
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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band med folk, og gjennom det tvungne skriftemalet kunne 
han 0ve «tilsyn med sjelene». Han skulle sorge for at barna 
lrerte det minimum av kristelig kunnskap kirken forlangte, 
trosbekjennelsen, Fadervar og Ave Maria pa latin. Han skulle 
ogsa forklare kristendommens sannheter for folk pa deres eget 
sprak. Preken~n spillet ikke no en stor rolle i middelalderens 
katolske kirke, men det var hove nok til a gi menigheten kunn
skap om Jesu gjerning og vilje. Og ikke minst hadde helgen
legendene lett for a fange folks oppmerksomhet og gi dem for
staelse for kirkens lrere. 

Men det gamle hedenskapet hadde seige rotter. Den til
vante forestillingskretsen omkring makter og guder ble trengt 
bort fra overflata i folkelivet. Men det dannet seg et slags 
morkt halvrike av overtro som vedble a vrere en virkelighet i 
folkedypet. I avsnittet om tro og tilbedelse for kristen tid har 
vi sett hvordan det har holdt seg skikker med tydelig opp
rinnelse i det primitive hedenskapet helt ned til yare dager. 
De har vrert omtydet og avsvekt, men den prosessen har tatt 
hundrevis av ar. Vi har ogsa sett at de hedenske kjeldene ble 
kristnet og tildelt Olav og Maria Magdalena. Hedenskapets 
arv var for tung til a forsvinne med det samme. 

Til og med gamle gudemyter ble omtydet og kledd i kristen 
drakt. Kjent er sagnet om at Olav den Hellige skulle bygge 
Nidarosdomen, men ikke fikk plasert spireU). Han lovte da 
at den som greidde det, skulle fa sola som betaling. Da kom 
det er troll og ville utfore arbeidet. Olav rodde i mens en tur 
rundt Lahammeren og da han kom til Kjerringberget, horte 
han et barn grate der inne. Mora provde a troste det og lovte 
at det skulle fa sola a leke med nar Tvester kom heim. Da 
Olav horte dette , skynte han seg tilbake til byen og kom 
akkurat tidsnok til a se trollet feste gullknappen pa spiret. 
Olav ropte da: «Tvester, du setter floya for langt i vester!» 
Og med det samme trollet horte navnet sitt, styrtet det ned 
og dode. 

Dette sagnet fins i ei rekke forskjellige varianter i flere 
norske bygder, ja i grannelanda med. Lokalfargen i den som 

1) Knut Liestol: Norsk folkedikting. Segner, 1939 s. 119 og 218. 
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er gjengitt ovafor viser at sagnet rna ha opprinnelsen sin pi 
yare kanter, og herfra har festpilegrimene fort det med utover 
til andre stader og kirker. Trollkjerringa horer jo til Kjer
ringberget ogsa uavhengig av dette sagneU) . Det skriver seg 
tydelig fra den tida da de gamle gudene og maktene var blitt 
degraderte til troll og underjordiske. Sagnet er nemlig laget 
over en gudemyte, hvor resene fikk en jotun til a bygge Asgard 
mot a fa sol og mane i lonn og dessuten Froya til kone. Det 
er jo bare en gud som kan love bort sola. Olav er blitt Tors 
arvtaker i sagnet. I navnemotivet moter vi ogsa urgamle 
magiske forestillinger. 

Slik kan en se hvordan de kristne tankene kjemper med de 
hedenske. Et frodig mytologisk fortellingsstoff har pa denne 
maten dannet et mellomledd mellom kristendom og hedenskap, 
og det har gjort sitt til a holde liv i de gamle forestillingene og 
skikkene. Det er end a ikke sa rart at skikk og sed har holdt 
seg fra forkristen tid lenge nedover. Ja helt ned til slutten 
av 1600-ara har det som vi siden skal se, holdt seg tryllefor
mularer med tydelig hedensk opprinnelse i bruk i Strinda. 

Men dette er bare den ene sida av medaljen. Kirkens utret
telige arbeid matte sette spor i folkesjelen. Selv om det ble 
mye av ytre skikk, sa ble det nok ogsa skapt en menighet i 
mer enn utvortes mening. Troens flamme kom til a brenne 
i mange sinn. Selv om det ikke hadde vrert noen vitnesbyrd 
om det, matte vi ha gatt ut fra at det var slik. Men det fins 
no en fa overleveringer som viser at det ma ha vrert andelig 
liv og tro i bygda. En tor da ikke legge for mye i at en stor
mannsrett lot en av sonnene sine ga den geistlige veien, srerlig 
da resultatet ble t emmelig bedrovelig. Det gjelder Sigurd 
Slembe, dattersonn til Sakse i Vik. Han ble vigd til djakn, en 
av de lavere geistlige gradene2 ). Dersom han slik som ryktet 
sa, virkelig var prestesonn, er jo dette yrkesvalg ganske rime
lig ut fra tidens tankegang uten at det behover a bety sa mye. 

Men vi er sa heldige at vi har et vitnesbyrd om barnlig og 
enfoldig tro blant strindingene fra en tidlig periode i bygdens 

1) Schoning R eise II s. 5. 

2) Snorre s. 683. 
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kirkehistorie. Det er en liten Olavslegende i den store latinske 
samlinga av Olavs undergjerninger, «Passio Olavi». Denne 
samlinga har fatt den endelige formen sin i andre halvparten 
av llOO-ara, antakelig av erkebiskop 0ystein. Det lille av
snittet som gjelder Strinda, ma altsa v~re eldre enn denne tida. 
I selve Passio Olavi star det bare at det hendte i ei bygd 
n~r ved bispebyen. Men fortellinga fins ogsa i en gammel
norsk preken pa Olavsdagen, og der sies det at hendelsen fore
gikk i det herredet som ligger n~rmest byen. I all sin enkel
het lyder legenden slik1 ) : 

«En liten gutt tullet seg bort fra slektningene sine i det her
redet som ligger n~rmest byen. De var da i et gilde. N a fikk 
de straks tak i folk og for og lette etter barnet. De lette aIle 
stader hvor de hadde von om a finne gutten, men de fant ham 
ikke. Hele dagen etter lette de ogsa, men fikk ikke spurlag 
pa ham en gang. Da ba de den hellige kong Olav om miskunn, 
la sammen gods hver etter sin evne og sendte det den samme 
dagen til den hellige kirka hans. De tmstet seg da til hans 
miskunn og lette tredje gangen etter barnet, og straks fant de 
gutten sovende ved et hus de ofte hadde lett omkring f0r. De 
dro da glade heim de som f0r hadde gratt, og takket var milde 
Herre for all den ~re og heder han viser den hellige mannen 
hver gang det blir kalt pa ham.» 

Fortellinga er naiv etter yare begreper. Men den viser at 
de menneskene det dreier seg om, visste hvor de skulle vende 
seg etter hjelp, og de visste ogsa hvem de skulle takke for 
hjelpen. En kan nok reise tvil om kvaliteten i denne troen, den 
minner !itt for mye om en tuskhandel med helgenen og derved 
med Gud. Men middelalderens tro lar seg ikke uten videre 
male med var tids evangeliske malestokk. Og den middelalder
ske mentaliteten ble nok sterkt pavirket av ei hending som 
denne. 

Det er for 0vrig rimelig at Olavsdyrkelsen matte sette mer
ker etter seg i Strinda. En hadde jo Olavsskrinet pa n~rt hold, 
og den store stmmmen av pilegrimer matte ogsa gj0re inn
trykk pa bygda. Snorre forteller om en av dem som ble hel-

1) A. Seierstad: Olavsdyrking i Nidaros og Nord-Europa, s. 132. -
Passio Olavi, umsett av Eiliv Skard, s. 41. 
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bredet av Olavl ). Han het Kolbein og hadde fatt skaret ut 
tunga for en forseelse han var blitt beskyldt for med urette. 
Med kokkens tillatelse hadde han spist et lite stykke fra Tora 
kongsmors fat, og da kokken ikke ville vedsta seg dette, straf
fet hun Kolbein pa denne grusomme maten. Skalden Einar 
Skuleson som er nevnt ovafor i samband med Bakke kloster, sier 
om dette i sin Olavsdrapa: 

Til straff for liten gjerning 
lot gjeve kvinnen tungen 
skjrere ut av hodet 
pa stakkars unge mannen. 
Denne mannen sa jeg 
sannelig r0vet for mrelet 
da jeg fa uker senere 
var pa det sted som heter Lid. 

«Det sted som heter Lid» er Lia i Bratsberg. Na ser det ut 
som om mannen ikke bodde pa Lia, men oppholdt seg der mid
lertidig bade etter Snorres ber etning og etter Passio Olavi. 
Han har vel da vrert en festpilegrim som hadde losjert seg inn 
slik som det var vanlig. Men enten mannen var fra Strinda 
eller bare hadde tatt forel0pig opphold pa Lia, sa ma det ha 
gjort inntrykk pa bygdefolket at han som var mall0s igjen 
begynte a tale etter at Olav hadde helbredet ham mens han 
soy ved sida av helgenskrinet. Lignende eksempler har det 
vrert flere av og denne undertroens tid framfor noen annen 
matte finne andelig nrering idem. 

Ellers kan en ikke vente a finne vitnesbyrd om folks tro 
og t enkeseU i srerlig stor grad fra ei tid som skrev sa lite. 
Men enkelte antydninger kan vi peke pa. Det er alt i gards
historien i bind I fortalt om Asgaut pa Vrer e som erkebiskop 
Jon Raude kostet gravstein over omkring 1275. Nar vi ser at 
Vrere har vrert en av erkestolens viktigste eiendommer i 
Strinda pa Aslak Bolts tid, er det rimelig a tro at Asgaut ga 
garden sin i vederlag for en gravplass inne i domkirka. Det ble 
nemlig ansett som meget betydningsfullt for lagnaden etter 
d0den a kvile i sa hellig jord som mulig. Asgauts stein, som 

1) Snorre s. 662. - P assio Olavi s . 41. 
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har ligget i kirkegolvet, fins enna i <10mklrkens stemsamung. 
Den har vrert brukt pa nytt over graven til Margrete Ravensborg 
i 1610, og senere har den tjent som fyllingsmiddel i h0ykorets 
alter!) . Nar den myndige kirkefyrsten Jon Raude selv s0rget 
for steinen over Asgauts gray, tyder det pa at det val' en vir
kelig kirkens mann som ble lagt til kvile. 

Et par menneskealdrer senere far 
vi en ny gl0tt inn i Strinda. Erke
biskop Pal Bardsson skiftet nemlig i 
1336 en del eiendom som val' testa
mentert til Nidaros domkirke med 
kannikkene sine2 ). Blant de garde
ne det gjelder fikk korsbmdrene 
Odrin i Sogn, som var testamentcrt 
av «Olof j Drepplinum». Mannen pa 
Devle ma alta ha hatt jordegods vidt 
utover, og han har betenkt Hellig 
Olavs kirke med tre markebol i den 
nevnte garden. 

I Aslak Bolts jordebok fins det en 
rekke garder og gardparter som er 
gitt til kirken, uten at det er nevnt 
noe spesielt om grunnen. Men at det 
her i mange tilfelle dreier seg om 
hengivenhet overfor kirken, er det 
ingen grunn til a tvile pa. Der er 
to uttrykkelige vitnesbyrd om at 
strindinger har t estamentert jorde
gods til erkestolen for sin sjelefrel- Gl-avsteinen over 118gaut 

ses skyld. Elin Andresdatter ga sa- pd Vlere. 

ledes ytre garden pa Bj0rnstad for sin sjes skyld. «fore saall 
sina». Og i Valset ved Jonsvatnet ble det gitt ett spanns lei" 
for PiUs sje!. Ved disse gavene til kirken ville folk kjepe seg 
sjelemesser, slik at de slapp med et kortere 0Pilhold i skjrers
ilden etter d0den. Slike gayer vitner om fromhet hos de men-

1) Olaf A. Digre i Nidaros for 18. mars 1939. 
2) D. N. V nr. 112. 
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neskene som ga dem, enten det var for sin egen eller for en 
av sine nrermestes sje!. 

Bare et filtall av slike og liknende tegn pa hengivenhet over
for kirke og kristendom er blitt bevart til var tid. De som na 
er nevnt, t0r en neppe driste seg til a kalle ei historisk linje 
opp gjennom middelalderen. Men de vitner om at det tid for 
tid har vrert bevisste bekjennere av kristentroen og om at kir
ken har hatt sine hengivne barn. At det ogsa er foregatt en 
endring i de barske og ra sedene som var hedenskapets arv, er 
kjent nok fra nasjonalhistorien . 

KIRKEN OG JORDA 

F0r vi forlater middelalderen, rna vi imidlertid i all korthet 
behandle sp0rsmalet om kirken som jorddrott. Den vesle 
Olavslegenden fra Strinda fortalte at det ble gitt gaver til 
helgenkongens kirke, og vi sa at folk testamenterte eller ga 
garder og gardparter til de kirkelige institusjonene. Dette 
matte f"re med seg at kirken etter hvert fikk store jordeien
dommer. Men kirkegodset kom ogsa fra andre kilder. Den kir
kelige lovgivningen satte nemlig b0ter for en rekke forseelser 
mot det en ansa for kristelig skikk. B0tene kunne ved alvorlige 
tilfelle ga opp i tre mark, som svarte til verdien av 10-12 kyr. 
Nar b0ndene ikke kunne betale med rede penger , ble det ut
stedt gjeldsbrev i garden i stedet. Greidde en ikke a 10se det 
inn, gikk gardparten over i kirkens eie. I Aslak Bolts jorde
bok fortelles det saledes at erkebispen fikk en del av Torp 
i Malvik «i sakamyre», d.v.s. som betaling eller mulkt for en 
begatt forsyndelse. Det hendte ogsa at kirken fikk jordeien
dommer ved at folk kunne forbryte alt godset sitt ved srerlig 
grove forseelser. Men dessuten drev de kirkelige institusjonene 
pengeutian i stor stil og tok gjerne gardparter som pant. De 
rede pengene kirken pa forskjellig vis samlet, ble ogsa gjerne 
satt i fast eiendom. Pa denne milten fikk kirken tak i st"rste
delen av de gardene den til slutt atte1 ). 

1.) o. A. Johnsen: Norges bonder, s. 106 ff. 
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