forsyndet seg med nattverdutdelingen. Bispen 
ber om at han rna fa et lite embete igjen, men, sier han, «De 
andre som for horeri och andre groffue skalckheder affsette 
erre, supplicerer jeg intet for». Det har altsa vrert forskjellige 
ting a si pa presteskapet, sa grove ting at de til tross for den 
store presten0den likevel ble avsatt. Bispen selv kunne det 
vel ogsa vrere noe a si pa. Arreboe ble som kjent avsatt fordi 
han hadde opptradt 10ssloppent i et par bryllupper, blant 
annet med ei vise hvor f0lgende linjer forekom: 

Hun danser pa bakken 
med serken over nakken. 

Gestligheten var barn av sin tid, sa dommen over dem b0r 
bli lemfeldigere enn vi i f0rste 0yeblikk synes. Det er ogsa 
sen ere i dette hundrearet presteheimen far sa mye a si som for
bilde for menigheten. 

1) Ny Kirkehistoriske Samlinger III S. 642 ff. 
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Men nar hyrdene var sIik, kan en ikke vente at farene var 
bedre. Lensregnskapene og justisprotokollene forteller ogsa 
om aIle de forgaelsene som ble straffet. Det viser seg at 
moralen ikke var synderlig hoy. Gar en igjennom sakefaIls
Iistene i Iensregnskapet fra 1600 og til 1660, viI en finne at 
omtrent % av aIle forseelser og forbrytelser gjelder sedeIig
heten. Mest alminnelig er leiermaI, dernest at forlovede folk 
begynner det ekteskapelige samlivet for tidlig. Det ser ut som 
om forholdene ikke er bedre enn i reformasjonshundrearet, 
iallfall ikke til a begynne med. De moralske forholdene har 
imidlertid bedret seg. I justisprotokollene for slutten av 1600-
tallet er brudd mot sedeligheten i denne forstand ikke pa Iangt 
nrer sa hyppig. 

Det 1ar seg ikke nekte at opphevelsen av synet pa ekte
skapet som et sakrament forte med seg et Iosere syn bade pa 
ekteskapet og ekteskapsbruddet. De kanoniske rettsreglene 
fikk ingen motsvarighet i den nye 1utherske kirken, som var 
uklar og famlende pa dette punkt. Sa bredte usedeligheten seg 
til a begynne med . . Hvor uklar stillingen var skjonner en av de 
stadige sporsmalene om hvor langt slektskapet kan ga for ikke 
a vrere til hinder for ekteskap. I kapitelsboka er det en gang 
tale om Ole Malvig som viI vite om han kan ekte «sin salige 
Quindis» forrige manns soster. Det ble tillatt etter resessen. 
Nar sa arven fra middeIaIderen tillot at en holdt festemal og 
flyttet sammen uten prestens vigsle for det kunne falle seg, 
ble det mange skar i moraIen1 ). 

Kirken sokte imidlertid med kraftig hand a komme den Iett
sindige kjonnsmoralen til livs, og der fikk den god stotte av 
de verdslige myndighetene. Et eksempel har vi i kapitelsboka 
for 1656, hvor Erich Ranumb er anklagd av Peder Albrigtsen 
for a sta i ulovIig forhold til Gjertrud OIufsdatter. De blir 
begge domt til a sta til apenbar avlosning for presten. Denne 
apenbare av10sning eller pub1iqve absolvering foregikk pa fo1-
gende mate etter biskop Herslebs skildring i 1735: «Synderen 
settes en viss dag for, da han skal innfinne seg i kordoren 
at lade seg justificere, gjennomhegle og overskjeIde». Det var 

1) Sm!. Oluf Kolsrud: Ekteskapet og reformasjonen i Noreg. Norsk 
Teo!. Tidsskr. 1938 s . 99 ff. 
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altsa en offentlig tilstaelse av forgaelsen med formaning og 
irettesettelse av presten og avl0sning. Denne maten a ta 
saken pa, skulle vrere effektiv nok til skrekk og atvarsel for 
likesinnede. Enda verre var gapestokken, som sto reist uta
for kirked0ra. L0se kvinnfolk skulle sta nakne i den og etter 
publiqve absolvering vises ut av bygda. I lensregnskapene for 
1657---58 er det ei kvinne, Marit pa Leira, som ble straffet pa 
denne maten. 

De andre forseelsene som lensregnskaper og justisprotokoller 
melder om, er av temmelig blandet art. Mest alminnel{g er 
slagsmal med bruk av forskjellig uverje. Slike saker omfatter 
omtrent fjerdeparten av aile i lensregnskapene. Det gar tydelig 
fram at mange av disse affrerene skyldes drikken. Det er 
pa heimveien fra byen karene ryker i tottene pa hverandre 
og likesa ved selskapelige h0ve i heimene. Drukkenskapen 
var ogsa utpreget i denne tida hvor liv og lrere stemte sa 
darlig over ens. B0tene for slagsmal var ganske store. Knudt 
Ingebrigtsenn Wigen matte punge ut med 1 daler fordi han slo 
Joen Jostensenn pa munnen. Og Oluff Jons0n pa Leeren fikk 
betale 6 riksdaler fordi han «stack Gregers Leeren en liden 
skade i Axelen.» 

For 0vrig er motvillighet mot a utf0re den skyssplikten b0n
dene hadde, en av de hyppigste grunnene til at de figurerer i 
sakefallslistene. Det er ogsa en del sam har snytt for tiende 
eller ikke betalt landskyld og leding i rett tid. I det hele 
er det et broket bilde av menneskelig skmpelighet disse listene 
tegner. Men de har ogsa glimt av humor, selv om de ikke 
syntes det de det gikk ut over. Som et klassisk eksempeJ kan 
f01gende tjene: «Affsonit med John Vdleren Paa hans S0ns 
Wegne, Vngefehr 12 Aar Gammell, for hand Vnder Gudz
tieniste, Paa Bratzberiis Kierchegaardt str0g nogenn Kaars 
paa en huid hest med tiere gaff penge 6 Dr.» Enten en na reg
ner forbrytelsen for helligbrliJde eller setter den i samband med 
overtro, er det ei urimelig straff for en guttestrek. 

Overtroen h0rte tida til. Ved sida av a true med pesten, sam 
var ei sveipe for hele 1600-tallet, var det intet som var sa virk
ningsfullt i ortodoksiens prekener som a true med forunderlige 
dyr sam var f0dt, kalver med seks f0tter eller griser med to 
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haler og lignende. Det brakte straks folk pa alvorstanker. Og 
nar Melchior Augustinussen forteller om en forskrekkelig 
komet, «som et ris eller kost, sa lang som den hele horisonb i 
1680, sa knyttet det seg den st0rste overtro til den. 

Men det som er overtroens m0rkeste side er forf0lgelsen av 
trollkjerringer og hekser. Den h0rer tida til bade i den katolske 
og evangeliske verden. Strinda var ikke noe unnatak. I sake
fallslistene for 1606-07 star det at Esten Foldal matte b0te 
ikke mindre enn 10 daler fordi han hadde hatt ei kvinne til 
«att lese i salt for hanss Fre». Noen ar seinere h0rer vi om et 
kvinnfolk som var beryktet «for Troldsag». Det star ikke noe 
om hva som ble gjort med disse kvinnene. Kildene tier ogsa 
med det nar det gjelder Lisbet Nypans kollega i bygda, Ane 
Ferstad. Lisbet ble som kjent brent i 1670. Ane var kanskje 
d0d da saka kom opp. 

I forh0ret over Lisbet Nypan i Trondheim1 ), matte hun 
tilsta hvem hun hadde lrert trylleformularene sine av, og om 
hun visste om andre som kunne demo Hun nevnte da ei kone 
pa Leinstrand, og dessuten Ane Ferstad. Lisbet hadde selv 
h0rt henne lese for frost over en gutt ved navn Tomas, hvis 
far var Nils Brandhaugen ved Leirbrua. De trylleformularene 
det gjaldt, skulle hjelpe for ymse sykdom bade pa folk og fe. 
En kan nok rekne med at fler enn Ane Ferstad praktiserte 
denne lekekunsten i bygda. 

Trylleformularene er meget interessante bade fordi de for
teller noe om tidens oppfatning og fordi de har sa eldgammel 
opprinnelse. Sitert etter Lorentz Ewensen 10d de slik: 

1. «For Reene. - Jesus reed over 'de Hee, han stod udaf 
og lagde i Leg, Herren i Hou og Huud med Been heelt siden, 
som f0r. Guds Ords Amen.» 

2. «For Egt. - Jomfrue Maria satte sig paa Steen, Jomfrue 
Maria lagde Quressa Heen. Guds ords Amen.» Dette ble lest 
over salt som folk fikk for a sm0re pa de giktiske stedene. 

3. «Ord for Rylla. - Jesus gikk ad Veien fram, der m0dte 
ham Rylla den lede og gram; hvor vil du gange siger Jesus? 

1) Samlinger af juridiske og historiske Materler, ved Lorentz Ewen
sen, kongelig Toldprocureur 1 Trundhlems Stift. Trundhiem 1784/85. 
Bind I, hefte 4, s. 3 ff. 
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Jeg viI gaae til et sygt Menneske (i hvad han nu og kan hede, 
N. N.). Hvad viI du der, siger Jesus: Jeg vil hans Biod tapt, 
jeg vil hans Been bidt, og hans Hrender slidt, jeg vil hans 
hilse fortappe. Nei, siger Johannes Evangelist, det skal du 
intet gi0re. Mens Jesu Navn bitte Rylla; J. N. bitte Ryll og 
Rylls Moer; J. N. bitte Ryll og Rylls Broer; J. N. bitte Ryll 
og Rylls S0ster; J. N. bitte Ryll og Rylls Slregt; Mens J. Navn 
mane dig af Bioe i Floe; J. N. mane dig af Been i Steen; J. N. 
mane dig af Hold i Mold; J. N. mane dig ud til Verdens Ende; 
til denne Dag bliv staaende i Steen, i Navn Faders S0ns og 
HeIlig Aands. » 

4. «Grebs-Ord. - Christus gik sig til Kirke med Bog i 
Hrende, kom selver Jomfru Maria gangende; hvi feld du saale
des 10s, min velsignede S0n? Jeg haver faaet strerk Greb, Hof
tegreb, Indvoldgreb, Ryggegreb, Brystgreb; af Hold og Been 
i Strand og Steen i Navn Gud Faders, S0ns og HeIlig Aands. » 
Dette ble ogsa lest over salt til a sm0rre seg med nar en fikk 
stingl) . 

Na har den go de toldprocureur Ewensen ikke vrert sa godt 
inne i tmndsk bygdemal. Det er tydelig at han har misforstatt 
og forvansket atskillig i disse formularene, hvis det da ikke er 
rettsreferenten som har gjort det. Men i alle tilfeller gir de 
et nedslaende inntrykk av hvordan mange kunne bruke Guds 
ord og hvordan folk var bundet i magiske forestillinger. Det er 
ogsa na «Svarteboka» har glanstida si. Det er i grunnen under
lig at overtroen skulle blusse sa opp i ei tid med sa sterk 
interesse for den rene lrere. Men den andelige gjreringen som 
oppgj0ret mellom katolisisme og lutherdom f0rte med seg, rna 
ha disponert for ytterligheter. Derfor far vi na denne over
troens blomstringstid med blanding bade av helgentro og 
rester av gammelt hedenskap. I ordet for «Reene» kan en f0lge 
formularen tilbake helt til hedensk tid2 ). Jesus red over hei 
er bare ei navneforandring for Odin, som star i den eldre forma. 
I grebsordet er ogsa en hedensk guddom erstattet av Jomfru 

1) 8m!. A. Chr. Bang: Norske H exeformularer, hvor formularene fins 
til dels i riktigere form. 

2) 8m!. A. Chr. Bang i Theologisk Tidsskrift, Ny Rrekke X, foruten 
Norske Hexeformularer. 
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Maria. Det henger altsa igjen enna det vi sa i samband med 
kampen meliom kristendom og hedenskap i middelalderen. 
Religionsblandingens og overtroens halvm0rke rike har enna 
talirike borgere. Det matte biLde st0rre opplysning og mer 
levende kristendom til f0r dette andelige m0rkeloftet kunne 
begynne a ryddes for alvor. 

Det er saledes et temmelig blandet inntrykk vi far av den 
andelige tilstanden i folket og i bygda i dette hundrearet. 
Biskop Bang har rett nar han sier i Den Norske Kirkes 
Historie1 ) at hin tids mennesker var dualister. Man var spaltet 
i to personligheter, den gudfryktige og den t0ylesl0se. Derfor 
heter det ogsa i bededagsb0nnen av 1688: «Vi kalier oss selv 
kristne, men Gud bedre oss. Hva for en elendig og slett 
kristendom viser vi titt og ofte hos oss, full av de slemmeste 
synder og vederstyggeligheter! » Men likevel var det liv under 
det harde skallet, som ortodoksien i sannhet var. Og det livet 
ble baret videre til de hundrear som kom etter. 

FRA 1700 TIL 1850 
DEN YTRE HISTORISKE RAMMEN 

Tida fra 1700 og til Strinda blir eget soknekall er lang og 
omskiftelig. For andre gangen i nyere tid er bygda slagmark. 
Det var i Armfeldtkrigen. I 1718 kom svenskene og skulle ta 
Trondheim. Den store nordiske krigen var brutt ut. Hreren 
til Armfeldt talte om lag 10 000 mann. Om h0sten niLdde den 
fram til byen, og dette hadde de verste f01ger for strindingene. 
Bade nordmenn og svensker rev ned eller brente gardene, og 
begge parter tok det de trengte av mat til folk og fe. I Stats
arkivet fins det en protokoll med takst over krigsskaden som 
viser hvordan bygda led. Hele skaden er bereknet til' 53 990 rd. 
6 sk. pa prestegjeldet2 ). 

1) S. 371. 
2) Todal: Soga urn Lade, S. 148. 
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