
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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nikkene til a fa retten sin igjenl). Eirik Thoresson kaller seg 
i det f0rste brevet «Eirik Thores son a Ladum». Det f0l"ste 
av disse breva har enna segla i behold. Eirik Thoressons segl 

Eirik Thoressons sigill . 

er som en vil se av bildet, 
me get godt bevart. Det e1' 
a v samme type som de 
vanlige geistlige sigillcllf' 
fra den tida. Forsida viser 
Maria med barnet i en go
tisk portal med en bispe
figur under og en del vis 
uleselig innskrift med ei- ' 
ermannens navn omkring. 
Baksida viser ei korsfes
telsesgruppe med kirkens 
navn, Sancte Crucis de 
Ladu, langs randa. De 
geistlige sigillene fra mid
delalderen gir som regel 
beskjed om hvilken kirke 
presten h0rte til. Etter 
kirkeretten skjedde nem
lig ordinasjonen alltid til 
ei bestemt kirke2 ). 

Mer enn et glimt mn i forholdene i Strinda gir disse breva 
ikke. Men vi ser at bygda har egen sokneprest. En biskoppelig 
kapellan ville ikke blitt spurt i ei sa viktig sak og hadde vel 
heller ikke toret vitne mot sin herre. Dernest ser vi at Lade 
var prestegard. Nar presten nevner navnet sitt i samband 
med et gardsnavn pa denne maten, gar det pa prestegarden. 
En t0r vel ga ut fra at Lade som kongcne egnet til seg fra 
den slagne jarleretta, ble gitt til fylkeskirka blant det godset 
den fikk til underhold~). Og det er rimelig at fylkeskirkens 
prest tok bolig pa Lade temmelig tidlig, kanskje samtidig 
med at kirketjenesten kom i ordnede forhold4 ) . 
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2) Edv. Bull: Folk og kirke i middelalde r en s . 2o . 
") Anders Todal: Soga urn L a de s . 32 ff. 
") 0. Olafsen: Norsk pres tegii.rdsliv s. 22. 



Videre kan vi slutte at strindapresten matte vrere en ansett 
mann pa grunn av at han er med og gir dette vitnesbyrdet 
til domkapitlet. Vi t0r vel ogsa r ekne med at han satt i det 
vi i var tid kaller et fett kall. Selv om Lade kunne vrere delt i 
flere bruk, sa hadde han nok en god gard. Og Strinda var JO 
den st0rst e bygda i Uttmndelag, sa inntekten til presten var 
sikkert ikke blant de minst e. 

Til a begynne med ble prestene 10nnet ved avgifter for de 
kirk2lige handlingene og del vis en fast betaling fra de en
kelte gardene, pre::;treida. F ra Sigurd J orsalfares tid ble disse 
bet alingsmatene avl0st av tienden. Av den fikk bispen, presten, 
kirka og de fattige hver sin fjerdepart. Den gjaldt til a be
gynne med bare det som vokste pa aker en , men ble etter
hvert ogsa betalt avaIl annen inntekt. I ei jordbruksbygd 
som Strinda matte tienden under normale forhold bli et 
ganske stort bel0p. Noen n0d led nok strindapresten ikke, 
selv om de jevne prestene stort sett levde temmelig tarvelig . 

Stor kunnskap om Strinda far en altsa ikke av disse di 
plomene. Det samme er tilfelle den tredje gangen det nevnes 
en prest her ! ) . Og der er til og med seglet kommet bort. 
Brevet er en kontrakt om at en ung gutt skulle ha kost ved 
kannikkenes bordhold og ga i skole hos dem for en nrermere 
bestemt pris. Som vitne til denne kontrakten nevnes sammen 
med fern andre d ual' prestr a Ladum». Brevet er utstedt 
2. mars 1327. i ei tid da det var stor prestemangel i erkestif
t et 2 ) . Men Strinda hal' a ltsa hatt sin prest. Bor tsett fra 
dette ene trekket kjenner vi intet til sira Ivar. 

F ordi opplysningene er sa sparsomme, vet vi heller ikke 
nar kallet gikk over fra sokneprestembete til biskoppeJig 
underbruk. Samtidig begynner altsa rekka av underordnede 
visepastorer. Et visst holdepunkt kunne en vente a finne 
i det pergamentbrevet sam handler am erkebis~op Aslak Bolts 
visitas pa. Lade 29. desember 1430:1 ). Her samtalte biskopen 
med b0ndene om en gammel kornavgift sam etter Frosta
tingsloven skulle ytes til de fattige Mikkelsmessedagen4 ). 

I) D . N . II nr. 161. 
t) 8m!. D. N . VI nr. 11l. 
:1) D. N . V nr. 601. 
.1) F ros t a tingsloven II k ap. 33. 
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Denne lovbestemmelsen var gatt i glemmeboka, og na fikk 
erkebiskopen gjenopptatt den i ei ny form. B0ndene lovte a 
betale avgiften til St. Olavs alter i domkirka, det alteret 
som sto i det vesle kapellet over J onsstuka i s0ndre tverr
skip. I Aslak Bolts jordebok star det ei liste over altrene og 
hvilke bygder som skulle betale til hvert enkelt. 

I dette brevet star det at forhandlingene foregikk i preste
stua pa Lade, «j prestofuone a Ladum». Na brukes jo uttrykket 
prestestue i senere tid om et rom hvor presten tar inn nar 
han kommer langveis fra for a holde gudstjeneste. Men diplo
mer som er samtidig med dette, viser at prestestuer fantes 
pa prest egardene ogsa1 ). Det er derfor mulig at Lade enna 
var prestegard og at bygda hadde sin egen sokneprest. Sik
kert er det imidlertid ikke av den grunnen. Men avgj0r ende 
for sp0rsmalet er den lista over visitasopphold som biskop 
Aslak har med i jordeboka si2 ). Etter den skulde han ha rett 
til fritt opphold et best emt antaIl dager pa prest egardene ved 
visitasbes0k. Na vet vi at bispene bare tok inn hos hoved
prestene. I erkestiftet var det 34 hovedkirker, hvor biskopen 
brukte a visiter e fra to til seks netter. Nar det da sta r at 
han skuIle ligge fern netter «j ladha», sa viser det at kallet 
rna ha sin egen sokneprest. At han ikke er nevnt i brevet 
fra 1430 beviser ikke det motsatte. Soknepresten nevnes heller 
ikke i aIle de andre breva om Mikkelskornet som er bevart fra 
bygdene i erkestiftet. 

Vi rna da r ekne med at Strinda enna omkring 1430 var e t 
fritt kall. Men f0r 1495 rna iallfall frihetstida v<ere forbi. 
Fra dette aret har vi nemlig et latinsk brev fra pave Aleks
ander VI som tydelig forutsetter at erkebiskopen er blitt 
sokneprest3). Den 2. mai 1495 bevilger nemlig paven en s0k
nad fra Helgeset er kloster om stadfestelse pa en gave fra erke
biskop Gaute Ivarsson. Han hadde gitt det fa ttige klosteret 
de prestelige inntektene av Lade kirke og halve tienden av 
Andenes kirke. Det er selvsagt at erkebiskopen ikke kunne 
gi bort presteinntektene i Strinda uten at han selv hadde 
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I) D. N. V nr. 598 og 602 . 

~) Sm!. Ludvig Daae: En Kremike om Erkebiskopperne i Nidaros b . 149. 

3) D. N. XVII nr. 766. 



Brevet om A slak Bolts visitas pa Lade. 

Gam m e lno rs k t e k s t: 
Ollum monnum t h eim som thett a bref se eller heyra kungerom wy 

Swein E r iksson dekin j Nidros Gulbrander Ellingson officialis Thorstein 
Niclisson cannuk ther sama stadz I var Einarsson Sig urder Geualdzsson 
ok Predel' Thordasson , loghrettis men a t ther warom wi j hia ok heyrdom 
a j pl'estofuone a Ladum femta dagh j iulom tha war wyrdelig h herra 
og andelig hen fadher herra Aslak medh g udz myskun erkibiskopl' j 
Nidros war jn officio visitacionis a Ladhum tha hafde ha n sam ta l med 
bondom af Vtstrind ok Indstrind vm Michels k orn som leinge hefuir 
vilradis farit samtychte tha a ll re bendene j f orscrifne sokn m ed godhull1 
vi lia ok fulla lofua t eki a t the skul re hwort aar gredhliga vt gera ad
hernrempt Michels korn ok skal koma till sancti Olafs a ltare j dom
kil'kiunne ok theim k a nnuk som adhernempt a ltare eigher fire tidher ok 
bena h a ld som ther sk a l fire gerast a lmoghsens wreghna. Til sannande 
her vm settom vy war jnsighlre fore thetta bref er g iort war j Nidl'os 
a nne domini MCDXXX die sancti Thome archiepiscopi et martiris. 

Oversettelse: 
Aile m enn som ser eller herer dette brevet kunngjer vi Svein Eriksson, 

dekn i Nidros, Gulbra nd Ellingsson, officialis, Thorstein Niklisson , 
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rett til demo Allerede en av de tidligere erkebispene hadde 
gitt klostret bispetienden av Lade med annekser1 ). 

Sannsynligheten taler da for at Strindas rolle som fritt 
embete med egen sokneprest er utspilt en gang mellom 1430 
og 1495. Mere bestemt er det urad a tidfeste hendinga med de 
kildene vi har til radighet. Men de administrative forandrin
gene som ble foretatt ved Gautes tiltredelse i 1475 kunne 
vrere et hovelig tidspunkt. I aIle fall medforte de nye for hol
dene store forandringer. Det er vel na prestegarden Lade 
gar over pa Bakke klosters hender. Og kallet blir betjent av 
en biskoppelig kapeIlan, som etter tidens skikk bodde i Erke
bispegarden ibyen. Det kan vi skjonne ogsa av at de ugifte 
visepastorene etter reformasjonen i lang tid fortsatte med 
a bo hos biskopE:n. 

Rent kirkelig sett betydde nyordninga ingen fordel for 
strindingene. Det personlige sambandet mellom prest og me
nighet ble losere enn for. Og det skulle ga nesten 400 ar for 
Strinda igjen ble lost fra sambandet med bispestolen og pa 
ny fikk sin egen sokneprest. 

Klostervesenet. 

Ved sida av de faste prestene i Strinda var det imidlertid 
ogsa andre, nemlig klostergeistligheten. Omkring kirkesentret 
i Nidaros matte aIle nye stromninger komme tidlig og sterkt. 
Erkestiftet fikk ogsa det f0rste klostret i Norge, Nidarholm, 

1) D. N. XVII nr. 770. 

k annikk samme stad, IvaI' Einarsson, Sigurd Gevaldsson og PedeI' 
Thordsson, lagrettemenn, at vi val' til stede og h0rte pi\. i prestestua 
pi\. Lade femte dag i jula, da v:h verdige herre og i\.ndelige far Aslak, 
med Guds miskunn erkebiskop i Nidros, val' i embetsmessig visit as pa 
Lade. Da hadde han samtale med b0ndene bade fra Utstrind og Inn
strind om Mikkelskornet som lenge hal' vrert i uorden. Da samtykte 
aBe b0ndene i f0rnevnte sokn av f ri vilje og med rerlig handslag i at 
de hvert a r n0yaktig skuBe utrede nevnte Mikkelskorn. Og det skal 
komme til Sankt Olavs alter i domkirka og den kannikken som hal' 
nevnte a lter for gudstjenester og b0nnehold som skal foretas del' pa 
almuens vegner. Til bekreftelse pa dette setter vi yare segl pa dette 
brevet som ble skrevet i Nidros det Herrens i\.r 1430 pi\. ekebispen og 
martyren Sankt Thomas' dag. 
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