
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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og foruten dette etter hvert sju andre. To la i Strinda, nonne
klostret pa Bakke og munkeklostret pa Eigeseter. 

Det er rimelig at to slike institusjoner innafor bygda matte 
bety noe for folk flest ogsa. Det er kjent hvordan klostrene 
bidro til a fremme flere n~ringsveier, at de innf0rte nye typer 
bade av husdyr og av nyttevekster. Men de ma ogsa ha hatt 
en rent andelig betydning, selv om den nok ikke har vrert sa 
srerlig stor. Klostervesenet kom i det hele aldri til a slii igjen
nom i landet vart. Munkene var bare fa, og de frerreste av 
klostrene greide a samle noe stort jordegods. Betegnende er 
det at Chr. Lange i det store verket «De norske Klostres 
historie» praktisk talt ingenting har a si om den andelige 
innvirkningen, bortsett fra tiggermunkene som jo var si tids 
lekpredikanter. At strindingene har lyttet til forkynnelse 
fra tiggermunker i byklostrene er en selvsagt sak. Men de 
to strindaklostrene var bade eldre og nrermere inn pa livet 
av folk. Vi ma rekne med at klosterkirkene bade pa Bakke 
og Eigeseter ble bes0kt av bygdefolket. Klosterkirkene hadde 
hovedinngang utafor klosteromradet, et tydelig tegn pa at 
en ventet folk utafra til kirka. 1 ) Klostrenes kirkegarder sto 
ogsa apne for menigmann, og det forutsetter en viss sjele
s0rgerisk kontakt mellom klosterfolket og b0ndene. Det var 
heller ikke sjelden at folk tinget seg inn i et kloster for resten 
av dagene sine mot a betale en viss sum enten i rede penger 
eller i jordegods. Dette matte og ha sitt a si i andelig hen
seende. Men en ma som sagt vrere varsom med a trekke alt 
for store veksler pa klostrenes innsats pa det andelige om
rade. Derimot kom klosterfolket mye i samband med bygde
folk som forpaktet jord av dem" og de tilgjengelige kildene 
forteller overveiende om dette forhold. 

«Nunnoseter a Bacca» 

nevnes f0rste gang i et lite sagabruddstykke om skalden Einar 
Skuleson, kvadet «Geisli »s store dikter. Han hadde vrert pa 
bes0k i klostret og kom derfor for sent til kongens bord.2 ) 

Det var kong 0ystein Haraldsson som regjerte fra 1142 til 
1) Sm!. Schonings grunnriss av Elgeseter kloster i Reise I s. 8. 
2) Formanna sogur VII s. 353. 
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1157. Bakke nonnekloster er altsa eldre enn midten av noo
ara, men ellers vet vi ikke nar det er stiftet. Klostret h0rte 
til Benediktinerordenen, savidt en kan skj0nne. Aslak Bolts 
jordebok sier nemlig at erkebiskopen skulle visitere del' pa 
evangelisten Johannes' dag den 27. desember, og det val' 
bare benediktinerne og augustinermunkene som sto under bis
penes overoppsyn pa den maten. Hvem som stiftet klostret 
vet vi ikke. En har gjettet pa en av kongene fordi Lade h0l,t" 
til klostergodset. Men dette var jo tilfelle f0rst i senere tid. 

Bakke kloster val' antakelig vigd til Maria. I Sverres saga. 
fortelles det at kongen bygde et langskip som han innvigde 
til jomfru Maria og kalte «Mariasuda». For at Maria skulle 
vrere vakt og verge for ski pet, ville han gi henne slike ting 
som bruktes til gudstjeneste. Han fordelte gavene pa Mari&
kirka i byen, Eigeseter kloster og Nonneseter pa Bakke l ). 

Dette viser at klosterkirka pa Bakke var ei Mariakirke. 
FOr0vrig har vi ytterst fa etterretninger om Bakke kloster. 

De som har med kongehistorien a gj0re er nevnt i Ottesens 
avsnitt «Strinda i sagn og sagatid». Opplysningene gjelder 
ellers mest testamentariske gaver og gardhandler. Nar kun
ger, bisper og andre stormenn d0de, brukte de ofte a testa
mentere noe av eiendelene sine til kirker og klostre. Det er 
flere eksempler pa slike gavel' til Bakke i Diplomatariet. Det 
kunne vrere garder, s01v til sjelemesser, fisk og t0y av for
skjellig slag. Blant giverne er det bade geistiige og verdslige 
menno Erkebiskop Arne Vade ga ved testamente i 1349 blant 
annet enn kalk2 ). Klosterkirkens utstyr hal' altsa hatt forneml 
opphav. Av de gardene klostret fikk, hal' vi bare kjennskap til 
noen fa. Det val' rimelig at en mest mulig s0kte a skaffe seg 
eiendom i nrermeste nabolaget. Men fra middelalderen har vi 
bare et par opplysninger om gardhandler i Strinda.. Vi far 
greie pa at Saksvik h0rte til klostergodset i 1359, da garden 
ble festet bort til en Jon Sigurdsson og arvin gene hans3 ). 

Erkebiskop Gaute hal' en tilf0yelse i Aslak Bolts jordebok 
om at han byttet til seg Grilstad fra klostret. Og i 1536 make-

I} Sverrc-soga. ved Halvdan Koht, s. 105. 

2) D. N. V nr. 212. 

3) D. N. II Dr. 354. 
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~kiftet abedissen 0degarden Verkland med en del av Torp1). 
I Torp atte klostret tidligere en del, som det etter Aslak Bolts 
jordebok hadde skiftet til seg fra ham mot en gard pa R0ra. 

Med hensyn til beboerne i Nonneseter pa Bakke gir deri
mot diplomene noen antydninger. Klostret ble ledet av en 
abedisse, som hadde en kvinnelig nestkommanderende i prior
issen. Hun matte dessuten ha en prest for gudstjenestens 
skyld og en radsmann som nrermest var klostrets 0konom. 
De to siste funksjonene kunne vrer~ forenet hos en mann. 
Nonnene har sikkert ikke vrert mange. Men ved siden av dem 
har det vrert ei rekke leks0stre, som kj0pte seg inn for a 
trygge alderdommen sin. Ei av dem var nok den Brynhild 
Kolbeinsdatter som 26. februar 1432 avhendet 12 spann i 
Grendal i Rennebu til Nidaros kapitel. Dette foregikk i dag
ligstua i klostret, og det er presten og radsmannen Svein 
Rolfsson som ordner saka2 ). 

Men leks0strene beh0vde ikke a vrere gamle. En satte ofte 
inn unge fornemme piker i klostrene for a gi dem ei h0velig 
oppfostring. Folkevisesamleren M. B. Landstad vil finne et 
minne om dette for Bakke klosters vedkommende i et vise
fragment fra Telemark. Visa er typisk middelaldeFSk og gar 
na under navnet «Nordan for Trandheim». Der Iyder ett av 
versene sa: 

Og nordan for Thrandheim der stende eit hus 
der site min krerast og brenner voksljos. 

Dette huset nordan for Trondheim kan neppe vrere noe annet 
enn Bakke nonnekloster, sier Landstad3 ). 

Av abedissene kjenner vi bare to. Den ene er Kristin, som 
\ i 1359 bygslet bort Saksvik, og i samme brevet nevnes den 

cneste selvstendige radsmannen vi vet om, SigUrd Thoresson. 
Den andre abedissen vi kjenner er den siste i rekka, Benedicta 
Jonsdatter, som nevnes i samband med makeskiftingen av 
Verkland med Torp i 1536. Av priorisser nevnes bare Lucia, 
som var tilstede med aile s0strene da Brynhild ordnet med 

1) D. N. V nr. 1080. 
2) D. N. V nr. 611. 

3) M. B. Landslad: Norske Folkeviser, Christiania 1853, s. 558. 
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gaven i Grenda!. Av prestene fins «Endridi prestr a Bakka» 
som vitne til en avtale i domkapitlet i 13331). Dessuten omtales 
den ovenfor nevnte Svein Rolfsson som bade prest og rads
mann. En «herra Lodens a Bakka» opptrrer ogsa som testa
mentvitne og ved andre h0ve omkring 13002 ). 

Den eneste av disse vi har litt bedre greie pa er Benedicta 
Jonsdatter. Hun var som nevnt den siste av abedissene og 
matte derfor oppleve at reformasjonen opphevet klostervesenet 
og dro inn klostrets eiendom under kronen. I de bevegede 
dagene var det den mangfoldige abbed Mattias pa Tautra 

. simpelt hen fors0kte a selge klostret sitt. Da han blc arrestert 
pa grunn av aile vidl0ftighetene sine, viste det seg at han 
hadde stukket unna en del s01vskjeer hos fru Benedicta, som 
ble n0dt til a utlevere demo Da Bakke kloster ble opphevd 
ved reformasjonen, fikk bade hun og de andre nonnene opphold 
i klostret til sin d0dsdag i henhold til Kristian III resess. 
Gerhard Sch0ning har i de utrykte samlingene sine i Det 
Kongelige Bibliotek i K0benhavn en meddelelse om at hun 
d0de i 1561. Klostrets verdslige bestyrer klaget for resten 
svrert over at han ikke kunne fa mer ut av jordegodset enn 
det som gikk med til a underholde de forhenvrerende kloster
fruene. 

Bakke klosters bygninger har etter Sch0ning ligget der hvor 
hagen var pa hans tid, og fasaden skal ha vent mot 0St ener 
syd. Anerede pa hans tid var aile levninger av bygningene 
forsvunnet3 ). Men sannsynligvis sto de til 1564 da svenske
hreren under Claude Collart 0dela bade Bakke og Eigeseter. 
Klosterkirka var av stein, da det i kongebrev av 24/12 1606 
ble gitt lov til a ta stein fra den gamle kirka pa Bakke til 
Var Frue kirke4 ). Ellers har en ved graving i Kirkegata 36 
og 38 st0tt pa kirkegarden, som etter vanlig skikk la pa 
nord- og 0stsida av kirka. 

Mcd hcnsyn til jordcgodset so. har en ingen jordcbok fra 
den katolske tida. Men godset vedble a besta under en verds
lig forstander etter reformasjonen. En jordebok fra 1658 

1) D. N. IV nr. 202. 
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viser at klostrets eiendommer har vrert betydelige. De bel0p 
seg til 306 spann 1 0re 7 marklag og 1641/6 vag fisk med bygsel 
og 32 spann 1 0re 3 marklag og 15 2/3 vag fisk uten bygsel. 
Dessuten leding 38 vag 2 1/2 pund sm0r, 1391/3 vag mel, 401/2 
vag fisk, 16 11/12 vag korn, 1/2 tynne laks og 38 graskind 
foruten arbeidspenger 36 rdr, brenneved 300 lass, grunnleie 
15 rdr og tiende i korn 2385/8 tynne, i penger 32 rdr, i fisk 
45 vag og i ost 6 1/2 vag1 ). 

I Riksarkivets Rentekammerregnskaper fins det en forteg
nelse over jordegods tilh0rende Bakke klosters len fra 1650. 
Bare landskylda av klostergodset pa Strinda utgj0r da 54 spann 
og 18 marklag, medreknet avgiften av en del kverner. Klostret 
atte da f01gende garder helt eller mest del vis : Ranheim, Rot
voll, Overvik, Torp, Vollan, Bostad, R0nningen, Haugan, Ekren, 
Presthus, Belbuan, Stikkelstad, 0ydalen, Kystad, Brurak, Stav, 
Fjermstad, Grilstad, Moholdt, Steindal, R0stad, Engelsas. 
Reinas, Bakkaune,' Solem, Vik, Valset, Kval og Jervan. Pa 
noen av disse gardene var det flere bruk, hvor klostret hadde 
en part. Na kan en selvsagt ikke se bort fra at det har fore
gatt bade kj0p og salg og makeskifte i etterreformatorisk tid. 
Men ogsa mens nonneklostret besto, rna det ha hatt store 
eiendommer i Strinda. En del av dem var nok gitt til vederlag 
for sjelehjelp, alderdomsforsorg eller gravplass, sa en rna 
rekne med at andelig samband mellom klostret og bygdefolket 
ligger bak. 

Monasteriurn «Sanctre Sedis» 

er det andre klostret i Strinda. Det la pa Eigeseter i nrerhe
ten av det navrerende Klosterdalen. Navneforvanskningen 
«Helgeseter» er en direkte oversettelse av Sancta Sedes, det 
hellige sete. F0rste gang klostret nevnes er i Sverres saga i 
sam band med Mariasudas sj0setting i 1183. Klostret fikk da ei 
korkape, liksom vi har h0rt at Bakke kloster fikk en del mes
seutstyr. Elgeseter har spilt langt st0rre rolle i nasjonalhisto-

1) Einar Musum i Nida ros 3. juli 1926. Til betegneIsene sm!. innled

ningen i gardshistorien I s. 87. 
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rien enn Bakke, men dette er ogsa behandlet i avsnittel 
«Strinda i sagn og sagatid». 

Eigeseter kloster har statt i det noyest e samband med dom
kapitlet i Nidaros. Det tilhorte Augustinerordenen, hvis med
lemmer var prestevigd og kaltes kannikker. Ordenen kaltes 
ogsa «kannikkordenen», et navn som vi ofte moter i norske 
diplomer1 ). En del av disse kannikkene levde i kloster under 
munkelofte, mens andre val' vanlige geistlige og medlemmer 
av domkapitlene. De forste kaltes reguliBre kannikker, de siste 
sekuliBre eller verdslige. Dette forholdet som var velkjent fra 
utlandet, ble overfort til Norge da vi fikk domkapitelinstitu
sjonen etter 1152. Da er de eldste augustinerklostrene stiftet, 
og iallfall i Nidaros ble klostret og domkapitlet sett pa som en 
slags enhet under erkebiskopens ledelse. Han var abbed i 
klostret og visiterte etter Aslak Bolts jordebok pa Thomas 
Beckets helgendag 29. des ember . Ett av de brev vi har nevnt 
fra abbed Arne i Holm og presten Eirik Thoresson pa Lade, 
nevner at erkebiskop og kapitel satte til leder av Kastelle og 
Elgeseter kloster den de selv ville. Da vi vet at erkebiskop 
0ystein ga Eigeseter mye jordegods og i det hele har vist 
klostret siBrlig interesse2 ) , er det rimelig a anta at han ogsa 
er stifteren. Stiftelsen foregikk vel da omkring 1170. 

A v det stedet i Sverres saga som er nevnt ogsa i samband 
med Bakke kloster, ser en at kongen ville gi gaver spesielt til 
Maria. En rna derfor ga ut fra at ogsa Eigeset er kloster var 
innvigd til Maria. Dette bekreftes av at klostrets segl fore
stiller den kronede Guds Mor med barnet og verdenseplet i 
hendene. I de utrykte samlingene har Schoning en tegning 
av seglet3). 

Heller ikke om Elgeseter har vi siBrlig fyldige etterretnin
ger . Bade de t estamentariske gavene og j ordegodset i mid
delalderen kjenner vi lite til. Det er stort sett de samme 
testamentene vi har a gjore med for bade Bakke og Eigeset er . 
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Blant annet betenkte erkebiskop Arne Eigeseter kloster pa 
samme mate som nonneklostret med en lukket kalk og to mark 
rent s0lv til sjelemesser. Det er heller ikke bevart mye om 
gardhandlene. For Strindas vedkommende har vi bare et par 
sene etterretninger. Under 0yna fylke i Aslak Bolts jordebok 
er det en tilleggsnotis fra Gautes tid. Den forteller at han 
skiftet til seg en hage som het Sprataval 0st for bruenden «l 
Trondem» fra Eigeseter kloster mot en gardpart pa Innemy. 
Vollan h0rte altsa klostret til. Den eneste bybrua gikk den 
gang litt 0stenfor den navrerende Eigeseter bru. Et brev fra 
r eformasjonstidens urolige dager forteller om et makeskifte av 
1f2 spanns leie «J een joordh som hether Haff steynre liggian
des j Laadhe presthe geldh paa Strindhen» til domkirkens kan
tor mot tilsvarende del i en gard i St0renl). 

Klosterfolket kjenner vi en del avo Da erkebispen var abbed, 
var den daglige ledelsen lagt i hendene pa en prior. Prioren i 
Elgeseter ser i allfall i eldre tid ut til a ha vrert meget ansett. 
Den f0rste vi kjenner er Svein, som var med og hyldet Hakon 
Hakonsson pa riksm0tet i Bergen Olavsdagen 12232 ). Han 
har 0yensynlig vrert erkebiskop Gudtorms h0yre hand. Den 
neste prioren vi vet noe om er Lambe, som ledet klostret den 
gangen hertug Skule Bardsson fant sin d0d der i 1240. Klost
ret har i det hele spilt ei framtredende rolle i 1200-ara. Vi 
kjenner enda to priorer fra dette hundrearet. Det er Trond 
«prior sancte Sedis de ordine Canonicorum». Han er med og 
utsteder to vitnemalsbrev i 12803 ). Det gjelder stridighetene 
mellom kongen og kirken. I 1297 opptrer Bjarne som testa
mentvitne i erkebiskopens malstue4 ). Under det f01gende 
hundrearet tier imidlertid kildene. Men pa 1400-tallet kjen
ner vi igjen no en av priorene. Sammen med to andre kloster
forstandere kunngj0r Arvid et vitnemal pa Aslak Bolts veg
ner i 14315 ). Og fern ar etter er «Gudhmundh Predhersson 
priare i Helgasretre» vitterlighetsvitne ved et jordskifte mel-

1) D. N. V nr. 1102. 

2) Soga urn Hakon Hakonsson, ved K. Audne, kap. 86. 
3 ) D. N . III nr. 16 og 20. 
4) D . N. II nr. 42. 
5) D. N . V nr. 606. 
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10m Aslak og domkapitlet. Sist i hundrearet m0ter vi en Ing
vald Jonsson, som ma vrere d0d f0r 1499, da ettermannen hans, 
Olav Tordsson, nevnes i et pavebrev1 ). Ingvald Jonsson var 
tidligere skolemester ved katedralskolen. Erkebiskop Henrik 
Kaltisen satte stor pris pa ham og ga ham forskjellige rere
fulle oppdrag. I 1465 s0kte han om a fa tre inn som regulrer 
kannikk i Elgeseter kloster. Da var han erkedekn i kapitlet i 
Nidaros, og erkebiskop Olav Trondsson hapet at Elgeseter 
skulle fa ei ny blomstringstid gjennom ham. Det var Ingvald 
som makeskiftet klostrets eiendom pa Vollan til erkebiskop 
Gaute. Og i Det Kongelige Bibliotek i K0benhavn fins det et vak
kert minne etter ham. Det er et latinsk handskrift som han har 
skrevet av og som i si tid har tilh0rt biblioteket pa Elgeseter. 
Idette handskriftet kalles han Ingvaldus J ohannis. Etterman
nen Olav Tordsson m0ter vi ogsa i det siste hundrearet klost
r et opplevde. I 1506 del tar han pa klostrets vegner i et stort 
makeskifte mellom erkebiskop Gaute og klostret pa den ene 
sida og 0stratretta pa den andre2 ). Olav d0de i 1534, da erke
biskop Olav Engelbrektsson stadfestet valget av broder Gun
nar Bj0rnsson til ny prior3 ) . Da var klostrenes tid stort sett 
til ende, men Elgeseter fortsatte likevel a besta. Enna sa sent 
som i 1540 har Gunnar radighet over klostrets gods. Det var da 
han skiftet bort et halvt spann i Havstein til domkirkens kan
tor. Men i 1546 ble klostergodset inndradd under kronen og 
bygningene utlagt til bolig for bisped0mmets f0rste evangeli
ske superintendent Thorbj0rn Olavsson Bratt. Som pa Bakke 
ble det ogsa her s0rget for at prior en fikk det han trengte for 
r esten avo dagene sine. Nar han d0de har vi ingen opplys
ning om. 

A v jevne prestemunker har kildene ogsa bevart en del. En 
av dem kalles i et testamente «diakn i H elgasetter», og det 
betyr vel nrermest at han fungerte som klokker ved klostret. 
Det er Bj0rn Esgeirsson i 14304 ). Ellers nevnes Bard og Sigurd 

1) D. N. XVII nr. 783. Sm!. A. E. Erichsen: Trondhjems Katedral-
skoles Historie s. 5 f. 

2) Schonings avskrift. 
3) D. N. XII nr. 552. 
4) D.N. V nr. 640. 
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som vitner sammen med prior Trond i 1280. Gyrd nevnes i 
1339, da han blir abbed i Johannes D0perens augustinerkloster 
i Bergen1 ). Broder Arngrim opptrer som klostrets represen
tant ved en gardtvist i VerdaI2 ). Endelig nevnes en Svein 
sammen med prioren Gunnar Bj0rnsson blant dommerne over 
abbed Mathias pa Tautra i 1530. 

Eigeseter kloster ser ut til a ha statt i temmelig nrert sam
band med Island. En av kannikkene ble saledes i 1238 utnevnt 
til biskop i Holar. Det var den godmodige og fordringsl0se 
Botolf, som kom til saga0ya under en av de store stridsperi
odene der oppe, da blant andre Snorre matte late livet. Botolf 
ser ut til a ha gatt trett av ufreden, skj0nt han ikke blandet 
seg i stridighetene. Etter fire ars forl0P reiste han fra 
Island og d0de i Norge i 12463 ). Viktigere var imidlertid at 
islandske prestemunker kom til Eigeseter og oppholdt seg 
ei tid i klostret. Vi kjenner til to slike tilfeller, men det har 
nok vrert flere. Det f0rste var i 1319, da en augustinermunk 
fra det brente M0druvalla kloster kom og tok opphold pa 
Eigeseter. Det var Ingemund Skuleson som sen ere fikk tatt 
opp igjen det gamle klostret sitt. Og en menneskealder senere 
bodde en langt mer kjent islending innafor Eigeseters murer. 
I 1355 kom kannikk i Helgafells kloster Eystein Asgrimsson 
dit. Han vant erkebiskopenes yndest slik at han tre ar etter 
ble sendt som visitator til Island sammen med en av domher
rene ved erkestolen. I 1361 kom Eystein tilbake til Eigeseter, 
men d0de straks f0r paske samme aret. Han var en eiendom
melig sammensatt natur. Ungdomstida hans var flekket av 
grove forseelser. Og under visitasreisen sin kom han i hard 
strid med Skalholtbispen. Men likevel har han skrevet det 
ypperste kristne kvede vi kjenner fra norron middelalder, 
mariadiktet «Lilja». Det har vrert et ordtak pa Island at hver 
skald gjerne 0nsket at Lilja var hans verk4). 

Et interessant fenomen m0ter vi med hensyn til klosterkirka 
ved Eigeseter. Den vesle norgeshistorien fra 1190-ara som gar 

1) D. N. IV nr. 241. 
2) D. N. V nr. 186. 
3) Jon Helgason: Islands kirke I s. 152. 
4) N orrone Kristenkvrede s. 57 ff. 
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under navnet «Agrip», forteller at Mariakirka som sto like 
nord for det llli vrerende koret i domkirka, ble flyttet til mun
kene pa Elgeseter. Sammen med kirka fulgte grunnleggeren 
Harald Hardrades lik. Snorre forteller ogsa at erkebiskop 
0ystein lot ta ned Mariakirka1 ). Den ville komme i veien for 
den patenkte utvidelsen av Olav Kyrres Kristkirke. Det er da 
denne kirk a Sch0ning sa grunnmurene til og bade t egnet og 
beskrev i 1773. Kirka var 48 alen lang og 33 alen bred og tre
f::kipet. Koret var 26 alen langt og 21 alen bredt og hadde 
iallfall i sener e tid et sakristi pa s0rsida. Ogsa fra Elgeseter 
klosterkirke ligger det stein i Var Frue kirkes murer. Den 
samme tillatelsen som ble gitt til a bryte stein fra Bakke 
klosters kirke i 1606, ble ogsa gitt for Elgeseter . Byen har 
altsa fatt igjen noe av det 0yst ein flyttet til Strinda. 

Sch0ning kunne ved bes0ket sitt ogsa rekonstruere hvordan 
klosterbygningene sa ut for 0vrig. Selve beboelseshuset har 
vrert pa den s0rvestre kanten av kirka. Det har vrert omtrent 
45 alen langt og 14-15 alen bredt med svalgang pa innsida. 
Klostergarden var sa omgitt av en mur pa s0ndre og 0stre side, 
og utafor denne muren la fj :?Js og andre uthus. Kirkegarden Itt 
nord og 0St for kirka. Men klosterbygningene har vrert utsatt 
for brannherjinger i tidenes 10p. Da hertug Skule ble drept 
utafor klosterkirka i 1240, hadde birkebeinerne satt ild pa sa 
klostret brente ned til grunnen. Og i 1488 er det tale om en 
kontrakt som «oforsyniet vpbran aff wadh eldh i Helghe
sether kI0ster »2) . Det ma altsa ha vrert en sener e brann hvis ' 
omfang og tidspunkt vi ikke kjenner mer til. For 0vrig har 
klostret vrert en fredlyst stad. Det hadde nemlig asylrett , slik 
at folk som hadde forgatt seg, kunne vrere i sikkerhet der til 
det var faIt dom i saka der es. Denne rettigheten ble stad
festet 19. juli 1552 etter at klostret var sekularisert3 ) . 

I eldre tid ma Elgeseter ha vrer1: et mektigere og rikere 
kloster enn i senmiddelalderen. Da erkchiskop Gaute i 1495 ga 
klostret presteinntektene av Lade kirke og halve tienden av 
Andenes, sa heter det i det latinske brevet at han hadde lagt 

1) Agrip s . 77 . Snorre s. 568. 
2) D. N. V nr. 939. 
3) N . Riksreg . 1. 
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merke til at inntektene til klostret er temmelig sma of ubety
delige, slik at prior og bmdre ikke godt kan oppholde livet og 
brere de byrdene som kviler pa demo Som f0r nevnt hadde 
klostret allerede bispetienden av Andenes og Lade. Jordegod
set kan derfor ikke ha vrert srerlig stort. Det fins inga jorde
bok fra middelalderen, og etter reformasjonen utgjorde klost· 
ret ingen egen forlening slik som Bakke klosters gods. Det 
ble forvaltet av lens herr en i Trondheim. Av ei jordebok i lens
arkivet fra 1548-49 ser en at klostrets gods i Strinda da 
utgjorde 17,5 spann!). Ved sammenlikning med ei bok fra 1600 
finner en at godset der var kommet opp i 19 spann. Det er 
selvsagt urad a jarnf0re dette med oppgavene ovafor for Bakke 
klosters vedkommende. Tidsforskjellen er for stor. Men vi 
skj0nner uten videre at Elgeseter ikke har hatt sa stort jorde
gods i Strinda som nonneklostret hadde. De gardene «det 
he11ige sete» atte helt e11er del vis i 1549 var Blakklia, Reit
gjerdet, Loholdt, to garder Vik, Vikeraune, Sande, Saksvik, 
Vikdalen og Stubban. Dessuten er en gard Skogstad oppf0rt 
pa lista. 

* 
Den kjennskapen vi har til klostrene er som en ser temme

lig mangelfull. Derfor vet vi ogsa sa lite om forholdet me110m 
dem og folk flest. Men at det har vrert band mellom hjertene 
er vi n0dt til a rekne med, selv om den andelige pavirkningen 
er blitt mindre enn den kunne ha vrert pa grunn av klostervese
nets verdensflukt. 

DET ANDELIGE LIVET 

Det er altsa ikke sa mye vi vet om geistlighetens og de kir
kelige institusjonenes arbeid i Strinda i middelalderen. Men 
vi kan rekne med at kirken drev et malbevisst arbeid biide pa 
den ene og den andre maten. Det var et arbeid som aldri 
kvilte. Kirken fulgte menneskene med tjenestene sine fra vug
gen til graven, ja til og med etter d0den ba den for dem ved 
sjelemessene sine. Som lrerer og lege kom presten ogsa i sam-
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1) Norske Lensrekneskapsb0ker 1548- 1567. Utgjevne av Riksarkivet. 
VI: Rekneskapsb0ker for Throndhjems Len 1548-1549 og 1557--
1559 S. 155. 
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