
sa avgjort mistanke. Selv om det var kommet inn kristen 
pavirkning i asatroen, og selv om elementer i den gikk i r et
ning av opplosning, sa var tilhengerne i stand til a knekke 
den forste kristne kongen og kristningsprogrammet hans. 
Etter sagaen var hovet pa Lade en a v skueplassene for H akon 
Adalsteinsfostres nederlag. Men det skulle ogsa i si tid vitne 
om Olav Trygvesons seier i Kvitekrists navn. 

Hova horer til hedendommens siste periode. De opptrrer 
forst omkring 700. Ved grunnformen sin , et stort langhus med 
et mindre «kor », viser de kannhende pavirkning fra utlandets 
kristne kirkehus. I og for seg trenger derfor Lade ikke a 
var srerlig gammel som helligstad, men tradisjonen er ubrutt 
fra begynnelsen til i dag. Hvor hovet pa Lade sto, kan en 
selvsagt ikke si med absolutt sikkerhet. Det var av tre, sa 
aIle r ester er for lengst borte. Men det la pa en sentral plass 
og rna ikke forveksles med Laderettens fedretempel. Den 
kirkelige praksis gikk ut pa legge de kristne gudshusa der 
hvor hova hadde statt. Her var det fra gammelt av en sam
lingsstad . Og en folte ogsa det symbolske i at kirka reiste 
tarnet sitt mot sky der hvor hedenskapets gamle tempel var 
brutt ned. Det er derfor ingen grunn til a tra annet enn at 
hovet la der hvor kirka na star. Enkelte av de brannlaga en 
har truffet pa ved forskjellige gravninger pa kirkegarden 
kunne ogsa tale for det. 

Tradisjonen er altsa ubrutt ogsa pa den maten. Temmelig 
snart etter at asatraens gudehov ble luenes rov, reistes den 
forste kirka pa samme tomt. Tor og Odin matte vike for 
Kvitekrist. 

DEN KRISTNE MIDDELALDEREN 

Sfrinda som misjonsmark. 

Kong Hakon Adalsteinsfostre holdt en gang julegjestebud 
i Trondheimen. Det var Sigurd 3arl som hadde stelt til for 
ham pa Lade. Forste julenatt fikk jarlens kane Bergljot en 
S2lnn. Dagen etter oste H akon vann pa gutten ag ga ham 
navnet sitt. 
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Det ei" Snorre som forteller dette om f0rste levedagen til 
Hakon jarl, den siste betydelige og bevisste hedningen blant 
de norske stormennene1 ). I grunnen er det en eiendommelig 
stemning av overgangstid over denne hendinga. Vann0singa 

Kong H dkon auseT v atn pd jaTlesemnen . 

var en hedensk religi0s skikk som riktignok var opstatt som 
etterlikning av dapen. Og denne juledagen pa Lade foretar 
altsa den kristne kongen denne hedenske handlinga. Sa sterkt 
religi0st preg hadde den kanskje ikke. Men den matte lede 
tankene til kongen inn pa den kristne dapen, selv om den 
vanlig skjedde ved neddykning den tida. Sa gar de i sa vidt 
forskjellige retninger foreldrenes tanker og kong Hakons tan
ker ved jarles0nnens overosing med det underkraftige vannet. 

Situasjonen er betegnende for den spenningen som matte 
oppsta nar den nye troen kom og r ev ned de gamle tilvante 
forestillingene. Kristendommen kom jo til landet vart ved 
et kongeledet misjonsarbeid. Her i Trondelag har jordbunnen 
for den nye troen neppe vrert srerlig opparbeid pa forhand. 
Sambandet med utlandet var ikke sa sterkt her. Og det er rime
lig at strindingene som jo hadde hovedhovet midt i blant seg. 
iallfall ikke var de f0rste til a gi opp den gamle troen. De 
har sikkert av fullt hjerte vrert med og krevd at kong H akon 

Snorre s. 97. 
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skulle ta del i blotinga pa Lade. Og den vennesrele kongen 
ble knekt og dIOde som en skuffet og nedbrutt mann. 

Imidlertid matte de flOrste misjonstiltaka sette enkelte spor 
etter seg. At det opptratte en ny gud med krav pa a vrere 
eneradende, matte tvinge folk til a tenke over splOrsmalet. 
Flertallet avviste vel tanken om et trosskifte med den fana
tismen sagaen skildrer. Men det har nok ogsa vrert dem som 
tok splOrsmalet opp til alvorligere drlOfting. Umulig er det 
heller ikke at det har lydt en virkelig misjonsforkynnelse 
innafor Strindagrensene allerede pa Hakons tid. Kongen opp
holdt seg jo for en stor del i TrlOndelag. Det er da rimelig 
at de angelsaksiske prestene han hadde med seg for husguds
tjenestens skyld, ogsa kan ha forkynt evangeliet for dem som 
ville hlOre pa . 

• Spenningen mellem asatro og kristentro ble forellOpig UtllOSt 
ved Hakon Adalsteinsfostres nederlag. Men allerede Eriks
Sf2mnene var formelt kristne, og iaIlfall Harald Grafell prlOvde 
a hindre de offentlige blotfestene. Men spenningen kom pa 
bristepunktet under Hakon jarl. Fra jarlesetet sitt pa Lade 
ledet han en malbevisst motstand mot aIle kristningstenden
ser. 

Atter hlOvdingen lar 
gavmild mennene glade 
gudehova gjeste, 

sier Einar Skalaglam i lovkvedet sitt over jarlenl). AIle kil
dene gir ogsa det bestemte inntrykket at Hakon virkelig 
trodde pa gudene og maktene til fedrene sine. Og den be
visste og pagaende hedningens strey for a holde asatroen 
hlOyt i rere, har gjort et sterkt inntrykk pa folket. I store 
deler av landet ble det nytt liv i den gamle gudetroen. At 
dette ikke minst var tilfelle i Strinda, trenger vi ikke tvile 
pa. Men sa var det ogsa den siste bevisste oppblussingen 
hedendommen hadde. 

«Navar den tida kommet da blot og blotmenn skulde 
fordlOmmes og den hellige troen og rette gudsdyrkelsen komme 
i stedeb, sier sagaen om Olav Trygvesons store kristnings

I) Snorre s. 142. 
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verk. Fortellinga om dette arbeidet i Tmndelag Iar oss fa 
vite litt om strindingenes stilling. Den har ikke vrert velvillig. 
Men sa brukte ogsa Olav makt nar det trengtes. Den gamle 
historieskriveren Tjodrek munk undskyider ham med at det 
var bare makt som kunne rense nordmennene fra vantroens 
og avgudsdyrkelsens smuss, som de hadde fatt i seg med 
morsmelka. Det var denne maktbruken strindingene fikk lrere 
a kjenne. Om h0sten i 997 kom Olav nemlig uventet inn fjor
den og la til ved Lade. Her lot han hovet bryte ned og brenne 
etter at han hadde plyndret det for alle kostbarhetene.. Bade 
selve huset og gudebildene gikk opp i Iuer!). 

Dette overgrepet fra Olavs side vakte stor harme. Det ble 
sendt hrerpil omkring, og for den bondehreren som samlet seg, 
matte kongen vike. Gemyttene var nok i kok omkring pa 
strindagardene den gangen. Og alle kong Olavs £ors0k pa· a 
tale den nye tros sak, druknet i tmndernes seige rerefrykt. 
for de gamle gudene og i deres forbitrelse over den hellig
bmden kongen hadde begatt. Olav gikk da med pa en til
synelatende vapenstilstand, men at· han arbeidet malbevisst 
nok, viser det store gjestebudet han holdt pa Lade foran 
hovedoppgj0ret2). Her ba han til seg h0vdinger og b0nder 
fra Strinda og andre bygder i Uttr0ndelag. De ble ubehagelig 
overrasket da kongen pa den andre dagen i gjestebudet ga 
dem Valget mellom a la seg d0pe eller utlevere lederne sine 
til menneskeoffer ved det kommende midtsommerbiotet pa 
Mrere. Overfor kongshreren matte b0ndene gi seg og lot seg 
d0pe. Det er den f0rste kristne dapshandlingen vi kjenner til 
pa Strindas grunn. Den rna ha foregUt i juni maned i 998 
etter Snorres melding a d0mme. Midtsommerblotet pa Mrere 
ble nemlig holdt ved jonsoktid. 

At en hel del strindinger ble d0pt ved dette h0ve, ligger 
i sakens natur og gar ogsa fram av Snorre. Det kunne ha 
vrert interessant a vite hvor den f0rste dapsplassen i bygda 
var. Da dapshandlingen enda foregikk ved hel neddykning 
rna det ha vrert i fri Iuft. Men en kommer ikke lenger enn til 
gjetninger angaende staden. Iallfall begynner den offisielle 

1) Snorre s. 184. 
2) Snorre s. 190. 
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kristningen av Strinda med denne tvangsdapen av de gjeveste 
mennene i bygda. 

Det er imidlertid et lite trekk i Snorres gjengivelse av denne 
hendinga som en skal merke seg. Det er at kongen lot synge 
messe for seg om morgenen hin minneverdige dag pa Lade. 
Altsa hadde han med seg den mannen eller de mennene som 
kunne utf0re dapen pa kirker ettsgyldig mate. Olav Trygve
sons hirdbiskop het Sigurd og var fra England. Foruten ham 
hadde Olav flere andre geistlige med seg da han kom til Norge. 
Men det var biskopen som fulgte kongen omkring pa ferdene 
hans , nrermest som en kongelig funksjonrer. Vi tar neppe feil 
i at det var biskop Sigurd som var hos kong Olav ogsa den 
gangen den f0rste store da pen foregikk i Strinda. Biskopen 
var i det hele kongens r adgiver i kristningsverket og matte 
ta hand i hanke med ham nar vikingenaturen gikk over opp
tuktelsen. Sigurd ma ha vrert en dyktig og bestemt mann. 
I sagatradisjonen har han tatt tilnavnet «den mektige» . 

Ved omtalen av de geistlige Olav brakte med seg, har vi 
mrt ved ei viktig side av kristningsverket i Norge. Det ble 
nok gjennomf0rt mye ved tvang fra kongene. Men en skal 
ogsa huske de fremmede prestene og misjonsbispene som 
s0rget for en virkelig misjonsforkynnelse. De som kom til a 
virke i Tmndelag var angelsaksere, men noen var ogsa rett
linger av norske vikinger pa de britiske 0yene. At forkynnelsen 
deres har lydt omkring Olav Trygvesons hovedsete pa Lade, 
kan det ikke vrere noen tvil om. Blant strindingene har det 
nok ogsa vrert dem som har h0rt evangeliet forkynt f0r 
tvangsdapen. Og iallfall kan vi vrere sikre pa at det na ble 
gjort hva gj0res kunne for a lrere bygdefolket den nye troen 
a kjenne. Umulig er det ikke at stadnavnet Korsvika minner 
om en prekenplass som er eidre enn kirka pa Lade. Etter 
angelsaksisk skikk reiste nemlig misjonrerene i Norge stein
kors og viet derved staden hvor de forkynte evangeliet. Som 
regel ble de f0rste kirkene r eist i nrerheten av disse stein
korsene. Pa flere stader i landet har en ordtak om a komme 
til kors eller kirke, og en kan pavise at det pa sine stader 
dreier seg om slike gamle kors som ble stilt i skyggen av de 

13 



nye kirkene1 ) . Henrik Mathiesen forteller at for omkring 
100 ar siden var det et vanlig ordtoke i Strinda: «J eg har det 
sa travelt at jeg hverken kan komme til kors eller kirke»2). 
At dette korset sen er e ble andaktskors for sjofarende kirke
folk er rimelig nok. 

Sa har kristendommen etter hvert trengt igjennom i Strinda, 
iallfall utvortes sett. Men tid har det tatt. Dapen kom nok 
uforberedt pa de fleste, og forkynnelsen nadde ikke sa langt 
som den burde. Et framskritt for kristningen var det at Olav 
Trygveson bygde Klemenskirka pa Nidarnesset i samband 
med byanlegget sitt. Misjonsarbeidet fikk da et fast sentrum, 
og det ble mer orden og r egelmessighet over forkynnelsen i 
bygdene omkring. Dette er ei viktig arsak til at det ikke ble 
noe alment tilbakefall til asatroen i Uttmndelag , slik som det 
ble i de inntmndske fylkene. Og at strindingene hentet inn
trykk innafor Klemenskirkas plankevegger ligger i sakens 
natur. Byen var ikke stor flekken enna, kirk a kalte ogsa pa 
bygdefolket omkring. 

Det har statt mangen strid i sjelen til de forst e kirkesokende. 
Pa den ene sida sto Kvitekrist og kirkens andakt, pa den andre 
de sterke og tradisjonsrike reser . En skulle tro at de matte 
hove mye bedre i den harde tida. Men forkynnelsens og mes
sens stadige drypp lrerte at Kristus var mektiger e enn Tor. 
Og folk hadde sett at den kristne kongen kunne bryte ned 
hova, brenne gudebildene og drepe stor e blotmenn uten at 
gudene tok hevn. Kjensgjerningene talte for a t Kvitekrist var 
den mektigste. Men om en ga opp troen pa resene, sa levde 
fedredyrkelsen og naturdyrkelsen videre. Derfor var det nok 
en hoyst oppblandet kristendom fedrene yare bekjente seg 
til. Om de offisielt tjente den ene Gud, levde fremdeles troen 
pa maktenes betydning i det private liv pa garden og i fa
miliekretsen. Kirken fikk en hard kamp a for e pa denne 
fronten. 

Prestegjeldet blir til. 

Kristendommens framtid avhang na av at folk fikk opp
lrering i den nye troen. Det matte bygges misjonsstasjoner, 

I) Johan Meyer: Ya r e forfedr es valg a v kirkcst ed. Norvegia Sacra 1923 
2) H enr. Mathiesen: Det gamle Throndhjem s . 52. 
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det vil si kirker. Pa Mostertinget i 1024 fikk Olav Haraldsson 
og biskop Grimkjell godkjent kristendommen som folkereli. 
gion i aile fylkene i landet. Og det ble fastsatt at de n0d. 
vendige kirkene skulde bygges. Bade for Gulatingslagen og 
Frostatingslagen ble det en i hvert fylke. I Tmndelag fikk 
disse kirkene navnet fylkeskirker. Olav s0rget for at de 
fikk nok jordegods til a ha en mark s01v i arlig leie til de 
faste utgiftene sine. Selve vedlikeholdet skulle b0ndene s0rge 
for i fellesskap, og likesa for 10nn til fylkespresten 1 ). 

Strindafylke fikk nok ogsa den f0rste kirka i denne 
tida, selv om kildene tier om dens tilblivelse. Men den ble 
reist pa Lade. Kirkeveien ble lang for mange, idet fylket foruten 
det nuvrerende Strinda ogsa omfattet Malvik, Frosta, Asen 
og hovedsoknet i Leksvik. Nar tradisjonen viI ha det til at Olav 
Trygveson bygget den f"rste kirka pa Lade, sa har det ingen 
st0tte i kildene. Fors0kene hans pa a gj0re mest mulig ut 
av byanlegget pa Nidarnesset matte f"re til at han bevisst 
la an pa a svekke Lades stilling. Skj,mt vi altsa ikke 
kan si noe med visshet, t0r vi ga ut ifra at den eldste kirka 
pa Lade hie bygget omkring midten a v det 11. hundrearet. 

Sa stor trengte denne kirka tr~ss alt ikke a vrere. Menig
heten sto under gudstjenesten under hele middelalderen. Bare 
langs veggene var det benker for gamle og syke. 

Til fylkeskirka har de sa samlet seg fra alle kanter av fyl
keto Og etter hvert som tida gikk, trengte den nye troen igjen
nom. I 10pet a v ett hundrear kan en rekne at den egentlige 
misjonstida var forbi. Men med den dypere forstaelsen for 
kristentroen matte det vakne trang til flere kirker . Sa far 
vi en rekke nye kirkebygninger , og fylket deles i flere sokn. 
Denne soknedannelsen ble i det vesentlige avsluttet f"r 
midten av det 13. hundrearet2 ). Men alt Frostatingsloven fra 
omkring 1170 rekner med at der fantes andre kirker enn fylkes
kirkene og andre prester enn fylkesprestene 3 ). Disse nye kir
kenc ble reist av h"vdinger og velstaende b0nder pa gardene 

1) Absalon Taranger: DA Noreg var Misjonsmark s. 10 - Ebbe 
Hertzberg : Om Eiendomsretten til det norske Kirkegods s. 54 f. 

2) Edv. Bull: Folk og kirke i middelalderen s. 24. 
3) Frostatingsloven II kap. 16 og 45. Absaion Taranger i Hisr .. TiJs

skrift 2. rekke VI s. 393. 
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deres. Fylkeskirkene var overordnet over dem, og fylkespreuten 
inntok omtrent samme stilling til prestene der som en prost 
til sokneprestene i Yare dager. Men allerede i Frostatings
loven ser vi at disse kirkene er pi\. god vei til i\. likestilles 
med fylkeskirkene. Det eldste navnet pi\. dem er «h0gend>ls
kirker », som betyr makelighetskirker. 

For Val' tid er det jo en eiendommelig tanke at folk helt 
inne fra Asen eller ovst fra Leksvik matte dra til Lade for 
a fa lagt de d0de i vigd jord og til aile andre kirkelige hand
linger. Men det har de gjort i den f0rste kristne tida, inntil 
de nye kirkene i utkantene ble reist og de nye soknene dannct 
seg. Selv om fylkespresten hadde en s lags 0vste r ett over 
disse delene av f ylket ogsa, skilte de seg ut fra det egentlige 
Strinda. Vi fitr a gj0re med bygda i det omfanget den hadde 
helt til Malvik ble fradelt som eget soknekall i 1897. 

Lade Icirlce. 

S",rlig organiseringen av den norske kirkeprovinsen helt 
til topps med egen erkebiskop i Nidaros i 1152 f0rte med seg 
et sterkt kirkelig framst0t. Det er derfor ikke tilfeldig at , 
kirkebygginga og soknedannelsen s",rlig gar for seg na. Og 
framfor alt trengte na steinkirkene mer alminnelig ut over 
bygdene og avl0ste de forgjengelige stavkirkene .. 

Den kirka som enna idag star pi\. Lade, skriver seg tydelig
vis fra tida omkring eller kort for 1200, selv om ski pet prak
tisk t alt er blitt fornydd ved reparasjoner i etterreformatorisl< 
tid. Men grunnmurene er iallfall opprinnelige her og, sa 
kirka har hatt samme s t0rrelse som n,l, Ski pet er 16,50 m 
langt og 10,70 m bredt malt utvendig. Muren er 1,50 m tykk, 
bortsett fra vestveggen som er 1,10. H0yden er 6,70 m, opptil 
gavlen 13,50 m. Som pa mange av middelalderkirkene er 
grunnplanen ikke helt regelmessig. Vinklene er mer eller mindre 
skjeive. Dette kommer vel av at maleredskapene ikk~ var sa 
fullkomne som na. Koret er 7,10 m langt og 7,40 m bredt. 
Murene er 1,10 m tykke og og 5,6 m h0ye. Opp til gavlspissen 
er det 10,50 m hoyt utvendig malt'). En kan undres over at ei 

I) Arkitekt Hoflunds oppmAling i 1892. 
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