
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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Kirkegodset ble samlet i det 12. og 13. hundrearet i srer. 
Det var rimelig at en sokte a plasere dette godset mest mulig 
i merheten av kirkesentrene for lettvinthets skyld. Derfor rna 
en vente at det hadde srerlig stort omfang i ei bygd som 
Strinda. Na er det umulig a kunne pavise noyaktig hvor stor 
del av jorda i bygda som tilhorte kirken. Kildene er langt fra 
tilstrekkelige. For klostrenes vedkommende rna en noye seg 
med jordeboker fra nyere tid, og fortegnelsen over de enkelte 
kirkenes jordegods er stort sett tapt. Bruddstykkevis kan 
en finne opplysninger i Diplomatariet, slik som vi har sett det 
ovafor i samband med klostrene. Og nar det gjelder det be
tydelige jordegodset domkirkens prebender atte, rna en noye 
seg med forholdsvis sene vitnesbyrd. 

En kan derfor bare oversiktsvis fa et inntrykk av hvordan 
kirken og klostrene har sittet som jorddrotter i bygda. Den 
eneste samlede oversikten av no en betydning fra middelalderen 
er Aslak Bolts ofte omtalte jordebok fra omkring 1434. Den 
er i det hele en av de viktigste kildene til kunnskap om nord a
fjelske forhold. Regner en na sammen de gardene som erke
stolen atte helt eller delvis i Strinda pa Aslak Bolts tid, kom
mer vi opp i omkring 75. Det er et meget hoyt tall nar en vet 
at det forste fullstendige skattemanntallet fra 1520 regner med 
87 bruk, deriblant to husmannsplasser1 ). Da er det riktig nok 
en del gardsnavn fra Aslak Bolt som ikke nevnes, og'som over
hodet er forsvunnet siden. Og en rna selvsagt vrere klar over · 
at det til dels bare var mindre parter i gardene erkestolen atte. 
Inntekten av bortbygslingen belop seg til litt over 40 spann. 

Den storste kirkelige jordeieren i bygda var imidlertid dom
kapitlet med dets prebender. Med en prebende forstar. vi ei 
samling jordegods hvis avkastning i form av bygselpenger 
ble brukt til a lonne kannikkene med. Noen opplysning 
om prebendegodset fra 1400-ara har vi ikke, sa en direkte 
parallellisering med Aslak Bolt er umulig. Men vi har ei liste 
fra 1542. Den fins i ei avskrift av en na forsvunnen dom
kapitelprotokoll i Det Kongelige Bibliotek i Kobenhavn2 ). Lista 
teller 30 prebender. To av disse, Prrebenda Sancti Edtmundi 

1) Norske Regnskaper og Jordeb0ger II s. 181-185. 
2) Nye kongeJige samJinger nr. 997. 
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og Pr::ebenda Sancti Martini, hadde da bare garder pa Strinda. 
Ellers omfattet prebendene garder og gardparter i forskjellige 
bygder. Det nevnes vel tredve strindagarder blant dette jor
degodset, men det hender ofte at to forskjellige prebender 
kan ha hver sin del i samme gard. Noen senere forsvunne 
navn fins ogsa. Tilsammen dreier det seg her om ca. 57 spann. 

For 0vrig kan en finne fragmenter av jordeb0ker eller til
feldige opplysninger i · samband med andre ting. I den nevnte 
boka i det Kongelige Bibliotek finner vi ei liste over dom
kapitiets fellesgods pa Strinda. Lista er imidlertid temmelig 
uryddig og har med garder ogsa fra andre bygder. Og Aslak 
Bolts bok gir en del tilfeldige opplysninger om at hospitalet 
hadde en gard Granby, og latinskolen en del av Ferstad . 

• 
Bykirkene hadde selvsagt ogsa jorder i bygda. Jonskirka 
hadde omkring 1200 deler i Brurok og Stokkas1 ). Og Kors
kirka atte i 1277 lodd i Blekkan2 ). At de andre av byens 
mange kirker ogsa hadde garder i Strinda rna en rekne med. 
Var Frue hadde litt igjen i 1661. Derimot ser strindakirkenes 
jordegods ikke ut til a ha vrert srerlig stort. Iallfall er det 
ganske ubetydelig nar vi far den f0rste meddelelsen om det 
pa 1600-tallet. 

Klostrene hadde ogsa sine eiendommer i Strinda, slik som 
vi sa det var tilfelle med Bakke og Eigeseter. Men her er 
materialet' fra for sen tid til a kunne utnyttes i ei sammenlik
ning angaende midten av 1400-ara. Men nar en gar ut fra 
jordeb0kene som Bakke og Eigeseter hadde i forholdsvis sen 
tid, kan en trygt rekne med at klostereiendommene har vrert 
store ogsa i middelalderen. Blant de tilfeldige opplysningene 
vi har, kan vi se at Nidarholm kloster hadde jord i bygda. 
Blant annet har jo Munkvoll navnet sitt fra munkeveldets tid. 
I 1516 atte dette klostret ogsa Sundland3 ). Matrikkelen av 
1661 viser ogsa at Reinsklostret rna ha hatt eiendommer i 
Strinda, selv om det ikke har vrert sa mye. 

Foruten de institusjonene som er nevnt her, kunne det ogsa 
vrere tale om andre jorddrotter. Alt i alt t0r vi vel vage den 

1) D. N. XIII nr. l. 
2) D. N . II nr. 17. 
3) D. N. I nr. 758. 
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pastanden at den langt overveiende delen av gardene i Strinda 
var kirkegods. 

I samband med dette kan det ogsa vrere verd a nevne det 
store tallet pa 0de garder i Aslak Bolts jordebok. Ikke mindre 
enn 22 av de gardene som nevnes, ligger 0de. Og det er ikke 
bare avsides garder det gjelder. Kirken har altsa ikke hatt 
den fulle inntekten av eiendommene sine. Denne h0ye prosen
t en av garder uten bygselmenn er et minne om mannadauens 
herjinger i Strinda. Denne forferdelige farsotten kom til 
Nidaros i september maned i 1349 og var pa sitt h0yeste i 
byen og omegn i oktober. Sa fortsatte den S0rover etter ferd
selsveiene til 0stlandet. Mannadauen var en voldsom kata
strofe. I byen d0de erkebispen og aIle kannikkene pa en nrer. 
Og i 1371 da landet var herjet av to nye farsotter, kunne 
erkebispen melde til paven at det ikke var over 40 prester i 
Nidaros bisped0mme, hvor det brukte a vrere 3001 ). Selv om 
geistlighetens stilling matte f0re med seg srerlig sterk d0de
lighet blant den, sa kan en skj0nne at det ogsa gikk hardt ut 
over lekfolket. Strinda ser ut til a vrere en av de bygdene som 
ble verst ramt. Det ble vanskelig for de store jordeierne a 
skaffe seg leilendinger. Verdien av jorda faIt selvsagt under 
slike forhold. Professor S. Hasund har foretatt en berekning 
over dette og finner for Strindas vedkommende at landskylda 
gikk ned til 31 prosent av det den f0r hadde vrert, etter opp
gavene i Aslak Bolt2). Enna sa sent som i 1540 sier en retter
bot at det ligger en mengde garder 0de over hele bisped0m
met, bade av dem som h0rer til kronen og til erkestolen3 ). 

De leilendingene som var, matte iallfall komme i nrert sam
band med kirke og kloster i disses egenskap av jorddrotter. 
En kan sikkert med rette spl2l rre om dette eiendomsforholdet 
var til gagn for jorda og til gagn for b0ndene. En kan i like 
h0Y grad sp0rre om det var til gagn for kirke og kristendom. 
Selvsagt kunne det ha sitt verd at det ble et intimt samband 
mellom folk og kirke ogsa pa nreringslivets omrade. Men all 
omsorga som kirken hadde for denne verdens ting var ikke 

1) D. N. V nr. 268. 
2) S. Hasund: Ikring Manna dauen, s. 64. 
3) D. N. XI nr. 654. 
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bare av det gode. Det den vant i jordisk rikdom, tapte den i 
andelig kraft. Kirken var blitt et rike av denne verden i alt 
for h0Y grad. Dens rikdommer fristet ogsa bade adel og 
kongemakt. De nye sign alene fra Wittenberg ble derfor hilst 
med glede ikke bare som kristelig nyorientering, men ogsa 
fordi kirkegodsets dager na var talte. 

REFORl\1ASJONSHUNDREARET 
TROSSKIFTET 

Christian den tredjes kirkeordinans av 1539 summerer opp 
reformasjonens brudd med den katolske kirken slik: «Disse 
antikristelige l~rdom, 10gn og bedrageri sender vi na djevelen 
hjem igjen, idet vi tar ved Kristi sanne evangelium.» Det er 
sterke ord som brukes. Men det hadde ogsa v~rt en stadig 
nedgang ut gjennom senmiddelalderen bade i troskraft og i 
moralsk liv innafor kirken. Det er typisk for tida i det hele at 
Olav Elgelbrektssons korrespondanse nesten uten unnatak 
dreier seg om verdslige ting. Treffer en pa et brev med mer 
andelig innhold, er det som en oase i 0rkenen. Slike forhold 
matte virke lammende. 

Hvordan tilstanden har v~rt i Strinda, har vi lite greie pa. 
Det store forfallet vi m0ter mange stader i klostrene, fortel
ler kildene ikke om for Bakkes og Eigeseters vedkommende. 
Men den vanlige verdsliggj0relsen har vel gjort seg gjeldende 
der og. Ellers er det bare noen enkelte lysglimt vi har inn 
over Strindas lagnad i denne tida. Det skattemanntallet fra 
1520 som alt er nevnt, rekner med 88 hovedpersoner i bygda1 ). 

Mellom dem var det to husmenn og to huskoner. Folketallet 
kan altsa ikke ha v~rt sa mange hundre. Men folket har v~rt 
med og st0ttet Olav Engeibrektssons arbeid for den gamle 
trosforma og for Norges seIvstendighet. Sammen med de 
andre har strindingene tatt del i «landehjeIpen» i 1536 ba,de 

l) Meddelelser fra det Norske Rigsarchiv I s. 257. 
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