
deres. Fylkeskirkene var overordnet over dem, og fylkespreuten 
inntok omtrent samme stilling til prestene der som en prost 
til sokneprestene i Yare dager. Men allerede i Frostatings
loven ser vi at disse kirkene er pi\. god vei til i\. likestilles 
med fylkeskirkene. Det eldste navnet pi\. dem er «h0gend>ls
kirker », som betyr makelighetskirker. 

For Val' tid er det jo en eiendommelig tanke at folk helt 
inne fra Asen eller ovst fra Leksvik matte dra til Lade for 
a fa lagt de d0de i vigd jord og til aile andre kirkelige hand
linger. Men det har de gjort i den f0rste kristne tida, inntil 
de nye kirkene i utkantene ble reist og de nye soknene dannct 
seg. Selv om fylkespresten hadde en s lags 0vste r ett over 
disse delene av f ylket ogsa, skilte de seg ut fra det egentlige 
Strinda. Vi fitr a gj0re med bygda i det omfanget den hadde 
helt til Malvik ble fradelt som eget soknekall i 1897. 

Lade Icirlce. 

S",rlig organiseringen av den norske kirkeprovinsen helt 
til topps med egen erkebiskop i Nidaros i 1152 f0rte med seg 
et sterkt kirkelig framst0t. Det er derfor ikke tilfeldig at , 
kirkebygginga og soknedannelsen s",rlig gar for seg na. Og 
framfor alt trengte na steinkirkene mer alminnelig ut over 
bygdene og avl0ste de forgjengelige stavkirkene .. 

Den kirka som enna idag star pi\. Lade, skriver seg tydelig
vis fra tida omkring eller kort for 1200, selv om ski pet prak
tisk t alt er blitt fornydd ved reparasjoner i etterreformatorisl< 
tid. Men grunnmurene er iallfall opprinnelige her og, sa 
kirka har hatt samme s t0rrelse som n,l, Ski pet er 16,50 m 
langt og 10,70 m bredt malt utvendig. Muren er 1,50 m tykk, 
bortsett fra vestveggen som er 1,10. H0yden er 6,70 m, opptil 
gavlen 13,50 m. Som pa mange av middelalderkirkene er 
grunnplanen ikke helt regelmessig. Vinklene er mer eller mindre 
skjeive. Dette kommer vel av at maleredskapene ikk~ var sa 
fullkomne som na. Koret er 7,10 m langt og 7,40 m bredt. 
Murene er 1,10 m tykke og og 5,6 m h0ye. Opp til gavlspissen 
er det 10,50 m hoyt utvendig malt'). En kan undres over at ei 

I) Arkitekt Hoflunds oppmAling i 1892. 
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fylkeskirke er sa vidt lita og sa fattig pa ornamentikk som 
Lade kirke er. Tar en til d0me fylkeskirka i Stjord01afylke 
sa er den bade st0rre og mer utsmykt. Men det rna komme av 
at Vrernes kirke er bygd et hundrear tidligere, da den enna 
var fylkeskirke mer enn i navnet. Steinkirka pa Lade er deri
mot reist i ei tid da h0gendeskirkene holdt pa a frigj0re seg. 
Fylkeskirka ble faktisk bare soknekirke for Strinda. 

Men det knytter seg ul0ste gater til steinkirka pa Lade. Dct. 
ma ha statt kirke der helt i fra den tida da fylkeskirkene f0rst 
b!e reist. Mest rimelig er det a tro at den f0rste kirka der var 
ei s tavkirke. Kristenretten i de gamle landskapslovene r ekner 
med som det vanlige at kirkene var av tre. Det var geisl
lighcten som f0rte inn steinbyggingskunsten i Norge, og det 
tok tid f0r den ble alminnelig. Men noe bevis for at det har 
sUitt ei stavkirke pa Lade, kan en ikke f0re. Somme ting tyder 
pa a t det kan ha statt ei eldre steinkirke der. Gerhard Sch0ning 
forteller i reisebeskrivelsen sin at en straks S0r for kirka 
har pl0yd opp «en Hob Kull og Steene, tildels smukt udarbei
dede »l ). Arkeologen Nicolai Nicolaysen melder at det fantes 
grunnmurer av en steinbygning to alen under jorda pa nord
sida av skipet i 18172 ) . Arkitekt Tverdahls unders0kelser syncs 
ogsa a ha godtgjort at steinen i de utvendige hj0rnene pa 
kirka har Vlllrt brukt f0r3). Sikre slutninger kan en ikke dra 
a v disse indisiene. Dessverre er det ikke foretatt noen syste
matisk undersakelse av grunnen omkring kirka i senere tid. 
Men muligheten rna sta apen for at den nuvrerende Lade 
kirke har hat.t en forgjenger i stein. Om en sa skal rekne med 
at det f0rst har vrert ei stavkirke og sa ei steinkirke fer den 
navrerende, eller at den f0rste kirka po. staden var av stein, 
far bli et apent sp0rsmal. Vi vet for lite til a kunne si noe 
best emt. 
. Koret er den mest uber0rte delen av kirka i dag. Her 
er til og med et.t av de opprinnelige vinduene bevart. 
det pa 0stveggen bak alteret. Det er av romansk, rundbuet 

1) Schonings Reise II s. 4. 

2) N. Nicola'ysen: Norske Fornlevninger s. 591. 8ml. ogsa KlUver : 
NOl'skc Mindesmrerkcr s. 44. 

3) Referat 1 Nidaros 25. mars 1938. 
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form, men den spisse kanten i omramningen pa yttersida 
er nrermest et gotisk fenomen. Slik som dette vinduet er, har 
de vel vrert de andre i kirka ogsa. I skipet skriver veggene 
seg for en stor del fra restaureringen i 1694, sa vinduene er 
nye her. Men de to sidevinduene i koret ser pa grunn av kle
bersteinskantene innvendig ut til a vrere pa opprinnelig plass. 
Flatene er imidlertid gjort st0rre ved at vinduets plan er 
flyttet fra yttersida av muren slik som ved 0stvinduet, og 
inn mot midten. En ble da n0dt til a rive ut klebersteins-inn
fatningen pa yttersida for a gj0re apningen st0rre. Kirkens 
opprinnelige vinduer var altsa betydelig mindre enn de na
vrerende. 

En detalj som tilh0rer kirkens oprinnelige utseende har 
en ogsa i den enkle portalen pa s0rsida av koret. Noen til

. svarende port i nordveggen har det neppe vrert. Den nisjen 
som fins der na, er av yngre dato. Det samme er tilfelle med 
nisjen rett bak alteret. 

Av interesse er ogsa sokkelen over grunnmuren1 ). Pa koret 
har. den en karakteristisk slakk profil som peker pa utgangen 
av den romanske stilperioden. Korbuen i Moster kirke har 
maken. Sokkelprofilen pa ski pet er anderledes, noe som ikke 
er sa sjeldent i denne tida. Den fins ogsa igjen i flere andre 
norske kirker bade i romansk og gotisk tid. Pa ski pets sok
kel vil en dessuten legge merke til en Opph0yd avsats pa S0r
veggen. Det har altsa vrert en inngang til kirka pa denne 
sida og. Og da bade vinduer og d0rer korresponderer i s0ndre 
og nordre skipvegg i de nordafjellske steinkirkene fra denne 
tida,2) har det ogsa vrert en port pa nordveggen. Etter Henrik 
Mathiesens utrykte meddelelse skal den ha vrert synlig i 
tidligere tid. Portal en ivestgavlen er sannsynligvis opprinne
lig slik den na star. 

Nar vi sa vet at det navrerende sakristiet skriver seg fra 
forrige hundrear, kan vi i tankene rekonstruere hvordan Lade 
kirke rna ha sett ut utvendig da den var ny. Den var bygd 
av grastein som etter en gammel og trover dig tradisjon skulle 

18 

I) Sm!. Herman Schirmer i Arsberetn. for Fortidsminnesmerkefore-
ningen 1902. 

2) Prof. Johan Meyer i Norsk Kunsthistorie I s . 142 ff. 



vrere brutt i Lahammeren, men sokkel, hjorner og innfatninger 
var av gronnstein eller kleberstein. Vinduene hadde som nevnt 
bade annen form og storrelse. Kirka har hatt tre portaler 
i skipet og en pa sorsida av koret. Videre er vapenhuset av 
ny dato, og dersom kirka fra forst av hadde no en takrytter, 
sa var den antakelig noe mindre enn den navrerende. Taket 
var dekt med tjreret takspan. Den opprinnelige kirka har altsa 
hatt en ganske annen karakter enn den har tatt etter at 
skiftende tider har endret og r estaurert. Men selve bygnings
form en har vrert den samme. 

Utseendet innvendig var nok ogsa temmelig forskjellig 
fra na. Bare det at vinduene var sa sma, matte gi rommet 
en annen stemning. Enten det var gjennomsiktig skinn, far
get glass eller treluker for vinduene, ble det halvmorkt i kirka. 
Lysene i koret stralte desto klarere. Noen god utsikt til det 
som foregikk i koret hadde menighet en imidlertid ikke. Kor
buen var nemlig mye trangere enn na. Sedvanlig pleide den 
vrere like stor som inngangsportalen pa vestveggen. Det var 
den dype klofta mellom lek og lrerd i den katolske kirken som 
ga seg utslag i dette. Koret var geistlighetens. Men om ut
synet var begrenset den veien, var det desto friere mot taket. 
Mellom alt sperreverket som bar takasene, kunne en se helt 
opp i r ostet. Gulvet var visstnok hellelagt, og veggene var de
korert i farger over kalkpussen. 

Innredningen var meget enkel. Bade benker og ovner manglet. 
Men i nrerheten av vestportalen i ski pet sto dopefonten. Plas
seringen der var et symbol pa at dapen var inngangen til den 
kristne kirke. Da dapen iallfall til a begynne med ble forrettet 
ved neddykning, matte dopefo.nten vrere adskillig storre enn i 
var tid. Sannsynligvis har skipet dessuten hatt to altere, ett 
pa hver side av korbuen. Iallfall pleier de litt betydelige kir
kene fra denne tida a ha to alternisjer pa den maten. Rodegrup
pen over korbuen horte nok ogsa til, den korsfestede med Maria 
og Johannes staende pa hver side. Prekestol fantes derimot 
ikke. En flyttbar lesepult i korbuen fikk gjore tjeneste i mid
delalderens kirker. 

Den viktigste og helligste del en av kirka var imidlertid koret. 
Her sto kirkens hovedalter, ' og kirkene hadde navn etter den 
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helgen hovedalter et var innvigd til. Lade kirkes hovedalter har 
imidlertid ikke vrert innvigd til noen egentlig helgen , men til 
d et h eZZige 7wrs. Dette kan vi se av seglet til presten Eirik 
Thoresson, som kaller kirka «Sancte Crucis de Ladu » altsa 
«det hellige kors' kirke pa Lade». Ladenavnet hadde imid
lertid sa stor tyngde a t navnet «Korskirka» ikke trengtc 
igjennom slik som f. eks. pa den bykirka pa Realskoletomta 
som ogsa var vigd til det hellige korset. N ar hovedaltrene ble 
vigd pa denne maten, brukte en a oppbevare en relikvie av ved
kommende helgen i en fordypning midt pa den store stein
plata oppa alter et. Om Lade kirke har eid noen splint av Jesil 
kors, kjenner vi ikke til. En kunne ogsa godt hjelpe seg uten 
virkelige relikvier i unntakelsestilfeller. 

Alteret har statt slik at lyset fra de to sidevinduene falt pa 
det. Derfor sto d~ nrermer e ostveggen enn na. Om den store 
st einplata som dekker alteret i dag er middelaldersk, kan en 
ikke si sikkert. Dersom den ikke er snudd, mangler den iall .. 
fall fordypning til r elikvier og de korsene som vanlig star 
pa oversida. Da kirk a fikk den navrer ende altertavla 
sist i 1600-ara, la iallfall denne stein plata pa alteret. Den 
ble da for kort, og en skjotte pa et stykke av tre. - P £l 
alteret sto de hellige karrene til alterets sakramente, der sto 
stakene til vokslysa som ble brukt under messen , og over alt 
dette hevet krusifikset seg som det fornemste smykke. Forst 
henimot slutten av middeiaideren fikk kirka en lay altertavle. 
Restene av den er bevart i allabastbiidene i den navrerende 
ta vIes nederste felter. 

Slik vi na har sett det rna kirk a ha fortonet seg for dem som 
s0kte dit ut gjennom middeiaideren. Omkring den la kirkegar
den, inngjerdet med stein. Der ble de dode jordet. Hovdinger 
og prester ble vanlig lagt inne i selve kirka, og utafor 
var det gjerne slik at hoyere rang forte med seg gravplass 
nrermere kirkehuset. Srerlig under takdryppet var det en rerl~ 

a fa sove sin siste sovn. 
Det er ikke mye vi f ar vite om Lade kirke i de middelalder

breva vi har. Dessverre er vi fattige pa kilder til Trondelags 
hi storie i middelalder en , det meste er kommet bort i tidens 
lop. Men av de kildene vi har, nevner noen diplomer prester 
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pa Lade, tidligst i 1290-ara. Vi skal sen er e komme tilbake til 
demo Et pergamentbrev fra 1430 gir kunnskap om at erke
biskop Aslak har visitert pa Lade, noe vi ogsa skal komme 
tilbake til. Den store fortegnelsen over erkestolens jordegods 
som kalles Aslak Bolts jordebokl) , nevner heller ikke kirka 
direkte. Boka skriver seg fra 1430-ara og meddeler blant annet 
a t biskopen oppholdt seg fem · netter i Lade under visitaser . 
I samme forbindelse nevnes det at en fylkeskirke skulle svare 
en arlig avgift til bispestolen pa to spann, den sakaldte cathe 
draticum. Med to spann menes det enten sm0r eller korn 111 

natura, eller den verdien en slik mengde matte ha i penger . 
I erkebiskop Olav Engelbrektssons jordebok2) fra omkring 
1533 er denne avgiften fra Lade kirke oppf0rt med ett spann . 

Borsett fra disse streifene over fylkeskirkens historic, 
er kildene t emmelig tause. Det gjelder dessverre ofte i norsk 
historie det kjente ordet at saga har glemt hva hun visste. 

D e andre kirkene. 

Er opplysningene sparsomme om Lade kirke, sa er de det 
enna mer om de andre kirkene innafor det gamle Strindas 
grenser. Vi kjenner tre med sikkerhet: BTatsbeTg} Malvik og 
Mostadmarlw. De er opprinnelig det som Frostatingsloven 
kaller h0gendeskirker, men vi vet ingenting om hvordan 
de blev til. Disse kirkene var nemlig av tre, og levetida der es 
ble derfor ikke sa lang som Lades. Imidlertid er det rimelig 
at de tilh:'Jrer den store kirkebygningsp~.rioden da soknedan
nelsen fant sted. 

Den eldste kilden til kunnskap om Bratsberg og Malvik 
kirker er ogsa Aslak Bolts jordebok. F 0r fins det ikke noen 
antydninger om dem en gang. Og heller ikke Aslak Bolt nev
ner dem uttrykkelig. Men en av Malvikgardene kalles ddrkio 
manuik» - Kirkemalvik - og det viser at kirka altsa var til. 
Videre er det i samband med en gave til erkestolen nevnt at 
garden «liidh» - Lia - ligger i «bratzberg sokn j kleppeboo) . 
Det matte vrere kirke i Bratsberg nar bygda var eget sokn. 
Nar det her star at Bratsberg h0rte til Klrebu og' denne notisen 

1) Utgitt av P. A. Munch 1852. 
2) Utg itt 1926, s. 33. 
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fins under Gauladalsfylke, sa ma det nok bero pa en feil. 
Ellers r ekner jordeboka nemlig opp blant erkestolens eien
dommer garder som Bj0rka, Randlia og Digre, og de er sam
lClen med flere andre garder i Bratsberg plassert i lag med de 
andre strindagardene under overskrifta «A strindh». Brats
berg har nok mot P. A. Munchs antakelse h0rt til Str ir'-da·· 
fylke1 ), og kirk a der har vrert anneks til Lade. - Foruten 
Aslak Bolt er det bare Olav Engelbrektssons jordebok som 
nevner disse to kirkene i middelalderen. I lista over cathedra
tica er de oppf0rt under Strinda , men det star ikke noe om 
hvor mye de skulde betale. Dersom de har betalt noe , h ar det 
vrert halvparten av Lades avgift, altsa et halvt spann hver . 
Vi vet ikke hvilke helgener disse kirkene var vigd til. 

Kirka i Mostadmarka er ikke nevnt i no en av de tilgjenge
lige kildene fra middelalderen. Nar den ikke er nevnt f . eks. 
av Olav Engelbrektsson , ma det komme av at den har vrert et 
lite kapell uten f ast e inntekter . Etter Aslak Bolts jordebok 
skulle nemlig aIle kirker som hadde tiendeinntekt betale ca
t hedra ticum. Vi vet ikke noe om denne kirka f0r den t rond
hjemske Reformats av 1589. 2 ) Dette er en oversikt over de 
kirkelige og geistlige forholdene i bisped0mmet , og den nevner 
«Modst ad» ved sida av de andre kirkene i Strinda . Det er 
imidlertid Gerhard Sch0ning som gir de fyldigste opplysnin
gene om denne kir ka .3 ) Den har hett St. Maria k i r k e) og ved 
den har det vrert «en hellig Kilde, kaldet St. Mari Kirelle, hos 
hvilken har ligget en stor Mrengde St ave og Krykker , efter 
Syge, som have bes0gt denne Kilde» . Sch0ning forteller videre 
at kjelda var g jengr odd pa hans tid , men det sto ei stang 
oppreist der. Valfarten dit for egikk pa Maria Magdalenas 
dag den 22. juli. Det var altsa henne og ikke J omfru Maria 
k ir ka var innvigd t il. 

Det lille kapeUet i Mostadmarka ma alt sa skrive seg fra 
middelalderen. Og da kjeldedyrkelsen e1' mye eldre enn kris
tendommen, er det rimelig at kirka ble reist tidlig. Den under

') P. A. Munch: Hist ori sk-geogl'aphisk Beskrivelse av Kongeriget 
Norge s. 77 f f. O. Rygh : Norske Gardnavn e XVI s. 375. 
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3) S choning : Reis e II s . 210. 



kraften en mente oppkommet pa VoUan hadde, ble tatt j 

kirkens tjeneste. Festpilegrimene til HeIlig Olav i Nidaros 
bes0kte nok ogsa Mostadmarka pa veien fra Skard0ra og 
gjennom Selbu til helgenbyen. Til tross for at Mostadmarka 
var ei Jita bygd og kirka bare ei lita stavkirke, sa har den 
sa visst ikke vrert den minst betydeJige av strindakirkene j 

folks omd0mme. Tradisjonen hos Sch0ning vitner om at den 
har spilt en roUe som valfartshelIigdom. 

Foruten de nevnte kirkene som altsa er sikre, fins det 
no en mer e11e1' mindre svevende tradisjoner om andre kirker 
i Strinda. 

Oppc ved Jonsvutnet viI foikesagnet at det skal ha ligget 
ei kir ke pa odden ved Lekstad. Dette sagnet er SV[Brt usikkert. 
Tradisjonen om brudef01get som druknet utafor odden pi\, 
kirkevei holder heller ikke stikk. Det dreier seg her om en 
bat med sju mennesker som kom fra bryllup pa 0vre Jervan 
og kollseilte ved Brottan pa 0stsida av vatnet, etter det 
Kirsti Simonsdatter Gullkj0nnas (f0dt omkring 1800) for
talte1 ). At baten skulle over til L0kstadsia har jo ingenting 
med en eventuell kirke a gj0re. At det pa Espas har vrert en 
kirkelig messingkandelaber som na tilh0rer Videnskapssel
skapet, beviser heller ikke noe. Sannsynligvis har odden vrert 
landingsplass for folk som skulle til Bratsbergkirka fra den 
andre sida av vatnet. Dette har skapt betegnelsen «kirk
odden». Kanskje det ogsa har spilt inn at L0kstad h0rte til 
kirkegodset i Klrebu. 

En enda usikrere tradisjon forte lIes fra den andre sida av 
Jonsvatnet. Etter den skal det i lengst forsvunne dager ha 
statt ei kirke i nrerheten av Solem, og ei pa Bromset i Malvik. 
D2n siste nevnes ogsa av Sch0ning2). Muligens er det to for
skjellige utforminger av samme tradisjon. Den har nok ikke 
srerlig stor verdi. 

Den eneste av disse tradisjonene som fortjener en nrermere 
overveielse er den som gjelder N ervik e11er Presthus. Sch0ning3 

1) Meddelt av Ole Dahlen, Bratsberg. 
2) Schoning : Reise II s. 210. 

3) Sammesteds s. 8. 
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forteller at det ved garden Viks nedfalne grunnmurer sto to 
bautasteiner som skulle ha dannet inngangen til en kirke
gard. Folk kalte stedet Kirkleet. Sch0ning nevner tradisjonen 
am at det skal ha statt ei kirke der og henviser til gards
[)avnet Presthus. I en ann en form m0ter vi tradisjonen femti 
ar senere. Antikvaren KlUver forteller da at pa garden Nervik 
«fins rudera av en kirke med dens kirkegard, for hvis port 
star end a to 2% alen lange stener. Etter gamle sagn har her 
v~rt et kloster» 1 ) . 

Klostersagnet forklares ganske enkelt ved at Presthus har 
v~rt klostergods. Med hensyn til kirka sa var allerede Sch0ning 
skeptisk fordi han ikke kunne finne det minste skriftlig om 
den. Det har en heller ikke funnet senere. Spar av noen kirke· 
gard fins heller ikke. Dessuten rna en vcere klar over at de 
to bautasteinene intet har hatt med no en kirkegardspori A 
gj0re, sa mye mer sam det opprinnelig har v~rt tre steiner. 
Noe sikkert kan en hellei' ikke bygge pa gardsnavnet Prest
hus. Det kan v~re oppstatt fordi garden har vcert preste
bolig. Men det kan ogsa bety at garden hal' v~rt kirkegods 
og i den egenskap brukt av en prest sam bodde pa en al1nen 
stad. 

Imidlertid hal' denne tradisjonen st0rre bestemthet en11 de 
andre. Og det er ett hensyn sam kunne tale for at det er noe 
i den. I middelalderen val' det nemlig ofte at mektige menn 
reiste ei privat kirke pa garden sin og holdt egen prest til 
den2). Na vet vi at den opprinnelige garden Vik omkring Vik 
elva val' en vel dig eiendom f0r den ble delt.Eieren matte v~re 
noe av en h0vding, og det er meget tenkelig at en slik stor
bonde bygde et privatkapell pa garden sin. En gardpart kan 
da v~re skilt ut fra hovedb0let til den presten sam betjente 
kirka. Dette er ei rimelig forklaring pa den sterke tradisjonen 
Men noe sikkert kan det ikke sies f0r vi finner bevis for at 
det hal' ligget en kirkegard del' eller fiBBer skriftlige vitnes
byrd om at kirk a har eksistert. Dersom den har eksistert, 
hal' det nok v~rt ei trekirke hvis spor forlengst er utslettet. 

1) L. D. Kli.iver: N orske Mindesmcerker S. 44. 

2) Edv. Bull i Det norske folks liv og historie II S. 165. 
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Den ma ogsa ha tilh0rt en forholdsvis tidlig periode av var 
kristne middelalder. 

Tradisjonen om kirka pa Teslia er derimot riktig nok. Men 
den kirka h0r er den nyere tida til. 

Geistligheten og geistlige Jorhold. 

Har vi fa middelalder ske etterretninger om kirkene, sa har 
vi enna f rerre om pre stene og de geistlige forhold. Fra dp. 
fire-fem hundre ar a det dreier seg om, kjenner vi navnet 
bare pa to sokneprester. Den sedvanlige mangelen pa kilder 
fra det nordafjellske far brer e hovedskylda for dette. Men 
dessuten spiller en srerlig vanskelighet inn for Strindas ved
kommende i slutten av middelalder en. Soknekallet ble nemlig 
gjort til det som professor Ludvig Daae kalte «et geistlig 
underbruk ». Det ble lagt til Nidaros bispestol som en del 
av erkebispens inntekt. Mens en vise pastor betjente kallet. 
fikk erkebispen de prestelige inntektene og var i navnet 
sokneprest i bygda. Under slike forhold er det rimelig at de 
stadig skiftende visepastor ene eller kapellanene forsvant i 
skyggen av den mektige arbeidsherren sin. Og det gis sjelden 
opplysninger om kallet, et forhold som for resten yarer ogsa 
i etter eformatorisk tid. 

Som f0r nevnt fins det noen fa diplomer som omtaler prester 
i Strinda. De to eldst e skriver seg fra 1290-ar a og er et slags 
innlegg i den uhyggelige striden mellom erkebiskop J 0rund 
og domkapitlet . Dette besto av de 24 kannikkene ved dom
kirka og utgjorde erkebispens r ad. Denne institusjonen hadde 
etter hvert fatt bade makt og gods, og dette ville J 0rund 
bremse. Sa tok han fra kapitlet en del av inntektene og r etten 
til a delta i for valtningen av erkestiftet. Det ble en s0rgelig 
strid som antok uhyggelige former. Kannikkene samlet vitne
pro v om r ettighetene s ine for a fa dom i saka. Omkring ar 
1293 utstedte abbed Arne i Nidarholm kloster og presten 
Eirik Thoresson pel Lade et brev om de r ettighet er kapitlet 
hadde1 ). Og noen ar sener e, antakelig i 12!)9, vender de to 
samme seg til Hakon v Magnusson og ber ham hjelpe kan·· 

1) Diplom a ta rium N orvegicum III nr. 35. 
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