
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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med penger og naturalia1 ). Men overgangen til den nye tin
genes tilstand har iallfall ikke gjort sa sterkt inntrykk at 
meldinger om reaksjonen har holdt seg til var tid. 

Trosskiftet ble nok ikke sa srerlig tydelig merket. De gamle 
prestene fikk fortsette i embetene sine, og det var meninga at 
den lutherske lreren skulle arbeides inn etter hvert. Denne 
fornuftige bestemmelsen gjorde at skiftet ikke ble f0lt som 
noe brudd. Det sto vel ikke rart til med det evangeliske hos 
disse nyslatte lutherske ekskatolikkene. Uvant med a preke 
var de ogsa, for prekenen var praktisk talt forstummet i sen
middelalder en. N a ble prekenen hovedsaka i gudstjenesten. 
I forkynnelsen ble det dradd til felts mot helgendyrkelsen og 
andre slike utvekster pa evangeliet . Prekenen ville innprente 
folk at tro var nok til a fa Guds nade, og at alt annet var bade 
unyttig og skadelig. Evangeliet, barnelrerdommen og sakra
mentene dap og nattverd var grunnlaget for kristenstanden. 
En m0ter ellers sterke advarsler mot at de nye lutherske pre
stene en etter hvert fikk, «hadskeligen lader ilde paa pa
pisterne». 

KIRKENS MENN 

Liksom de siste katolske erkebispene ble ogsa de evangeliske 
superintendentene sokneprester i Strinda. Og de kom til a 
spille st0rre rolle for bygda enn erkebispene hadde gjort. De 
var ikke kirkefyrster lenger. Og srerlig i den gamle hoved
staden til kirken , ville kongen gj0r e ende pa aIle planer og 
voner i den leid. Bispestolen mistet det jordegodset den 
hadde hatt, og erkebispegarden i byen bIe na r esidens for lens
herren2 ). Utkommet ble derfor ikke sa rart for de nye super
intendentene. Etter kirkeordinansens ord skulle de ogsa vrer e 
«kallet ikke til 0rkesl0shet som de gamle biskopene, men til 
s tort arbeide». 

1 ) Olav Engelbrikt ssons R ekneska psb0k er , utgjevne a v J ens Arup 
Seip. 

2 ) Ludvig Daae : Throndhjems Stifts geistlige H istorie f r a ' R ef orma
tion en t il 1814, s . 7. 

53 



Nidaros bispestol sto ubesatt i ni ar etter at Olav Engel
brektsson hadde reist fra landet. Forst i 1546 ble magister 
Torbj0rn Olavsson Bratt utnevnt til superintendent. Han 
skulle ha kapitlets dekanprebender til underhold, og dessuten 
gard og bustad pa Eigeseter klosterl). Bispen flyttet altsa ut 
til kallet sitt i Strinda. Og her har han ikke bare sittet pa 
avstand fra folket, men han har prekt i hovedkirka som en 
vanlig sokneprest nar han ikke var ute pa embetsreiser. 
Dette gir Reformatsen av 1589 beskjed om. 

Men det ble ikke lenge Strinda fikk ha bispen buende hos 
seg. Tretten ar etter gir nemlig et kongebrev Torbj0rns ett er
mann, magister Hans Gaas, melding om at lensherren ogsa 
trenger «vart og Norges krones Helgeseter klosters avl»2) . .. 
Bispen far derfor beskjed om a overlevere klostret med innbu 
og alt annet til lensherren Evert Bild, og selv skal han bu i 
degnegarden i byen. Det var ei fattig tmst at han fikk beholde 
Berg som avlsgard. Og for strindingene betydde det at sam
bandet med den egentlige soknepresten igjen ble 10sere. Noe 
blivende sted hadde ellers ikke bispen kommet til a finne 
sa lenge pa Eigeseter. Alt i 1564 ble bade bygningene her og pa 
Bakke kloster plyndret og brent av svenskene som faIt inn i 
Tmndelag under anf0rsel av Claude Collart. 

I og for seg kunne bispen gjerne fortsatt a bo i Strinda. Han 
fikk nemlig ei ganske pen inntekt av kallet. Etter Reformat
sen gikk tienden opp i 60 tynner korn og 2% vag ost. Offer
tollen var ei skjeppe korn av hver formuende mann, og til 
dette kom betalinga for brudevigsler, gravferder og andre kir
kelige handlinger etter den vanlige taksten. Visepastoren som 
bispen hadde til a betjene kallet, matte nok n0ye seg med 
atskillig mindre i 10nn. 

Av visepastorene i reformasjonshundrearet kjenner vi ingen 
med sikkerhet. Det kan ogsa vrere at det har vrert vanskelig a 
fa noen til dette arbeidet, for prestemangelen gjorde seg sterkt 
gjeldende iallfall nrermest etter reformasjonen. I et brev fra 
Torbj0rn Olavsson heter det i 1547 at stiftet ikke var halvt 

1) Norske Riksregistr a nter I 6. januar 1546. 

2) Norske Riksreg. I 23. sept. 1559. 
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forsynt med prester. Det er derfor bare en pr:est som kildene 
forteller oss om i Strinda i dette hundrearet. Han het Peder 
Audleifsson og kaller seg «prost pa Strindhenn» i et perga
ment-brev fra 15451 ). Brevet er skrevet pa Steinvikholm, som 
da var r esidens for lensherren. Hr. Peder WIater her etter 
pabud fra lensherren at 0sten i Saksvik ma beholde kona si. 
Hun var i slekt med den forrige kona hans i fj erde ledd, men 
dette fjerne slektskapet var ikke ekteskapshindring etter 
luthersk oppfatning. 

Na er det litt underlig at Peder Audleifsson er pa Steinvik
holm og at han skriver pa lensherrens vegner. Og tittelen 
«prost» er heller ikke klar. I den katolske tida betydde prost 
ikke an net enn en biskopelig forretningsf0rer som krevde inn 
det geistlige sakefall og liknende. De kunne vrere prester, men 
hadde oftest ikke geistlige forretninger. Etter reformasjonen 
kom det imidlertid proster i ordets navrerende forstand, og en 
skilte mellom «religionsproster» og «regnskapsproster»2). I 
1545 var innf0relsen av r eformasjonen ikke begynt for alvor i 
det bispel0se stiftet. Dette skulle i samband med det vitnes
byrdet brevet selv gir, tyde pa at Peder Aualeifsson var regn
skapsprost. De hadde nemlig ogsa med ekteskapssaker a 
gj0re. 

Men selv om Peder Audleifsson ikke var fast prest i Strinda, 
sa har han ogsa som regnskapsprost hatt nrert samband med 
folket. Og det er slett ikke utelukket at han kan h:-t ut0vd 
rent geistlige funksjoner og. Han var nemlig prestevigd. I 
Olav Engelbrektssons r egnskapsb0ker opptrer «Her Peder 
Otleuj » i lista over sveinel0nn, sa han har altsa vrert erke
bispens personlige kapellan. Det ser ut som om han kom i 
er kebispens tjeneste i 1533, og han fulgte herren sin trofast 
da han til sist matte gi opp kampen og flydde til Nederland. I 
landflyktigheten i Lierre er den store tjenerskaren til erke
bispen skrumpet betydelig inn. Men den ene av de to prestene 
som enna fulgte ham, var Peder Audleifsson. L0nna hans 
besto i en sum rede penger og dessuten en del t 0y. I 1536 fikk 
han 10 mark s01v til paske og likeens til Mikeli, men dessuten 

1) D. N. VI nr. 760. 
2) Ludvig Daae i Rist. Tidsskrift IV s. 325 f. 
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en tredjepart svart leist, en tredjepart gmnt deventer, 1% alen 
gratt engelsk t0y og seks alen sarduk. 

To ar etter at Peder Audleifsson nevnes i samband med 
Strinda, er han medlem av domkapitleU). I 1588 har han 
skrevet under en edsformular for kannikkene i kapitelsboka2 ). 

Ellers nevnes han flere ganger sammen med de andre kannik
kene. I ei kannikkliste fra 1616 som fins i Riksarkivet i Oslo, 
nevnes han som sokneprest i Aistahaug i Nordland3 ). 

Utenom denne representanten for de ytterste utl0perne av 
geistligheten, er det bare en prest til kildene setter i samband 
med Strinda. Og det er bare pa den maten at han budde i 
bygda. Det er «Hr. Niels paa Syndland» som opptrer i ei liste 
over kapitelseiendom. Lista fins i samband med Reformatsen4 ). 

Her ser en at hr. Niels har budd pa Sunnland og at han har 
hatt en prebende pa 16 spann av kapitlet. Han var sokneprest 
i Klrebu5 ) og d0de i 1613 eller 14. Men det at han budde pa 
Sunnland betydde vel ikke sa mye for strindingene. Dersom 
han da ikke budde nettopp her fordi han i denne tida ogsa be
tjente Strinda. Men det fins ingenting 80m peker pa noe slikt 
i de kildene vi har. De flyter som en skj0nner meget sparsomt. 

KIRKENE OG PRESTEGJELDET 

For kirkehusenes vedkommende f0rte r eformasjonen med 
seg ei nedgangstid. Den systematiske raninga av kunstgjen
stander og prydting vi har vrert vant til a beskylde r eforma
sjonen for, har riktignok vist seg a vrere overdrevet. Slikt 
hendte pa sine stader, men pa langt nrer over alt. I Strinda 
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1) D. N. XII nr. 611. 
2) D. N. XII nr. 667. 
~) Nar Bang: «Den norske Kirkes Geistlighed i Reformations-Aar

hundret» m ener at Peder Audleifsson var sokneprest i Strinda. 
er dette ikke riktig. 

4) Videnskapsselskapet, manuskript kvart 46. 
5 ) Norske Riksreg. IV 13. april 1614. Bang: «Den norske Kirkes 

Geistlighed», s. 292, tar feil na r han nekter at hr. Niels var sokne
prest i Klrebu. Erlandsen : «Biographiske Efterretninger om den 
nordenfjeldske Geistlighed» s. 110 har her rett. 



kjenner vi ikke til no en billedstorm. Det eneste som er overle
vert i den leid, er en kvittering til prioren i Eigeseter kloster 
for en kalk og en disk av gull som ble «annammet pa kongens 
vegner»l). Men kirkene tok likevel skade i r eformasjonstida. 
Vedlikehaldet la f0r i hendene pa det omsorgsfulle katolske 
presteskapet. Men til tross for at kirkevergeinstitusjonen 
fortsatte a besta, kom det na ei tid med vilkarlighet og darlig 
tilsyn. Sa horer en ogsa stadige meldinger om «brostholdne» og 
forfalne kirker fra ymse steder. 

At tilfeldigheten og nedfallet ogsa har ramt strindakirkene, 
har vi et interessant bevis for 2) . Det er et kongebrev til lens 
herren om at enka etter den tredje superintendenten magister 
Hans Mogensen, skal fa godtgjort de pengene husbonden hen
nes hadde lagt ut til kirkereparasjoner. Det dreier seg om 
<<l1oen forfalne kirker der i stiftet som er lagt til superinten
dentens underhold». Kirkene var sa forfalne da han kom dit 
at han fant a matte sette dem i stand pa egen kostnad, og 
det gar fram av brevet at det dreier seg om en stor sum. Det 
star ikke uttrykkelig nevnt at det er strindakirkene det gjel
der. Men foruten dem var det bare Trondenes som pa denne 
tida var lagt til superintendentens underhold, og et litt sener e 
brev forteller at det da sto srerlig skropelig til med kirkene 
der3) . Det rna altsa vrere strindakirkene som er blitt r eparert 
i Hans Mogensens bispetid, mellom 1578 og 1595. Men hva 
r eparasjonen har bestatt i, har vi ingen kjennskap tiL 

Eller s gir Reformatsen oss kunnskap om kirkeforholdene i 
bygda. Den forteller oss at Strinda hadde fire kirker som 
skulle betjenes av en prest. I Lade hovedkirke skal det vrere 
gudstjeneste to helligdager etter hverandre, i Malvik hver 
tredje og i Bratsberg hver fjerde helligdag, unntatt nar bispen 
selv er til stede og holder gudstjeneste i hovedkirka. Da skal 
det vrere vekselvis tjeneste i Malvik og Bratsberg av kapeUa
nen. I «Modstad» skal det vrere tir,:, gudstjenester for aret . 
Reformatsen nevner videre at det na sokl1er 80 bonder til ho
vedkirka, 36 til Malvik, 32 til Bratsberg og 5 til Mostadmarka. 

1) N orsk e Riksreg. I 30. juni 1550. 
2) Norske Riksreg. III 20. august 1599. 
3 ) Norske Riksreg. III 4. april 1601. 
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Men de urolige kirkelige forholdene har ttuet med a om
kalfatre den gamle kirkeordningen i bygda. Nar superinten
denten budde i Eigeseter kloster i ei arrekke, var det selv
sagt at det ble holdt gudstjenester i klosterkirka der. Og 
dette f0rte til et angrep pa den rerverdige kirka pa Lade. 
Det skriver seg fra magister Hans Gaas, som sendte Christian 
den tredje ei utgreiing om en del kirkelige sp0rsmal i stiftet, 
som bisped0mmet na ble kaltt) . Brevet er skrevet mens super
intendenten var i K0benhavn om h0sten i 1558. Antakelig 
syntes han det var lettvintere om Eigeseter var hovedkirke og 
han slapp den lange og darlige veien til Lade. Brevet slutter 
nemlig pa denne maten: «Om ko: mat: vor naadigste herre viI 
samtycke at then tieniste, som g0res i Lade kirke motthe 
g0res i Hellisetter kirke, oc Lade kirkes thind oc rentte motthe 
ditt tillages, at then mesbrug som skeer i Lade kirke motthe 
neder legges». Det hadde i tilfelle ikke blitt f0rste gang inn
tektene av Lade kirke ville ga til Eigeseter. Interessant er 
det at bispen nevner misbruk som gar for seg i hovedkirka. 
Hva det kan ha vrert, vet vi ikke visst. Det kan ha dreiet 
seg om katolske demonstrasjoner. Eller det kan vrere at kir
kes0ndagene har vrert skjemmet av drikk og spetakkeI, noe 
som ikke hendte sa sjelden ved somme kirker etter det Refor
matsen melder. Men hva det na enn var, kan vi vrere glade for 
at Lade kirke enna i noen hun drear fikk beholde rangen som 
hovedkirke i Strinda. 

Ellers foregikk det ei endring med hensyn til innredningen 
a v kir kene2 ) • Den nye gudstjenesten var Ienger enn den 
gamle messen, og srerlig kom jo prekenen til. Kirkene matte 
fa bade benker og prekestol, og dette ble stort sett ordnet i 
den andre halvparten av reformasjonshundrearet over hele 
landet. Alterkalken ble st0rre, for na hadde hele menig
heten r ett til bade bmd og Yin under nattverden. I den katoI
ske kirken er vinen bare for presten. Det var sikkert ogsa 
andre ting som ble forandret. Strindakirkene som Ia sa nrer 
en by, fulgte nok godt med tidens skikk. Men da den luther-

1) D . N. XII nr. 666. 

2) Bang : Den norske Kirkes Historie, s. 345 ff. 
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ske gudstjenesten hadde fatt tradisjonens tyngde med seg, 
forte den til langt storre inngrep i kirkehusa. Men det horer 
1600-tallet til. Da far vi kirkereparasjonene som mermest blir 
om bygninger. 

NYORDNINGEN OG KIRKEGODSET 

For den almene mann betydde reformasjonen ikke bare ei 
endring i kirkeskikk og tro. Den betydde ogsa omveltning i 
de tilvante okonomiske forholdene. Kirkegodset ble for en 
stor del inndradd, og leilendingene som for hadde sittet pa 
kirkens jord, fikk merke at de hadde fatt nye herrer. De var 
ikke alltid like hyggelige a ha med a gjore som kirkemennene 
hadde vrert. Det var godset til bispestolen og klostrene kronen 
egnet til seg, mens domkapitlet, prestene og kirkene fikk ha 
sitt i fred. J ordegodset til erkestolen, «Sancte Oluffs jorder 
paa Strinden», utgjorde da 12 spann 21/~ ore1 ). Dels ble dette 
inndradde godset styrt av de kongelige lensherrene og futene, 
og dels ble det solt eller gitt bort som forleninger til privat
folk. Bakke klosters gods ble en slik forlening og besto sam
let i lang tid. Forst i 1660 ble det so It til nederlenderne bro
drene Marcelis for 29032 riksdaler2 ). Elgeseter klosters jord
eiendommer gikk derimot opp i aU det andre den verdslige 
makten tilvendte seg fra kirken. 

Men enten det var privatfolk eller kongelige ombudsmenn 
som forvaltet jorda, sa gjaldt det a presse mest mulig ut av 
leilendingene. Futene matte skaffe de inntektene kronen 
skulle ha, og kunne de dessuten greie a stikke noe i si eiga 
lomme, var jo det desto bedre. At strindingene fiRk smake den 
nye tida, vet vi fra et par saker som kom opp for herredagen. 
Dette var hoyesterett den gangen. 

I 1578 klaget Marit Berdorsdatter pa Lia over at futen Erik 
Nielsen hadde presset ti daler av he nne da husbonden hennes 
var dod og hun satt verjelos igjen 3). Imidlertid ble hun gift 
igjen, og da kom hun etter at belopet var oppkrevd mot 

1) Olav Engelbrektssoll!:; jordebok s. 33. 
2) Lange: De norske Klostres Historie, 2. utg. s. 219. 
3) Norske Herredags-Domboger. Dombok for 1578 s. 227. 
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loven. Resultatet ble at Erik Nielsen matte betale igjen de ti 
dalerne. Pa samme herredagen klaget ellers bygdefolket bade i 
Strinda og andre stader over at denne futen tok for h0Y skatt, 
og det ble loyd at pen gene skulle bli betalt igjen dersom kla
gen var rett. 

Tjue ar senere er det selve lensherren som er anklagd1 ). 

Saka begynte med at b0ndene Christen og Oluf pa Stokkan ble 
usams om hvem som skulle bruke og betale avgiftene av 0de
garden Leireggen, som det danske protokollmalet radbrek
ker bade til «Legrit» og «Lerege». De fikk 24 mann med Inge
brigt pa Leira i brodden til a d0mme i saka. Utfallet ble at 
de skulle ga halvt om garden. Men det ble trette igjen, og 
Christen fikk da Ludvig Munk til a ta affrere. Han hadde da 
«casserit och s0nderreffuett forne 24 mendtzs dom. » Men 
ikke bare det. Han tvang til og med de 24 til a gi ham en 
daler hver, 4 revskinn og 6 tylvter t0mmer. Herredagen d0mte 
Munk til a gi alt dette tilbake igjen. Da hadde han alt mistet 
embetet sitt pa grunn av aIle de mugne strekene sine. 

Leireggen h0rte til hospitalet, og saka viser at det gikk 
godt a komme til enighet med hospitalsforstanderen for begge 
de to partene. Nar de kongelige ombudsmennene skuIle blan
des inn, ble altsa utfallet mindre godt for aIle parter. 

Disse to eksemplene gir et fingerpek om hvordan leilendin
gene na fikk det. Kirkens uforanderlige og st0e administra
sjon hadde vrert mye tryggere og mer menneskelig. 

RESULTATET AV REFORMASJONSVERKET 

Sp0r en sa om det inntrykket reformasjonen har gjort og 
om det resultatet den f0rte til, viI kildene ikke gi noe svar. 
Ett og annet kan en rekne seg til, men samtidige opplysnin
ger finner en ikke. 

Reformasjonen kom ikke som ei vekkelsesmrsle. Den kom 
ved et pabud ovafra, og det trengtes en lang og m0ysommelig 
oppdragelse av de katolske soknebarna for a gj0re dem til 
lutheranere. Selve reformasjonshundrearet er pa mange vis 

1) Dombok for 1597 s. 136 ff. 
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ei m0rk tid. Det var ikke god grobotn for nye kristelige og 
moralske tanker. Det var stadig ytre ufred, f0rst mellom den 
landlyste Christian den andre og kong Fredrik, siden mellom 
erkebispen og Christian den tredje. Med Olav Engelbrekts
sons flukt fra landet den f0rste april i 1537, ramlet det siste 
selvstendige norske styreorganet, riksradet. Og etter at r e
formasjonen var gjennomf0rt pa papiret, fikk en den nordiske 
sjuarskrigen som for ei tid gjorde Trondelag til svensk land. 
Superintendenten Hans Gaas ble fengslet fordi han ikke ville 
ga i f iendens sold. Og senere i hundrearet er det nye strider 
med gr annelandet i 0St. Uar og brannskade i byen var det og. 
Alt dette matte gj0re livet urolig og farefullt. 

Til disse ytre hen din gene kom sa den indre oppl0sningen . 
Den sterke autoriteten til den katolske kirken forsvant. Den 
kanoniske r etten bIe avskaffet , og folk ble usikre og r adI0se1 ) . 

De nye bestemmelsene som etter hvert kom, var for ufull
stendige til helt a ta plassen etter de sikre kanoniske r etts
r eglene. Ikke minst gjaldt dette ekteskapslovgivningen. Derfor 
ser en at r eformasjonshundrear et er ei nedfallstid mor alsk sett. 

Her spiller det nok ogsa inn at forfallet i senmiddelalder en 
var sa vidt Iangt kommet at det skulle noe til for a snu strom
men. Men etter hvert ble de sedelige krava satt fram sterker e 
og klarer e. Mye av det den katolske moralpraksis hadde sett 
g jennom fingrer med, ble na stemplet som synd. Og ut over 
1600-ara blir det et avgjort framsteg i foikemoral med betyde
lig nedgang i Iovbrudd2 ). 

F or Strindas vedkommende blir en forundret over hvor fa 
lovbrudd en m0ter i sakefall slistene i forhold til andre bygder. 
Lensregnskapene er bare sparsomme til a begynne med , sa det 
kan forklare noe3 ). Men ogsa ,tter 1590, da tilfanget er riker e, 
er det mindre sakefall enn en kunne vente i Strinda. Det kan 
heller ikke bero bare pa ulikhet i bokf0rsel eller domspraksis. 
F orholdene har vel etter maten vrert blant de bedre. I siste 

1 ) Sm!. Oluf Kolsrud i Norsk T eologisk Tidsskrift 1938 s. 99 ff . 
2 ) Sm!. Andreas Seierstad i Tidsskrift for Teologi og Kirke 1938 s 

31 ff. 

3 ) L ens r egnskapene fins i Riksarkivet i Oslo. De begynner m ed 1548 
og slutter med 1660. 
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tiaret av reformasjonshundrearet moter vi bare tre tilfeller av 
«Frilleleffnib> i listene. Selv om dette ikke er alt, sa rna tallet 
pa slike synder ha vrert heller lite. Foruten disse tilfellene 
moter vi en alvorlig affrere som Marit og Erik pa Vrere er 
skyldige i. Han ble henrettet, mens hun ble benadet. Ellers er 
forseelsene mest slagsmal, av og til med knivstikk. «Stoffuer
slag» ser ogsa ut til a ha vrert en yndet sport nar blodet 
kom i oppmr. Og sa er det noen som slar hoy ulovlig pa 
kronens eiendom, og no en som er vrangvillig nar det gjelder 
plikten til a skysse ovrigheten. 

For ovrig har det satt merke i det alminnelige folkelivet at 
fattigpleien ble brakt i faste former. Den kommisjonen som 
skapte Reformatsen, pabod at fire mann i hver bygd sammen 
med presten skulle fore bok over de fattige og ha tilsyn med 
demo I gudstjenestene skulle det tas opp kollekt til de fattige. 
I middelalderen mente en de fattige var nodvendige sa folk 
kunne gjore gode gjerninger mot dem og slik skape seg for
tjeneste overfor Gud. Reformen kom altsa til a spille inn 
bade pa det okonomiske og moralsk-kristelige omrade. 

Noe vitnesbyrd om kristelig liv i egentlig forstand har vi 
som nevnt ikke. Men det har vel gatt slik i Strinda som andre 
stader at den nye trosforma trengte igjennom etter hvert som 
prestene og klokkerne ble i stand til a lrere barna katekisme. 
Det er ikke rimelig at dette gikk sa srerlig fort. Vi vet ikke 
en gang hvordan det var med klokkere i bygda. Det var som 
regel forst ut i 1600-ara at bygdene fikk «sognedegner»1 ). 
Bestemmelsen om at hver kirke skulle avsta et spann jord til 
klokkergard2 ) ble heller ikke gjennomfort i Strinda. Derfor 
lar resultatet av reformasjonen vente pa seg. Dominikaneren 
Nicolaus Jansenius melder da ogsa fra Norge i 1623 at det 
fantes noen hemmelige katolikker i Trondheim by og at 
bondene der omkring enna holdt de katolske festdagene hellig 
og dro pa valfart til de hellige kjeldene3 ). Det er forst langt 
pa den andre sida av hundrearsskiftet vi kan tale om at bygda 
er blitt evangelisk-Iuthersk. Da setter retttroenheten inn. 

1) Utkast til en norsk Kirkeordinans, utgitt av Oluf Kolsrud, s. 51. 
2) Norske Riksreg. I 11. a ug. 1::;68. 
3) Daae: Throndhjems Stifts geistlige Historie s. 58. 
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