










KIRKE OG FOLK 
A V $OKNEPHEST JOI-IAN B. RIAN 

TRO OG TILBEDELSE F0R KRISTENDOMMEN 

Ut av sagatidens halvmfilrke Iyser noen enkelte navn med klar 
glans. Ett av dem er Lade. Strindafylkes og Uttrfilndelags na
turlige midtpunkt. Ogsa nar det gjelder det religifilse livet slar 
dette til. Lade var hedenskapets hovedborg. Lade blev ogsa den 
kristne tros ffilrste store hovedsete i bygda. 

Men selv om Lade er det mest kjente religifilse sentrum i 
Strinda, er det slett ikke gitt at det er det eldste. Asatroens 
hoy sto pa Lade, og det er denne troen de skriftlige 'kildene 
vet a melde om. Men jordfunn, stadnavn og folketradisjon gir 
kunnskap om hedenske helligdommer av eldre dato enn Lade. 
Ja, de gir til og med kunnskap om religionsformer som er be
tydelig eldre enn asalrerens etter maten fremskredne gudetro. 

Vitenskapen rekner med to religionsformer som ikke har 
noe med hfilyere gudetro a gjfilre. Den ene er naturdyrkelsen. Den 
bygger pa den oppfatning at hemmelighetsfulle makter virker 
i de ymse naturfenomenene. Og disse maktene gjaldt det a holde 
seg til venns med for a ha dem pa si side. Sa of ret en til demo 
Dette var tilfelle overfor oppkommene som stadig sprudlet, 
overfor hellige trrer, overfor ilden, sola og mange andre ting. 

Denne naturdyrkelsen har vrert uhyre utbredt i landet vart. 
I Strinda har vi ogsa noen fa minner om den. Innafor gren
sene til det gamle Strind kjenner vi iallfall ett hellig oppkomme 
med sikkerhet. Det er Mariakjelda pa Vollan i Mostadmarka. 
Gjennom hele middelalderen var den besfilkt av syke som sfilkte 
helsebot der. Dette oppkommet har i likhet med mange andre 
rundt omkring i landet vrert sett pa som undergjfilrende helt 
fra den tidlige hedenske fortida1 ). Kirken, som ikke greide it 
utrydde dyrkelsen av naturmaktene, «kristnet» den i stedet. 

1) Emil Birkeli: Religionshlstorie I s. 27. 



Fordi kjelda i Mostadmarka brerer navn etter en kvinnelig 
helgen, er det rimelig a tenke seg at det opprinnelig var en 
kvinnelig naturvette som ble dyrket der. Vass-vettene var 
oftest kvinnelige. Men det blev St. Olav som mest blev knyttet 
til oppkommene, og det er mulig at vi har et minne om he
densk naturdyrkelse ogsa i den Olavskjelda som Gerhard 
Sch0ning omtaler ovafor husa pa Leangen1 ). 

Etter den vanlige tolkingen av gardsnavnet Ringve har en 
ogsa lov a rekne med et minne om primitiv naturkult der. 
Den gammelnorske formen av navnet har visstnok vrerl 
Reynividr, som betyr en lund av rognetrrer. Og til rognen har 
det knyttet seg religi0se forestillinger2 ). Likesom ved opp
kommene var det srerlig lekekraften det dreide seg om. Ringve
haugen kan altsa en gang i fjern fortid ha vrert en av hellig
stadene i bygda. 

Videre har en i folketradisjonen i Strinda enna et minne 
om ildtilbedelsen. Det er den gamle skikken a legge salt i 
grua og sia gi det til husdyra for at de skulle trives og vrere 
beskyttet mot ulykker3 ). Opprinnelig har dette vrert et offer 
til ilden, men senere er offergaven gatt over til a bli et magisk 
middel. Ildvetten ga da saltet styrke til a hjelpe buskapen 
pa forskjellig vis. Det var srerlig i jula denne skikken ble brukt. 

Ogsa gardsnavnet Kastbrekka vitner sannsynligvis om en 
gammel tro pa naturvetter. Sammensetningsleddet «kast» kan 
ga pa et sted hvor en slipper t0mmer ned over en h0yde. Men 
der hvor dette leddet forekommer ved gamle ferdselsveier og pa 
bakketopper, peker det i likhet med «varp» som regel pa busta
den til en naturvette4 ). Bustaden ble avmerkt ved hellige my
ser, hvor de som passerte la en stein til mysa som et slags 
tributt til makten. Srerlig var det vanlig ved ferdselsveier 
som gikk gjennom skog og mark, hvor det gjaldt a unnga 
ulykker. At Kastbrekka ligger ved den gamle veien over til 
Osen ved Jonsvatnet tyder pa at denne religionshistoriske 
tydningen av navnet er riktig. Det betyr en bakke hvor det 111. 

2 

Gerhard Sch0ning: Reiser giennem en Deel af Norge 1773- 75. 
~. -e,' . 1910 II s. 8. 

2) J. T. Storaker: Naturrigerne i den norske folketro s. 45. 
3) Birkeli: Religionshistorie I s. 33. 
4) Sammesteds s. 21. 



ei slik hellig mys. - Den r0ysa som etter Sch0ning la pa 
toppen av Kjerringberget, var ogsa utvilsomt ei slik «offer
mys». Men den opprinnelige vetten her er sen ere blitt til ei 
trollkjerringl). Stmket omkring Kjerringberget ser i det hele 
ut til a ha vrert srerlig hellig for fedrene Yare. 

I de opptegnelsene som fins av folketro fra Strinda, er 
det ogsa reminisenser av soltilbedelse. Nar vatn som rinner 
mot S0r ble tiltenkt en srerlig hellbringende virkning2), og 
syden i det hele er velsignelsens himmelegn, sa kommer det 
av den gamle troen pa sola som 0vste guddom. Spor av denne 
troen matte en vente a finne, sa uhyre utbredt som den har 
vrert over hele jorda. Gardsna vnet Sunnland kan ogsa ha 
samband med ei svunnen tids tro pa sola og dyrkelse av den. 
Lektor Arne Vestrum holder fram i sin Skogns Historie3 ) at 
vi i Tr0ndelag har flere gardsnavn sammensatt med «sun» 
hvor dette leddet hverken passer pa et sund i vatn eller med 
retningen S0r. Dette siste kan jo h0ve pa Sunnland i Strinda, 

• den er s0rgarden oppe pa Nardoplataet. Men i sammenlikning 
med de andre navna med samme sammensetningsledd, er lek
tor Vestrums teori i h0Y grad sannsynlig. «Sunn» er etter 
hans mening det gamle germanske navn pa sola - som vi 
enna har i engelsk «sun» og tysk «Sonne». En kan her ogsa 
minne om «sundag», som jo betyr soldagen. Og i bygdemalet 
uttales «sunn» likedan bade i gardsnavnet og i navnet pa 
dagen, «Synjland, synjdag». Det er altsa ikke utelukket at 
vi her har med en soltilbedelsesplass a gj0re. Srerlig sannsynlig 
er det fordi soldyrkelsen sa ofte forekommer sammen med 
fruktbarhetsdyrkelsen, og den har foregatt pa Nardo som vi 
straks skal se. 

Hundrearenes gang har imidlertid slettet ut sporene av 
naturdyrkelsen etter hvert. Men den har vrert en allemanns 
religion i si tid. I enna st0rre grad er dette tilfelle med den 
andre religionsformen som har opprinnelsen sin f0r den egent
lige gudetroen. Det er tedredyrkeZsenJ den mest utbredte reli
gionsformen pa jorda. Den forutsetter troen pa menneskenes 

1) Sch0ning : Reise II s. 5. 
2) Storaker: Elementerne i den norske folketro s . 126. - - Rummet i 

den norske folketro s . 18. 
3) Bind I s . 74. 
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fortsatte tilv::erelse i en eller annen form etter doden. Denne 
troen forte til at en sendte med de dade ymse bruksgjenstander 
i graven, slik som vi kjenner det for eksempel fra gravfunn 
pa Veisletta og ved Labekken. Og dyrkelsen av de avdode 
fedrene gikk da ut pa a sikre seg deres gunst og hjelp ved 
offer. Of rene besto mest av forskjellige slag mat og 01. 0let 
kunne bringes den dade pa selve graven, men en drakk ogsa 
minnebeger i husa ved hoytidelige hovel). 

p r II r 
Som ei gammel og 

folkerik bygd har Strin
da v::ert rik pa grav
minner fra hedendom-
men. Konservator Th. 
Peters ens bidrag til 
bygdepoka gir her en 
utmerket oversikt. Del 
viser seg at de ulike 
former for hedensk 
gra vskikk har v::ert re·· 
presentert. Vi har den 
eldre bronsealders roy-

Runestein fra Bratsberg ser. Vi har den yngre 
Etter tegning av M. Arendt. bronsealders branngra-

ver, hvor likbrenning 
vel forutsetter en mer andelig fore stilling om ti1v::ere1esen 
etter doden. Og her var det sa matofrene og drikkofrene ble 
brakt. De bautasteinene Schoning sa pa en rekke gravhauger. 
var offersteiner, et slags primitive altere. Strindas eneste 
runestein, som sto pa en gravhaug pa Bratsberg, val' kan 
hende en slik offerstein. Den bar oyensynlig haugbuens navn 
Palir innriset. 

Hver gard i bygda har hatt sitt gravfelt som gjerne 1a ikkc 
alt for langt fra gardshusa. Og her har sa dyrkelsen av fedrene 
gatt for seg hundrear etter hundrear. S::erlig torsdagen ser 
ut til a ha v::ert fedredyrkelsens helligdag, og jula har v::ert 
hovedfesten. Da brukte en ogsa i Strinda a legge seg i halm 
pa stuegolvet julenatta for at fedrene kunne fa bruke sen-

t) Emil Birkeli: Fedrekult i Norge s. 156 f. 
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gene, en Sklkk som har holdt seg opp til nyere tidl ). Ellers 
rna det ha vrert et underlig syn nar rettens h0vding sto sammen 
med husfolket og lot drikkeofferets 01 rinne ned i jorda ved 
foten av bautasteinen eller ved det treet som ofte var plantet 
pa gravhaugen. Det har vrert foretatt ta1l0se slike handlin
ger pa de eldste strindagardenes gravfelter. 

En mer utviklet form for fedredyrkelse finner vi knyttet 
til Lade. Laderettens mektige forfedre ble nemlig i historisk 
tid dyrket i et vakkert utstyrt hus som la inne i skogen et 
stykke fra garden. I Sigmund Brestesons saga fins det ei 
skildring bade av huset og av selve tilbedelsen2 ). Her var 
fedrene representert av pakledte bilder, som sto oppstilt langs 
tverrveggen inne i huset. Den mektigste av dem var Thorgerd 
H0lgebrud, hustru til Laderettens stamfar, kong H0lge i 
Halogaland. Siden hun fikk en slik dyrkelse, rna hun ha vrert 
ei mer enn vanlig betydelig kvinne. Hennes s0ster Irpa ble 
ogsa dyrket der. Hakon jarl som bes0kte templet sammen med 
Sigmund, kastet seg ned pa gulvet foran bildene med alle 
tegn pa ekte og dyp kjensle. Tegnet pa at Thorgerd h0rte 
b0nnene hans, var at det gikk an a 10se en gullring fra handa 
hennes. Det ble ogsa of ret til henne, ikke mat eller 01, men 
verdigjenstander som ble lagt foran bildet. 

Fedredyrkelsen og naturdyrkelsen er som nevnt to reli
gionsformer som ingenting har med den h0yere gudetro a 
gj0re. Og nar det blir sp0rsmal om gudetroen i det gamle 
Strinda kommer vi forsavidt inn pa et nytt omrade. Vi tar ste
get over fra det primitive til det mer gjennomtenkte religions
trinn. Men vi ma vrere klar over at troen pa naturmaktene 
og fedrene fortsetter ved sida av gudetroen. Til dels skjer 
det vel ogsa en fortrengning av de gamle religionsformene. 
En f0lge av denne fortrengningen ma det vrere at vi har sa 
fa og overfladiske minner om primitiv jruktbarhetsdyrkelse. 
En grundig unders0kelse av folketradisjonen pa dette om
rade kunne kanskje bringe nytt stoff for dagen. Men det som 
na er nedtegnet, er ikke tilstrekkelig til a danne noe bilde 
av fruktbarhetsdyrkelsen f0r gudetroen. Denne dyrkelsen er . 

I) Storaker: Tiden i den norske folketro s. 126. 

2) Soga urn Sigmund Bresteson, ved Jergen Reitan, s. 77. 
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i slekt med naturkulten i det hele, men har som srerlig gjen
stand avlekraften. Denne har sikkert vrert dyrket i primitive 
former ogsa her i bygda. Noen enkelte avblekte minner om 
dette fins. Ett av dem er juleneket. Den skikken a gjemme 
av et kornband og sette det ut til fuglene i jula, er restene 
av et urgammelt kornoffer. Hensikten med det var opprinnelig 
a stemme kornanden nadig, sa det kommende aret kunne bli 
et gmderikt ar. Og ukjent har det heller ikke vrert at en la 
igjen !itt h0Y pa marka for at det skulle bli et godt h0yar 
til nreste h0st. Her dreier det seg ogsa om en gammel offer
skikk. Fruktbarhetsvetten matte fa sitt!). Men de tydeligste 
vitnesbyrdene vi har om fruktbarhetsdyrkelsen na, knytter seg 
til asatroens guder. 

Asatroen omfatter som kjent en rekke forskjellige guder. 
Hvert tidsrom hadde sine favoritguder som overstralte de 
andre i st0rre eller mindre grad. I folkevandringstida (400-

" 
800) har fruktbarhetsguden Njord hatt sin glansperiode. 
Det er navnet hans vi m0ter i gardsnavet Nardo, opprinnelig 
Njardarholl, Njords haug. Oppe pa Nardosletta har det altsa 
vrert en helligdom for denne guden. Det har sikkert ikke vrert 
noe praktfullt tempelbygg. Ofringene og anropelsen foregikk 
nok ved et enkelt steinalter under apen himmel, kanskje 
i samband med en hellig lund. Her oppe brakte de sa sine 
mer offisielle ofre for a fa godt ar, samtidig med at de bar 
fram mer primitive ofre til fedrene pa gravhaugen og i huset 
heime. Og vi har ingen grunn til a tvile pa at det stmmmet 
ei virkelig religi0s kjensle gjennom gudedyrkernes sinn nar 
de m0ttes til festen pa Njardarholl. 

I nrert samband med fruktbarhetsdyrkelsen pa Nardo star 
som nevnt antakelig Sunnland. Til det samme komplekset av 
helligstader slutter ogsa Elgeseter seg. Navnet betyr «hellig
garden» og peker altsa pa religionsut0velse. 

Fr0set pa Byasen kan en ogsa rekne med blant fruktbarhets
dyrkelsens helligstader. Det gjelder i tilfelle Fr0Y, hvis dyr
kelse kom til Tr0ndelag fra det store Fr0yssentret i Uppsala 
sa sent som i slutten av folkevandringstida. Fordi midtbyg-
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dene alt hadde sine helligstader for de eldre gudene, matte 
Froy ta til takke med mer avsidesliggende lokaliteter. Det 
kan ha sin interesse a notere at i Fr0ysdyrkelsen hadde 
kvinnelige prester en fast plass, noe vi ikke kjenner til i 
dyrkelsen av de andre gudene. Det ma ha vrert et eiendommelig 
skuespill a se disse hovgydjene forrette det blodige offer
ritualet der oppe ved Leirsj0en nar folket i omegnen var sam
let til gudstjeneste! 

I vikingetida begynner de skriftlige kildene a gi oss fyl
digere kjennskap til gudedyrkelsen. Na er det tordneren og 
den fysiske styrkes gud Tor som star fremst i guderekka 
ved sida av Odin, allfaderen og visdommens gud. Merkelig 
nok har Tor spilt en temmelig underordnet rolle i Tronde
lag. Tidligere mente en at det ikke fantes minner om tors
dyrkelse i stadnavna her. Desto st0rre interesse har det 
at Torshaug pa Byasen vitner om at den populrere guden har 
vrert dyrket i Strinda. Torshaugnavnet er opprinnelig ikke 
gardsnavn, og det nevnes f0rst i etterreformatorisk tid. Men 
i Stadsbygd har vi samme navnet omtalt allerede i sagaene, 
og heller ikke der er det gardsnavn1 ). Sannsynligvis dreier 
det seg pa begge stader om en gammel dyrkelse av den opp
rinnelige tordenguden. De h0ye haugene matte naturlig bli 
brukt som helligstader for ham. Vi har da ogsa her a gj0re 
med ei eldre form for gudetro og gudedyrkelse enn den som 
foregikk i hovet pa Lade2 ). 

Der m0ter vi nemlig asatroen i full blomstring, slik som 
den var da kristendommen kom og vant seier. Noen srerlig 
h0ytstaende religion var det ikke. Den hadde ingen evne til a 
omskape menneskenes sinn. Religion og moral hadde lite eller 
ingenting med hverandre a gj0re. Gudedyrkelsen var et slags 
tuskhandel med gudene. N ar disse fikk tilstrekke!ig med 
offergaver, var de pliktige til a gi dyrkerne sine de goder 
de ba om. 

Anropelse og of ring kunne foretas av hvemsom heIst. 
Men ved de store sentralhova ble det h0vdingene som sto 
for blotinga. Ofte atte de ogsa de store hova. Hvert herred 

I) Magnus Olsen: lEttegArd og helligdom s. 228. 

2) Sml. konservator Petersens behandling av sporsmAlet bind I s. 57 f. 
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hadde gjerne sitt felleshov, og i enkelte tilfeller kunne et 
st0rre omrade ha sitt hovedhov. Hovet pa Lade var saledes 
det r eligi0se midtpunktet for hele Uttmndelag, slik som 
Mrere var det for Inntmndelag. Her samlet folk seg til de 
store h0ytidene : vinterblot, juleblot, sommerblot og midt
sommerblot. Gudstjenesten var etter vare begreper bade ra 
og t0ylesl0s. Hovet pa Lade hadde sikkert plass til et par 
hundre mennesker, og nar 0let hadde begynt a gj0re virk
ning, ble det smatt med andakten. 

Snorre har gitt ei skildring av et h0ytidsblot pa Lade l ). 

Selv om han har skrevet sagaene sine i senere tid, har han go de 
tradisjoner a bygge pa. Han forteller det var sedvane at aIle 
b0ndene skulle komme til hovet og ta med seg alt de trengte 
sa lenge blotgildet varte. Blant annet skulle de ha med seg 
sitt eget 01. Under gildet ble det drept en hel del smafe og 
hester. Alt blodet som rant av dem kaltes laut, og de bollene 
blodet sto i , kalte de lautboller. Dessuten hadde en noen 
redskaper som liknet de katolske stenkekvastene til vie
vann. De kaltes lautteiner. Med dem stmk en blodet pa alle 
alterne og dessuten pa hovveggene bade utvendig og inn
vendig. Mennene som var tilstede, ble ogsa stenket med 
blodet. De siaktede dyra ble i mens kokt til gjestebudsmaL 
Midt pa gulvet skulle det vrere ild med kjeler over. De fyite 
begrene ble baret rundt ilden. Den som gjorde giidet og val' 
hovgode, skulle signe begeret og blodmaten. F0rst drakk en 
sa Odins beger til seier og makt for kongen, sa Njords og 
Fmys beger til godt ar og fred. En drakk ogsa skaJer for de 
hauglagte frendene sine, og dette ble kalt minne. 

Til tross for at religionen hadde sa liten l0ftning over seg, 
var den fast forankret i menneskesinnet. Den bar tradisjoner 
som hadde vokst fram gjennom hundrevis, kanskje tusenvis 
av ar. Det er betegnende at vi finner de samme symbolen~ 
i de urgamle religi0se helleristningene som hos asatroens 
hovedguder. Og disse tradisjonene hadde vrert med og skapt 
samfundsand mellom bygdefolket. Religionen og folket hadde 
levd seg sammen. Derfor m0tte tmnderne den nye troen med 
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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 
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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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fylkeskirke er sa vidt lita og sa fattig pa ornamentikk som 
Lade kirke er. Tar en til d0me fylkeskirka i Stjord01afylke 
sa er den bade st0rre og mer utsmykt. Men det rna komme av 
at Vrernes kirke er bygd et hundrear tidligere, da den enna 
var fylkeskirke mer enn i navnet. Steinkirka pa Lade er deri
mot reist i ei tid da h0gendeskirkene holdt pa a frigj0re seg. 
Fylkeskirka ble faktisk bare soknekirke for Strinda. 

Men det knytter seg ul0ste gater til steinkirka pa Lade. Dct. 
ma ha statt kirke der helt i fra den tida da fylkeskirkene f0rst 
b!e reist. Mest rimelig er det a tro at den f0rste kirka der var 
ei s tavkirke. Kristenretten i de gamle landskapslovene r ekner 
med som det vanlige at kirkene var av tre. Det var geisl
lighcten som f0rte inn steinbyggingskunsten i Norge, og det 
tok tid f0r den ble alminnelig. Men noe bevis for at det har 
sUitt ei stavkirke pa Lade, kan en ikke f0re. Somme ting tyder 
pa a t det kan ha statt ei eldre steinkirke der. Gerhard Sch0ning 
forteller i reisebeskrivelsen sin at en straks S0r for kirka 
har pl0yd opp «en Hob Kull og Steene, tildels smukt udarbei
dede »l ). Arkeologen Nicolai Nicolaysen melder at det fantes 
grunnmurer av en steinbygning to alen under jorda pa nord
sida av skipet i 18172 ) . Arkitekt Tverdahls unders0kelser syncs 
ogsa a ha godtgjort at steinen i de utvendige hj0rnene pa 
kirka har Vlllrt brukt f0r3). Sikre slutninger kan en ikke dra 
a v disse indisiene. Dessverre er det ikke foretatt noen syste
matisk undersakelse av grunnen omkring kirka i senere tid. 
Men muligheten rna sta apen for at den nuvrerende Lade 
kirke har hat.t en forgjenger i stein. Om en sa skal rekne med 
at det f0rst har vrert ei stavkirke og sa ei steinkirke fer den 
navrerende, eller at den f0rste kirka po. staden var av stein, 
far bli et apent sp0rsmal. Vi vet for lite til a kunne si noe 
best emt. 
. Koret er den mest uber0rte delen av kirka i dag. Her 
er til og med et.t av de opprinnelige vinduene bevart. 
det pa 0stveggen bak alteret. Det er av romansk, rundbuet 

1) Schonings Reise II s. 4. 

2) N. Nicola'ysen: Norske Fornlevninger s. 591. 8ml. ogsa KlUver : 
NOl'skc Mindesmrerkcr s. 44. 

3) Referat 1 Nidaros 25. mars 1938. 
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form, men den spisse kanten i omramningen pa yttersida 
er nrermest et gotisk fenomen. Slik som dette vinduet er, har 
de vel vrert de andre i kirka ogsa. I skipet skriver veggene 
seg for en stor del fra restaureringen i 1694, sa vinduene er 
nye her. Men de to sidevinduene i koret ser pa grunn av kle
bersteinskantene innvendig ut til a vrere pa opprinnelig plass. 
Flatene er imidlertid gjort st0rre ved at vinduets plan er 
flyttet fra yttersida av muren slik som ved 0stvinduet, og 
inn mot midten. En ble da n0dt til a rive ut klebersteins-inn
fatningen pa yttersida for a gj0re apningen st0rre. Kirkens 
opprinnelige vinduer var altsa betydelig mindre enn de na
vrerende. 

En detalj som tilh0rer kirkens oprinnelige utseende har 
en ogsa i den enkle portalen pa s0rsida av koret. Noen til

. svarende port i nordveggen har det neppe vrert. Den nisjen 
som fins der na, er av yngre dato. Det samme er tilfelle med 
nisjen rett bak alteret. 

Av interesse er ogsa sokkelen over grunnmuren1 ). Pa koret 
har. den en karakteristisk slakk profil som peker pa utgangen 
av den romanske stilperioden. Korbuen i Moster kirke har 
maken. Sokkelprofilen pa ski pet er anderledes, noe som ikke 
er sa sjeldent i denne tida. Den fins ogsa igjen i flere andre 
norske kirker bade i romansk og gotisk tid. Pa ski pets sok
kel vil en dessuten legge merke til en Opph0yd avsats pa S0r
veggen. Det har altsa vrert en inngang til kirka pa denne 
sida og. Og da bade vinduer og d0rer korresponderer i s0ndre 
og nordre skipvegg i de nordafjellske steinkirkene fra denne 
tida,2) har det ogsa vrert en port pa nordveggen. Etter Henrik 
Mathiesens utrykte meddelelse skal den ha vrert synlig i 
tidligere tid. Portal en ivestgavlen er sannsynligvis opprinne
lig slik den na star. 

Nar vi sa vet at det navrerende sakristiet skriver seg fra 
forrige hundrear, kan vi i tankene rekonstruere hvordan Lade 
kirke rna ha sett ut utvendig da den var ny. Den var bygd 
av grastein som etter en gammel og trover dig tradisjon skulle 

18 

I) Sm!. Herman Schirmer i Arsberetn. for Fortidsminnesmerkefore-
ningen 1902. 

2) Prof. Johan Meyer i Norsk Kunsthistorie I s . 142 ff. 



vrere brutt i Lahammeren, men sokkel, hjorner og innfatninger 
var av gronnstein eller kleberstein. Vinduene hadde som nevnt 
bade annen form og storrelse. Kirka har hatt tre portaler 
i skipet og en pa sorsida av koret. Videre er vapenhuset av 
ny dato, og dersom kirka fra forst av hadde no en takrytter, 
sa var den antakelig noe mindre enn den navrerende. Taket 
var dekt med tjreret takspan. Den opprinnelige kirka har altsa 
hatt en ganske annen karakter enn den har tatt etter at 
skiftende tider har endret og r estaurert. Men selve bygnings
form en har vrert den samme. 

Utseendet innvendig var nok ogsa temmelig forskjellig 
fra na. Bare det at vinduene var sa sma, matte gi rommet 
en annen stemning. Enten det var gjennomsiktig skinn, far
get glass eller treluker for vinduene, ble det halvmorkt i kirka. 
Lysene i koret stralte desto klarere. Noen god utsikt til det 
som foregikk i koret hadde menighet en imidlertid ikke. Kor
buen var nemlig mye trangere enn na. Sedvanlig pleide den 
vrere like stor som inngangsportalen pa vestveggen. Det var 
den dype klofta mellom lek og lrerd i den katolske kirken som 
ga seg utslag i dette. Koret var geistlighetens. Men om ut
synet var begrenset den veien, var det desto friere mot taket. 
Mellom alt sperreverket som bar takasene, kunne en se helt 
opp i r ostet. Gulvet var visstnok hellelagt, og veggene var de
korert i farger over kalkpussen. 

Innredningen var meget enkel. Bade benker og ovner manglet. 
Men i nrerheten av vestportalen i ski pet sto dopefonten. Plas
seringen der var et symbol pa at dapen var inngangen til den 
kristne kirke. Da dapen iallfall til a begynne med ble forrettet 
ved neddykning, matte dopefo.nten vrere adskillig storre enn i 
var tid. Sannsynligvis har skipet dessuten hatt to altere, ett 
pa hver side av korbuen. Iallfall pleier de litt betydelige kir
kene fra denne tida a ha to alternisjer pa den maten. Rodegrup
pen over korbuen horte nok ogsa til, den korsfestede med Maria 
og Johannes staende pa hver side. Prekestol fantes derimot 
ikke. En flyttbar lesepult i korbuen fikk gjore tjeneste i mid
delalderens kirker. 

Den viktigste og helligste del en av kirka var imidlertid koret. 
Her sto kirkens hovedalter, ' og kirkene hadde navn etter den 
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helgen hovedalter et var innvigd til. Lade kirkes hovedalter har 
imidlertid ikke vrert innvigd til noen egentlig helgen , men til 
d et h eZZige 7wrs. Dette kan vi se av seglet til presten Eirik 
Thoresson, som kaller kirka «Sancte Crucis de Ladu » altsa 
«det hellige kors' kirke pa Lade». Ladenavnet hadde imid
lertid sa stor tyngde a t navnet «Korskirka» ikke trengtc 
igjennom slik som f. eks. pa den bykirka pa Realskoletomta 
som ogsa var vigd til det hellige korset. N ar hovedaltrene ble 
vigd pa denne maten, brukte en a oppbevare en relikvie av ved
kommende helgen i en fordypning midt pa den store stein
plata oppa alter et. Om Lade kirke har eid noen splint av Jesil 
kors, kjenner vi ikke til. En kunne ogsa godt hjelpe seg uten 
virkelige relikvier i unntakelsestilfeller. 

Alteret har statt slik at lyset fra de to sidevinduene falt pa 
det. Derfor sto d~ nrermer e ostveggen enn na. Om den store 
st einplata som dekker alteret i dag er middelaldersk, kan en 
ikke si sikkert. Dersom den ikke er snudd, mangler den iall .. 
fall fordypning til r elikvier og de korsene som vanlig star 
pa oversida. Da kirk a fikk den navrer ende altertavla 
sist i 1600-ara, la iallfall denne stein plata pa alteret. Den 
ble da for kort, og en skjotte pa et stykke av tre. - P £l 
alteret sto de hellige karrene til alterets sakramente, der sto 
stakene til vokslysa som ble brukt under messen , og over alt 
dette hevet krusifikset seg som det fornemste smykke. Forst 
henimot slutten av middeiaideren fikk kirka en lay altertavle. 
Restene av den er bevart i allabastbiidene i den navrerende 
ta vIes nederste felter. 

Slik vi na har sett det rna kirk a ha fortonet seg for dem som 
s0kte dit ut gjennom middeiaideren. Omkring den la kirkegar
den, inngjerdet med stein. Der ble de dode jordet. Hovdinger 
og prester ble vanlig lagt inne i selve kirka, og utafor 
var det gjerne slik at hoyere rang forte med seg gravplass 
nrermere kirkehuset. Srerlig under takdryppet var det en rerl~ 

a fa sove sin siste sovn. 
Det er ikke mye vi f ar vite om Lade kirke i de middelalder

breva vi har. Dessverre er vi fattige pa kilder til Trondelags 
hi storie i middelalder en , det meste er kommet bort i tidens 
lop. Men av de kildene vi har, nevner noen diplomer prester 
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pa Lade, tidligst i 1290-ara. Vi skal sen er e komme tilbake til 
demo Et pergamentbrev fra 1430 gir kunnskap om at erke
biskop Aslak har visitert pa Lade, noe vi ogsa skal komme 
tilbake til. Den store fortegnelsen over erkestolens jordegods 
som kalles Aslak Bolts jordebokl) , nevner heller ikke kirka 
direkte. Boka skriver seg fra 1430-ara og meddeler blant annet 
a t biskopen oppholdt seg fem · netter i Lade under visitaser . 
I samme forbindelse nevnes det at en fylkeskirke skulle svare 
en arlig avgift til bispestolen pa to spann, den sakaldte cathe 
draticum. Med to spann menes det enten sm0r eller korn 111 

natura, eller den verdien en slik mengde matte ha i penger . 
I erkebiskop Olav Engelbrektssons jordebok2) fra omkring 
1533 er denne avgiften fra Lade kirke oppf0rt med ett spann . 

Borsett fra disse streifene over fylkeskirkens historic, 
er kildene t emmelig tause. Det gjelder dessverre ofte i norsk 
historie det kjente ordet at saga har glemt hva hun visste. 

D e andre kirkene. 

Er opplysningene sparsomme om Lade kirke, sa er de det 
enna mer om de andre kirkene innafor det gamle Strindas 
grenser. Vi kjenner tre med sikkerhet: BTatsbeTg} Malvik og 
Mostadmarlw. De er opprinnelig det som Frostatingsloven 
kaller h0gendeskirker, men vi vet ingenting om hvordan 
de blev til. Disse kirkene var nemlig av tre, og levetida der es 
ble derfor ikke sa lang som Lades. Imidlertid er det rimelig 
at de tilh:'Jrer den store kirkebygningsp~.rioden da soknedan
nelsen fant sted. 

Den eldste kilden til kunnskap om Bratsberg og Malvik 
kirker er ogsa Aslak Bolts jordebok. F 0r fins det ikke noen 
antydninger om dem en gang. Og heller ikke Aslak Bolt nev
ner dem uttrykkelig. Men en av Malvikgardene kalles ddrkio 
manuik» - Kirkemalvik - og det viser at kirka altsa var til. 
Videre er det i samband med en gave til erkestolen nevnt at 
garden «liidh» - Lia - ligger i «bratzberg sokn j kleppeboo) . 
Det matte vrere kirke i Bratsberg nar bygda var eget sokn. 
Nar det her star at Bratsberg h0rte til Klrebu og' denne notisen 

1) Utgitt av P. A. Munch 1852. 
2) Utg itt 1926, s. 33. 
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fins under Gauladalsfylke, sa ma det nok bero pa en feil. 
Ellers r ekner jordeboka nemlig opp blant erkestolens eien
dommer garder som Bj0rka, Randlia og Digre, og de er sam
lClen med flere andre garder i Bratsberg plassert i lag med de 
andre strindagardene under overskrifta «A strindh». Brats
berg har nok mot P. A. Munchs antakelse h0rt til Str ir'-da·· 
fylke1 ), og kirk a der har vrert anneks til Lade. - Foruten 
Aslak Bolt er det bare Olav Engelbrektssons jordebok som 
nevner disse to kirkene i middelalderen. I lista over cathedra
tica er de oppf0rt under Strinda , men det star ikke noe om 
hvor mye de skulde betale. Dersom de har betalt noe , h ar det 
vrert halvparten av Lades avgift, altsa et halvt spann hver . 
Vi vet ikke hvilke helgener disse kirkene var vigd til. 

Kirka i Mostadmarka er ikke nevnt i no en av de tilgjenge
lige kildene fra middelalderen. Nar den ikke er nevnt f . eks. 
av Olav Engelbrektsson , ma det komme av at den har vrert et 
lite kapell uten f ast e inntekter . Etter Aslak Bolts jordebok 
skulle nemlig aIle kirker som hadde tiendeinntekt betale ca
t hedra ticum. Vi vet ikke noe om denne kirka f0r den t rond
hjemske Reformats av 1589. 2 ) Dette er en oversikt over de 
kirkelige og geistlige forholdene i bisped0mmet , og den nevner 
«Modst ad» ved sida av de andre kirkene i Strinda . Det er 
imidlertid Gerhard Sch0ning som gir de fyldigste opplysnin
gene om denne kir ka .3 ) Den har hett St. Maria k i r k e) og ved 
den har det vrert «en hellig Kilde, kaldet St. Mari Kirelle, hos 
hvilken har ligget en stor Mrengde St ave og Krykker , efter 
Syge, som have bes0gt denne Kilde» . Sch0ning forteller videre 
at kjelda var g jengr odd pa hans tid , men det sto ei stang 
oppreist der. Valfarten dit for egikk pa Maria Magdalenas 
dag den 22. juli. Det var altsa henne og ikke J omfru Maria 
k ir ka var innvigd t il. 

Det lille kapeUet i Mostadmarka ma alt sa skrive seg fra 
middelalderen. Og da kjeldedyrkelsen e1' mye eldre enn kris
tendommen, er det rimelig at kirka ble reist tidlig. Den under

') P. A. Munch: Hist ori sk-geogl'aphisk Beskrivelse av Kongeriget 
Norge s. 77 f f. O. Rygh : Norske Gardnavn e XVI s. 375. 
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kraften en mente oppkommet pa VoUan hadde, ble tatt j 

kirkens tjeneste. Festpilegrimene til HeIlig Olav i Nidaros 
bes0kte nok ogsa Mostadmarka pa veien fra Skard0ra og 
gjennom Selbu til helgenbyen. Til tross for at Mostadmarka 
var ei Jita bygd og kirka bare ei lita stavkirke, sa har den 
sa visst ikke vrert den minst betydeJige av strindakirkene j 

folks omd0mme. Tradisjonen hos Sch0ning vitner om at den 
har spilt en roUe som valfartshelIigdom. 

Foruten de nevnte kirkene som altsa er sikre, fins det 
no en mer e11e1' mindre svevende tradisjoner om andre kirker 
i Strinda. 

Oppc ved Jonsvutnet viI foikesagnet at det skal ha ligget 
ei kir ke pa odden ved Lekstad. Dette sagnet er SV[Brt usikkert. 
Tradisjonen om brudef01get som druknet utafor odden pi\, 
kirkevei holder heller ikke stikk. Det dreier seg her om en 
bat med sju mennesker som kom fra bryllup pa 0vre Jervan 
og kollseilte ved Brottan pa 0stsida av vatnet, etter det 
Kirsti Simonsdatter Gullkj0nnas (f0dt omkring 1800) for
talte1 ). At baten skulle over til L0kstadsia har jo ingenting 
med en eventuell kirke a gj0re. At det pa Espas har vrert en 
kirkelig messingkandelaber som na tilh0rer Videnskapssel
skapet, beviser heller ikke noe. Sannsynligvis har odden vrert 
landingsplass for folk som skulle til Bratsbergkirka fra den 
andre sida av vatnet. Dette har skapt betegnelsen «kirk
odden». Kanskje det ogsa har spilt inn at L0kstad h0rte til 
kirkegodset i Klrebu. 

En enda usikrere tradisjon forte lIes fra den andre sida av 
Jonsvatnet. Etter den skal det i lengst forsvunne dager ha 
statt ei kirke i nrerheten av Solem, og ei pa Bromset i Malvik. 
D2n siste nevnes ogsa av Sch0ning2). Muligens er det to for
skjellige utforminger av samme tradisjon. Den har nok ikke 
srerlig stor verdi. 

Den eneste av disse tradisjonene som fortjener en nrermere 
overveielse er den som gjelder N ervik e11er Presthus. Sch0ning3 

1) Meddelt av Ole Dahlen, Bratsberg. 
2) Schoning : Reise II s. 210. 

3) Sammesteds s. 8. 
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forteller at det ved garden Viks nedfalne grunnmurer sto to 
bautasteiner som skulle ha dannet inngangen til en kirke
gard. Folk kalte stedet Kirkleet. Sch0ning nevner tradisjonen 
am at det skal ha statt ei kirke der og henviser til gards
[)avnet Presthus. I en ann en form m0ter vi tradisjonen femti 
ar senere. Antikvaren KlUver forteller da at pa garden Nervik 
«fins rudera av en kirke med dens kirkegard, for hvis port 
star end a to 2% alen lange stener. Etter gamle sagn har her 
v~rt et kloster» 1 ) . 

Klostersagnet forklares ganske enkelt ved at Presthus har 
v~rt klostergods. Med hensyn til kirka sa var allerede Sch0ning 
skeptisk fordi han ikke kunne finne det minste skriftlig om 
den. Det har en heller ikke funnet senere. Spar av noen kirke· 
gard fins heller ikke. Dessuten rna en vcere klar over at de 
to bautasteinene intet har hatt med no en kirkegardspori A 
gj0re, sa mye mer sam det opprinnelig har v~rt tre steiner. 
Noe sikkert kan en hellei' ikke bygge pa gardsnavnet Prest
hus. Det kan v~re oppstatt fordi garden har vcert preste
bolig. Men det kan ogsa bety at garden hal' v~rt kirkegods 
og i den egenskap brukt av en prest sam bodde pa en al1nen 
stad. 

Imidlertid hal' denne tradisjonen st0rre bestemthet en11 de 
andre. Og det er ett hensyn sam kunne tale for at det er noe 
i den. I middelalderen val' det nemlig ofte at mektige menn 
reiste ei privat kirke pa garden sin og holdt egen prest til 
den2). Na vet vi at den opprinnelige garden Vik omkring Vik 
elva val' en vel dig eiendom f0r den ble delt.Eieren matte v~re 
noe av en h0vding, og det er meget tenkelig at en slik stor
bonde bygde et privatkapell pa garden sin. En gardpart kan 
da v~re skilt ut fra hovedb0let til den presten sam betjente 
kirka. Dette er ei rimelig forklaring pa den sterke tradisjonen 
Men noe sikkert kan det ikke sies f0r vi finner bevis for at 
det hal' ligget en kirkegard del' eller fiBBer skriftlige vitnes
byrd om at kirk a har eksistert. Dersom den har eksistert, 
hal' det nok v~rt ei trekirke hvis spor forlengst er utslettet. 

1) L. D. Kli.iver: N orske Mindesmcerker S. 44. 

2) Edv. Bull i Det norske folks liv og historie II S. 165. 
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Den ma ogsa ha tilh0rt en forholdsvis tidlig periode av var 
kristne middelalder. 

Tradisjonen om kirka pa Teslia er derimot riktig nok. Men 
den kirka h0r er den nyere tida til. 

Geistligheten og geistlige Jorhold. 

Har vi fa middelalder ske etterretninger om kirkene, sa har 
vi enna f rerre om pre stene og de geistlige forhold. Fra dp. 
fire-fem hundre ar a det dreier seg om, kjenner vi navnet 
bare pa to sokneprester. Den sedvanlige mangelen pa kilder 
fra det nordafjellske far brer e hovedskylda for dette. Men 
dessuten spiller en srerlig vanskelighet inn for Strindas ved
kommende i slutten av middelalder en. Soknekallet ble nemlig 
gjort til det som professor Ludvig Daae kalte «et geistlig 
underbruk ». Det ble lagt til Nidaros bispestol som en del 
av erkebispens inntekt. Mens en vise pastor betjente kallet. 
fikk erkebispen de prestelige inntektene og var i navnet 
sokneprest i bygda. Under slike forhold er det rimelig at de 
stadig skiftende visepastor ene eller kapellanene forsvant i 
skyggen av den mektige arbeidsherren sin. Og det gis sjelden 
opplysninger om kallet, et forhold som for resten yarer ogsa 
i etter eformatorisk tid. 

Som f0r nevnt fins det noen fa diplomer som omtaler prester 
i Strinda. De to eldst e skriver seg fra 1290-ar a og er et slags 
innlegg i den uhyggelige striden mellom erkebiskop J 0rund 
og domkapitlet . Dette besto av de 24 kannikkene ved dom
kirka og utgjorde erkebispens r ad. Denne institusjonen hadde 
etter hvert fatt bade makt og gods, og dette ville J 0rund 
bremse. Sa tok han fra kapitlet en del av inntektene og r etten 
til a delta i for valtningen av erkestiftet. Det ble en s0rgelig 
strid som antok uhyggelige former. Kannikkene samlet vitne
pro v om r ettighetene s ine for a fa dom i saka. Omkring ar 
1293 utstedte abbed Arne i Nidarholm kloster og presten 
Eirik Thoresson pel Lade et brev om de r ettighet er kapitlet 
hadde1 ). Og noen ar sener e, antakelig i 12!)9, vender de to 
samme seg til Hakon v Magnusson og ber ham hjelpe kan·· 

1) Diplom a ta rium N orvegicum III nr. 35. 

25 



Den ma ogsa ha tilh0rt en forholdsvis tidlig periode av var 
kristne middelalder. 

Tradisjonen om kirka pa Teslia er derimot riktig nok. Men 
den kirka h0r er den nyere tida til. 

Geistligheten og geistlige Jorhold. 

Har vi fa middelalder ske etterretninger om kirkene, sa har 
vi enna f rerre om pre stene og de geistlige forhold. Fra dp. 
fire-fem hundre ar a det dreier seg om, kjenner vi navnet 
bare pa to sokneprester. Den sedvanlige mangelen pa kilder 
fra det nordafjellske far brer e hovedskylda for dette. Men 
dessuten spiller en srerlig vanskelighet inn for Strindas ved
kommende i slutten av middelalder en. Soknekallet ble nemlig 
gjort til det som professor Ludvig Daae kalte «et geistlig 
underbruk ». Det ble lagt til Nidaros bispestol som en del 
av erkebispens inntekt. Mens en vise pastor betjente kallet. 
fikk erkebispen de prestelige inntektene og var i navnet 
sokneprest i bygda. Under slike forhold er det rimelig at de 
stadig skiftende visepastor ene eller kapellanene forsvant i 
skyggen av den mektige arbeidsherren sin. Og det gis sjelden 
opplysninger om kallet, et forhold som for resten yarer ogsa 
i etter eformatorisk tid. 

Som f0r nevnt fins det noen fa diplomer som omtaler prester 
i Strinda. De to eldst e skriver seg fra 1290-ar a og er et slags 
innlegg i den uhyggelige striden mellom erkebiskop J 0rund 
og domkapitlet . Dette besto av de 24 kannikkene ved dom
kirka og utgjorde erkebispens r ad. Denne institusjonen hadde 
etter hvert fatt bade makt og gods, og dette ville J 0rund 
bremse. Sa tok han fra kapitlet en del av inntektene og r etten 
til a delta i for valtningen av erkestiftet. Det ble en s0rgelig 
strid som antok uhyggelige former. Kannikkene samlet vitne
pro v om r ettighetene s ine for a fa dom i saka. Omkring ar 
1293 utstedte abbed Arne i Nidarholm kloster og presten 
Eirik Thoresson pel Lade et brev om de r ettighet er kapitlet 
hadde1 ). Og noen ar sener e, antakelig i 12!)9, vender de to 
samme seg til Hakon v Magnusson og ber ham hjelpe kan·· 

1) Diplom a ta rium N orvegicum III nr. 35. 
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nikkene til a fa retten sin igjenl). Eirik Thoresson kaller seg 
i det f0rste brevet «Eirik Thores son a Ladum». Det f0l"ste 
av disse breva har enna segla i behold. Eirik Thoressons segl 

Eirik Thoressons sigill . 

er som en vil se av bildet, 
me get godt bevart. Det e1' 
a v samme type som de 
vanlige geistlige sigillcllf' 
fra den tida. Forsida viser 
Maria med barnet i en go
tisk portal med en bispe
figur under og en del vis 
uleselig innskrift med ei- ' 
ermannens navn omkring. 
Baksida viser ei korsfes
telsesgruppe med kirkens 
navn, Sancte Crucis de 
Ladu, langs randa. De 
geistlige sigillene fra mid
delalderen gir som regel 
beskjed om hvilken kirke 
presten h0rte til. Etter 
kirkeretten skjedde nem
lig ordinasjonen alltid til 
ei bestemt kirke2 ). 

Mer enn et glimt mn i forholdene i Strinda gir disse breva 
ikke. Men vi ser at bygda har egen sokneprest. En biskoppelig 
kapellan ville ikke blitt spurt i ei sa viktig sak og hadde vel 
heller ikke toret vitne mot sin herre. Dernest ser vi at Lade 
var prestegard. Nar presten nevner navnet sitt i samband 
med et gardsnavn pa denne maten, gar det pa prestegarden. 
En t0r vel ga ut fra at Lade som kongcne egnet til seg fra 
den slagne jarleretta, ble gitt til fylkeskirka blant det godset 
den fikk til underhold~). Og det er rimelig at fylkeskirkens 
prest tok bolig pa Lade temmelig tidlig, kanskje samtidig 
med at kirketjenesten kom i ordnede forhold4 ) . 
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Videre kan vi slutte at strindapresten matte vrere en ansett 
mann pa grunn av at han er med og gir dette vitnesbyrdet 
til domkapitlet. Vi t0r vel ogsa r ekne med at han satt i det 
vi i var tid kaller et fett kall. Selv om Lade kunne vrere delt i 
flere bruk, sa hadde han nok en god gard. Og Strinda var JO 
den st0rst e bygda i Uttmndelag, sa inntekten til presten var 
sikkert ikke blant de minst e. 

Til a begynne med ble prestene 10nnet ved avgifter for de 
kirk2lige handlingene og del vis en fast betaling fra de en
kelte gardene, pre::;treida. F ra Sigurd J orsalfares tid ble disse 
bet alingsmatene avl0st av tienden. Av den fikk bispen, presten, 
kirka og de fattige hver sin fjerdepart. Den gjaldt til a be
gynne med bare det som vokste pa aker en , men ble etter
hvert ogsa betalt avaIl annen inntekt. I ei jordbruksbygd 
som Strinda matte tienden under normale forhold bli et 
ganske stort bel0p. Noen n0d led nok strindapresten ikke, 
selv om de jevne prestene stort sett levde temmelig tarvelig . 

Stor kunnskap om Strinda far en altsa ikke av disse di 
plomene. Det samme er tilfelle den tredje gangen det nevnes 
en prest her ! ) . Og der er til og med seglet kommet bort. 
Brevet er en kontrakt om at en ung gutt skulle ha kost ved 
kannikkenes bordhold og ga i skole hos dem for en nrermere 
bestemt pris. Som vitne til denne kontrakten nevnes sammen 
med fern andre d ual' prestr a Ladum». Brevet er utstedt 
2. mars 1327. i ei tid da det var stor prestemangel i erkestif
t et 2 ) . Men Strinda hal' a ltsa hatt sin prest. Bor tsett fra 
dette ene trekket kjenner vi intet til sira Ivar. 

F ordi opplysningene er sa sparsomme, vet vi heller ikke 
nar kallet gikk over fra sokneprestembete til biskoppeJig 
underbruk. Samtidig begynner altsa rekka av underordnede 
visepastorer. Et visst holdepunkt kunne en vente a finne 
i det pergamentbrevet sam handler am erkebis~op Aslak Bolts 
visitas pa. Lade 29. desember 1430:1 ). Her samtalte biskopen 
med b0ndene om en gammel kornavgift sam etter Frosta
tingsloven skulle ytes til de fattige Mikkelsmessedagen4 ). 

I) D . N . II nr. 161. 
t) 8m!. D. N . VI nr. 11l. 
:1) D. N . V nr. 601. 
.1) F ros t a tingsloven II k ap. 33. 
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Denne lovbestemmelsen var gatt i glemmeboka, og na fikk 
erkebiskopen gjenopptatt den i ei ny form. B0ndene lovte a 
betale avgiften til St. Olavs alter i domkirka, det alteret 
som sto i det vesle kapellet over J onsstuka i s0ndre tverr
skip. I Aslak Bolts jordebok star det ei liste over altrene og 
hvilke bygder som skulle betale til hvert enkelt. 

I dette brevet star det at forhandlingene foregikk i preste
stua pa Lade, «j prestofuone a Ladum». Na brukes jo uttrykket 
prestestue i senere tid om et rom hvor presten tar inn nar 
han kommer langveis fra for a holde gudstjeneste. Men diplo
mer som er samtidig med dette, viser at prestestuer fantes 
pa prest egardene ogsa1 ). Det er derfor mulig at Lade enna 
var prestegard og at bygda hadde sin egen sokneprest. Sik
kert er det imidlertid ikke av den grunnen. Men avgj0r ende 
for sp0rsmalet er den lista over visitasopphold som biskop 
Aslak har med i jordeboka si2 ). Etter den skulde han ha rett 
til fritt opphold et best emt antaIl dager pa prest egardene ved 
visitasbes0k. Na vet vi at bispene bare tok inn hos hoved
prestene. I erkestiftet var det 34 hovedkirker, hvor biskopen 
brukte a visiter e fra to til seks netter. Nar det da sta r at 
han skuIle ligge fern netter «j ladha», sa viser det at kallet 
rna ha sin egen sokneprest. At han ikke er nevnt i brevet 
fra 1430 beviser ikke det motsatte. Soknepresten nevnes heller 
ikke i aIle de andre breva om Mikkelskornet som er bevart fra 
bygdene i erkestiftet. 

Vi rna da r ekne med at Strinda enna omkring 1430 var e t 
fritt kall. Men f0r 1495 rna iallfall frihetstida v<ere forbi. 
Fra dette aret har vi nemlig et latinsk brev fra pave Aleks
ander VI som tydelig forutsetter at erkebiskopen er blitt 
sokneprest3). Den 2. mai 1495 bevilger nemlig paven en s0k
nad fra Helgeset er kloster om stadfestelse pa en gave fra erke
biskop Gaute Ivarsson. Han hadde gitt det fa ttige klosteret 
de prestelige inntektene av Lade kirke og halve tienden av 
Andenes kirke. Det er selvsagt at erkebiskopen ikke kunne 
gi bort presteinntektene i Strinda uten at han selv hadde 
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~) Sm!. Ludvig Daae: En Kremike om Erkebiskopperne i Nidaros b . 149. 

3) D. N. XVII nr. 766. 



Brevet om A slak Bolts visitas pa Lade. 

Gam m e lno rs k t e k s t: 
Ollum monnum t h eim som thett a bref se eller heyra kungerom wy 

Swein E r iksson dekin j Nidros Gulbrander Ellingson officialis Thorstein 
Niclisson cannuk ther sama stadz I var Einarsson Sig urder Geualdzsson 
ok Predel' Thordasson , loghrettis men a t ther warom wi j hia ok heyrdom 
a j pl'estofuone a Ladum femta dagh j iulom tha war wyrdelig h herra 
og andelig hen fadher herra Aslak medh g udz myskun erkibiskopl' j 
Nidros war jn officio visitacionis a Ladhum tha hafde ha n sam ta l med 
bondom af Vtstrind ok Indstrind vm Michels k orn som leinge hefuir 
vilradis farit samtychte tha a ll re bendene j f orscrifne sokn m ed godhull1 
vi lia ok fulla lofua t eki a t the skul re hwort aar gredhliga vt gera ad
hernrempt Michels korn ok skal koma till sancti Olafs a ltare j dom
kil'kiunne ok theim k a nnuk som adhernempt a ltare eigher fire tidher ok 
bena h a ld som ther sk a l fire gerast a lmoghsens wreghna. Til sannande 
her vm settom vy war jnsighlre fore thetta bref er g iort war j Nidl'os 
a nne domini MCDXXX die sancti Thome archiepiscopi et martiris. 

Oversettelse: 
Aile m enn som ser eller herer dette brevet kunngjer vi Svein Eriksson, 

dekn i Nidros, Gulbra nd Ellingsson, officialis, Thorstein Niklisson , 
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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. 

41 



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. 

43 



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. 

46 



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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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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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. 
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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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1600- T ALLET 
STRINDA OG RIKSHISTORIEN 

1600-ara er ikke noen lett tid for bygd og by i Tr0ndelag. 
Kjeldene, som na begynner a flyte rikere, kan fortelle mange 
rystende ting om det. Vi har no en annalistiske opptegnelser 
som gir verdifulle opplysninger om forholdene i landsdelen i 
sin alminnelighet. Universitetsbiblioteket i Oslo har blant 
annet et helgenkalendarium fra 1587 med en mengde hand
skrevne meldinger om hendinger i Trondheim og Tmndelag1 ). 

Og fra siste delen av hundrearet har vi annalene til meldals
presten Melchior Augustinussen, som for 0vrig er sonn av en 
strindaprest. Disse annalene fins bade pa latin og dansk og 
gir i bolken «lEris Anfang og Lifvis Udgang» uvurderlig til
fang til tmndsk 10kalhistorie2 ). 

Disse opptegnelsene og flere til forteller oss at uara fulgte 
temmelig tett etter hverandre. Mange mennesker dode pa 
grunn av suIt bade i byen og i bygdene, srerlig i forste halv
parten av hundrearet. Men ogsa i den andre halvparten var det 
stor elendighet og suIt blant «de gemene», forteller Melchior 
Augustinussen. Dctte forte mcd seg at motstandskrafta mot 
sykdom ble mindre, forst og fremst blant de fattige. Fra 
Strinda har vi ingen tall som viser hvordan det gikk til der. 
Men i «det store dyrareb 1601 sultet 80 mennesker i hjel i 
Oppdal. Og pesten i 1609 rev bort i alt 978 mennesker i byen. 
Vi kan skjonne at bygda omkring ogsa har lidd under slike 
ulykker. Bare for 1695 har meldalspresten en notis om at 
blodsotten tar til a grasere sterkt, men mest «pa Strindell». 

Hundrearet gikk heller ikke uten ytre ufred. Kalmarkrigen 
1611-13 gikk vesentlig ut over Jemtland, som var norsk da. 
Hannibalsfeiden 1643-45 ramte vel og Jemtland, som sam
men med Herjedalen ble avstatt til Sverige. Men da danske-

1) Gjengitt i Personalhistorisk Tidsskrift for 1881. 
2 ) «Ortus et Occasus Rerum Nidrosiensium 1670- - 1700», Videnskaps

selskapets handskriftsamling oktav nr. 51. - «Huus Cantzellie», 
Det kongelige Bibliotek i K0benhavn, Ny kg!. Sam!. kvart nr. 1616. 

Trykt i utdrag i Personalhistorisk Tidsskrift for 1894. 
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kongen erklrerte svenskene krig i 1657, ble resultatet at hele 
Tmndelag ble svensk. Byen ble besatt, og det ble krevd tro
skapsed til kong Carl Gustav. I likhet med Hans Gaas hundre 
ar tidligere ville heller ikke biskop Erik Bredal svike sin 
egen konge. Han ble derfor jagd ut av byen uten a fa. med seg 
noe av sitt. Han r esiderte sa pa Trondenes som bisp bare over 
Nordland og Finnmark til nordmennene fikk tatt byen igjen 
aret etter. 

D en norske beleiringa av Trondheim 1658. 

Hreravdelingene som skulle jage svenskene ut, la pa for
skjellige stader rundt omkring Trondheim, srerlig ved Lade, 
der det gikk hardt ut over kirka. Og bygda fikk kjenne hva 
det ville si a ha krig innafor grensene sine. Det kom til tref
ninger. Syke og sarete ble plasert omkring pa gardene. Leira 
og Havstein var r ene sykehus den tida. SvenskEme kapitulerte 
til slutt og fikk fri avmarsjl). 
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Strinda har altsa h0rt til det svenske riket ei stund ogsa. 
Da biskop Bredal ble jagd, satte svenskene inn sin egen bisp. 
Dct var magister Henning Schytte. Han ble altsa sokneprest 
til Strinda, men hele bispeverdigheten hans i Trondheim varte 
bare i fire maneder 1 ). Noen forandring med visepastoren ble 
heller ikke gjort, sa vidt en kan se. Om Schytte no en gang 
preket i Lade kirke kjenner vi ikke til , heller ikke om han 
kom i noe sam band med bygdefolket. Men som svensk bygd 
har Strinda altsa hatt svensk sokneprest i fire maneder. Det 
er ei interessant kjensgjerning som kaster lys over ei urolig tid. 

A v det som ellers hendte i landets hi storie dette hundrearet , 
var det ikke noe som fikk spesiell betydning for bygda. Innf0-
relsen av eneveldet i 1660 f0rte med seg at menighet enes rett 
til a velge prestene sine gikk over til kongelig kallsrett. Men 
for det biskopelige sokneprestembetet spilte ikke det noen 
rolle. Bispen valte fremdeles visepastorene sine uten innblan
ding fra kongen. 

ALMINNELIGE KIRKEFORHOLD 

Kirkene i Strinda har vi etter maten god greie pa i 1600-ara. 
Det fins nok enna mangt et hull en kunne ha 0nsket a fa fylt 
ut. Men i dette hundrear et begynner en sa viktig kilde til kir
kehistorien i bygda som kirkeregnskapene. Og det fins doku
menter bade i bispe- og prostearkivet som gir verdfulle opplys
ninger. Dessuten har vi fyldige lensr egnskaper helt fram til 
1660, og de gir glimtvis kunnskap om kirkene. 

Det er fremdeles fire kirker vi har a g j0re med, Lade, Brats
berg, Malvik og Mostadmarka. Av disse viI bare de to forste 
bli utforlig behandlet2 ). Men til disse kommer det ei ny i 
dett e hundrear et. Det er kapellet pa Teslia, som var ei privat
kirke og derfor ikke fikk sa lang levetid. 

Tar en et alminnelig oversyn over kirkenes lagnad i landet i 
dette hundrear et, viI en se at r eparasjonene og nybyggingene 
star i forgrunnen. Det darlige vedlikehaldet i r eformasjons
hundrearet begynner a hevne seg. For strindakirkenes ved-

1) Daae : Throndhjems Stifts geistlige Historie, s. 110. 
2) Malvik og Mostadmark a vii bli behandlet i bygdeboka for Malvik. 
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kommende er det ikke noe unnatak fra denne regelen. Der er 
stadige og omfattende reparasjoner, og nybygging forekom
mer ogsa. Kirkebygningene trakk mange penger. 

Inntektene til kirkene kom fra forskjellige kilder. Den vik
tigste var tienden. Denne ble betalt i korn, og for strindakir
kenes vedkommende ble den mest oppebaret av hovedkirka. 
Til gjengjeld betalte denne forskjellige utgifter for anneks
kirkene. Dette forenklet jo regnskapsforholdet i h0Y grad. 

Kirketienden i bygda ble for 0vrig brukt pa en egen mate i 
lang tid. I 1639 bestemte Christian III a opprette «tvende Huse 
til fattige Folk udi vor Kj0bstad Throndhjem»1 ). De skulle 
gi plass for fattigfolk bade fra byen og fra bygdene. Stiftelsene 
gikk vanlig under navnet «Verkhuset», og kongebrevet om 
stiftelsen er datert 10. februar. I brevet heter det til slutt med 
litt modernisert rettskriving: «Paa det disse fattige Huse ikke 
skulle gj0re for stor Bekostning med Korn at kj0be her og der 
til Hobe, da have vi naadigst bevilget Strindens Kirketiende 
til begge forne Huse for Betaling efter Kapitels Taxt at maa 
bekomme, og skal hvert Hus ligesaa meget, det bekommer, til 
Kirkevergerne paa Strinden indlregge Pengerne, saa meget 
samme Korn koster, en Maanedsdag efter, at det dennem leve
res.» Dette forholdet varte til huset eller husa stanset virk
somheten da svenskene faIt inn i landet. Fra 1658 til 1670 var 
det stans, og allerede i 1681 brente huset igjen, og ordningen 
opph0rte derfor av seg selv. 

Inntektene til kirkene kom imidlertid ogsa fra deres egen 
eiendom. At de gardene som var kirkegods kastet litt av seg 
til kirkekassen er rimelig nok. Men det virker unektelig litt 
pussig pa oss i var tid at kirkene ogsa atte kyr. De ble leid 
ut pa aremal, og pa den maten skaffet de ogsa noen skillin
ger. Kyrne var gaver fra vennene til kirka. 

AIle inntektene sku lIe betales til kirkevergene. Helt fra den 
katolske tida hadde nemlig kirkene hatt verger som skulle 
s0rge for de 10pende forretningene. Kirkeregnskapene, som i 
alminnelighet f0res for tre ar i gangen, nevner of test navnet pa 
demo De sto til ansvar overfor prosten og stiftsskriveren. 

1) N. Riksreg. VII s. 508. 
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Vervet var ikke lImnet, men det faIt !itt av pa int}.ehaverne i 
form av arbeidspenger nar det gjaldt mindre repar.asjoner og 
lignende. 

Mens kirkevergene alminnelig s0rger for yin og bmd til alte
rens sakramente, var dette en byrde som la pa presten i Strinda. 
Til gjengjeld fikk han en godtgj0relse av kirkens tiendekorn. 
Etter regnskapet i Lade kirkestol for 1665 har han fatt fire 
tynner bygg og fire tynner havre. Godtgjerelsen har imidler
tid variert litt ned gjennom ara. Da folkemengden steg, fikk 
presten palegg. En resolusjon av 1687 fastsetter fern tynner 
bygg og atte tynner havre som en rimelig betaling for aret. 
Denne ordningen varte med forskjellige satser helt til forrige 
hundrear. 

Til de alminnelige kirkeforhold rna det ogsa reknes at kon
gen begynte a forpakte bort kirkene til privatfolk i slutten av 
hundrearet. Kassen i Kongens K0benhavn var ofte bunnskrapt, 
og utveiene matte s0kes der hvor det var noe a finne. Forpak
terne betalte en viss sum for aret til kongen, og sa fikk de det 
overskuddet som ble igjen nar kirka hadde fatt det den trengte 
til sitt bruk. Strindakirkene var forpaktet bort til stiftamt
mann Kaas og til Christen Pedersen And i det siste tiaret fer 
syttenhundretallet rant. Den praksis som var innvarslet pa 
denne maten, skulle fa skjebnesvangre f0lger for kirkene i 
hele landet, og ikke minst for kirkene i Strinda. 

De kildene vi henter kunnskap om kirkene fra, er ofte felles 
protokoller for «Dalenes prosti». Dette var atskillig st0rre enn 
det navrerende Strinda prosti. Det omfattet nemlig foruten 
Strinda og Selbu aIle prestegjeldene i Orkdal og Gauldal 
fogderier, tilsammen 12. 

LADE KIRKE 

Et stykke ut i 1600-ara trer Lade kirke fram av det halv
m0rket mangelen pa kilder har hyIlet den i. Vi har et par opp
lysninger om den arlige renten til kirk a i lensregnskapene for 
1620, og en ekstrakt av kirkeregnskapet forteller hvor stor 
beholdning den hadde i 1624. Det var da 27 daler, 1 ort og 2% 
skilling. 
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Men den forste mer betydningsfulle underretningen vi har 
om den 1£rverdige kirk a fins i en liten protokoll med kirke
regnskaper for Dalenes prosti 1626-281 ). Her far vi den inter
essante opplysningen at den nordre veggen i ski pet var stottet 
opp med tre steinpillarer utvendig. Na var bordtaket pa dem 
avblast, og det matte brukes to tylvter sagbord for a bote 
skaden. Pillarene ma ha v1£rt ganske massive. De vitner om 
at kirka hadde fart ille i reformasjonshundrearet. Det er mulig 
at pillarene er en del av Hans Mogensens reparasjon som er 
omtalt ovafor. 

Sa tier kildene igjen i 20 ar omtrent. Da begynner Lade 
kirkestol, kirkens egen regnskapsbok. Den er vanlig fort for 
tre ar i gangen, og den forste perioden er 1646-48. Og det 
forste vi far hore om i denne boka er at kirka trenger \ oling. 
Det ble foretatt et storre reparasjonsarbeid i disse ara. Mester 
for den var en Ingebdgt murmester. Det star om kirka for 
de tok til med arbeidet at muren var «mangesteds Reffuet, 
Brestenn och Spruchenn, och paa nogle steder Steen udfallen». 
Dette ble na rettet, og steinpillarene pa nordveggen ble tatt 
ned. I staden ble det na lagt tre store bjelker tvert over kirka 
for a stotte muren. De ble festet med seks muranker av jern, 
og at jernet var kostbarere da enn na, viser den ting at prisen 
pa disse ankerne ble 49 daler. 

Muren mellom ski pet og koret ble ogsa brutt ut, og kor
apningen fikk hoyere hvelving enn for. Og i den utvidete kor
dora ble det satt opp en korskranke eller et korgitter med 
utskarne og dreide piller av tre. Samtidig ble det gjort 30 nye 
menighetsstoler med dorer til, og lensherren og hans frue 
fikk sine egne stoler i kirka. Dessuten ble hele rommet pusset 
og kalkslatt, likesa veggene utvendig. 

Til denne reparasjonsbolken horer ogsa en del forbedringer 
som regnskapet for 1649-51 forteller om. Her far vi folgende 
opplysninger om den prekestolen kirka enna har: 

«Giffuet .Jens Snedicher, for en Nye Predich stoell at giore, 
och for dents tilbehorig Threfang, Spiger och limb, offuer 
alt tilsammen Penge 40 Dr. 

68 

1) Nar det ikke sies noe annet, fins arkivsakene i statsarkivet i 
Trondheim. 



Lade kirkes prekestol. 
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Giffuet Johan Conterfeiger for prredichstolen at staphere 
Penge 50 Dr.» 

Stolens viktigste utsmykning er etter tidens skikk de fire 
evangelistfigurene med symbolene sine: mennesket for Matteus , 
10ven for Markus, oksen for Lukas og 0rnen for Johannes. 
Markus- og Lukasfiguren er byttet om i sen ere tid, og stolen er 
atskillig forandret bade ved at den er blitt oppmalt og ved at 
den na snur annerledes enn opprinnelig. Na star den pa nord
veggen; mens den opprinnnelig sto pa s0rsida av korapningen. 
Slik den na star, er bade foten og de tre feltene nrermest 
yttermuren av nyere dato. I det tredje feltet fra muren er 
Johannesfiguren satt inn, sa den kommer altsa f0rst i apostel
rekka. Nar sa Lukas seiler under Markus' navn og omvendt, 
blir rekka ikke akkurat bibelsk. Nar Johannes har fatt f0rste
plassen kommer det av at det feltet han sto i, na vender inn mot 
muren. Tida har altsa faret hardt fram mot Jens snekkers 
verk. Men den har ikke vrert nadigere med Johan kontrafeiers. 
Prekestolen er for det meste oppmalt i stil med altertavla som 
er et halvt hun drear yngre. Lektor Brodahl viI imidlertid finne 
Johan kontrafeiers stil i apostelfigurenes maling og i enkelte 
andre detaljerl). 

Jens snekker har ikke h0rt til de mest brukte kirkesnekkerne 
i Tmndelag. Hovedarbeidet hans er utsmykkingen av Meldal 
kirke. Han er muligens den snekkeren som gjorde korskranken 
og menighetsstolene til Lade kirke straks f0r. I tilfelle det er 
riktig, har vi bevart enna et arbeid av ham i kirka. Det er 
deler av veggpanelet i skipet, som bestar av gamle benkesider 
og d0rer, alt s0rgelig og pietetsl0st overmalt ikke mindre 
enn tre ganger. 

Johan kontrafeier er den maleren som «de fleste og st0rste 
oppgaver tilflyter», for a bruke Henrik Grevenors uttrykk. 
Han har srerlig virket i bygdene omkring byen, men ogsa 
videre utover. Han bodde i Trondheim, hvor han hadde eget 
hus, men hans liv for 0vrig er hyllet i m0rke. Han kalles i 
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forskjellige regnskaper Johan Hanss0n Contrafeyer. Sammen 
med Jens snekker har han arbeidet ogsa i Meldal1 ). 

Foruten prekestolen fikk kirka ogsa nytt loft under denne 
reparasjonen. Det ble brukt tolv tylvter sagbord til dette 
arbeidet. 

Etter en slik hovedreparasjon skulle en vente det gikk lang 
tid f0r det igjen var fare pa ferde. Men det skulle ikke ga sa 
lenge. Under svenskekrigen i 1658 ble kirka brukt som provi
antmagasin for hreren mens kongens tropper beleiret den 
svenske byen. For at det skulle bli nok plass, matte man ta 
ned aIle stolene pa nordsida og de som sto nrermest d0ra pa 
s0rsida. Atskillig av det treverket som h0rte til stolene ble 
da slatt i stykker og borte. Det skulle ikke sa lite til for a fa 
det reparert igjen. Men verre var det at selve huset tok skade 
av a brukes til et sa verdslig formal. Ett av hj0rnene seg ut 
bade i grunnvollen og et stykke oppetter veggen, og det matte 
det selvsagt rettes pa. 

Dette ble gjort i samband med et annet arbeid ved kirka. 
Vapenhuset foran kirked0ra pa vestveggen var ratnet og var 
«saaledis nedsiget at et Menniske ikke kunde gaa deraf ret 
op ind udi Kirken.» I 60-ara ble det derfor bygd et nytt og 
st0rre vapenhus av bindingsverk. Og her kom steinen fra 
de nedrevne pillarene pa nordveggen til nytte. De har ligget 
der utafor kirkeveggen, men na ble de brukt til fundament 
under det nye vapenhuset. Grunnvollen ble lagt tre hollandske 
alen djupt i jorda, sa na skulle strindingene kunne ga med 
10ftet hode inn i hovedkirka. 

Samtidig med det nye vapenhuset fikk kirka ogsa nytt 
«funtsted». Dapen foregikk enna ved inngangen til kirkehuset, 
og det var et avlukke omkring d0pefonten kirka na fikk. Det 
hadde brystverk av lukket panel, forteller kirkestolen, og oppa 
det var det 22 dreide piller som 0verst bar en kappe med ut
skaret 10vverk. D0pefonten ble ogsa fornydd. Det ble en atte
kantet trefont. Pa hvert hj0rne oppe ~ar det to sma bryst
bilder og under hver flatside utskarne Yinger. Funtstedet kom 

1) Henrik Grevenor: Norsk Malerkunst under Renessanse og Barokk, 
s. 273 ff. 
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seg pa 8 dr. 2 ort og fonten pa 5 daler med malinga. Intet er na 
tilbake av disse tingene. 

Kirka ble altsa flikket pa og reparert til stadighet. I kirke
stolen for 1684 h0rer vi at tarnet var sa eldgammelt og for
fallent at det matte nytt til. Den fjerde august ble kirkebyg
geren Niels Iversen med fern t0mmermenn tinget til a rive ned 
den gamle takrytteren og sette opp en ny. Av det t0mmeret 
som matte til ble en del forrert til kirka av Else, enke etter 
stiftsskriveren Iver Baltzersen pa Leira, og av Hans Kolbye, 
som var forvalter for Bakke klosters jordegods. Det gikk med 
34 tylvter bord foruten bjelker til tarnet. Det gamle spiret ble 
tatt ned, og et nytt ble laget og forsynt med en stor kopper
knapp som smeden forrerte en del avo Utgiftene i det hele 
dreide seg om 150 riksdaler. 

Som et eksempel pa hvordan utgiftene 10p opp under slike 
reparasjoner, kan f0lgende karakteristiske utsnitt av kirke
stolen tjene: 

«Efter at forbemelte Taarn war ferdig er det mdbred med 
3 t0nder Tiere, for t0nden er gifuet 7 ort er 5 rdr 1 ort. 
Til Tiere Waser er ki0bt 2 alen Wadmel a 10 s er 1 ort 16 sk. 
For en Gryde at syde tieren udj gifuet i Leye 1 rdr. 
For samme Gryde at f0re fra og til Byen gifuet 1 ort. » 

Billig ble det ikke nar alt skulle betales pa denne maten. 
I tarnet hang jo klokkene. De var to i tallet. Alt no en ar f0r 

det nye tarnet ble til, matte klokkene repareres. Beslaget var 
i stykker sa de matte tas ned. Arbeidet ble gjort av den samme 
smeden som senere smidde spiret til tarnhatten. Navnet hans 
var Lars Olsen smed. 

Den nye takrytteren skulle imidlertid ikke fa noen lang leve
tid. Natta mellom den 11. og 12. desember i 1689 var en av 
de verste stormnettene Tmndelag har opplevd. Melchior 
Augustinussen for teller i annalene sine at det blaste opp en 
storm av s0rvest som gjorde nesten utrolig skade. I Trondheim 
blaste Domkirketarnet ned, og tre klokker faIt ned i kirka. 
Dessuten blaste tarnet av ei rekke lands kirker, og blant dem 
var Lade. Ogsa her faIt klokkene ned, uten at det meldes om 
noen skade. Men det kommer nok av at reparasjonen ble 
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kostet av presten J0rgen Jonsen Brun og av Ha ns Kolbye og 
derfor ikke er blitt med i kirkestolen. 

Alt det vi hittil har h0rt om utbedringen av kirkens brost
feldighet st.illes imidlertid fullstendig i skyggen av den store 
hovedreparasjonen som matte til i 1694. F orfa llet var for 
stort til at s!Uaforbedringer kunne rade bot pa det i lengden. 

Fra 1692 er det et hull i kirkeregnskapene for Lade. Kirke
stolen slutter da, og de prostiregnskapene som fins, melder 
ingenting om denne store reparasjonen. Men s tiftsskriveren 
Oluf Knudsen Hammer har fort en ekstraktprotokoll hvor utgif 
tene til Lade kir kes reparasjon er oppfort. Imidlertid star det 
flere kirkereparasjoner om hverandre i protokollen , sa det e1' 
ikke alltid sikkert hva som angar den ene e11er den andre 
kirka. Men en far et godt bilde av det som ble for et att i Lade 
av denne protokollen og bilagene til r egnskapet. Og det var 
ikke lite som ble g jort. Storst edelen av kirka er simpelt hen 
blitt fornydd i 1694 og de n&rmeste ara etter. 

Hovedreparasjonen ble begynt med at ma n tok ned alt 
inventaret , benker, prekestol og altertavle samt panelet pa veg
gene, og brakte det bort til Lade gard. At det val' mul'ene det 
gjaldt i for ste l'ekke, visel' seg ved at det samtidig ble gravd 
to grofter langs kirkeveggene for a undersoke ,hvor dypt 
grunnvollen under kirka lao Det gamle taket ble r evet av og 
klokkene tatt ned. Sa kunne arbeidet ta til. 

Hele nordveggen i skipet ble r evet ned til grunnen og murt 
opp pa nytt . Vestveggen ble ogsa tatt ned ovafra og utbedret. , 
Og de overste 6- 7 alnene av korgavlen ble r evet ned og gjen-
oppfort. Det val' da korbuen fikk den formen og storrelsen den 
enn3. hal'. Den ble betydelig hoyere enn den hadde v&rt for , 
selv etter utvidelsen femti ar tidliger e. Murmesteren som 
sto for dette arbeidet hette Johan Christopher von Hempel og 
hal' arbeidet blant an net i Domkirka. Trearbeidet val' bortsatt 
til Jon Olsen kirkebygger , som hal' V&lt med og arbeidet ved 
flere av kirkene i Trondelag. 

Ski pet ble altsa praktisk talt fornydd i disse ar a . Etter Oluf 
Knudsen Hammers eKstraktprotokoll kan en se at det iallfall er 
anskaffet 18 000 murstein til arbeidet. Og mye av den gam Ie 
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steinen lot seg nok bruke ogsa. Ellers er det slik na som tid
ligere i kirkens historie at den far forrert mye av det materialet 
som trengs til reparasjonen. Men den har nok ogsa vrert en 
inntektskilde for mange. Fru Hilleborg til Lade, enka etter 
Peder Madsen Hjort, hadde saledes en pen skilling for a kj0re 
opp aIle materialene fra sj0en. Og bade b0nder og kondisjo
nerte solte t0mmer og treverk til kirka. Til og med biskop Krog 
som jo var sokneprest i bygda i navnet iallfall, bekom noe over 
12 daler for t0mmer han hadde skaffet. 

Koret ble ikke srerlig berart av reparasjonen. Men det kom 
nytt tak over bade skip og kor. To kj0pmenn i byen forrerte 
med tilf0re av det 2800 takstein. Og under taket kom en 
hvelving over hele kirkerommet. Tarnet ble fornyqd, og vapen
huset ble ogsa bygget opp fra nytt avo 

Innvendig skiftet kirk a utseende. Middelalderen matte slippe 
taket i det gamle gudshuset. Vinduene ble utvidet fra a vrere 
slik som 0stvinduet pa koret enna er. Den lutherske gudstje
nesten ville ha mer lys, menigheten skulle jo synge med i 
salmeboka. Videre ble det ny lem i kirka, og innredningen bade 
pa golv og lem ble fornydd. De gamle stolene ble nok brukt 
sa langt det gikk an. Det kan vi skj0nne av den omhu de ble 
oppbevart med under arbeidet. Na nevnes ogsa for f0rste gang 
hans majestet kongens stol i Lade kirke. Alt i alt virket nok 
kirkerommet helt annerledes enn f0r. Det ble nrer sagt s0rgelig 
luthersk, noe som fargene nok forbedret i langt h0yere grad enn 
na. I hovedtrekkene far vi med den Lade kirke a gj0re som vi 
enna har, selv om tida etterpa ogsa har endret mye. 

Det meste av arbeidet med restaureringen gikk for seg i . 
1694 og 95. Men noe ble utf0rt de f0lgende ara ogsa. Det siste 
som ble ferdig var den nye takrytteren, eller tarnet som det 
heter over alt i regnskapene. Men alt i august det f0rste aret 
fikk Laurits smed betaling for a smi og sette inn i s0rveggen 
pa kirka den innskriften i jernbokstaver som enna star der: 

C5 
HK&PK 

1694 
Det er Christian den femtes initialer og forbokstavene til 

stiftamtmannen Hans Kaas og biskop Peder Krog, foruten 
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hovedaret for restaurerin
gen. Og den 18. juli 1699 
avslutter Oluf Knudsen 
Hammer regnskapet for 
Lades vedkommende med 
f0lgende: «Betalt for Et 
half Ark Pergament, huor 
paa blef skrevit, naar 
Lade Kiercke, blef repare
rit, og Taarnet opbygt, af 
Stiftamptmanden og Bi
skopen Indsluttet udj Een 
Kobber Eske og Indlagt 
udj dend store Kobber 
Knap paa Spiiret 1 ort.» 
Og der I kopperknappen 
ligger vel bygningsbeskri
velsen den dag i dag. 

Pa grunn a v usikker
hetsmomentet i stiftsskri
verens ekstraktprotokoll 
lar det seg ikke gj0re a 
regne ut n0yaktig hva 
denne hovedreparasjonen 
har kostet. En stor del a v 
materialene var ogsa som 
nevnt gayer. Men etter 
protokollen har arbeidet 
iallfall kostet noe over 900 
daler som var en svrer sum 
etter dati dens pengeverdi. 

'x' 

I samband med denne 
restaureringen star ogsa 
anskaffelsen av ny alter
tavle. I den f0rste inven
tarielista VI har I kirke
stolen, fra aret 1646, star 
det oppf0rt: 
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'«I Alter taffle med AHebast 
Billeder paa.» Hvordan denne 
tavla har sett ut, vet vi ikke 
sikkert. Det kunne vrere et 
alterskap, eIler det kunne vrere 
ei tavle av alabast med en bal
dakin over. I aIle tilfeHe har det 
vrert ei forholdsvis lita og lav 
tavIe, som nok kunne gj0re fyl
lest for seg i den lave og tran
ge middelalderske korbuen. Na 
ble den alt for liten. Det matte 
ei st0rre tavle til, og den gamle 
fikk vike plassen. Men restene 
av den fins enna i alabastbilde
ne i de nederste feltene pa den 
navrerende tavla. Disse alabast
bildene er arbeide fra 1400-ara 

Rddshen-e og soldat. Bruddstykke og skriver seg fra Nottingham 
av k01'sfestelsesg1'l£ppen, i England. Der var det en om-

fattende industri omkring noen 
alabastbrudd som na er nesten t0mte. En sreregenhet ved de 
arbeidene som kom derfra er den maten de malte blomster 
pa. Det er fern eIler seks kvite prikker med en r0d i midten pa 
gmnn bunn. Dette er etter Domenico Erdmann sa a si Notting
hamskolens signatur, og nettopp disse blomstene fins i reli
effene fra Lade1). 

Den opprinnelige tavla har inneholdt en framstilling av lidel
seshistorien. De delene som er igjen forestiller Judas' forrrederi, 
Jesu hudstrykelse og gravleggelsen. Disse tre bildene er innfelt 
nederst i den nye tavla, med martyren Stefanus til venstre og 
Laurentius til h0yre. Begge brerer de vanlige attributtene sine, 
steinene og rista som tok livet av demo Foruten dette rna det 
ha vrert en korsfestelsesgruppe. Den har vi restene av i de to 
bildene i figursoklene h0yere oppe pa Lades navrerende tavle. 
Det ene bruddstykket framstiller en radsherre og en soldat, 
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noen av tilskuerne til kors
festelsen. Det andre framstil
ler Maria som er besvimt og 
hoI des oppe av Johannes. Jo
hannesfigurens hode er borte. 
Ved Marias f0tter kneler en 
engel med ei skal som det dryp
pen de blodet fra Jesu kors sam
les i. Selve korset har 0yen
synlig vrert sa mye h0yere enn 
de andre bildene at det ikke lot 
seg plasere i den nye tavla. Sa 
er det som var sentrum i hele 
bilderekka kommet bort. Det 
er radsherren og soldaten som 
na star til venstre og Maria til 
h0yre. Men det gar fram av 
bruddstykkene at pa den opp
rinnelige korsfestelsessenen var 
plaseringen omvendt. 

Da den gamle alabasttavla 

D en besvimte Maria. Brurldstykke 

av korsjestel scsgntppen. 

sto pa alteret, var det et kostelig smykke kirk a atte. Nar og 
hvordan den kom dit har tida lagt glemselens sl0r over. Men 
tavla ma ha virket betagende vakker med sin lyse, dempete 
alabastfarge og sparsomme bemaling under kjertelyset. Og vi 
har grunn til a vrere takknemlige overfor Lars Pedersen Bilt
hugger som har bevart restene til var tid. De er framdeles noe 
av det kosteligste og sjeldneste vi har i landet av kirkekunst 
fra middelalderen. 

Foruten det som er nevnt hittil fra kirkestol og andre 
regnskap, gir disse opplysninger om mangt og meget. Med 
jevne mellomrom har de for eksempel fortegnelse over inven
taret i kirka. I regnskapet for 1646-48 star denne inven
tarielista: 

Ei s0lvkanne pa 67 lodd, en kalk og disk av forgylt s0lv, 
to gamle messehakler, en ny messehakel, to messeserker, to 
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messing lysestaker pa alteret, to gamle lerrets alterklrer, en 
tinnflaske pa % pund, et r0dt alterklede, et bekken i fonten, to 
alminnelige klokker i tarnet, ei altertavle med alabast bilder 
pa, ei jernkrone i kirk a med fern piper, ei ny alterbok, ei mester 
Hans Thommes0nns salmebok, et henglas for kord0ra. 

I 1686 inneholder lista f0lgende: En messehakel av brun 
blomstret fl0yel kantet med brede gull- og s0lvsnorer, en 
messehakel av «L0cket0Y» med et sort fl0yels kors, et gammelt 
r0dt alterklede, et broket alterklede av engelsk t0Y, en fin 
lerrets alterduk med kniplinger om, et par store messing lyse
staker til vokslys, et messingbekken i fonten veier 5 m., en 
alterbok, en salmebok av magister Hans Tommesen, «Petri 
Palladij forklaring ofuer passionen», ei gammel kiste til inven
taret, ei gammel smal og lang kiste til lysa, to klokker i tarnet, 
ei tinnflaske til oppbevaring av Yin, en liten sognebuds kalk 
og disk av s0lv, en bibel i oktavo i fire bind, en Luthers po stille 
i folio. 

Kirka gar altsa bedre utstyrt ut av hundrearet for inventa
rets vedkommende. Listene varierer som en kan skj0nne. 
Gamle ting gar ut og nye kommer til. 

Men kirka atte flere ting enn dette. Den hadde tre kyr, som 
ble leid ut for 1 ort om aret. Men til slutt var det ingen veder
heftige personer som ville leie kyrne, og om h0sten i 1667 ble 
de solt for 3% riksdaler stykket. 

Jordegodset til Lade kirke var ikke stort. Og det hendte at 
noen av gardene var uten bygsel. Kirka atte 1 0re i Moholdt, 
1 0re i Ekle, 1f2 0re i Gisval, 2 pund i Kval og dessuten 1% 0re 
i Reiten i Melhus. Til sammen ble dette 1 spann, 1 0re og 1 
0rtug, og landskylda for det ble i 16463% dr. 1% ort og 9 sk. 

Tienden utgjorde i 1646 26 tynner 1 skjeppe bygg og 52 
tynner havre for kirkens vedkommende. Etter kapiteltaksten 
ble dette 86% da~er 1 ort. Kornet ble som nevnt solt for denne 
prisen til verkhuset i byen. St0rrelsen av tienden avhang selv
sagt av aringene. En kan godt merke nar det har vrert uar i 
tiendelistene. Det nevnes frosset korn og korn som knapt er 
tjenlig til mat. Ostetienden var kanskje mer stabil. Den var 
pa 3% vag i 1646, og pengeverdien var 3% daler. 

I krigstid var kirkene imidlertid ikke sikre for inntektene 
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sine. Under svenskekrigen ble alt tiendekornet beslaglagt til 
krigsformal et ar, og kirka fikk erstatning bare for det halve. 
Dessuten ble det trukket atskillige veksler pa den beholdnin
gen kirka fikk lagt seg opp av regnskapsoverskudd og mil de 
gayer. Da biskop Bredal fikk bygd opp det nedfalne kapellet 
i Mostadmarka i 1654, ble det lagt beslag pa 30 daler av Lades 
penger. Omtrent samtidig ble Malvik kirke oppbygd fra nytt 
av, og da matte Lade punge ut med ikke mindre enn 134 daler 
av korntienden og dessuten 454 daler av den kapitalen som var 
spart opp. Ogsa til bygging av ny kirke i Bratsberg matte Lade 
kirke bidra. Og i og for seg var dette ikke sa urimelig. Hoved
kirk a fikk jo all tiendeinntekten pa denne tida. Men det kunne 
vel f0les urimeligere at de kirkene som hadde litt inntekt skulle 
spe til der hvor det manglet. Presten pa R0ros og likesa Kvik
nepresten fikk i lang tid en del av 10nna si blant annet fra 
Lade kirke. Og det ble gitt nadigst befaling til at kirka skulle 
betale skatt sammen med de andre kirkene for at en prinsesse 
som skulle giftes bort, kunne fa en s0mmelig medgift. Pengene 
hadde mange avl0pskanaler. 

Ellers forteller kirkeregnskapene selvsagt mest om det dag
ligdagse med hensyn til kirkestellet. Vi far h0re hvor mye 
lys som ble brent pa alteret og hvor mye det kostet a fa messe
klcerne vasket. Det gar fram hvor mange klokkestrenger som 
slites opp for aret. Og det kunne vcere en del. Scerlig ved 
kongelige d0dsfall ble det en ekstra slitasje. Det far en et 
inntrykk av nar en leser i regnskapet til Oluf Knudsen Hammer 
for 1695-97 at han hadde «betalt Povel Malvig som med 2de 
Persohner udj 14 dager ringede for Den Sl. Dronning af 
Sverige 1 daler 16 sk.» 

Noe utafor det dagligdagse rna det for 0vrig vcere nar kirke
stolen forteller om innbruddstyveri i kirka. Men det hendte av 
og til. Om h0sten i 1678 ble bade kalk, disk og vinkanne av 
s0lv stjalet sammen med messeserken. Det hjalp ikke at en 
lyste ut dette fra prekestolene bade i Strinda og i byen flere 
s0ndager etter hverandre. S01vet var og ble borte. Bare mes
seserken ble funnet istykkerrevet av no en barn nede pa Bratt-
0ra. Kirka matte koste en ny messeserk, men alterutstyret fikk 
den i forcering. Assistensrad Dreyer og frue ga nemlig kalk, 
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disk og brodeske av solv. Og samtidig omtrent fikk kirka andre 
gavel' og. Forvalter Hans Kolbye murte nemlig opp et familie
gravsted i vapenhuset og ga derfor som gave en meget vakker 
floyels messehakel med krusifiks av solv og gull og med gull
kniplinger om. Fra samme giver kom ogsa et rodt kledes 
alterklede, en ny lerrets alterduk og et stort skap til a forvare 
inventaret i. Hans Kolbye hal' tydeligvis hort til Lade kirkes 
hengivne venner. Etter at han og kona hans val' dode, fikk 
kirk a som testamentarisk gave en del gardparter vesentlig pa 
Innherred til en samlet verdi av 3 spann 2 ore og 6 marklag. 
Da det val' temmelig stor skatt pa dette godset, ble det solt 
for 180 riksdaler. Kirka begynte igjen a fa kapital. 

Kirkevergene fins ikke nevnt i aIle regnskapsperiodene. I 
1626-28 val' det Casper Christoffersen Scholler, overformyn
del' og radmann i Trondheim. Fra 1646 til 1654 er Eschild 
Rotvold og Erich Ranumb kirkeverger, og fra da og til 1663 
Eschild Rotvold alene. Sa nevnes ikke kirkevergen med navn 
ei tid, og fra 1674 til 78 er det presten Henrik Lyster som star 
for regnskapet. Men sa rykker to bonder inn igjen, PedeI' 
Lehren og Joen Ranumb som virker til 1686. I tre ar deretter 
er det presten Jorgen Jonsen Brun som avlegger regnskapet. 
Etter ham folger Anders Moholdt og Olle Nardoe i 1689 og 90, 
men i det tredje aret av den perioden tar forpakteren Christen 
And over. 

KIRKA I BRATSBERG 

Bratsberg kirke hal' vi ikke funt sa god greie pa som pa 
Lade. Noen kirkestol fins ikke, og del' er flere hull i prosti
regnskapene. 

Den vesle protokollen for Dalenes prosti 1626-28 hal' ogsa 
et regnskap for Bratsberg. Men det er meget kortfattet og for
teller ikke mye. Jordegodset kirka atte, belop seg bare til 
lore, men til gjengjeld hadde den fire kyr. De eneste utgifts
postene til kirka selv er den talgen som gikk med til a stoype 
lys av og seks tynner tjrere til a breie vegger og tak med. Den 
kirkebygninga som sto da, val' sikkert den middelalderske. 

80 



Og vi tar neppe feil i at det var ei stavkirke. Men det er ikke 
bevart noe om hvordan den sa ut. 

Liksom for Lade er det sa et sprang for kildene igjen begyn
ner a tale. Det er kirkeregnskapene for Trondhjems stift. 
Regnskapet for de forste periodene er bevart bare i Riks
arkivet. Den forste perioden det fins regnskap for er 1646-48. 
Og siden er det sammenhengende til og med 1663 .. 

Idette siste aret far Bratsberg ny kirke. Den gamle kirka 
har en oyensynlig ikke flikket noe pa til slutt, fordi en ventet 
pa a fa ei ny. Men kildene er sorgelig tause nar det gjelder 
reisinga av den nye kirka. Her hevner det seg at kirkestolen 
er blitt borte. En notis i regnskapet for 1654 melder bare at 
det er kjopt inn 50 tylvter bord til en patenkt nybygging. Da 
gir Lade kirkestol bedre beskjed. Stiftsskriveren som av
sluttet regnskapet for perioden 22. sept. 1663 med en behold
ning pa 225 rdr. lord og 20 skilling, sier at dette belopet 
straks er utgitt til Bratsberg kirke som er bygd opp pa nytt 
nrervrerende ar. Regnskap for disse pengene skal leveres i 
kirkestolen for Bratsberg folgende ar. I neste regnskap for 
Lade gar det enna 326 rdr. 1 ort og 4 skilling til a betale 
gjelden pa Bratsbergkirka. Pengene var to Ian av Lades 
kapital som ble innbetalt henholdsvis i 1663 og 1665. Det er 
altsa ikke mye vi vet om hvordan denne kirka i Bratsberg 
ble til. 

Men vi vet likevel hvordan den sa ut. Og den hadde en 
eiendommelig form. I regnskapet over en reparasjon i 1683 
star det at «den udj en triangel er bygd». Dette skal forstas 
slik at kirka hadde tre floyer sa grunnplanen ble en Y. Ei av 
armene gjorde tjeneste som kor, og i de to andre satt menig
heten. Prekestolen var anbrakt pa ett av hjornene midt i 
kirka sa presten kunne sees og hores i begge de to armene. 
Og over bygningens sentrum reiste tarnet seg, slik som det 
gar fram av den vesle tegningen pa et kart over familien 
Schollers eiendommer fra 1690. Denne formen var et forsok pa 
a skape en Iuthersk kirke hvor ordet skulle ha hovedtyngden 
og altertjenesten tre mer tilbake. Ideen skriver seg fra Nord
Tyskland. Det ble bygd ei rekke kirker av de nne formen i 
andre halvparten av 1600-ara. Men na er de fleste forsvun-
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Kartskisse fra 1690 over Sch011ereiendommene. 
Til h0yre Bratsberg kirke. Til venstre Leira gods med 

sagene ved Leirfossen. 

net. Typen var ikke liv laga. Mo kirke i Surnadal er omtrent 
maken til den Bratsherg fikk i 16631 ) . 

I tiaret etter 1663 tier kildene om Bratsherg kirke. Det var 
vel heller ikke sa mye a melde. Huset var nytt, og det trengte 
ikke annet enn vanlig tilsyn. F0rst i 1682 fortelles det om 
reparasjoner. Og det er for sa vidt tidlig nok for ei kirke som 
var knapt 20 ar. Da matte det nemlig nytt vapenhus til. Det 
gamle var ratnet hort og matte rives. Det ser ut for at det 
sto nesten direkte pa hakken. N a hIe det lagt store novsteiner 
sa det matte trapp til utvendig. Dette vapenhuset kostet 
omtrent 11 riksdaler, men da hadde man trematerialene pa 
lager. Samtidig med denne reparasjonen hIe to av de utvendi
ge veggene hordkledd. Hittil hadde t0mmerveggene greidd seg. 

Aret etter matte det ogsa reparasjoner til, og det ganske 
omfattende og. Golvet var seget ned under hele kirka sa· 
stolene var 10snet og falleferdige. Grunnen var at asene hadde 
ratnet, og det var ingen annen rad enn a rive opp golvplan-
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kene i de to armene av kirka hvor menigheten satt. Nye aser 
ble Iagt, og alt ble ordnet igjen. Steffen snekker arbeidet i 
fern uker med dette. Og to ar etter matte ogsa koret settes i 
stand. Det ble Iagt nye aser her og. Beskrivelsen av dette 
arbeidet i kirkeregnskapet gir noen antydninger om interi0ret. 
Det var en korskranke eller en koroppsats for den tredje armen 
i kirka, og foruten alteret var det tre stoler i koret. Dette 
matte selvsagt tas ned, men ble sittt pa plass igjen med tillegg 
av en ny stol. Dette arbeidet kostet vel 18 riksdaler. Og 
straks etter ble resten av veggene bordkledd utvendig. AIle 
ble r0dbreidde med tjrere. 

Det virker litt eiendommelig at det skulle trenges sa store 
reparasjoner pa et forholdsvis nytt kirkehus. Forklaringen rna 
trolig vrere den at en hadde brukt t0mmer fra den gamle 
stavkirka da kirka ble bygd. Hele kirka hadde iallfall grunn
mur, sa det var ikke noen slik mangel som gjorde at det ratnet 
fort nedenfra. Grunnmuren ble fomvrig satt i god stand i 
1689. Da var den blitt darlig. 

Samme aret ble det bygd en stor skriftestol med knefall 
foran, og kirkevergen hengte opp en velbeslagen blokk til 
pengeinnsamling i koret. Ellers trengte himlingen over preke
stolen a festes, og benkene matte ha litt ettersyn. Kirka var 
i god stand da hundrearet nrermet seg slutten . 

• 
Det ene 0ret jordegods som Bratsberg kirke atte, faIt pa to 

bruk: Greistad og Svemyr med en halvpart pa hver. Den 
arlige landskylda var i 1655 4 ort og 4 skilling, men Svemyr, 
som kalles en utslatt et sted, var ofte uten bygselmann. 

Med tienden ble det for 0vrig en endring mot slutten av 
hundrearet. Fra 1680 begynte en a fordele den pa de tre kir
kene Lade, Bratsberg og Malvik. Pa Bratsberg kirke faIt det 
5 tynner bygg og 16 tynner havre til en verdi av 18 rdr. 1 ort 
i dette aret. 

Ellers gir regnskapene ogsa her opplysning om mengden av 
taiglys i hver periode, og det meldes at kirkevergene hadde 
16 skilling arlig for . a holde messeklrerne rene. 

Den eldste inventarielista er fra 1649 og inneholder f0lgende: 
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En kalk og disk av s0lv, veier 17 lodd, en kalk og disk av 
tinn, en messehakel av md harduk, en messehakel av «ind
sprenget Kleede», en messeserk, et gam melt alterklede, en 
salmebok , en tinn lysestake med seks piper, to sma fortinnete 
jernkroner, to passelige klokker i tarnet , to sma klokker pa 
henholdsvis en vag og 2% pund, ei klokke er kommet bort i 
Bergsvein Bjerkens tid, ei gammel beslatt kiste, et lite gam
melt beslatt skrin, en kjel veier 2% pund, en brun kjel veier en 
vag, en gammel forbrent kjel veier % vag, tre kjeler ubruke
lige og b0r gj0res til to , et par messing lysestaker. 

Inventaret har imidlertid fatt tilskudd fra kirkens venner. 
Det eldste vitnesbyrdet vi har om det er det d0pebekkenet i 
messing som er nevnt i lista for 1649 og som enna fins i kirka. 
Langs undersida av kanten har det denne innskrifta: 

ANNO 1638 GREGORIJ DAG HAFVER HER BERNT 
JOHANSEN BRUNSMAND HOSPITALS FORSTANDE
RE UDI TRUNDHIEM OG HANS H0STRU MARGRETE 
MOGENS DATTER FORlERIT DETTE WANDBEKEN 
TIL BRASBERG KIRKE PAA STRINDENI). 

Og i inventarielista for 1656 finner en oppf0rt: «E et par 
Suarffuet trestager till Voxlius, som hr Jens Mogensen haffuer 
giffuet.» Hr. J ens var en av visepastorene i Strinda. I 1682 
har «den Dydige Matrone Else Salig Huer Baltzersens» forl£rt 
kirka en vakker stor kalk og disk av s0lv med forgylling inn
vendig, en s0lveske til oblater, et par ganske store messing
staker og en lerrets alterduk «med gammeldags Sprang m0n
ster og kniplinger om». I samme regnskapet fortelles det at 
den gamle kalken og disken er lant bort til kirka i Mostad
marka. 

Om kirkeinventaret for 0vrig vet vi ingen ting. 
I Bratsberg m0ter vi den eiendommeligheten at kirka har 

hatt kvinnelig verge. Det er «Sahl Siffuert Bradsbergs Effter
leuerske» som hadde dette vervet etter mannen sin helt fra 
1656 til 1663. Av andre kirkeverger kjenner vi Anders og 
Even Lerenn 1626-28 og dernest Bergsvein Bjerken som 
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var nevnt i den f0rste inventarielista som forhenvrerende. 
Fra 1646----48 m0ter vi Ole og Sivert Lerren - gardsnavna 
skrives sa visst ikke konsekvent! Sa kommer Sivert Bratsberg 
fra 1649 til sin d0d i 1656. Etter det kvinnelige interregnum 
kjenner vi ingen f0r 1679. Da er OIuf Ronglj (Randli) og 
Clemind Brasberg verger, og de fortsetter iallfall i ti ar. Det 
siste regnskapet vi har fra dette hundrearet, 1689-92, nevner 
ikke navnet pa kirkevergene. Men Clemet Bratsberg har nok 
fortsatt. Han f01ger med over i det nye hundrearet. Kirka 
sto jo ogsa pa Bratsberg gard den gangen der hvor tomta 
enna kan sees. 

KAPELLET P A TESLIA. 

Stiftamtmann Hans Kaas, hvis bokstaver star pa s0rveggen 
i Lade kirke, ma ha vrert en mann med mer enn vanlig kirkelig 
interesse. Han atte garden Teslia og bygde ei kirke eller 
et kapell der. Om denne privatkirka er etterretningene fa og 
sene. Det har ikke vrert noe offentlig gudshus slik som de 
andre strindakirkene. Presten har holdt gudstjeneste der for 
gardsfolket nar eieren ba ham om det. 

Den eldste skriftlige kilden til kunnskap om dette kapellet 
er Sch0nings Reise l ). Men han forteller ikke noe om hvordan 
det sa ut. En tradisjon viI imidlertid vite at det var reist som 
ei rundkirke, og i nrerheten av garden er det en liten lund som 
skal sta omkring kirketomta2 ). I alle tilfelle ble kapellets 
dager ikke mange, og derfor har vel ogsa glemselen lagt 
sl0ret sitt sa tett over det. 

Ornamentene er Iikevel blitt bevart. Stiftamtmann Kaas 
d0de alt i 1700, og enka solte garden til etterf0lgeren hans, von 
Ahnen, i 1704. Men messehakelen og alters01vet fra kapellet 
ga hun bort til Nordli kirke. Alters01vet er enna i bruk, men 
messehakelen fins i Videnskapsselskapets OIdsaksamling. 
Sch0ning skildrer gaven utf0rlig i omtalen sin av Nordli 
kirke3 ). Alle disse ornamentene brerer arstallet 1695, som 

1) Reise II s. 9. 
~) Sml. Adresseavisen 17. juli 1931. 
3) Reise II s. 124. 
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Messehakelen Ira Teslia. 

derfor ma vrere det aret pri
vatkapellet pa Teslia ble inn
redet. De brerer ogsa vapen
skjolda til familiene Kaas og 
Bielke. Fru Kaas var nemlig 
en Bielke og het Sophie Ama
lie. Bokstavene H K og SA B 
som star over vapenskjolda 
er altsa givernes forboksta-
ver. 

Messehakelen er av md 
silke med krusifiks brodert 
av solv- og gulltnld. Kristus
figuren er i relieff. Kalken, 
disken og oblatesken er sma 
av for mat, men utmerket 
arbeide. Kalken brerer gull
smedmerket A B som angir 
Adrian Bogarth som mester 
for den. Foruten disse tinge-
ne som er bevart, horte ogsa 

et alterklede og to duker, en under og en over altersolvet, med 
til gaven. De var av samme mde silke og srerlig duken over 
disken var meget kunstferdig med et bilde av «forsynet» og et 
skriftsted fra 1. Joh. 5, 7 omkring: «For de er tre som vitner, 
Andell, vatnet og blodet, og disse tre gar ut pa ett.» 

Kapellet ble altsa til i 1695. Og iallfall for 1704 er det 
nevnte inventaret forsvunnet fra kirka. Hvordan det senere 
gikk den, vet vi ikke. Schoning forteller at ettermennene pa 
garden behandlet kapellet darlig sa inventaret ble odelagt og 
huset likesa. Det er derfor sporsmal om ikke kirketjenesten pa 
Teslia opphorte da fru Kaas ga bort ornamentene og garden 
gikk over pa nye hender. Ei melding i F. Schiorns manuskript 
i Riksarkivet «Den norske Kirkes Embeder og Prester 1700-
1900» viI vite at kapellet ble nedlagt i 1738. Men antakelig 
ma notisen forstas slik at det den gang ikke var noe kapell pa 
Teslia lenger. Det kan ha vrert nedlagt lenge for. 

Det er altsa ikke mye vi vet om denne meteoren pa Strindas 
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! 

Aitersolvet Ira Teslia. @vers t til venstre oblatesken. 

kirkelige him mel. Men kapellet er et interessant vitnesbyrd 
om ei tid som tenkte annerledes enn var. Det er ogsa en sikker 
pendant til den kirka tradisjonen forteller om pa Presthus 
fra langt eldre tid. 

STRINDAPRESTENES KAR 

Strinda kastet atskillig mer av seg pa 1600-tallet enn pa 
Reformatsens tid. Etter «Stiftsbog paa Bispens og Presternis 
Tilleg oc Rettigheder udi Trundhiems Lehn 1667» er' bispells 
inntekt av kallet i gjennomsnitt 137 tynner korn, 31 1f2 bygg 
og 105 1f2 havre, samt 3 yager ost arlig. Dessuten far han ei 
skjeppe korn av hver formuende mann i offertoll og vanlig 
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betaling for kirkelige handlinger. I 1665 var det 231 bonder 
i bygda, en auke pa om lag 80 i de 75 ara siden Reformatsen. 
Strinda var altsa et feitere kall enn for. Etter kapiteltaksten 
skulle tiendeinntekten alene med et rundt tall ga opp 1 

155 daler. 
Visepastoren fikk imidlertid bare en brokdel av dette. I 

«Stiftsbogen» heter det at han har 12 riksdaler i lonn og 22 
riksdaler i kostpenger. Det s10 nok til her og det som Peter 
Dass skriver i Nordlands Trompet: 

Nu maatte man sporge, hvor kommer det sig 
At geistlige Renter er skiftet ulig, 
Pastores opbrerer det meste, 
Thi dennem er alleslags Tiender forundt. 
Men det faller ikke Halvparten saa rundt 
for Vicepastorer de fleste. 

Belopet for kosten har variert en del. Visepastoren skulle 
bo og spise i bispens hus i byen dersom han var ugift. Be
stemmelsen om kostpenger tradte i funksjon forst nar han 
giftet seg og satte fot under eget bordo I 1672 var det 14 riks
daler i kostpenger. Fra det aret har vi et kallsbrev fra biskop 
Arnoldus de Fine til Henrik Christensen Lyster l ). Det gir 
mange opplysninger om forholdet mellom bispen og visepasto
ren i sin alminnelighet, og det gjengis her i sin helhet: 

Arnoldus Hanson de Fine, Superintendent over Trund
hiems Stift, og Sogneprest til Strindens Prestegield kiender 
og herved vitterlig gior, at efftersom jeg behover en Capellan 
og Medtienere til bemte Prestegield udi Hr. Niels Tausans 
Sted, da haver jeg nrest Guds Paakaldelse udi den hellige Tre
foldigheds Nafn nu sluttet med dette mit Kalds Brev at 
vocere til min Domesticum og Huus-CapeIlan til bemte Strin
dens Gield at blive og vrere den hrederlige og veIlrerde Studio
sum Henrich Christenson Lyster: Dog med den Vilkaar paa 
Hans vegne, at han i en sand Gudfrygtighed uden Forsommelse 
al prestelig Tieneste forretter effter Ordinantzen, Recessen og 
Kongel Forordninger, saafremt som han ikke selv derfor vil 
indstaae og til aIle Forseelser svare. Dernrest at han skikkeli
gen forer et ustraffeligt Lif og Lefnet, inden og uden Guds 

1) Avskrift i Videnskapsselskapets manuskriptsamling fo!. 41. 
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Huus, som en retsindig Prestemand velegner og anstaaer, for
holdende sig imod mig, som imod sin Husbond, foruden al Modt
villighed imod mig, min Hustru, B0rn eller Tiuende effter Ordi
nantzens Formelding fol. 48. og stedse adlyder min Raad
f0ring, Ordre og Befaling, imedens han er hos mig udi denne 
Capellans Tieneste, saa at han mig uadspurt, eller imod min 
Villie intet foretager, eller forretter, PriBdike Embedet tilh0-
rende, hvorom Ordinantzen paa bemeldte og andre Steder 
formelder, og ikke udi ringeste Maade med min Rettighed og 
L0n, visse eller uvisse, inden eller uden Kirke sig befatter, 
eller mig noget frakiiBrer mig tilkommende, men alt sammen 
hvad han deraf anammer, oprigtigen fra sig leverer. Tvert
imod paa min Side lover og tilsiger jeg hannem saasom en god 
Husbonde Raad og Daad, og til visse L0n effter Reformatzen 
aarligen tolff Rigsdr, foruden hvis Sognefolkene hannem god
villigen, min Rettighed aldeles uforringet, viI med betiBnke, som 
jeg dennem aldrig skal formeene, og ellers effter Ordinantzen 
som en Guds Tiener og Medbroder i Guds Ord stedse iBre og 
forfremme, og derforuden at forskaffe hannem uden Knur, 
Skiends Ord og all Ulempe en n0dt0rftig og lidelig Under hold
ning med Mad, 011, Stufve, Seng, Varme, Lius, KliBdetvet og 
anden Forn0denhed i mit Huus, saa og god Fodringskab, naar 
han paa mine og sit Embedes vegne nogensteds skal forreyse, 
al den Stund han udi mit Huus ugift forbliver, og naar han sig 
udi Egteskab vil begive, da for Dug og Disk, og Tvet, Huus, 
Varme og Lius fiurten Rigsdr. aarligen, med hvilken L0n og 
Kosthold, dersom han ikke stedse viI ViBre forn0yet, da stande 
det hannem frit for at faae sin Afskeed hen til en anden Sted. 
Men dersom han i Studeringer og Embede eller i Lefnet og 
OmgiiBngelse (det Gud forbyde) bliver trotzig, fors0mmelig, 
eller anderledes end hannem b0r, og effter f0rste eller anden 
Paamindelse sig ikke retter og bedrer, da dette mit Kalds 
Brev ikke ydermere at gielde, men ViBre revoceret. Ellers for
klarer jeg hannem, hannem ey at vUe forskiude, men hos Gud 
og hver Mand baade i og uden for Giddet, i aIle lovlige og 
muelige Maader ViBre hannem til hans Gavn og beste, og yder
mere Forfremmelse behielpelig, fOr0nskende udi den Herres 
Jesu Christi Navn, at Herren af Himmelen tilsiger sin hellig 
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Aands Naade og Velsignelse over bemte hans Kalds Anam
meIse, og denne min Vocations Udstedelse, med mit Zignete og 
Haand bekrreftet pa Trundhiems Bispe-Gaard d. 28. Octob, 1672. 

Arnoldus Johannis de Fine 
Super. Nidros. 

Til bispeembetet h0rte Berg gard. Denne var opprinnelig ikke 
prestegard, som det gar fram av brevet som jagde Hans Gaas 
ut av Elgeseter klosterl). Men i tidens 10p ble maten Berg kom 
til bispeembetet pa glemt, og garden reknes for a vrere bispens 
prestegard i Strinda. Visepastorene kj0pte eller bygslet som 
vi skal h0re sine egne garder i bygda. 

PRESTEREKKA 

Nar en kommer sa langt fram i tida som til ar 1600, skulle 
en tro at det ikke var vanskeligheter med a stille opp preste
rekka fullstendig. Men vanskelighetene er der. Kildene er 
framdeles utilstrekkelige, og det er mange ting en blir staende 
uviss overfor i f0rste halvparten av hundrearet. De kildene en 
srerlig har a gj0re med utemom de som er nevnt, er kapitels
boka for Nidaros domkapitel og papirer i bispearkivet. Men 
ellers fins det spredte opplysninger pa forskjellige steder, i 
Riksarkivet, i statsarkivene, Videnskapsselskapet og i Rigs
arkivet i K0benha vn. En meget viktig kilde er Sch0nings 
utrykte samlinger. Og i Andreas Erlandsens «Biographiske 
Efterretninger om den Nordenfjeldske Geistlighed», fra 1840-
ara har en en trykt oversikt over geistligheten i vart bispe
d0mme. Erlandsen nevner imidlertid bare en vise pastor i 
Strinda f0r 1650. 

Den f0rste presten i bygda pa 1600-tallet var Anders Eriksen. 
Underretningen om det kan vi takke Sch0ning for. I en forteg
nelse over embetsmenn i norske bygder2 ), nevner han under 
Strinda bl. a.: «Anders Erichsen Cap. 1607. Siden Prest paa 
Qurernes. » 

Anders Eriksen var jemtlending. I presten Laurits Holger
sens stambok skrev han et minneord i 1625 og kaller seg 

1) Norske Riksreg. I 23, sept. 1559. Sml. avafor. 
2) Gl. KgI. Saml. 984 folio. 
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Andreas Erici Jemtlandensis1 ). Far hans var muligens kapel
lanen Erik Andersen i Berg i Oviken. Han ble prest omkring 
1601, og en kan rekne med at han begynte sin geistlige lope
bane i Strinda. Nar han flyttet derfra til Kvernes er ukjent, 
men det var antakelig tidlig i det nye hundrearet. Om virk
somheten hans i Strinda vet vi intet. Det eneste kunne vrere 
at lensregnskapene for 1607-08 forteller at Gregers Kval 
fikk tre daler i mulkt fordi han svarte presten mens han sto 
pa prekestolen. Dersom dette gjelder Anders Eriksen, har han 
vel sagt ting som var myntet pa Gregers og kanskje direkte 
nevnt navnet hans og. 

Etter at han kom til Kvernes ble han prost i Nordmore, men 
etter et par ars verdighet ble han avsatt fordi han hadde tatt 
almuens parti mot lensherren da Aure skulle ha ny prest. I 
1651 ga han et legat pa 100 riksdaler til fattige disipler i 
Trondhiems skole. Mot kirk a si i Kvernes var han meget gav
mild. Han var fodt i 1575 etter det tradisjonen viI vite og 
dode i 1662. 

Anders Eriksen var gift to ganger, forst med Anna Bern
hoft, datter av sokneprest til Var Frue kirke i Trondheim Hans 
Andersen Bernhoft, og siden med Lisbeth Eriksdatter av den 
store Aspenretta pa Nordmore. Det forste ekteskapet var barn
lost, men i det andre hadde han iallfall fern barn som vi vet om. 
Datteren Maren ble gift med borgermester Roald Opdal i 
Trondheim i 1670. En annen datter var gift med farens etter
mann i Kvernes Jakob Olsen Kvernes. Dessuten kjennes tre 
sonner, Peder, Olaus og Erik som aIle var studenter. Lisbeth 
Eriksdatter levde enna i 1697. 

De neste prestenavna som er nevnt i samband med Strinda 
finner vi i lensregnskapene for 1613. Der star disse to lite 
smigrende po stene etter hverandre: 

«Her Hans Olufsen besoffuet giertrued gudmundsdatter, 
gaff Penge 10 Dlr. 

Her HaIsten Lauritzen belegit thale monsdaatter, gaff 
Penge 10 Dlr. » 

Til tross for at dette hundrearet er de tallrike prestebarns 
tid, var det vanskelig a komme til rette med det sjette bud. 

1) Oddvar Gmnli i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II s. 185. 
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Hans Olu/sen lar seg ikke identifisere, da det er sa mange 
med dette navnet. Men Haisten Lauritsen vet vi !itt om. Han 
var blant de studentene som fikk gratis Iwst i Helligands 
hospital i K0benhavnl}. Han ble innskrevet 23. desember 1605 
og kalles da Halstemius Norvagus. Senere var han kapellan i 
Beitstad etter notater i ei gammel messebok der, men tids
punktet kan ikke fikseres med sikkerhet. Om begge disse to 
har vrert visepastorer i Strinda etter hverandre og sa er fait 
pa samme vis, skal vrere usagt. Men den ene rna iallfall ha 
vrert prest i bygda. 

Kjennskapet til den neste presten skylder vi igjen Seh0ning. 
I samme lista som nevner Anders Eriksen, star Anders 
Jakobsen nevnt som prest i 1614. Han star ikke tilbake for 
sine forgjengere. Det eneste Seh0ning vet a melde om ham er 
dette: «Blev beskyldt at have vilet voldtage en kone». Han 
rna saledes ha vrert en vill krabat, og dette tyder pa at han 
er den samme Anders Jakobsen som senere ble sokneprest i 
Byneset. Fra dette embetet ble han avsatt ved dom 9. april 
1641. I kapitelsboka far en et forferdende inntrykk av hvor
dan presten kunne oppf0re seg. En gang hadde han m0tt pa 
tinget og var drukken og 0dela det hele med oppstyr og spe
takkel, og han hadde overfalt bade lensherren og bispen med 
«gruelig banden». Han var beskylt for dette og for a ha nektet 
en mann sakramentet. Dessuten hadde han ligget i prosess 
om ei sag ved Skjel br~ia, og da han tapte, fikk han tjeneste
jenta si til a sette ild pa saga. Etter at han ble avsatt bodde 
han pa Gra.vrok i Melhus og gikk vanlig under navnet Anders 
Gravrok. 

Men heldigvis var ikke aile visepastorene av dette slaget. I 
det vesle prostiregnskapet for 1626-28 som er nevnt i sam
band med kirkene, finner en denne posten pa utgiftssida: «Er 
giffuen Her Augusting for Win oeh bmd, hannd haffuer hollden, 
naar hand drager i Sognebud, nest forleden femb Aar huer 
Aar 2 dr ehr Penninge 10 dr, Efftersom H. Salomon Lauritzen 
for hannd hafft haffuer.» 

Denne Salomon Lauritzen var Salomon Lauritsen Blix av 

1) H. R0rdarn: Kommunitetets Matrikkel 1577- 1620, i Historiske 
Samlinger og Studier III s. 334. 
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den kjente jemtlandsretta1 ). Han var S0nn av soknepresten 
Lars Blix i Undersaker, og mor hans var Kirsten Eriksdatter, 
datter av Jemtlands reformator prost Erik Anderson i Oviken. 
Salomon ble f0dt omkring 1595 og immatrikulert ved K0ben
havns universitet 19/6 16162 ). Han hadde gatt den lrerde skole 
i Viborg, hvor bror hans var lektor. Etter Sch0nings avskrift 
av en forsvunnen kapitelsprotokol13) ble han visepastor i 
Strinda i 1619. Om virksomheten hans her tier kildene. Men 
vi vet at han var framme da biskop Arreboe ble d0mt fra 
embetet sitt i 1622. Blant klagepunktene mot ham var ogsa at 
han hadde gitt Salomon Lauritsen Blix rett til gratis befordring 
av b0ndene pa en reise gjennom Gauldal, noe som b0ndene f0lte 
seg forurettet over. Bispen ble imidlertid frikjent for dette. 

Blix flyttet fra Strinda til Lit i Jemtland. Etter Sch0nings 
melding4 ) ble han utnevnt 20. sept. 1624. Her virket han til 
sin d0d i 1638. De senere ara var han prost i Jemtlands prosti. 
Han nevnes noen enkelte ganger i kapitelsboka i sin egenskap 
av prost. Han gir inntrykk av a ha vrert en dyktig mann. 

Salomon Lauritsen Blix var gift med Lavina Dahl fra Lille 
Rein i Stadsbygd prestegjeld5 ). Hun bodde pa garden By i Lit 
etter at mannen d0de, og de nne garden gikk i arv til S0nnen 
Lars. Bygdens bok om prestene i Hern0sands stift nevner bare 
denne ene S0nnen, men Sch0ning, som har bevart et slekts
register for Blix'erne, nevner enna en S0nn Salomon som bodde 
i Namdal og seilte pa Bergen, og en datter Lavina som ble 
gift med byskriver Jakob Nielsen Borchman6 ). 

Den neste presten vi m0ter er den «Augusting» som er nevnt 
ovafor. Han nevnes ogsa hos Erlandsen7 ), som har funnet ham 
nevnt som bispens medtj~ner i presten Ments Christoffersen 
Darres journal som na dessverre er kommet bort. Darre var 

1) Henning Sollied: Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslekt. 
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1932. 

~) SmI. angiiende immatrikuleringene K0benhavns Universitets Matri-
kel, utgitt av S. Birket Smith. 

3) GI. kgI. SamI. 2825 4to. 
4 ) GI. kgI. SamI. 2828 4to. 
5) SmI. Meddelelser fra Det Norske Rigsarchiv II s. 135 ff. 
6) GI. kgI. SamI. 2824 4to. 
7) Erlandsen kaller ham feilaktig for Augustinus Hansen. 
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prest ved Domkirka og notatene hans ville ha vrert uvurder
lige for personalhistorien. Darre nevner Augustinus Johannis 
som bispens medtjener 1625--27. Men han var visstnok pa 
Strinda til 1630. 

Augustinus Jensen Wiwel var S0nn av Hr. Jens, sokneprest 
til Verdal. Mor hans var datter av presten Hans Johansson i 
Stj0rdal og senere i Yttemy. Augustinus ble den 1. mai 1618 
immatrikulert ved K0benhavns universitet. Han hadde gatt 
lati~skolen i Trondheim. Familienavnet hans nevnes sjelden, 
men en innskrift pa altertavla i Snasa kirke viser at det har 
vrert WiweI1 ). 

Det f0rste vi h0rer om Hr. Augustinus star i samband med 
biskop Arreboes domfellelse2 ). Han var nemlig til stede i det 
brylluppet i Hemne hvor bispen opptradte noe 10ssloppent, og 
han matte derfor vitne i saka. Det var under rettsforhand
lingene i Trondheim i november 1621, sa da rna han iallfall vrere 
blitt ordinert. I Strinda fulgte han altsa etter Salomon 
Lauritsen, slik som kirkeregnskapet antyder. Han hadde vise
pastoratet til han i 1630 ble kapellan i Var Frue kirke. Dette 
aret underskrev han nemlig kapitelseden etter det Arne Mag
nussons avskrift av en forsvunnen kapitelsprotokoll i Det 
kongelige Bibliotek melder. Fern ar etter ble han sokneprest 
samme sted. I de siste ara sine var han notarius capituli, men 
matte pa slutten ha ettermannen Peder Bredal til hjelp. At 
han har vrert en ansett mann skj0nner vi av at han var deputert 
til Fredrik den tredjes kroning etter det kapitelsboka vet a 
fortelle. Han d0de 17. januar 1657. Biskop Bredahl holdt lik
talen over ham med mange rosende ord den 22. i samme maned. 
Skifte ble holdt 8. julio 

Augustinus Jensen var gift to ganger. Sch0ning forteller at 
han f0rst var gift med Marit, enka etter Hr. Christen pa Aure. 
Med henne hadde han fire S0nner Jens, Christen, Ole og Jacob 
som aIle ble prester, og to d0tre Elen og Lisbeth. Den andre 
kona hans het Lisbet Mikkelsdatter og rna ha vrert datter av 
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1939 s. 164. 

2) Om denne smI. Sch0ning i Det kongelige norske Videnskaberssel
skabs Skrifter i det 19de Aarhundrede I s. 245 ff. - Holger Fr. 
R0rdam: Mester Anders Christensen Arrebos Levnet og Skrifter I. 



presten Mikkel Christensen i Hemne. Sch0ning sier hun var 
datter av dennes ettermann, Melchior Jacobsen, men hun ville 
vel da ha vrert kalt Melchiorsdatter. Hun ble begravet fra Var 
Frue kirke 26. januar 1683. Fire av hennes barn er kjent, 
s0nnene Mikkel, Melchior og Niels, og datteren Ane. De to f0rste 
ble prester, og Melchior er den kjente annalisten som er nevnt 
flere ganger ovafor. 

Augustinus Jensen er den f0rste av strindaprestene som har 
fiitt noe i trykken. I 1646 ga han ut en likpreken over Karen 
Eilertsdatter. Boka kom i K0benhavn. 

F0r vi gar over til den neste sikre visepastoren, ma vi dmfte 
sp0rsmalet om Olu! Jonsen Bude1 ) har vrert her. I Sch0nings 
samlinger fins det ei liste over eksamensvitnesbyrd fra univer
sitetet som er skrevet av etter ei bok fra domkapitlet. Her 
star som nr. 38: «OIai Jonre, Budei, Brunflodii 1620. Comm(mi
nister) in Strinden, Past (or) in Snaasen. » Etter dette skulle 
OIuf J onsen har vrert visepastor i bygda. Det er ogsa mulig 
at han kan ha vrert det, sa usikre som aile data er denne tida. 
Men vi vet at Olufs f0rste geistlige embete var kapellaniet i 
St0ren, som han hadde til 1625, da han reiste utenlands pa 
studieferd. Sch0ning er ogsa den eneste kilden vi har pa dette 
punkt, og det kan tenkes at Strinden er en feilskrift for St0ren. 
Vi kan iallfall ikke tidfeste en eventuell virksomhet for OIuf 
Jonsen i Strinda. Heist matte det vrere mellom Augustinus 
Jensen og ettermannen Anders Roaldsen. Men det hele er 
usikkert. • 

Anders Roaldsen var S0nn av sokneprest Roald Andersen 
pa Yttemy. Mora het Elen og var s0ster til Augustinus Jensens 
mor. I et gammelt Missale fra Yttemy fins det en del familie
opptegnelser av hr. Roald2 ), og de forteller oss at Anders ble 
f0dt 9. mars 1609 og d0pt den 30. i samme maned. Han kom 
inn pa katedralskolen i stiftsstaden og ble immatrikulert i 
K0benhavn 6. juni 1624. Aret etter vendte han tilbake til den 
gamle skolen sin som h0rer3 ), og hadde denne stillingen fra 

1) Erlandsen skriver navnet feilaktig Budde. Han tilhcrte ikke adels
slekten av dette navn. 

2) Personalhistorisk Tidsskrift 1886 s. 227 ff. 
3) A. E. Erichsen: Trondhjems Katedralskoles Historie, s. 85. 
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13. oktober 1625. til han ble ordinert til kapellan i St0ren 27. 
juni 1627. Imidlertid ble ikke oppholdet der av lang varighet 
heller. Alt etter et par ars forl0P fratradte han og etterman
nen Anders Ellefsen tok overl). Anders Roaldsen kom da til 
Strinda, etter det Sch0ning og en matrikelbok for Dalenes 
prosti vet a mel de. Her var han til han ble sokneprest i Oppdal 
i 1634. Om dette kallet ble det en bitter strid mellom b0ndene 
som 0nsket Anders Roaldsen og prosten som hadde misbrukt 
b0ndenes signeter og framstilt Anders Ellefsen som menighe
tens kandidat. De to s0kerne var svogre, og det gjorde vel ikke 
saka bedre. Det ble den rettelig kalte som gikk av med 
seieren. Det var i formannens og svigerfarens begravelse 5. 
mai 1633 Anders Roaldsen ble kalt. Etter en lang og virksom 
dag i Oppdal d0de han plutselig pa heimvei fra byen pa garden 
H0yset i St0ren 11. september 1662. 

N ar b0ndene satte sa mye inn pa a fa ham til prest i Oppdal, 
tyder det pa at han har vrert en dyktig og populrer mann. Han 
var gift med datter til forgjengeren Erik Lauritsen Blix, en 
bror av Salomon. Hun het Lucie, og de hadde fern S0nner og 
fern d0tre som vokste opp. Aile barna kalte seg Opdal, men 
farens slektsnavn etter ei retteliste hos Sch0ning rna ha vrert 
Aaboe2 ). 

Etter Anders Roaldsen kommer det sa et tiar uten oppplys
ninger i de kildene som er tilgjengelige. Det eneste er en notis 
i Sch0nings liste over embetsmenn, hvor det star: «Hr. Niels 
Henriksen i Forlening til 1641 omtrenb>. Denne notisen et ikke 
lett a tyde, og hr. Niels like vanskelig a identifisere. Men det 
kan altsa ha vrert en prest Niels Henriksen her innafor dette 
tidsrommet. Kapitelsboka forteller for 0vrig at det var preste
mangel i stiftet. 

Pa fast grunn kommer vi igjen med Jens Mogensen Herdal. 
Det var han som ga Bratsberg kirke de svarvete lysestakene. 
Han var fra Herjedalen og er saledes den tredje presten i 
Strinda i dette hundrearet som var fra de gamle norske land
skapa 0St for Kj0len. Jens Mogensen var f0dt i 1610. Far hans 
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var sokneprest i Sveg Mons Pedersen. Mora het Lisbet Jcns
datter og var fra Oviken. J ens kom fra katedralskolen i Trond
heim til universitetet i Kebenhavn 22. nov. 1634. Han var ogsa 
blant dem som fikk gratis kost en del av studietida. 

Jens Mogensen kalles «Bispens Capellan paa Strinden. i ei 
koppskattliste over byens geistlighet fra 1645. Han betalte da 
1 daler 24 sk. for seg og kona Anne Danielsda tter og to drenger 
og ei tjenestepike. Etter !ista ser det ut som om han har bodd 
i byen. Men iallfall i 1650 har han bodd i kallet sitt. Du for
teller nemlig lensregnskapet at han festet en gard pa tre 
spann for 36 rdr. Hvilken gurd i bygda det var, nevnes ikke, 
bare at Malene Jonsdatter opplot den for ham. Ellers vet vi 
bare fra kapitelsboka at han alvorlig har advart Erich Ranumb 
pa grunn av rykter om et mistenkelig forhold til et 10st 
kvinnfolk. 

Fer Jens Mogensen kom til Strinda, var han kapellan i Beit
stad. Der skal han etter Erlandsen ha vrert fra 1640 til 44, sa 
embetstida hans i var bygd faller mellom 1644 og 1652. Da 
ble han sokneprest i Afjord og atte ar senere prost i Fosen. 
Han d0de i februar 1661. S0nnen Peder ble farens etterf0lger. 
Foruten ham hadde han en S0nn som d0de ung og ei datter 
Maren som ble gift med sokneprest Ole Henriksen Stmm pa 
Byneset. Anne Danielsdatter var hos denne datteren da hun 
dade. Hun ble begravd pa Byneset 3. s0ndag i advent 1672. 

J ens Mogensen har ogsa latt etter seg et trykt arbeid. Det 
er en liktale over Gunille Melchiorsdatter, Eiler Caspersen Sch01-
lers hustru. Den kom ut i 1681. Det h0rte til tidens skikk a la 
liktalene trykke. De var of test atskillig lenger enn en gjen
nomsnitts preken i vare dager. 

Etter Jens Mogensen fulgte Peder Albrigtsen. Fra og med 
ham har Erlandsen presterekka sam.menhengende. Og na blir 
bildet av de enkeIte prestene mer fyldig. 

Peder Albrigtsen eller Albertsen var tmnder av f0dse!. Han 
gikk sin f0debys lrerde skole og ble immatrikulert i K0benhavn 
3. juni 1640. Men han skaffet seg ogsa annen utdannelse. I 
1647 m0ter vi ham ved universitetet i Leyden, hvor han ble inn
skrevet som Petrus Albertius Norvegus i en alder av 26 ar. 
Han kaller seg litterarum studiosus. Aret etter ble han imma-
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trikulert i Harderwijk som politices studiosus. Det var ei rekke 
studenter fra Trondheim som studerte ved disse universitetene i 
Nederland pa denne tida. 

Heime ble Peder Albrigtsen h0rer ved latinskolen1 ). Men i 
1652, 22. s0ndag etter trefoldighet, ordinerte biskop Bredal 
ham til sin visepastor pa Strinda. Her m0ter vi ham ved for
skjellige h0ve i kapitelsboka og lensregnskapene, mest nar det 
gjelder forsyndelser mot det sjette bud som presten far ordne 
opp med. Han kj0pte seg gard i Strinda. Det var Grilstad, 
hvor han etter kvegskattlista for 1657 f0dde 5 hester, 20 kyr, 
7 geiter, 11 sauer og 6 svin. Under krigen 1658 led garden 
hardt, og Hr. Peder selv hadde ogsa ei ubehagelig tid. Han var 
jo svensk undersatt i noen maneder, men han holder senere 
fram at han alltid var en tro nordmann. Han var utvilsomt 
en mann ut over det vanlige. Biskop Bredal gir ham en me get 
god attest for preknene hans i bygda: de var bevegende og 
hjerteklemmende og eksemplariske og etterf0lgelsesverdige for 
unge prester. En slik prest rna vel strindingene ha satt pris pa. 

Han ble i Strinda i tolv ar. Men alt i 1657 vet vi at han 
meldte seg til kapellaniet ved Domkirka og likesa til Var 
Frue kirke2 ). Imidlertid hadde han ikke hellet med seg f0r han 
reiste en tur til K0benhavn og fikk kongen personlig i tale og 
oppnadde a preke for ham. Fredrik den tredje likte ham 
meget godt som predikant og ga ham brev pa at han skulle 
befordres til f0rste ledige kall i eller utafor byen. Dette brevet 
ble lagt fram i kapitelsm0te 18. mai 1664 av broren buntmaker 
Jon Albrigtsen. I disse dager var sokneprest Peder Bredal i 
Var Frue ki:rke d0d. Og kongen ga kapitlet beskjed om at han 
0nsket Peder Albrigtsen i embetet. Enevoldsmaktens brudd pa 
menighetens kallsrett viste seg tydelig nok her. For Var Frue 
menighet ville nemlig ikke ha Peder Albrigtsen, men kapella
nen Ole Christoffersen T0nder. Denne matte na ogsa dra til 
K0benhavn, og m0tet med monarken faIt like gunstig ut for 
hans vedkommende. Han kom tilbake med brev pa at han 
skulle ha embetet. For imidlertid a stille begge parter til freds 
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erklrerte kongen at begge sku lIe brere tittelen sokneprest, men 
Hr. Peder ha kapellaniets inntekter. De to rivalene var selv 
enige i en deling, sa denne salomoniske avgjorelsen skulle ha 
gjort ende pa saka. Men strindapresten har oyensynlig ikke 
vrert av dem som ga seg i forste kast. Han holdt pa at hans 
kongebrev var eldst og at han derfor skulle ha forrang for 
Tonder. Dette ble for mye for den kongelige talmodigheten, og 
den endelige avgjorelsen ble at Tonder skulle vrere forsteprest 
og Peder Albrigtsen annenprest. 

I Var Frue sokn var han sa til han dode. Pa slutten av sitt 
liv var han sykelig og kalte en hjelpeprest til a foresta embetet. 
Schonings utdrag av kapitelspapirene forteller at han om 
varen i 1672 «lrenge havde vreret syg, uden Haab om Bedring 
- - ». Kildene oppgir forskjellige datoer for hans dod. Den 
er inntruffet i 1672, etter Melchior Augustinussen den 22. sept. 
Denne sier om ham at han var like lrerd bade som jurist og 
t eo log og en hedetlig mann. 

Kona hans het Mar en, og han kalles et sted for biskop 
Bredals svoger. Hans sonn Brostrup Albertin ble hoyeste
r ettsadvokat og generalfiskal i Kongens Kobenhavn. 

Strinda fikk Hans Reinholdtsen Ogman eller Ohn som Peder 
Albrigtsens ettermann. Han var student fra Trondheim og ble 
immatrikulert i Kobenhavn 16. mai 1653. 31. mai 1657 ble 
han ordinert til res. kap. i Meldal og kom i 1664 til Strinda pa 
biskop Bredals kall. Om hans tiltredelse har vi meget noye 
underretning. Biskopen la nemlig i stadige stridigheter med 
geistlighet en pa grunn av strengheten sin, og som bilag til et 
forsvarsskrift satte han opp ei monsterkirkebok, hvor han tok 
et utsnitt av Strinda kirkebok fra 13. nov. til 25. des. 1664. 
Her far vi hore at H ans Reinholdtsen holdt den forste preke
nen sin i Bratsberg 13. november . Sondagen etter ble han 
innsatt av bispen i Lade kirke. Sa r eiste han tilbake til Meldal 
for ii ordne med flyttinga, og i mellomtida bestyrte Christen 
Stephensen Soop kallet. Blant annet melder utdraget av kirke
boka at han den 27. nov. var i soknebud til Hr. P eder Albrigt
sens mor pa Grilstad «som mrectede icke den lange Kircke Vey i 
dette haarde fore». Hans Reinholdtsen overtok sa embetet fra 
forste juledag. Kapitelsboka forteller om at han har opp-
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tradt i et par ekteskapssaker, men ellers har ikke kildene bevart 
110e om ham. Han d0de i Strinda og ble begravd 5. januar 1672 
etter Melchior Augustinussen. 

Hans Reinholdtsen hadde hatt en ulykkelig kjrerlighet i ung
dommen. Han sukket lenge forgjeves etter s0ster til sokne
prestens frue i Meldal, en datter av presten Anders Olsen 
Bruse. Biskop Bredal la et godt ord inn for ham, men sokne
presten sa nei. Endelig fikk han henne likevel. Sch~ning melder 
i ei retteta vie over familiene Bull og Balg at Mal'en Anders
datter ble gift med Hans Reinholdtsen. Hun rna imidlertid vrere 
d0d tidlig, for Hans Reinholdtsen giftet seg igjen med en annen 
Maren, datter av r"-dmann Jens Bing i Trondheim. Hun over
levde mannen til 1678, da faren Iyste til offentlig auksjon etter 
henne. Bytingprotokollen rekner opp gull, s01v, kopper, tinn, 
sengklrer og annet husgerad blant boets eiendeler, likes a 1/60 
i R0ros Kopperverk. Hans Reinholdtsen har altsa statt seg bra. 

I Lade kirke henger enna Hr. Hans' bilde. Det er det maleriet 
. som av en senere hand har f:ltt pamalt «Hr. Hendrich Prrest 

herpaa Strinden». Bildet er malt i 71 , i det 14. embetsaret 
hans. Han var da 40 ar gammel. Dette forteller den opprinne
lige innskriften pa bildet oss: «lETAT XL ANNO CHRISTI 
LXXI MIN XIV. » Disse data stemmer ikke pa Henrik Lyster, 
under hvis flagg bildet har seilt til na. Maleriet skriver seg fra 
Peter Lillies hand. Lillie var en svenskf0dt Trondheimsmaler 
som har spilt en stor rolle for kirkemaleriet i Tmndelag. Bildet 
av Hans Reinholdtsen rekner Henrik Grevenor for a vrere 
blant hans ypperstel ). 

Det neste kapitel i strindaprestenes saga h0rer til preste
historiens Cronique scandaleuse, men rued et forsonende skjrer 
av humor over seg. Det knytter seg til Niels Nielsen Tausans 
navn. Han var prestes0nn fra St0ren. Mor hans het Kirsten 
Nielsdatter St0ren. Etter usikre kilder skal han vrere f0dt i 
1632. Han gikk latinskolen i Trondheim, men mmte derfra 
sammen med flere av skolens dyktige elever under uroen i sam
band med svenskekrigen2). Han hie opptatt ved universitetet 

1) Henrik Grevenor: Norsk Malerkunst under Renessanse og Barokk, 
s. 295. 

2) Erichsen: Trondhjems Katedralskoles Historie, s. 43 f. 
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Hans Rcinholdtscn Ohn. 
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23. mai 1662 sammen med bI. a . Melchior Augustinussen. Det 
star om dem at de kom fra en privat skole. Han ble kandidat 
med non 20. mars 1665. 

Etter Hans Reinholdtsens dod kalte biskop Bredal ham til 
visepastor i Strinda. Egentlig hadde bispen tenkt a gi sonnen 
Peder de nne stillingen, men Niels Tausan lot skinne igjennom 
at dersom han fikk den, skulle han gifte seg med bispens datter 
som var enke etter rektor Nils Skytte ved katedralskolen og 
hadde fern uforsorgede sma. Dette avgjorde saka for det 
faderlige bispehjerte. Den 9. februar gikk kallet til den edle 
beiler. Det skulle ikke ga mer enn atte maneder for Hr. Niels 
igjen forlot bygda. 

Det viste seg nemlig at han var meget etterlatende med 
pliktene sine. Bondene r Bratsberg klaget over at han ikke 
hadde kommet til gudstjeneste tredje pinsedag, som var hellig
dag den gangen. De hadde m0tt opp i stort tall og hadde beredt 
seg til altergang. Presten uteble imidlertid. Han hadde ogsa 
egenmektig flyttet de faste bededagsgudstjenestene fra onsdag 
til lordag for sin egen makelighets skyld, og han hadde i ikke 
mindre enn tre uker vrert fra vrerende fra kallet. Han hadde 
nok fatt noen venner til a loveseg a ta gudstjenestene, men en 
messe pa Lade klikket for ham, sa bispen matte i siste oyeblikk 
fa den nevnte Christen Stephensen til a ta den. Det var ogsa 
ellers kirkelige forretninger som ble forsomt. Bispen sendte 
ham sa et alvorlig advarselsbrev og ba ham ta seg sammen. 
Det var aU den 2. maio I dette brevet klager han ogsa over at 
Hr. Niels ikke har villet spise ved bispens bord og tilholder 
ham strengt a komme. Saka var tydeligvis at Niels Tausan 
angret loftet om a gifte seg med enkedatteren og derfor sokte 
a hoI de seg borte. I svarbrevet sitt til bispen opptrer han meget 
ydmykt, men hevder at bispen har skjelt ham ut pa en slik 
mate at han ikke torde komme til bordet mer. Og biskop 
Bredal har ganske sikkert ikke vrert den letteste mann a 
ha med a gjore. 

Ved prosteretten ble Niels Tausan domt fra embetet. Men 
bispefruen syntes at dommen ikke hadde nebb og klor nok. 
Hun fikk derfor saka inn for kapitlet. Biskop Bredal do de i 
mellomtida, sa hun matte selv sammen med sonnen Peder ta 
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seg av saka. Det var ogsa klaget over at regnskapet over inn
tektene i kallet ikke var i orden, sa avgjerelsen hadde ogsa en 
viss interesse slik. I kapitlets forhandlingsprotokoll fins det 
en meget vidleftig vitnefersel og prosedyre. Det er pussig a se 
hvordan fru Bredal etter hvert gar over fra det saklige til 
det personlige. Til slutt har en inntrykk av at for henne iall
fall var det de skuffete forhapningene om a fa en ny sviger
senn som veide mest. Dommen i kapitelsretten gikk ogsa ut pa 
at Hr. Niels skulle ha forbrutt kallsbrevet og tjenesten sin til 
Strinda prestegjeld. Den faIt 18. oktober 1672. Senere reiste 
han til Kebenhavn, hvor han skal ha tatt magistergraden, enda 
han ikke fins nevnt blant magistrene i universitetsmatrikke
len. Etter kallsbrev av 7. mars 1673 ble han sokneprest i Valer 
i 0stfold. Her dede han som prost i 1706. Etter en notis som 
skyldes Schening var han gift med Karen, enka etter en regi
mentsadjutant og hadde to barn med henne. I Bastian Svend
sens utrykte opptegnelser om prestene i Christiania stift i 
Universitetsbiblioteket nevnes en datter Anne, som var gift 
med presten Hans Sommerfeldt. 

Niels Nielsen Tausan var et eiendommelig menneske. 
Melchior Augustinussen, som hadde sittet pa skolebenken sam
men med ham, skriver at han var en raring og hadde et opp
blast sinn. Og denne karakteristikken kan sikkert oppferselen 
hans i Strinda rettferdiggjere. 

De gamle kildene gir alltid mest opplysning om forseelsene 
og det unormale. Derfor er Niels Tausans meriter bevart, 
mens vi kjenner svrert lite til det sikkert dyktige og trofaste 
arbeid som ettermannen H enrik Christensen Lyster utferte i 
bygda i over ti ar. 

Henrik Lyster var fedt i Sogn og har fatt etternavnet sitt 
derfra. Far hans var sokneprest Christen Henriksen, som 
visstnok var innvandret fra Holstein!). Etter det prestebildet 
som skal framstille Hr. Jergen i Lade kirke, men som i virke
ligheten er Henrik Lyster, er han fedt 28. februar 1637. Han 
gikk Bergens katedralskole og ble immatrikulert ved universi
tetet 24. april 1662. 

1) Johan Fredrik Lampe: Bergens Stifts Biskoper og Prmster efter 
Reformationen II s. 9. 
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H enrik Christensen Lyster. 

Kallsbrevet hans fra biskop de Fine or datert 28. oktober 
1672, men forst i mars aret etter ble det stadfestet av kongen. 
Da var biskop de Fine for lengst dod. Han ordinerte Lyster og 
sokneprest Johan Paus til Fosnes 6. november, og under denne 
ordinasjonen d0de han i Domkirka. Hans Gron Bull forteller i et 
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manuskript om den nordenfjelske geistlighet i Videnskapssel
skapet at bispen ikke r eiste seg mer da han faIt pa kne etter 
ordinasjonshandlingen. de Fine hadde hatt Lyster som elev 
i Bergen, og det var forkjrerlighet for ham derfra som fikk 
ham til a gj0re prestes0nnen fra Sogn til visepastor i Strinda. 
Det har nok vrert et vennskapsband mellom de to, og den S0r
gelige hendelsen pa ordinasjonsdagen gjorde sikkert inntrykk 
pa den vordende presten. 

Henrik Lyster roktet embet et sitt til han d0de den 18. mars 
1683. Denne datoen star ogsa pa det bildet i Lade som av en 
senere hand feilaktig er angitt a skulle vrere ettermannen 
J0rgen Brun. Bildet er malt i Lyst ers sjuende embetsar, altsa 
i 1679. 

Lyster bygslet garden Hoeggen av Hospitalet og bodde der. 
Han var gift med Martha Friis, ei prestedatter fra Innvik i 
Nordfjord og hadde flere barn med henne. S0nnen Christen 
ble sokneprest til Melhus, men ellers har flere barn fortsatt a 
bo i bygda etter farens d0d. I kirkeboka st0ter en pa etter
kommere etter Henrik Lyster ut gjennom 1700-tallet. De har 
levd som b0nder. 

Den siste visepastoren pa 1600-tallet var J 0rgen J onsen 
BrunI). Han kom etter Lysters d0d og var her til han selv 
d0de i 1700. Denne J0rgen Brun er vanskelig a identifisere. 
Universitetsmatrikkelen har ikke noe navn som avgjort er hans. 
Schi0rns manuskript i Riksarkivet mener at han er den 
Georgius Justini Brunovius som ble immatrikulert fra Aalborg 
12. juli 1680, og dette stemmer jo med tida. Men farsnavnet 
stemmer ikke. 

J 0rgen Brun ble gift med enka etter Henrik Lyst er. Det 
var jo et problem hvordan presteenkene skulle fors0rges, og 
det 10st es ofte pa denne tida ved at hun ble gift med mannens 
etterf0lger. Sedvaner etten gjorde det etter hvert til et krav til 
den nye presten at han matte ta enka :~om ofte var like gam mel 
som mor hans. J 0rgen Brun overtok Ogs3 Hoeggen og bygslet 
dessuten Greistad i 1696. 

Brun har vrert en omtykt prest. Da b0ndene i hovedsoknet 
klaget over at de ikke fikk preken hver s0ndag slik som i andre 

1) Erlandsen kaller ha m J ensen, men selv har h an skrevet Jonsen. 
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hovedkirker, ga de sterkt uttrykk for at klagen ikke gjaldt 
presten, men den ordninga som Reformatsen bestemte. Han ga 
ogsa penger til reparasjonen av kirketarnet i Lade, som vi har 
h0rt, og slik gjerning gjorde nok sitt til at han ble ansett. 
Justisprotokollen har ogsa et vitnesbyrd om at Brun var hjelp
som. Han hadde lagt ut 10 ort for Gunder Sande, men denne 
10nnet prestens hjelp darlig ved a lure seg fra a betale lanet, 
inntil retten tilpliktet ham det. 

De siste av Bruns ar var, ei tung tid for bygda. Sykdom og 
uar fulgte etter hverandre. Han d0de i 1700 om varen. Enka 
opprettholdt bygselen av Hoeggen og Greistad. Men gardene 
fikk ikke det tilsynet de skulle ha, og forfallet sto for d0ra. 

KLOKKERSTILLINGEN 

Det utkastet de norske bispene la fram til kirkeordinans i 
1604, sier at «Der findes en stoer oc Wlidelig Mangell udj Vort 
Rige Norge, paa Sognedegne». Denne mangelen var kanskje 
noe avhjulpet i det gamle erkestiftet. Kongebrevet av 1568 
om a legge ut en gard pa ett spann til klokkeren i hvert sogn·, 
gjorde det vel lettere a fa folk til disse stillingene her. Klok
kerne hadde jo ogsa ei viktig oppgave. De skulle ikke bare 
ordne kirkens kar og b0ker og lede sangen i kirka. Det h0rte 
ogsa til pliktene deres a undervise almuen og srerlig ungdom
men i katekismens fern parter. I denne tida var det jo fa som 
kunne lese, og Iutherdommen var enna ny a kalle. 

I Strinda ble kiokkeren kait av biskopen. Det var bare en 
klokker som betjente hele prestegjeldet. Til og med pa de 
fire gudstjenestene i Mostadmarka matte han m0te opp. Imid
lertid preket jo bispen enkelte ganger i Lade, sa en kiokker 
ble for lite. Derfor finner en «substituten» eller stedfortrederen 
nevnt i kirkeregnskapene mellom 1663 og 1674. Iallfall i disse 
ara har altsa klokkeren hatt en medhjelper. Kiokkeren fikk da 
to tynner bygg og substituten ei tynne bygg og ei tynne havre 
arlig av tiendekornet til kirka. Ellers f0res kiokkeren opp med 
ei tynne av hvert kornsIag, og det sies uttrykkelig at det er 
fordi han ikke har noe klokkerspann. De f0rste kirkeregnskape
ne meider for 0vrig ikke noe om denne erstatningen, sa godtgj0-
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reI sen var vel da ordnet pa annen mate. Utenom dette som han 
fikk av tienden, skulle han ogsa ha ett pund havre i «degnetoll» 
av b0ndene i bygda. For r eisene sine til annekskirkene hadde 
han ikke noe fast bel0p, etter det kommisjonen for skyss og 
natthold melder i 1706. 

Personalia med hensyn til klokkerne fins nesten ikke fra 
1600-ara. I regnskapene er de ikke nevnt ved navn, bortsett 
fra to unnatak. I prostiregnskapet for 1626-28 nevnes en 
Jakob klokker flere ganger fordi han har kjopt inn tau til 
Lade kirke. Det er nok samme mann som fins i lensregnskapet 
for 1619: «Jacob Kloecker leiged Troenn schyld 1 orre gaf vdi 
boxell Pennge 4 Dlr. » Og i prostiregnskapet for 92-94 star 
det som utgiftspost 2 Rdr 3 ort arlig i staden for klokker
spandet til «Klockeren paa Strinden Christopfer Nielsen». Da 
r egnskapet forte opp godtgjorelsen i naturalia, var den vel 
ogsa utbetalt i penger etter kapiteltaksten. Na har klokkeren 
altsa fatt ren pengehusholdning. 

Ellers horer klokkerne i dette hundrearet til dem som fikk 
gjore gjerninga si uten at navna deres funkIer for mengden i 
ettertida. Innsatsen deres har vrert viktig nok for det. 

ANDELIGE OG MORALSKE FORHOLD 

F0rste delen av 1600-tallet er opptatt med a festne den nye 
lutherske lreren mellom folk. Papismen var sen a utrydde, og 
en hadde heller ikke sa gode prester og klokkere til dette 
arbeidet i begynnelsen. Det trengtes ogsa mer utbygging av 
lovverket og kirkeritualet. 

Da magister Hans Gaas kom til Trondheim som superinten
dent i 1549, hadde han med seg den danske kirkeordinansen av 
1539 for a innfore den i stiftet sitt. Men i denne ordinansen 
sto det uttrykkelig at kongen skulle sorge for a skaffe Norge 
en egen. Dette f0rte til at den gamle kristenretten framdeles 
ble staende ved makt ved siden av den danske ordinansen1 ). 

Nar det sa kom ei hel rekke kongelige forordninger til forskjel
lige tider, var det ikke alltid sa greit a vite hva som var kirkelig 
rett. Det ble i mye sedvanen som radde. 

1) Daae: Throndhjems Stifts g eistlige Historie s. 28. 
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r egnskapet forte opp godtgjorelsen i naturalia, var den vel 
ogsa utbetalt i penger etter kapiteltaksten. Na har klokkeren 
altsa fatt ren pengehusholdning. 

Ellers horer klokkerne i dette hundrearet til dem som fikk 
gjore gjerninga si uten at navna deres funkIer for mengden i 
ettertida. Innsatsen deres har vrert viktig nok for det. 

ANDELIGE OG MORALSKE FORHOLD 

F0rste delen av 1600-tallet er opptatt med a festne den nye 
lutherske lreren mellom folk. Papismen var sen a utrydde, og 
en hadde heller ikke sa gode prester og klokkere til dette 
arbeidet i begynnelsen. Det trengtes ogsa mer utbygging av 
lovverket og kirkeritualet. 

Da magister Hans Gaas kom til Trondheim som superinten
dent i 1549, hadde han med seg den danske kirkeordinansen av 
1539 for a innfore den i stiftet sitt. Men i denne ordinansen 
sto det uttrykkelig at kongen skulle sorge for a skaffe Norge 
en egen. Dette f0rte til at den gamle kristenretten framdeles 
ble staende ved makt ved siden av den danske ordinansen1 ). 

Nar det sa kom ei hel rekke kongelige forordninger til forskjel
lige tider, var det ikke alltid sa greit a vite hva som var kirkelig 
rett. Det ble i mye sedvanen som radde. 

1) Daae: Throndhjems Stifts g eistlige Historie s. 28. 
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Endelig fikk Norge den utlovde ordinansen. De norske 
bispene utarbeidet et utkastl), men den endelige ordinansen ble 
atskillig forskjellig fra det. Den kom i 1607, men selv den 
inneholdt ikke tilstrekkelige regler for det kirkelige livet. Men 
sa kom Christian den fjerdes store resess i 1643. Den stad
festet kirkelig praksis og tydeliggjorde de mange forordnin
gene. Og i den andre halvparten av hundrearet kom sa 
Christian den femtes norske lov, som for en del er gjeldende 
kirkerett framdeles. 

Fl2lrst henimot midten av hundrearet kan vi si at reforma
sjonsverket er fullfl2lrt, og da farst kan vi tal~ om at Strinda 
er blitt evangelisk-Iuthersk. Og da lutherdommen fl2lrst val' 
rotfestet, farte den med seg en sterk redsel for alt som smakte 
av papisme eller kalvinisme. Vi far ortodoksien eller renlrerig
hetens periode. Og den var temmelig tl2lr. Ortodoksiens prest 
var ikke sjelesl2lrger. Troen hans var en ytre forsantholden, et 
bifall til den kirkelige rene lrere. Derfor la en lite vekt pa 
bevisst a pleie det andelige livet. Preknene ble gjerne tl2lrre 
avhandlinger som siktet pa a holde ethvert kjetteri borte. 
De var upraktiske og gikk over hodet pa tilhl2lrerne. I det 
hele var gudstjenesten prestens, menigheten · var mer eller 
mindre passive tilskuere. Likevel var det liv under ortodok
siens hundrear. Evangeliet om frelsen av nade lad, selv om 
det var belemret med latinske sitater og advarsler mot alle 
slags kjente og ukjente kjetterier. Og etter hvert som krava 
til kristendomskunnskapen steg, ble vel ogsa den andelige 
forstaelsen bedre. Biskop Bredal som levde i midten av hundre
aret, krevde ikke bare Luthers forklaring til de fem partene, 
men en rekke andre katekismetekster og. Dette var mer enn 
de sydlige bispedl2lmmene kunne peke pa, sa tilstanden i Nidaros 
var blant de bedre2). 

Vi kan altsa rekne med utdyping av det andelige livet fram 
gjennom hundrearet. Dette har sikkert gjort seg gjeldende i 
Strinda ogsa. Det ser iallfall ikke ut for a ha vrert sa srerlig bra 
i de farste tiara. Biskop Arreboe visiterte i bygdene nrer 
Trondheim i 1618 og gir et meget ml2lrkt bilde av den andelige 

1) Utkast til en norsk Kirkeordinants, utg. v. Oluf Koisrud 1917. 
2) Heffermehl: Folkeundervisningen i Norge, s. 143 ff. 
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til standen. Han sier at det neppe var et eneste menneske pa 
40 ar elier mer som kunne si fram de ti bud og stundom 
Fadervar1 ). Grunnen til dette var udueligheten til prestene og 
klokkerne. Na kan det vel neppe vrere tvil om at den unge 
bispen sa for m0rkt pa stillingen. Men nar han kunne bruke 
sa sterke uttrykk, matte det likevel sta darlig ti\2). Imidlertid 
ma en rekne med at biskop Bredal ikke minst var streng i 
krava til strindingene, som jo var hans egne soknebarn. Og 
da ma en tro at det var atskillig bedre i hans tid. Bygda hadde 
jo ogsa dyktige prester, og vi har h0rt at na var det ogsa 
kommet klokker. 

Leter vi etter 1Lndelige livstegn, sa st0ter vi igjen pa mange
len pa fyldige kilder. I yare dager pleier vi a rekne nattverd
s0kningen for et godt .barometer pa det andelige livet. I ei tid 
da skikk og bruk pa det kirkelige omrade hadde sa sterk 
plass som i ortodoksien, kan en ikke bruke nattverdstatistik
ken pa samme vis. Men altergang forutsatte jo kristendoms
kunnskap og skriftemal hos presten, sa vi kan iallfall dra 
visse slutninger om det andelige livet. Den eneste meldinga vi 
har om nattverds0kningen i Strinda pa 1600-tallet skriver seg 
fra det vesle utsnittet av kirkeboka for 1664 som biskop 
Bredal har bevart for ettertida. Ved to gudstjenester i Brats
berg i november og desember var det henholdsvis 7 og 9 alter
gjester. En gudstjeneste i Malvik talte 37 altergjester. Og ved 
tre gudstjenester i de to siste manedene f0r jul, var det hen
holdsvis 12, 56 og 16 altergjester i hovedkirka. N ar en tar 
omsyn til at folketallet var betydelig mindre enn na, er disse 
talla alminnelig bra. Et vitnesbyrd om etter maten god natt
verds0kning er det ogsa at strindaprestene fikk en ganske pen 
godtgj0relse for a holde yin og brod. I det forste kirkeregn
skapet var det 2 daler arlig, og senere ble det 3 tynner bygg 
og 6 tynner havre. Men etter en resolusjon fra bisp og stift
amtmann i 1687 ble som nevnt denne godtgjorelsen forh0yet til 
5 tynner bygg og 8 tynner havre «efftersom Almuen i Strin
dens Gieldt tiltager og Kirkerne mere til Brod og Win paa 

1) Historiske Samlinger, annen rekke, III s. 643. 
2) Andr. Selerstad: Den norske Reformasjons resultat. Tidsskrift for 

Teologi og kirke 1938 s. 35. 
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nogen Tid beh0vit haver og endnu beh0ver». Denne stigningen 
i behovet for nattverdelementer h0res altsa ut for ikke bare a 
skrive seg fra 0kt folkemengde. Vi tar neppe feil i a regne 
med at det andelige livet ble sterkere. De gavene til kirkene 
som vi har sett pa, peker ogsa pa kristelig sans. 

I det materiale som er for handen, finner vi ingen eksempler 
pa kjetteri. Det ser ikke ut for at katolisismen har hengt sa 
sterkt i at det er kommet til offentlig forf0yning mot noen 
gjenstridige. Lensregnskapene ville ha hatt melding om det. 
En kan derfor ga ut fra at strindingene har holdt seg den rene 
lreren etterrettelig. 

Men styrken i den rene lrere var betydelig st0rre enn 
i det rene liv. Reformasjonshundrearets usikkerhet fortsatte 
Jangt inn i det 17. hundrearet. De moralske forholdene ved 
begynnelsen av 1600-taUet kan prestehistorien i Strinda gi et 
visst inntrykk avo Vi fant at to av prestene ble mulktert for 
forseelse mot det sjette bud, og en tredje var beskyldt for a 
ville voldta en gift kone. Geistligheten gikk ikke i spissen i 
noen god forstand. Dette gar fram ogsa av et brev fra biskop 
Arreboe til kansleren Christen Friisl). Brevet er skrevet i 
1618 og inneholder blant annet en benadningss0knad for en 
prest som hadde forsyndet seg med nattverdutdelingen. Bispen 
ber om at han rna fa et lite embete igjen, men, sier han, «De 
andre som for horeri och andre groffue skalckheder affsette 
erre, supplicerer jeg intet for». Det har altsa vrert forskjellige 
ting a si pa presteskapet, sa grove ting at de til tross for den 
store presten0den likevel ble avsatt. Bispen selv kunne det 
vel ogsa vrere noe a si pa. Arreboe ble som kjent avsatt fordi 
han hadde opptradt 10ssloppent i et par bryllupper, blant 
annet med ei vise hvor f0lgende linjer forekom: 

Hun danser pa bakken 
med serken over nakken. 

Gestligheten var barn av sin tid, sa dommen over dem b0r 
bli lemfeldigere enn vi i f0rste 0yeblikk synes. Det er ogsa 
sen ere i dette hundrearet presteheimen far sa mye a si som for
bilde for menigheten. 

1) Ny Kirkehistoriske Samlinger III S. 642 ff. 
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Men nar hyrdene var sIik, kan en ikke vente at farene var 
bedre. Lensregnskapene og justisprotokollene forteller ogsa 
om aIle de forgaelsene som ble straffet. Det viser seg at 
moralen ikke var synderlig hoy. Gar en igjennom sakefaIls
Iistene i Iensregnskapet fra 1600 og til 1660, viI en finne at 
omtrent % av aIle forseelser og forbrytelser gjelder sedeIig
heten. Mest alminnelig er leiermaI, dernest at forlovede folk 
begynner det ekteskapelige samlivet for tidlig. Det ser ut som 
om forholdene ikke er bedre enn i reformasjonshundrearet, 
iallfall ikke til a begynne med. De moralske forholdene har 
imidlertid bedret seg. I justisprotokollene for slutten av 1600-
tallet er brudd mot sedeligheten i denne forstand ikke pa Iangt 
nrer sa hyppig. 

Det 1ar seg ikke nekte at opphevelsen av synet pa ekte
skapet som et sakrament forte med seg et Iosere syn bade pa 
ekteskapet og ekteskapsbruddet. De kanoniske rettsreglene 
fikk ingen motsvarighet i den nye 1utherske kirken, som var 
uklar og famlende pa dette punkt. Sa bredte usedeligheten seg 
til a begynne med . . Hvor uklar stillingen var skjonner en av de 
stadige sporsmalene om hvor langt slektskapet kan ga for ikke 
a vrere til hinder for ekteskap. I kapitelsboka er det en gang 
tale om Ole Malvig som viI vite om han kan ekte «sin salige 
Quindis» forrige manns soster. Det ble tillatt etter resessen. 
Nar sa arven fra middeIaIderen tillot at en holdt festemal og 
flyttet sammen uten prestens vigsle for det kunne falle seg, 
ble det mange skar i moraIen1 ). 

Kirken sokte imidlertid med kraftig hand a komme den Iett
sindige kjonnsmoralen til livs, og der fikk den god stotte av 
de verdslige myndighetene. Et eksempel har vi i kapitelsboka 
for 1656, hvor Erich Ranumb er anklagd av Peder Albrigtsen 
for a sta i ulovIig forhold til Gjertrud OIufsdatter. De blir 
begge domt til a sta til apenbar avlosning for presten. Denne 
apenbare av10sning eller pub1iqve absolvering foregikk pa fo1-
gende mate etter biskop Herslebs skildring i 1735: «Synderen 
settes en viss dag for, da han skal innfinne seg i kordoren 
at lade seg justificere, gjennomhegle og overskjeIde». Det var 

1) Sm!. Oluf Kolsrud: Ekteskapet og reformasjonen i Noreg. Norsk 
Teo!. Tidsskr. 1938 s . 99 ff. 
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altsa en offentlig tilstaelse av forgaelsen med formaning og 
irettesettelse av presten og avl0sning. Denne maten a ta 
saken pa, skulle vrere effektiv nok til skrekk og atvarsel for 
likesinnede. Enda verre var gapestokken, som sto reist uta
for kirked0ra. L0se kvinnfolk skulle sta nakne i den og etter 
publiqve absolvering vises ut av bygda. I lensregnskapene for 
1657---58 er det ei kvinne, Marit pa Leira, som ble straffet pa 
denne maten. 

De andre forseelsene som lensregnskaper og justisprotokoller 
melder om, er av temmelig blandet art. Mest alminnel{g er 
slagsmal med bruk av forskjellig uverje. Slike saker omfatter 
omtrent fjerdeparten av aile i lensregnskapene. Det gar tydelig 
fram at mange av disse affrerene skyldes drikken. Det er 
pa heimveien fra byen karene ryker i tottene pa hverandre 
og likesa ved selskapelige h0ve i heimene. Drukkenskapen 
var ogsa utpreget i denne tida hvor liv og lrere stemte sa 
darlig over ens. B0tene for slagsmal var ganske store. Knudt 
Ingebrigtsenn Wigen matte punge ut med 1 daler fordi han slo 
Joen Jostensenn pa munnen. Og Oluff Jons0n pa Leeren fikk 
betale 6 riksdaler fordi han «stack Gregers Leeren en liden 
skade i Axelen.» 

For 0vrig er motvillighet mot a utf0re den skyssplikten b0n
dene hadde, en av de hyppigste grunnene til at de figurerer i 
sakefallslistene. Det er ogsa en del sam har snytt for tiende 
eller ikke betalt landskyld og leding i rett tid. I det hele 
er det et broket bilde av menneskelig skmpelighet disse listene 
tegner. Men de har ogsa glimt av humor, selv om de ikke 
syntes det de det gikk ut over. Som et klassisk eksempeJ kan 
f01gende tjene: «Affsonit med John Vdleren Paa hans S0ns 
Wegne, Vngefehr 12 Aar Gammell, for hand Vnder Gudz
tieniste, Paa Bratzberiis Kierchegaardt str0g nogenn Kaars 
paa en huid hest med tiere gaff penge 6 Dr.» Enten en na reg
ner forbrytelsen for helligbrliJde eller setter den i samband med 
overtro, er det ei urimelig straff for en guttestrek. 

Overtroen h0rte tida til. Ved sida av a true med pesten, sam 
var ei sveipe for hele 1600-tallet, var det intet som var sa virk
ningsfullt i ortodoksiens prekener som a true med forunderlige 
dyr sam var f0dt, kalver med seks f0tter eller griser med to 
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haler og lignende. Det brakte straks folk pa alvorstanker. Og 
nar Melchior Augustinussen forteller om en forskrekkelig 
komet, «som et ris eller kost, sa lang som den hele horisonb i 
1680, sa knyttet det seg den st0rste overtro til den. 

Men det som er overtroens m0rkeste side er forf0lgelsen av 
trollkjerringer og hekser. Den h0rer tida til bade i den katolske 
og evangeliske verden. Strinda var ikke noe unnatak. I sake
fallslistene for 1606-07 star det at Esten Foldal matte b0te 
ikke mindre enn 10 daler fordi han hadde hatt ei kvinne til 
«att lese i salt for hanss Fre». Noen ar seinere h0rer vi om et 
kvinnfolk som var beryktet «for Troldsag». Det star ikke noe 
om hva som ble gjort med disse kvinnene. Kildene tier ogsa 
med det nar det gjelder Lisbet Nypans kollega i bygda, Ane 
Ferstad. Lisbet ble som kjent brent i 1670. Ane var kanskje 
d0d da saka kom opp. 

I forh0ret over Lisbet Nypan i Trondheim1 ), matte hun 
tilsta hvem hun hadde lrert trylleformularene sine av, og om 
hun visste om andre som kunne demo Hun nevnte da ei kone 
pa Leinstrand, og dessuten Ane Ferstad. Lisbet hadde selv 
h0rt henne lese for frost over en gutt ved navn Tomas, hvis 
far var Nils Brandhaugen ved Leirbrua. De trylleformularene 
det gjaldt, skulle hjelpe for ymse sykdom bade pa folk og fe. 
En kan nok rekne med at fler enn Ane Ferstad praktiserte 
denne lekekunsten i bygda. 

Trylleformularene er meget interessante bade fordi de for
teller noe om tidens oppfatning og fordi de har sa eldgammel 
opprinnelse. Sitert etter Lorentz Ewensen 10d de slik: 

1. «For Reene. - Jesus reed over 'de Hee, han stod udaf 
og lagde i Leg, Herren i Hou og Huud med Been heelt siden, 
som f0r. Guds Ords Amen.» 

2. «For Egt. - Jomfrue Maria satte sig paa Steen, Jomfrue 
Maria lagde Quressa Heen. Guds ords Amen.» Dette ble lest 
over salt som folk fikk for a sm0re pa de giktiske stedene. 

3. «Ord for Rylla. - Jesus gikk ad Veien fram, der m0dte 
ham Rylla den lede og gram; hvor vil du gange siger Jesus? 

1) Samlinger af juridiske og historiske Materler, ved Lorentz Ewen
sen, kongelig Toldprocureur 1 Trundhlems Stift. Trundhiem 1784/85. 
Bind I, hefte 4, s. 3 ff. 
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Jeg viI gaae til et sygt Menneske (i hvad han nu og kan hede, 
N. N.). Hvad viI du der, siger Jesus: Jeg vil hans Biod tapt, 
jeg vil hans Been bidt, og hans Hrender slidt, jeg vil hans 
hilse fortappe. Nei, siger Johannes Evangelist, det skal du 
intet gi0re. Mens Jesu Navn bitte Rylla; J. N. bitte Ryll og 
Rylls Moer; J. N. bitte Ryll og Rylls Broer; J. N. bitte Ryll 
og Rylls S0ster; J. N. bitte Ryll og Rylls Slregt; Mens J. Navn 
mane dig af Bioe i Floe; J. N. mane dig af Been i Steen; J. N. 
mane dig af Hold i Mold; J. N. mane dig ud til Verdens Ende; 
til denne Dag bliv staaende i Steen, i Navn Faders S0ns og 
HeIlig Aands. » 

4. «Grebs-Ord. - Christus gik sig til Kirke med Bog i 
Hrende, kom selver Jomfru Maria gangende; hvi feld du saale
des 10s, min velsignede S0n? Jeg haver faaet strerk Greb, Hof
tegreb, Indvoldgreb, Ryggegreb, Brystgreb; af Hold og Been 
i Strand og Steen i Navn Gud Faders, S0ns og HeIlig Aands. » 
Dette ble ogsa lest over salt til a sm0rre seg med nar en fikk 
stingl) . 

Na har den go de toldprocureur Ewensen ikke vrert sa godt 
inne i tmndsk bygdemal. Det er tydelig at han har misforstatt 
og forvansket atskillig i disse formularene, hvis det da ikke er 
rettsreferenten som har gjort det. Men i alle tilfeller gir de 
et nedslaende inntrykk av hvordan mange kunne bruke Guds 
ord og hvordan folk var bundet i magiske forestillinger. Det er 
ogsa na «Svarteboka» har glanstida si. Det er i grunnen under
lig at overtroen skulle blusse sa opp i ei tid med sa sterk 
interesse for den rene lrere. Men den andelige gjreringen som 
oppgj0ret mellom katolisisme og lutherdom f0rte med seg, rna 
ha disponert for ytterligheter. Derfor far vi na denne over
troens blomstringstid med blanding bade av helgentro og 
rester av gammelt hedenskap. I ordet for «Reene» kan en f0lge 
formularen tilbake helt til hedensk tid2 ). Jesus red over hei 
er bare ei navneforandring for Odin, som star i den eldre forma. 
I grebsordet er ogsa en hedensk guddom erstattet av Jomfru 

1) 8m!. A. Chr. Bang: Norske H exeformularer, hvor formularene fins 
til dels i riktigere form. 

2) 8m!. A. Chr. Bang i Theologisk Tidsskrift, Ny Rrekke X, foruten 
Norske Hexeformularer. 
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Maria. Det henger altsa igjen enna det vi sa i samband med 
kampen meliom kristendom og hedenskap i middelalderen. 
Religionsblandingens og overtroens halvm0rke rike har enna 
talirike borgere. Det matte biLde st0rre opplysning og mer 
levende kristendom til f0r dette andelige m0rkeloftet kunne 
begynne a ryddes for alvor. 

Det er saledes et temmelig blandet inntrykk vi far av den 
andelige tilstanden i folket og i bygda i dette hundrearet. 
Biskop Bang har rett nar han sier i Den Norske Kirkes 
Historie1 ) at hin tids mennesker var dualister. Man var spaltet 
i to personligheter, den gudfryktige og den t0ylesl0se. Derfor 
heter det ogsa i bededagsb0nnen av 1688: «Vi kalier oss selv 
kristne, men Gud bedre oss. Hva for en elendig og slett 
kristendom viser vi titt og ofte hos oss, full av de slemmeste 
synder og vederstyggeligheter! » Men likevel var det liv under 
det harde skallet, som ortodoksien i sannhet var. Og det livet 
ble baret videre til de hundrear som kom etter. 

FRA 1700 TIL 1850 
DEN YTRE HISTORISKE RAMMEN 

Tida fra 1700 og til Strinda blir eget soknekall er lang og 
omskiftelig. For andre gangen i nyere tid er bygda slagmark. 
Det var i Armfeldtkrigen. I 1718 kom svenskene og skulle ta 
Trondheim. Den store nordiske krigen var brutt ut. Hreren 
til Armfeldt talte om lag 10 000 mann. Om h0sten niLdde den 
fram til byen, og dette hadde de verste f01ger for strindingene. 
Bade nordmenn og svensker rev ned eller brente gardene, og 
begge parter tok det de trengte av mat til folk og fe. I Stats
arkivet fins det en protokoll med takst over krigsskaden som 
viser hvordan bygda led. Hele skaden er bereknet til' 53 990 rd. 
6 sk. pa prestegjeldet2 ). 

1) S. 371. 
2) Todal: Soga urn Lade, S. 148. 
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Blant de enkelte opplysningene om krigsskaden kan det 
nevnes at biskop Krog satte den til 4550 rd. for sitt vedkom
mende. Rele forst aden Bakklandet val' mer eller mindre ned
brent, og blant dette ogsa Bakke gard som h0rte til bispen. 
Prestegarden Berg som bispen brukte til avelsgard, ble revet 
ned av nordmennene og materialet brakt i sikkerhet pa 
Christianstein. Videre mel del' bispen om skade pa husa pa 
Foldalen, Brurak, Malvik, og pa Brunstad er gjerdet 0delagt. 
Pa Roeggen, hvor presten Montagne bodde, hadde fienden for
synt seg av alt spiselig, korn og kj0tt og til med husgerad og 
sengkl&r. Vare egne hadde beslaglagt 40 lass h0Y. Det val' 
s&rlig pa s0rsida av byen skaden val' stor. Mange mistet aU 
de hadde. Ei tmst val' det likevel at fienden matte trekke seg 
bort denne gangen. Bygda slapp a bli svensk land med svensk 
sokneprest pa nytt. 

Men krigene med Sverige val' ikke forbi. Et knapt hundrear 
etter luet krigsfaklen igjen. Na slapp bygda kamper innafor 
grensene sine. Men det val' flere som val' ute i felten av S0n
nene hennes. Og i samband med krigen kom ogsa det store 
uaret 1812 med barkebmdstider. Etter meldingene til biskop 
Bugge d0de mange mennesker av suIt i bygdene. Denne mat
mangelen f0rte til et eiendommelig skuespill i Strinda. Det ble 
sendt ut budstikke til b0ndene i Tmndelag om a ga i hungertog 
til byenl). De skulle samles pa Bakklandet 5. maio Og b0nde
ne kom, sa forstaden fikk mangedoblet foiketallet sitt for noen 
dager. Men tomsekkene som de brakte med seg, val' like tomme 
da de vendte heim. Det fans ikke korn i byen helleI'. Kirsti 
Simonsdatter GulIkj0nnas som val' 12 ar da dette bar til, for
talte at hun hadde sett selbyggene dra forbi Jervan bade pa 
fram- og tilbaketur2). Det val' ogsa strindinger med, men 
forholdsvis f&rre av demo 

Dette hadde kanskje sin grunn i at SV&,.,t mange av strindin
gene val' avhengige av kj0pmennene i byerl. Ut gjennom 1700-
tallet ble det vanlig skikk at velstaende borg-ere skulle ha 
gard i n&rheten av byen. Gardshistorien gil' et sterkt inntrykk 
av hvor alminnelig dette hal' v&rt. I en pakke i KalIs samlin-

1) Henry Rosoch: Trondheims historie, s. 160. 
2) Meddelt av Ole Dahlen, Bratsberg. 
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ger i Det store kongelige Bibliotek °i K0benhavn er det ei 
skildring av forholdene i bygda fra dette hundrearet. Det heter 
at Strinda er ei fattig bygd som har vanskelig for a svare 
skattene sine. Hovednreringa er temmerhugst for dem som 
bor lengst fra byen, og de som bor nrermere kj0rer t0mmer og 
bord blant annet fra sagene ved Leira. Strindingene har «slet 
Ager Grund, hvorfor de ikkun kand f0de gandske faae Creatu
rer, men maa deels sanke Giedning til deres Agger af Tang i 
Fireren, deels ki0re Giedning fra Byen, saa at de fleeste 
Gaarder blev 0deliggende, hvis ikke formuende Folk i Byen 
eide og brugte deml).» 

At jorda pa denne maten gikk over til byfolk, matte selvsagt 
virke pa forholdene i bygda. Srerlig skal vi her streke under at 
dette matte f0re til at tradisjonen ble veikere. Mye av folke
Minner og folkekultur har gatt tapt for ettertida fordi den 
fremmede innflytelsen ble sa sterk. At armoden i bygda ogsa 
har fatt tilskudd som kan skrives pa denne kontoen, er sikkert 
nok. Men her spilte det nok ogsa en roUe at denne perioden som 
sa mange f0r, hadde et embetsverk med umatelig pengebegjrer 
a dra pa. 

Unionsoppl0sningen fikk ingen srerlig betydning for Strinda 
utenom det den eUers har i landets alminnelige historie. Imid
lertid ble det ei j~vnere framgangstid mot slutten av den 
perioden vi na behandier. Den er rik pa skiftende kar bade for 
nreringsliv og folketrivsel. 

FRA UNDERBRUK TIL SOKNEKALL 

Selv om forandringene i landets styre o~ stell ikke hadde 
srerlige virkninger for Strinda i kirkelig henseende, er dette 
likevel en tidbolk som til slutt gj0r bygda til et eget soknekall 
igjen etter fire hundre ars visepastorat. . 

Men fer det skulle skje, hendte det bevegede ting i bygda, 
som gjorde ei Iandvinning pa det kirkelige omradet. Denne 
landvinninga er knyttet til biskop Peder Krogs navn, og stri
dens gjenstand var Bakklandet, eller rettere bakklendingene. 

1) Kalla Sami. nr. 208 foi. - Om forholdene 1 bygda amI. for"vrig 
Trondhjemske SamIinger, 2. bind 1. hefte s . 31. 
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Ua bybrua ble uyttet tra V ollan til I<1vre Hakklandet, begynte 
det etter hvert a vokse opp en liten forstad omkring veiene 
til brua1). Folk flyttet ut fra byen og slo seg ned pa Strindas 
grunn. For bygda nadde fram til elva den tida. Det ble etter 
hvert no en hundre mennesker som bodde her, mest sj0folk og 
handverkere. Men det kom ogsa noen handelsmenn, som kunne 
kj0pe av b0ndene uten at de beh0vde a betale brutoll for varene 
sine. Som det gjerne er i en slik forstad samlet det seg ogsa 
en del 10se eksistenser som ga forstaden darlig ry. Bebyggel
sen var til dels ganske malerisk. En del av husa var bygd pa 
peler utpa elvekanten. 

Her levde bakklendingene og f0lte seg som gode trund
hiemere. De som bodde nedafor brua soknet nrermest til 
Frue, og de ovafor til Domsoknet, etter det prostivisitasboka 
for Dalene vet a mel de. Men bakklendingene skulle ikke fa 
vrere byfolk. Begynnelsen til enden var at biskop Krog kj0pte 
Bakke gard og slo opp residensen sin der. Han var jo sokne
prest i Strinda, og da han dessuten var en framrakende forret
ningsmann med sterkt utviltlet nreringsvett, la han snart garna 
sine ut etter bakklendingene. Det ville 0ke inntektene hans 
dersom han kunne fa dem til a betale tiende til Strinda og sokne 
dit med de kirkelige forretningene. 

I 1708 'utstedte sa visestatholderen Johan Vibe en resolusjon 
den 6. des ember om at Bakklandet skulle sta under Strinda bade 
i kirkelig og borgerlig henseende. Men dette gikk ikke 11teu 
protest. For det f0rste protesterte prestene i Frue og Dom, 
som slett ikke var villige til a la noe av inntekten sin forsvinm: 
i lomma til bispen. Og mest protesterte bakklendingene sel", 
som ville vrere byfolk og ikke hadde lyst pa den lange og 
s0lete veien til Lade kirke. De to protesterende partene sendte 
hver sine s0knader til kongen om at Vibes resolusjon matte 
gj0res om. Men kongen avslo s0knadene i 1710. Likevel fikk 
bakklendingene en innr0mmelse: «Dog skall det iche vrerc 
dennem formeent, besynderlig naar ont vrerlig paafalder, at 
gaae og h0re Kierchetienisten om s0ndagen og andre Prediche
dage i Trundhiembs Byes Kircher.» 

1) Fr. B . Wallem: Hvorledes Baklandet blev bebygget. Trondhjemske 
Samlinger, Ny Rrekke 1 s. 39. 
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·1 

Bakke kirke Ira ser etter 8chenings tegning Ira 1774. 

For a gyte olje pa ilden, som brente atskillige ar, foreslo 
bispen sa at det skulle bygges ei kirke pit Bakklandet. Det var 
i 1713, og aret etter, den 23. februar, tillot kongen dette. Dette 
skulle skje «saa at Bachlandets folch in Ecclesiasticis bequem
meligen av Strindens Prrest kunde betienes, hvorimod vi aller
naadigst ville at Bachlandet in Civilibus gandske og aldeles 
med sine Huus og Gaarder skal herefter under Trundhiems 
Byes Jurisdiction og Privilegier henh0re og sortere». Avgj0-
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relsen var meget salomonisk. Den biskoppeUge soknepresten 
hadde gjort ei landvinning, og bakklendingene var bUtt byfolk 
igjen i borgerlig henseende. Det bodde da om lag 400 menne
sker pa Bakklandet. Og forstaden vokste, sa det ble et pent 
tillegg til prestegjeldet og innkomstene. 

Folketallet steg selvsagt ellers ogsa. I 1665 var det 1560 
mennesker. Hundre ar etter, i 1769, var det 2556 plus Bakk
landet. Da atten hundretallet tok til, var innbyggerne eket til 
3408. Og siden er det jamn stigning til i midten av hundrearet. 
I 1845 var det 50831 ). 

Av to grunner gikk det mot slutten med visepastoratet. Den 
ene var at bygda vokste, sa det kunne bli aktuelt a dele den. 
Det andre var at prebendenes dager var talte. Prebendekalla 
gikk etter hvert over til a bli frie. De fleste kannikegjelda 
ble frigjort alt i 1620, og resten i samband med reskript av 
1740. Bispen mistet Trondenes, Ledingen og Verdal. I brevet 
av 1743 om at bispestolen skulle skilles ved Verdal som opp
rinnelig hadde hert til skolens lektor, heter det imidlertid 
uttrykkelig at Strinda framdeles skal vrere perpetueret til 
bispeembedet. Strinda var jo heller ikke noe forhenvrerende 
kannikegjeld. Men retningen var angitt. Det .geistlige under
bruket skulle bli fritt med tida. 

Ferst i 1841 da visepastoratet ble ledig, bestemte en konge
lig resolusjon av 12. januar at kallet inntil videre skulle besettes 
ved konstitusjon. Hensikten er tydelig uttalt. Det var a foreta 
den samme endringa med Strinda som med de tidligere biskop
pelige prebendekalla. Men dette skulle ferst gjennomferes nar 
bispestolen ble ledig. 

Denne ledigheten kom da biskop Peter Olivarius Bugge fikk 
avskjed aret etter. Men saka var ikke ordnet med det. Samme 
dagen som bispen gikk av, den 8. august, ble det nemlig be
stemt at han skulle fa utredet en del av pensjonen sin av 
strindainntektene. Og biskop Bugge levde til han ble 85 ar. 
Han dede i 1849. 

Imidlertid hadde en da alt lenge dreftet omordningen av 
kallet. Og det var ogsa n8.dd virkelige resultater. Bakklandet 

1) Amund Helland: Topografisk-Statistisk Beskrivelse over S0ndre 
Trondhjems Amt I s. 190. 
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haaae vokset etter hvert, og kjenslen av a vrere byfolk ble 
sterkere. Da sa den midiertidige ordningen av den geistlige 
betjening i Strinda kom i stand, fikk bakkiendingene nedsatt 
ei nemnd som skulle arbeide for a fa. egen sokneprest. Etter at 
saka var passert aIle instansene, ble det sa bestemt at det 
forrige Bakke sokn av Strinda prestegjeld skulle ga over til et 
selvstendig presteembete under navn av Bakklandets sokn 
under Trondhjems stiftsprosti. Det var ved kongelig resolu
sjon av 2. juni 1846. 

Bestemmelsen tradte i kraft 7. juni samme ar. Det var i alt 
1774 mennesker som na gikk over fra bygda til byenl). Og 
nar en husker hvordan Bakklandet ble bebygd, rna en si at 
det ikke var sa urimelig. Skilsmissen mellom forstaden og det 
landsens prestegjeldet foregikk da ogsa i all minnelighet . 

• 

Ordningen av de endelige geistlige forholdene i selve Strinda 
gikk det imidlertid ikke sa glatt med. Ordskiftet begynte for 
alvor i 1843, og meningene sto steilt imot hverandre. En ting 
var alle enige om. Det matte skaffes mer geistlig betjening 
slik som bygda hadde gatt fram i folketall. Men maten det 
skulle skje pa, var et virkelig stridens eple. 

Communalbestyrelsen hadde saka til behandling flere ganger. 
Det ble satt ned ei nemnd som skulle komme med forsiag til 
ordning, men her kom en heller ikke til enighet. Innstillingen 
ble levert med fire forskjellige alternativer. Og da kommune
styret endelig i februar 1850 gjorde et enstemmig vedtak, var 
enstemmigheten i virkeligheten sa liten som vel mulig. Men 
for. a fa en ende pa saka gikk man sammen om at bygda 
burde ha en sokneprest og en residerende kapellan. Den almin
nelige mening gikk visstnok ut pa at berget hadde f0dt ei 
mus2 ) • 

Stiftsdireksjonen anbefalte ordningen med sokneprest og res. 
kap, i skriv til Kirkedepartementet 20. april samme ar3). Men 

1) Menighetsboken, ved sokneprest Sigurd Berg, s. 4. 
2) Sml. artikkel i Adresseavisen 14. febr. 1850. 
3) Stiftsdireksjonens kopibok XI. 
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den hadde altsa ikke vrert det eneste alternativet. Det hadde 
vrert sp:Jrsmal om a legge Bratsberg sokn til Klrebu, noe som 
beliggenheten kunne tale for. Men folket i Bratsberg var imot 
a bli skilt fra Strinda eller Lade, som prestegjeldet egentlig het. 
Soknepresten i Klrebu radde ogsa fra. Ved sida av a vrere 
sokneprest var han nemlig ogsa styrer av Klrebu seminar og 
hadde nok med det. 

Et annet alternativ var a forbinde Malvik med Bratsberg, 
men det fant de fleste var unaturlig rent geografisk sett. Da 
mente mange det var bedre a opprette et eget soknekall i 
Malvik. Men agitasjonen med at det ville bli sa forferdelig dyrt 
bade for strindinger og malvikinger, gjorde at denne tanken ble 
skriniagt. Den skulle melde seg igjen nar tida var inne. 

Det var ogsa tale om a dele Lade sokn ito. Bratsberg kunne 
da h0re til det ene og Malvik til det andre av de nye sokne
prestembetene. Men da ville den ene halvdelen fa praktisk 
talt aIle de fattige, som mest bodde pa Bakkestranda og pa 
Lademoen. Stiftsdireksjonen syntes at denne utveien ellers 
var den beste, men fant at denne grunnen veide sa tungt at 
den matte st0tte vedtaket om a opprette et residerende kapellani 
ved sida av sokneprestembetet. 

Avgj0relsen fant nade pa h0yeste hold og. Den 31. mai 1851-
ble det utferdiget kongelig resolusjon om at den geistlige betje
ning av Strinda prestegjeld, innbefattende Strinda, Malvik og 
Bratsberg sokn av det forrige Strinda visepastorat under Nor
dre Dalernes prosti, fra 1. januar 1852 skal utf0res av en 
sokneprest og residerende kapellanl). Ei ordning som hadde 
vart helt fra middelalderen var satt ut av kraft. Sira Eirik 
Thoreson og sira Ivar skulle igjen fa etterf0lgere som bar 
sokneprests tittel bade i navnet og gavnet. 

De to nye prestene ble ansatt med forbehold om a finne seg 
i de endringene som matte bli f0lgen av en mulig deling av 
prestegjeldet. og likesa i den auken av embetsforretninger ei ny 
kirke pa Byasen matte f0re med seg. Fordelingen av embets
forretningene skulle skje etter nrermere bestemmelse av de 
kirkelige myndighetene. Som srerlig plikt skulle kapellanen ha 
tilsynet med fattigvesenet. . 

1) Stiftsdireksjonens journal IV den 20. juni 1851. 
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Sa kunne bygda ga inn i en ny kirkelig rera. Den tilherte 
heller ikke lenger det gamle Dalenes prosti. I 1843 ble nemlig 
dette delt ito. Strinda var fra da av ett av de seks preste
gjelda i N ordre Dalernes prosti. 

AIle disse omveltningene fikk selvsagt sitt a si for lennsfor
holdene. Etter som tidene hadde skiftet, hadde karene endret 
seg bade for biskop og visepastor. Sistnevnte hadde stadig sekt 
om palegg fra bispen. Det hendte ogsa at han ikke gjorde 
skikkelig rede for inntektene i bygda. Pastor Brunbass matte 
for retten fer han betalte bispen det han skulle ha. 

Bispen fikk framdeles brorparten av inntektene. Etter Mon
tagnes kallsbrev av 1714 skulle han ha 44 riksdaler i lenn og 
kosthold. Men etter Armfeldttoget gir biskop Krog opp at 
tiendeinntekten alene er 250 daler. Og bispen hadde jo ogsa 
Berg gard og fikk avgift av de evrige inntektene, de sakalte 
uvisse, som varierte fra ar til ar. Noen av visepastorene betalte 
20 daler arlig i avgift, men etter at Bakklandet var lagt til 
prestegjeldet, betalte de 50 daler. Bispen forpaktet ellers bort 
inndrivingen av tiendeinntekten i bygda til sine tider. 

Etter hvert ble det ordnet slik med inntektene at bispen fikk 
tienden, inntekten av det benifiserte godset og bruken av 
Berg, altsa de visse inntektene. Visepastoren fikk de uvisse: 
offerskjeppen, betalingen for ministerielle forretninger og hey
tidsofferetl) . 

Visepastoren Simon Wolff opplyser i 1768 at han tjener 300 
eller 350 daler i gode ar. Men 20 ar etter fikk ettermannen 
Schjelderup nedsatt skattegrunnlaget fra 300 til 180 riksdaler. 
Bispen etterga da de 50 han skulle ha a v Bakklandet, sa vise
pastoren gikk inn i det nye hundrearet med 230 riksdaler i arlig 
inntekt. I 1827 innberetter pastor Angell at han har omtrent 
650 spesiedaler, men da svares det igjen 40 spesiedaler avgift 
til bispestolen av det uyisse. Skyss- og nattholdsgodtgjerelsen 
var' da 33 spd. 

1) Erlandsen: Biographiske Efterretninger om den nordenfjeldske 
Geistlighed s. 133. 
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Da sa underbruket ble fritt, ble det bestemt at soknepresten 
skulle ha en samlet 10nn pa 850 spesiedaler, mens den reside
rende kapellan skulle ha 400 spesiedaler. Sokneprestens inn
tekt besto a v tienden, skyss og natthold og uvisse inntekter. 
Kapellanen fikk en del av sin 10nn av soknepresten, noe i til
skudd fra Opplysningsvesenets fond og dessuten offer etter 
manntall. 

Begge pre stene skulle dessuten ha embetsgard. Soknepresten 
fikk Nedre Berg pa 336 mal, mens soknepresten i Bakklandet 
fikk 32 mal til avlsgard og bispen dessuten tillagt 115 mal til sin 
avlsgard. Den residerende kapellan skulle fa garden Vikham
mer som da var avlsgard for hospitalet. Imidlertid gikk dette 
ikke i orden, sa kapellanen fikk Dalen i stedet. En del av husa 
pi prestegardene skulle menigheten hoide i stand. 

KIRKENE I PRIV ATEIE 

I siste tiaret av 1600-tallet var bortforpaktingen av kirke
inntektene begynt. Det ble mere system i dette under den 
store nordiske krigen som helt 0deia finansene til kongen. 
Ved reskript av 8. desember 1713 ble det pabudt at kirketien
dene skulle forpaktes bort. Halvparten av forpa.ktingssum
men skulle ga inn i statskassen og den andre haIvparten avset
tes til vedlikehoid. Statskassen trengte imidlertid aIle pengene, 
og f0lgen var at kirkene forfaIV). Blant dem som forpaktet de 
tre kirkene i Strinda var Christen Suaboe, Hans Morten Som
mer, Jonas Brems og stiftamtmann von Ahnen. Avgiften 
varierte fra 160 til 122 rdr. pro ar. 

Forpliktelsene overfor kirkene ble det umulig for kongen a 
greie. Statsfinansene ble darligere og darligere, og sa utklekket 
et lyst hode den planen a selge kirkene. Kongen ville da fa 
penger i kassen og dessuten slippe den kjedelige vedlikehalds
plikten. 18. juli 1721 faIt det sa kongelig resoIusjon for at 
landskirkene i Norge skulle selges ved offentlig auksjon. Det 

1) Hertzberg: Om Eiendomsretten til det norske Kirkegods s. 112. 
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1) Hertzberg: Om Eiendomsretten til det norske Kirkegods s. 112. 
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gikk et par ar f0r det kom fart i salget, men da soltes 620 
kirker i Norge. I Nidaros bisped0mme ble ingen av dem solt 
til menighetene, bare til privatfolkl). 

Lade, Bratsberg og Malvik kirker ble kj0pt av sorenskriver 
i Strinda Peter Jouch pa auksjon i januar 1723, og budet ble 
approbert 22. mars samme ar. Skj0te ble utstedt 6. mai 1726. 
Kj0pesummen var 1110 rdr., men til dette kom en avgift pa 
12 %, sa hele utgiften for Jouch ble 1243 rdr. 20 sk. Han betalte 
800 i kontanter og utstedte en obligasjon pa 443 rdr. 20 sk. En 
kirkefortegnelse som var tatt opp aret f0r , sier da om kirkene 
at de var «udj god Stand». En ekstrakt over auksjonsforret
ningen i Riksarkivet2 ) forteller at de tre kirkene var taksert 
til 620 rdr., idet de overskytende inntektene ble anslatt til 5 %. 
Beholdningen var 80 rdr. De arlige inntektene ble anslatt til 
124 rdr. 36 sk., og utgiftene til yin, bmd og Iys var 93 rdr. 8 sk. 
etter stiftsskriverens regnskap. En hovedreparasjon av kir
kene ble anslatt til 500 daler. I og med at kirkene gikk over i 
privat eie, bortfalt kirk ever gene og stiftsskriverens embete og 
r egnskapsf0rsel. Den viktige kilden som kirkeregnskapene og 
kirkestolene er til de enkelte kirkenes historie, er det hermed 
slutt pa. 

Peter Jouch d0de imidlertid ikke lenge etter kj0pet. Det ble 
saledes arvingene hans som fikk gleden av strindakirkenes 
inntekter. Men det var pa den maten at Thomas Angell slo 
dem til seg pa auksjonen i d0dsboet for 432 rdr. 2 ort. Han ville 
kanskje ha vrert en god herre for kirkene og kunne ha gjort 
meget til a sone den forbrytelsen som enevollskongens salg 
av de norske bygdenes gudshus var. Men han solte % av kir
kene til justisrad Henrik Horneman, som Hornemansgarden 
er oppkalt etter3). De Angellske Stiftelser atte sa den siste 
fjerdeparten. Etter Thomas Angells d0d i 1767 pmvde Horne
man ogsa a fa kj0pt resten og b0d 900 rdr. Men testator hadde 

1) H ertzberg, samme sted. - Da Norges Iandskirker ble soigt. 
Adresseavisen 18. januar 1921. 

2) Rentekammerets Pakker: Kirker Trondhjems Stift 1660- 1734. 
3) Sm!. om ham: Chr. Thaulow: Personal hi storie for Trondhjem og 

Omegn, s. 453 ff. 
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selv ikke nevnt noe om at dette skulle selges, og tilbudet ble 
derfor avslatt. 

Det varte ikke lenge f0r kirkesalgets ulykke ble apenbar i 
Strinda. Allerede i 1770 begynner de stadige breva fra bispen 
til Horneman om a reparere de forskjellige bmstfeldighetene 
ved kirkene. Breva antar etter hvert en mer og mer inntren
gende tone. Samtidig er Horneman for sen med a betale inn 
kontribusjonene, de faste utgiftene kirkene hadde f. eks. til 
prostel0nn, bispel0nn o.s.v. Det hender til og med at dette 
rna inndrives at rettslig vei hos ham. 

Endelig syntes biskopen og stiftsamtmannen at saka ikke 
kunne ga lenger. I 1791 underrettet de Horneman om at det 
ville bli avholdt en besiktelse og takst over de forfalne kirkene 
i mars maned. Men til dette svarte Hornemann i brev av 23. 
januar at han straks skulle unders0ke manglene og sa snart 
som mulig sette i gang reparasjoner. Samtidig ber han om at 
besiktigelsesforretningen rna bli innstilt. Da det na var utsikt 
til i\. fa en minnelig ordning, lovte man a innstille den mot at 
Horneman ga skriftlig 10fte om a reparere det som trengtes 
om sommeren. Dette gikk kirkeeieren med pa i brev av 21. 
februar. Men sommeren gikk, og det kom ikke noe materiale 
eller noen arbeidere for a ta seg av forfallet. Den 18. oktober 
sendte sa seks mann av «Almuen» og presten klage. Ei uke 
etterpa fikk Horneman melding om at na ville den nevnte 
forretningen bli avholdt i begynnelsen av desember. Resultatet 
av besiktigelsen ble sendt ned til kanselliet, som sa paJa bisko
pen og stiftsmannen a tiltale kirkeeieren for bytinget med 
pastand om fortapelse av hans del i kirkene til kongen. 

Horneman fikk da i stand en ny besiktigelse pa eget initiativ; 
da han hevdet at de f0rste synsmennene var partiske. De hadde 
reknet med i summen for de n0dvendige reparasjonene slikt som 
var rene prydting. Og de hadde sagt at det var falleferdig 
som kunne repareres med liten kostnad. De seks almuesmen
nene hadde ogsa fragatt ethvert kjennskap til klagen de hadde 
sendt inn. Hornemans synsmenn fant sa at istandsettelsen bare 
ville komme pa 1012 rdr., og selv det mente han var for h9yt 
reknet. Den opprinnelige taksten 10d pi\. 2947 rdr. Horneman 
hevdet ogsa at han stadig hadde foretatt reparasjoner av 
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mindre omfang, og i 1781 hadde han kostet pa hele 661 rdr. 
Nar han kunne fa til sa stor differanse mellom de to takstene, 
kom det vesentlig av at han hadde skynt seg a utbedre noe av 
det verste f0r han lot sin takst oppta. 

Det hjalp imidlertid ikke hva justisraden pr0vde. Den 16. 
januar 1794 faIt det dom i bytinget. Den gikk ut pa at justis
rad Horneman hadde latt Lade, Bratsberg og Malvik kirker 
forfalle og i henhold til kongelig forordning av 13. august 1734 
hadde han da forbrutt de tre fjerdedelene han atte til kongen. 
Dessuten skulle han betale tre fjerdedeler av kostnaden med 
reparasjonene. Han ble ogsa id0mt saksomkostninger. Ved 
r adstueretten fikk han imidlertid bytingdommen underkjent 
mot a sette kirkene i abotsfri stand, og en synsforretning ut
talte sin tilfredshet med kirkene. 

Bispen og stiftamtmannen appellerte sa til overhoffretten. 
Tre ar etter bytingdommen ble saka avgjort der. Bytingdom
men ble stadfestet. Overhoffretten fant nemlig at dommen 
matte felles etter som forholdene var da saka begynte. Endelig 
ble dommen stadfestet av H0yest er ett 24. des ember 1801. Da 
hadde Horneman alt s0kt til kongen om a fa kj0pe igjen kir
kene for den opprinnelige salgssummen til J ouch. Det sa ogsa 
ut for at han skulle fa begynne som kirkeeier i Strinda igjen 

\ 

for denne sum men med 100 rdr. i tillegg. Men hverken bisp 
eller stiftamtmann var synderlig begeistret over utsiktene, sa 
det ble ikke noe av1 ). 

Horneman pmvde sa a fa kj0pt kirkene da kongen utb0d 
dem til salg i 1803. Tilslaget ble imidlertid gitt til almuen i de 
tre sokna ved Hans Petter Knudsen for 2913 rdr. D ette budet 
ble imidlertid ikke godkjent av r entekamret , og Horneman 
fikk sa tilslaget for 3013 rdr. den 10. januar 1804. Rente
kamret approberte heller ikke dette budet. Horneman hadde 
ogsa kj0pt den Angellske fjerdeparten for 1010 rdr. Men nil. er 

1) De viktigste dokumentene i saka er referatet av dommen i Trond
hjems Bytingprotokoller for 1794 og Hornemans s0knad til kongen 
av 12. okt. 1799 i Bispearkivets pakke nr. 56. - Sm!. Taranger : 
Kirkegodsets Retsforhold s. 75 f. 
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befatningen hans med de mishandlede strindakirkene forbi 
for alltid1). 

Horneman ser ut for a ha gjort hva han kunne for a presse 
mest mulig ut av kirkene uten a holde dem ved like. Han 
opptrer flere ganger med prokuratorknep, og vi kan i grunnen 
forsta stiftsdireksjonens karakteristikk av ham som «en saa 
uretviis og med falske Rettergangs Udflugter fregtende Mand». 
De Angellske Stiftelsene, som jo atte en del av kirkene og, var 
villig til a utrede sin del av kostnaden for reparasjonene. Men 
alt strandet jo sa Ienge hovedeieren var sta. Men etter at saka 
na var endelig avgjort, ble det holdt takst over kirkene i slut
ten av mai 1805. Her ble det fastsatt et abotsansvar pa til
sammen 1440 riksdaler, forholdsvis fordelt pa de to kirkeeierne. 
Selv etter at Horneman hadde kostet pa mye for a fa rettssaka 
stoppet, var det altsa atskillig a rette pa. 

Kirkene var sa i kongens eie ei tid framover, fra 1814 ble det 
for evrig i statens. Det ble gjort forsek pa a selge dem ved 
auksjon flere ganger. Fra 1803 til 1836 er det stadig avertert 
at kirkene er til salgs i Adresseavisen, eller for a bruke det 
opprinnelige navnet: «Trondhiems borgerlige Skoles allene pri
viligerede Adressecontoirs Efterretninger». Det gjelder bade 
statens del og Angellske Stiftelsers del. Men ferst den 5. april 
1836 ble det noe av salget. I det siste avertissementet nevnes 
det at kirkene eier tre garder med bygsel og landskyld, tilsam
men 2 ere 12 marklag og les landskyld av 1 spann 1 ere 3 mkl. 
De arlige inntektene gar opp i 324 spesiedaler og utgiftene er om 
lag 94 spd. 

Strindakirkene ble na solt til dem som rettelig burde vrere 
kirkenes eiermenn nemlig folket i de menighetene som sam
let seg der til gudstjeneste2 ). Statens og De Angellske Stiftel
sers deler i kirkene ble avhendet under ett. Lade kirke ble 
solt til menigheten for 1560 spesiedaler. De som sto for budet 
var visepastoren Henrik August Angell, Ole O. Tesli, Iver 
Iversen Moholdt, Anders Jonsen Renningen, salmaker Spech
man og klokker ehr. Lassen. Bratsberg kirke ble solt til 
almuen i soknet med Bjern Olsen Brurak, Thorsten Pedersen 

1) Strinda og Selbu Sorenskriveris Auksjonsprotokoller IV. 
2) Sml. Auksjonsprotokollene. 
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Digre og Haldo Olsen Srether som h0ystbydende for 520 spesie
daler. Malvik kirke kom opp i 1425 spesiedaler. Det var lens
mann Hans Peter Fyhn som sto for kj0pet her. Skj0tene er 
datert den 7. juni 1837 og tinglest 20 juli samme ar. Sammen 
med kirkene fulgte de tilliggelser og rettigheter som de hadde, 
blant annet kirkegodset og tienden. Inntektene skulle oppe
breres fra 1. januar 1836. mot forpliktelse for kj0peren til a 
svare utgiftene fra samme dag. Kj0pesummene matte dekkes 
ved banklan. 

Gardene og gardpartene som fulgte med i kj0pet, hadde vrert 
pa vidvanke. Da Horneman skaltet og valtet med kirkegodset. 
hadde han solt vekk delene sine av disse gardene. Da sa de tre 
fjerdedelene hans var frad0nit ham, mente kongen at han hadde 
eiendoinsretten til gardene og. Kammeradvokaten fikk i opp
drag a pr0ve denne pastanden for retten. Ved dom i underret
ten 11. nov. 1806 og 8. januar 1807 ble gardene tilkjent kongen. 
Dette ville jo si det samme som at Horneman ble n0dt til a 
gj0re handelen om igjen med dem han hadde solt til. Etter at 
justisracten d0de i 1807 s0kte fruen om at kongen matte fra
falle retten sin, men dette ble avslatt. Gardene fulgte sa kir
kene til de var kommet i soknenes eie. Etter hvert ble de sa 
fri fra det forholdet til kirken som hadde vart i hundrevis 
avar. 

Sammenliknet med disse bevegede hendingene i historien 
til kirkene, er det bare smating a nevne slikt som vin- og 
bmdholdet. Men dette fortsatte pa samme vis som f0r ogsa 
mens kirkene hadde private eiere. Presten fikk et visst bel0p 
for aret. Men det var blitt annerledes da kongen fikk kirkene 
tild0mt seg. Da har nemlig presten overtatt Iysholdet og vin
forsyningen, mens klokkeren s0rger for br0d og for renhold av 
ornamentene. I 1804 var vinpengene 40 rdr., og Iysa kostet 
5 rdr. Samtidig fikk klokkerne 9 riksdaler hver av kongen 
foruten det som De Angellske Stiftelser matte betale. Da kir
kene kom over pa soknenes hender, gikk aile disse utgiftene 
etter hvert inn i det kommunale kirkebudsjettet. 

Fra privateie ble kirkene saledes folkeeie. Folket eller bygda 
fikk brere f01gene av de private kirkeeiernes fors0mmelighet. 
Bade Bratsberg og Malvik matte fa nye kirkehus. 
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LADE KIRKE 

Etter den store hovedreparasjonen i 1690-ara var Lade kirke 
i god stand. Men tidens tann trerer hurtig. I de kirkeregnska
pene vi har fram til 1723, far vi greie pa at det;.har vrert n0d
vendig a flikke bade pa tarnet og vapenhuset. 

I regnskapet for 1706-09 star det at «Denne Kierches 
Taaren beh0fwede Tierebredning med anden indwendig bmst
feldig Reparation». En byggmester Erik Hansen Svensk la inn 
noen nye bjelker og ny as til den store klokka. For dette fikk 
han 5 daler. Til tjrerebreiinga gikk det med fire tynner tjrere. 
Det var imidlertid ikke gjort med det. I perioden 1712-15 
h0rer vi igjen at tarnet hadde tatt skade av forratnelse. Det 
var fare for at klokken skulle fane ned, og samme byggmeste
ren tjente enna 5 daler po. a reparere det forfalne. 

Vapenhuset hadde hener ikke unngatt forgjengelighetens kar. 
Knapt 20 ar etter restaureringen er det seget fra muren slik 
at bindingsverket har tatt skade. Det matte veies opp og det 
0delagte repareres, og her fikk igjen Erik Hansen en jobb. 
Noen ar etter fikk vapenhuset nytt steintak. Dette arbeidet 
utf0rte Bakke kirkes byggmester Johan Graasten. 

Annet fortener ikke regnskapene om selve kirkehuset. De 
slutter ved kirkesalget. Siden er det kirkeeierne som star for 
bade regnskap og reparasjon, dessverre darlig nok, som vi 
har h0rt. Fordi det ikke er f0rt offentlig regnskap, er det 
meget vanskelig a gi noe detaljert bilde av det som ble gjort 
fram gjennom ara. Det blir vesentlig de offentlige besiktigel
sene og korrespondansen om kirkenes tilstand som gir opp
lysninger. Og disse fortener ikke om selve arbeidet, bare om 
at det blir gjort. Bispens og prostens visitasprotokoner fortel
ler en del, bispens kopibok og bispearkivets pakker likesa. 
Stiftamtmannens b0ker er ogsa gode kilder ,likes a stiftsdirek
sjonens journa.l og kopibok etter at de begynnerl). 

1) Forf. er lektor Jahan E. Brodahl star takk skyldig for uttemmen
de henvisninger til disse kildene for kirkenes vedkommende 1 
det hele. 
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Tross de nevnte r eparasjonene av tarn og vapenhus, matte 
kirka vrere godt i stand fra Hans Kaas' og Peder Krogs dager. 
Kirkeeierne som kj0pte av kongen, gjorde en bra forretning 
med hensyn til Lade. Men i 1729 er det en besiktigelse som 
viser at noen mangler kunne det nok bli i tidens 10p like vel. 
Taket var da godt, men det manglet noen takstein bade pa 
kirka og vapenhuset. Tarnet var nylig forbedret pa ny med 
bord og treverk, men det trengte tjrerebreiing. Ellers var vest
gavlen sprukket fordi lynet hadde slatt ned to ar f0r. Utven
dig gikk to sprekker helt ned i grunnen, men innvendig var de 
synlig bare 0verst. Nar dette er rettet og murene utvendig 
er kalket, blir det ingenting a utsette pa murverket. En del 
vinduer var skadd av uvrer. Innredning og go Iv er imidlertid 
forsvarlig i alle materl). Tilstanden var altsa ganske bra. 

Men tonen i besiktigelsene blir en annen etter hvert som de 
private eierne far stelle. I bispens visitasprotokoll for 1750 
star det at kirk a holdes «nogenledes» ved like av Thomas 
Angell. Men vi fiJ"r h0re i et samtidig brev til Angell at taket 
var darlig. Srerlig dryppet det to steder i koret, hvor malinga 
under hvelvet hadde tatt skade. Og vapenhuset er igjen seget 
fra gavlen, sa bade sn0 og regn driver inn. 

Enhver som ferdes omkring Lade kirke, vil ha sett at det 
store vapenhuset av tre brerer arstallet 1767. Det gamle av 
bindingsverk er altsa avl0st i dette aret. Det var mens Thom'ts 
Angell enna var kirkeeier, og det er interessant a vite at den 
rerverdige kirka har dette minne bevart fra den store donatcrs 
befatning med den. Han har tydeligvis stelt bra med hoved
kirka. 

Neste gang vi finner en utf0rlig beskrivelse av tilstanden, 
under Hornemansfeiden i 1780, ser det ikke sa bra ut2 ). Tarnet 
var bmstfeldig, grunnstokken ratten sa sn0 og vann fl0t inn 
og skadde kirka. Spiret var krummet av blest, og det manglet 
kalk pa vestveggen. Ogsa det nye vapenhuset er seget slik at 

1) Pakke med kirkebesiktigelser i stiftamtmannens arkiv. - Sm!. 
beregning over kostnaden ved istandsettelsen i Strinda og Scl1m 
justisprotokoUer for 1727. 

2) Bispearkivets pakke 34. 

131 



Teg1tet av Gerhard Sch0ning 1114. 

vann trenger ned og er til skade for muren. Golvet er begynt 
a svikte. Messeskjorta er ubrukelig. Og som vanlig har vinden 
reist med en del takstein. 

Aret etter lot Horneman foreta en n"dt0rftig reparasjon. 
Etter palegg fra bispen ga visepastor Schlelderup en oversikt 
over dette arbeidet da det var ferdig!). Han fori.~ller at tarnet 
er reparert utvendig og tjrerebreidd. Men innvendig er det ikke 
gjort noe med det. Spirstanga pa fl0ya er rettet, men arbei
derne har sHitt av to av de tre sidekransene. Horneman hadde 
sagt at de skulle sette den opp som den var. Taket over hele 
kirka er forsynt med stein, sa na drypper det ikke mer. Men, 

1) Bispearklvets pakke nr. 34. 
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sier Schielderup med tydelig misn0ye, annen reparasjon er 
ikke foretatt, enda kirka trenger atskillig mer fliing. ISlEr 
er golvfj0lene l0se oppe ved koret, sa en kan ikke ga pi\. dem 
uten frykt for a falle ned i gravstedet i kjelleren! 

Det var denne reparasjonen Horne;nan pi\.beropte seg i s0k
naden sin til kongen i 1799. Men det nyttet altsa ikke noe, han 
ble frad0mt eiendomsretten. Lade var ellers den av kirkene 
som var best i stand. Men stiftsdireksjonen bruker i 1804 det 
uttrykket om dem samlet at «deres tilstand etter all rimelighet 
er s0rgelig». Det heter ogsa i prostivisitasprotokollen for sam
me ar at det enna ikke var foretatt noen reparasjon. 

Abotssummen som de gamle kirkeeierne matte betale til kon
gen, skulle jo brukes til a sette kirkene i stand. Men den strakk 
ikke til. Da det skulle innhentes anbud pa reparasjonsarbeidet, 
takserte man det til 2001 rdr 72 sk. for alle tre kirkene samlet. 
Men byggmester 0rbech, en k0benhavner som nylig var kom
met til Trondheim, syntes han matte ha 600 daler mer!). Han 
fikk ogsa overdratt arbeidet pa Lade, Bratsberg og Malvik 
kirker for 2578 rdr. 70 sk. etter kongelig resolusjon av 9. 
januar 1807. 

Det gar ikke fram hvor mye som ble brukt til hver kirke. 
Men Lade var den som krevet minst2 ). Det var srerlig trearbeide 
det gjaldt. I srer var tirnet darlig. Ellers var det noen innven
dige reparasjoner og dessuten delvis fornyelse av messeklrerne. 
Det ble forlangt at materialene skulle vrerc f3rsteklasses. Imid
lertid var de vel ikke sa bra som de burde. lallfall sier Schielde
rup i en innberetning i 1808 at trefanget var bare matelig, og 
arbeidet var dessuten utf0rt i vatt vrer om vinteren 3) . Ellers 
ble manglene rettet. Aret etter sies det bare at'en del takstein 
er blast av Lade kirke. For 0vrig er det ikke noe a merke. 

0rbech var ikke no en heldig mann for arbeidet. Da det var 
ferdig, fant man en del mangler ved det, og resten av arbeids
pengene skulle ikke betales ut f0r dette var rettet. Det ble 
ikke slutt pa affreren f0r det faIt overrettsdom i februar 1812. 

1) Stiftsdir. kopibok III 11. nov. 1806. 
2) Bispearkivets pakke 62 b. Bilag til De Angellske Stifteisers skriv 

av 28/6 1808. 
3) Bispearkivets pakke 32. 

133 



0rbech ordnet da det manglende og fikk resten av pengene. 
Fristen da arbeidet skulle vrere ferdig var da oversittet med 
flere ar. 

Det skulle ogsa vise seg at Schielderups mistanke til arbei
dets kvalitet s10 til. Alt i 1817 meldte prosten til bispen at det 
var galt fatt med kirka1 ). Tarnet som jo srerlig var reparert av 
0rbech, var aldeles br0stfeldig. Vinduene var elendige. Mange 
taksteiner var borte. Og aret etter er det ikke bedre. Tarnet 
trenger absolutt en hovedreparasjon . Golvet har sviktet ved 
de pillarene som brerer tarnet, og golvasen nrermest koret 
svikter ogsa. Vinduene av bly er gamle og ubrukelige. Og tak
stein mangler framdeles. Staten var heUer ikke sa snar i 
vendingen nar det gjaldt a reparere. Det var jo ogsa ei van
skelig tid 0konomisk sett. 

Men reparasjonene ble da gjort. I 1827 heter det i prostivisi
tasboka at Lade kirke med ornamenter er i meget god stand. 
Det eneste er at fuktigheten nedafra har skadd golvet og stole
stadene, sa en matte sla trekkhuU i sokkelen. Videre fram i 
hundrearet er det heUer ingen store mangler a rette pa. Det 
er takstein som er blast bart og vinduer sam er slatt ut. I det 
hele gar kirka ut av visepastoratets tidbolk i alminnelig god 
stand, selv om det nok ble ting a rette pa for kommende tider . 

• 
Nar det gjelder inventaret, har de fa kirkeregnskapene fra 

begynnelsen av 1700-ara ikke noe synderlig nytt. Det foregar 
litt vanlig nyanskaffelse av ting SOF.l slites ut. 

Srerlig kan det nevnes at den st0rste klokka i tarnet hIe 
skadd. Baylene som holdt den ble slatt av, og st0rrelsen pa 
klokka var heUer ikke tilfredsstillende. I 1705 ble den derfor 
tatt ned og sendt ut i TIa for a omst0pes og forst0rres. Det var 
en mester fra Christiania som da holdt til der og st0pte am 
flere ubrukelige klokker fra hele bisped0mmet. Omst0pinga 
kostet vel 40 rdr. Men da var ogsa klokka 40 kilo tyngre enn 
f0r. Det var kommet til 5 lispund ny kopper. 

Av andre ting kan en ta med at det ble anskaffet ei tinn
flaske til soknebud, og at de to gamle Iysestakene ble forbedret 

1) Bispens kopibok XXVII 10. nov. 1817. 
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og omgjort. I begynnelsen av hundrearet har ogsa Torber 
0 stensen «Fuldfrerdiget och opbygt Kongens Stollen i La Kier
ken» som det het er i kvitteringa hans for 28 rdr. i arbeids-
10nn. Mathis Jonsen fikk 10 daler for stafferingen , og Morten 
glasmager 8 daler for seks st ore nye vinduer av «frans glas» 
til stolen. Samtidig fikk kirka ogsa en annen lukt stol pa 
pulpituret. 

F or 0vrig gir biskop Nannestads visitasalmanakk fra 1750 en 
fyldig over sikt over inventaret og kirka i det hele1 ). Det 
star her om Lade kirke: 

«Grundmuret med et lidet Vaabenhus. Spitz Taarn, 2 Klaa
ker. Steen-Tag. Intet Skriftehus, men for Altaret skriftes. 
Altar-TavIe af Trre med indfatede gamle Steen-Styker af Ala
baster Xsti Lidelse. Trrevrerket nye Bildhuger Verk, men alt af 
en Mdamlle Ravert ladet male og forgylde. Altaret av Steen. 
Altar-Klredet av violet Fl0jel givet af den samme Madle Ravert, 
som og ligger begraven lige for altaret. Messe-Hagel av violet 
Fl0jel gamel med bardyret Crucifix og Guldkniplinger. Kalk 
og Patel af S0lv inden forgylte. lEske til Bmdet af S01v. Prre
dikestolen af brugeligt Bildhuger Verk, smuk malet . Choret 
er med Trre hvrelvet og under den med Skyer malede Hvelving 
staar General Vibes Vaaben. Kirken er og lige hvelvet, men 
ikke malet. General Vibes Stol er indlukt og med indgang fra 
kirkegaarden. Ere og 2de indlugte stole. 2de Prresters Skilde
rier. C 5tes Navn staar paa 2de Stole. F onten er neden i 
Kirken med et lidet sort Messing-Beken. Kirke-Ejer er Thorn. 
Angel. Kirkegaarden er med Steen nogenlunde indhegnet. » 

Biskop Nannestad gir her et godt bilde av hvordan kirka 
sa ut og hvordan inventaret var. Korhvelvingen hadde altsa 
general Johan Vibes vapen pamalt2 ). Vi be atte Lade gard fra 
1697 og har sikkert vrert en god granne siden han fikk vapnet 
sitt malt i kirka. Det var nok ham som kostet hvelvingen. 
Generalens innelukte kirkestol var pa nordsida av korbuen, 
der hvor prekestolen star na. Inngangen var vel den samme 
som presten na kommer inn gjennom nar han skal pa stolen. 
Prekestolen sto den gangen pa s0rsida av korbuen. Men i 

1) Gjengitt i Dagsposten 5. januar til 6. mai 1906 
2) Sm!. om ham Toda l: Soga urn Lade s. 108 og 112 ff. 

135 



sam band med Vibes stol kan det h0ve a nevne at den ble 
flyttet derfra i 1831, for a gi plass for en lignende h0ystol som 
Vibes for Trampe-familien pa Rotvoll. Merker etter inngan
gen til denne stolen kan en enna se i kalkpussen oppe pa utsida 
av s0rveggen. Men kirka brerer et enda mer synlig minne fra 
denne endringa. Det er den vesle nisjen pa 0stveggen i koret, 
den som har det lille vinduet. Her ble det nemlig laget en inn
gang til koret. Prekestolen ble flyttet opp i altertavla, og det 
var da praktisk a ha korinngangen bak denne. Den gamle por
talen pa s0rveggen mistet aktualiteten sin, og sa ble den murt 
igjen. Da sa prekestolen fikk den plassen den har na, ble ogsa 
den 0stre nye korinngangen sl0yfet. For 0vrig hadde ogsa 
Thomas Angell hatt sin h0yStoi i kirka. 

Interessant er det ogsa a se av Nannestads notater at fonten 
enna sto nede ved inngangen til kirka. Med stolestadene pa gol
vet hirer med si d0r, med de oppbygde h0ystolene, maleriene 
under kortaket og d0pefonten nederst, hadde kirka et annet 
utseende enn na. Nar en sa rekner med de vakre barokkfargene 
som prydde treverket over alt og med korveggenes m0rkemde 
og korbuens klebersteinsgra farge sam ble pmveavdekket i 
1936, har det nok vrert andakt og skj0nnhet a m0te for den 
som tradte inn over kirkens terskel. 

Av detaljer angaende inventaret kan det vrere verd a ta med 
at kirka ble hjems0kt av tyver igjen i 1803'). Kalken ble 
stjalet, og tyven bmt den i stykker. Han ble imidlertid opp
daget, men f0rst i 1805 ble det forarbeidet ny kalk av s0lvet. 
Prost Parelius, potetpresten fra Meldal, skriver i visitasberet
ningen sin fra 1804 am dette. Han har ellers ei inventarieliste 
sam er temmelig knapp. Foruten merknaden am at kalken er 
borte, inneholder den f0lgende: Disk og" oblateske, en gammel 
og fillet messehakel av md fl0yel, en messeskjorte .. Bibel og 
Brochmans postille og Alterbok, to gode klokker, to store mes
singstaker til vokslys, to tinnstaker til talglys. 

I slutten av den perioden vi na behandler, fikk kirka det 
skipet som enna henger der. Det ble laget av en matros pa 
Bakkestranda, Christian R0nning, og forrert av ham til kirka. 
Det ble hengt opp i 1845, og det gar fram av korrespondansen 

1) Adresseavisen nr. 21 for 1803. 
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om opphenginga at man ansa det for a vrere et meget vakkert 
arbeid. En t0r vel ogsa se det som et t egn pa kjrerlighet til det 
gamle kirkehuset. 

• 

Et stykke av inventaret fortjener srerskilt omtale. Det er 
altertavla, som skriver seg fra begynnelsen av 1700-tallet. Det 
er alt nevnt at alabastbildene fra den middelalderske avla ble 
felt inn i den nye pa en utmerket mate. 

Altertavla i Lade kirke er et vakkert arbeid. Den er ikke 
noe enestaende i sitt slag. I flere tmndske landskirker fins det 
liknende tavler som brerer preg av a skrive seg fra samme 
mester. Var f0rste kjenner pa dette omrade, lektor Brodahl, 
har godtgjort at denne mesteren er Lars Pedersen Bilthuggerl), 
som bodde i Trondheim og som mange kunstnere under skif
tende 0konomiske kar. Han var gift med ei datterdatter til fru 
Hilleborg til Lade. 

Slik som tavla na presenterer seg,. sa den ikke ut til a be
gynne med. Midtfeltene er 0delagt av at prekestolen ble 
plasert der. Dette har ber0vet oss det utstyret som opptok 
disse feltene. Nederst fins enna et nattverdbilde bevart. Men 
i det store feltet ovafor er det na satt inn en Kristusfigur av 
sink fra en tysk fabrikk . Opprinnelig har nok korsfestelsen 
vrert atskillig bedre framstilt enn ved dette krusifikset. I det 
0verste feltet har det ogsa sikkert vrert et maleri. Men det er 
tomt na, og gesimsen mellom de to 0verste felta er borte. 
0verst star den himmelfarende Kristus som toppstykke og 
minner om det som yarer nar all verdens prakt forgar. 

Karakteristisk for Lars Pedersens tavler er kerubhodene med 
de stiliserte lokkene, de srermerkte blomstene og de svungne 
s0ylene. Alt dette finner en pa Lades tavle. Likesa de svrert 
h0ye fotstykkene til figurene, som gir pJass for bruddstykkene 
av alabastbildenes korsfestelsesgruppe. De to figurene pa hver 
side framstiller som vanlig Moses og Johannes, men plaserin
gen er ikke vanlig. Her star nemlig Johannes til venstre for 
midtfeltet, mens det ellers er Moses som har denne plassen. 

1) Johan E . Brodahl: Lade kirkes altertavle og prekestol. Dagsposten 
24. novemb2f, 1. og 8. desember 1918. 
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H0yt oppe pa tavla er anbrakt et vapenskjold pa hver side. 
Det er ikke godkjente adelsvapen det dreier seg om, men fan
tasivapen som borgerlige folk ofte laget seg. Vapenskjolda 
brerer innskriftene I.H.S.K. og K.O.D.T. Lektor Brodahl 
har godtgjort at det gjelder bergassessor J ens Hanssen Collin 
og hans hustru Karen Olsdatter T0nder, som atte Ringve. 
Collin d0de i 1708, og enka har sa kostet denne tavla til takk 
for at mannen fikk gravsted inne i kirka. 

Lenger nede pa tavla fins det en medaljong pa hver side
vinge. De har en innskrift som Iyder slik: «Denne Alter Tafle 
Saadan Som dend findis forgylt og Stafferet» pa den venstre, 
og «Har Dydelskende pige sl: Ellen Hindrichs Daatter Ravert 
ladet bekostige» pa den h0yre sida. Arstallet er fordelt pa de 
to medaljongene. I den ene star «Anno», i den annen «1709». 
Dette forteller oss altsa at Ellen Ravert s0rget for malinga pa 
Collinfamiliens gave. Hun var datter av en kj0pmann i byen 
og d0de utgift i 1709. Hun bodde hos general Vibe pa Lade 
gard. 

Kunstneren som har «stafferet» altertavla er den samme 
Peter Lilje som mange ar tidligere malte Hans Reinholdtsens 
bilde. Domenico Erdmann rekner ikke stafferingen av alter
tavla for a vrere blant hans beste arbeider. Men han bemerker 
ogsa at den har tapt mye av glansen ved at s01vfargene er 
oksydert svart og at flere farger senere er overmalt, blant annet 
med stygt m0rkeblatt, «samt at altertavlen i sin navrerende 
forfatning er redusert til ramme om et tysk dusin-krusifiks av 
sink, som foruten a fremheve en desidert vertikaldeling av 
alteroppsatsen bringer alt ut av likevekt og gode forhold1 ).» 

Ellen Ravert ble begravd i koret. Over grava hennes kostet 
Vibe, som for 0vrig hadde lant penger av henne, en meget 
vakker gravstein. Den ligger under ei luke i golvet innafor 
alterringen. I hj0rnene har steinen relieffer av de fire evan
gelistene og dessuten et bekranset d0dningehode. I midten star 
dette diktet til minne om henne: 

HER HVILER DYDEDLE OG GUDELSCHENDE NU SAL: MADE
MOISELLE I ELLEN RAVERT: F0D I TRONDHIEM 1655 I SALIG 
HENSOVET DEN 13. IANUARIJ 1709 PAA LADE. 

1) Domenico Erdmann: Norsk dekorativ maling, s. 103 f. 
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DEN GRA VSTEN SOM VDHUGGET HER I ER LAGT MIG TIL 
MINDE I ER INTET UNDER UDEN ST0F OG D0DE BEEN AT 
FINDE. I EN ARCK HVOR AF MAN TAGE VILL LIT ASKE TIL AT 
STR0E I SIN lERRIS HOVET-KRONE MED OG TlENCKE TIL AT 
D0E. I MIN SIlEL BLANT ENGLE JESUS HAR SOM MIN VEL
SIGNET HYRDE I HVOR DEN ER FRI OG LETTET FRA ALL SYND 
OG SORRIGS BYRDE. I DU HAR AL VERDENS GVNST OG GODS 
MED GLlEDE TACKET AF I OG TIL DEN ROE OG HERLIGHED 
SKALL KROPPEN AF MIN GRAV: 

SAALEDES BESKIKKET DEND AFFD0DE TIL lERRE MII"DE 
AF HERR IOHANN VIBE RIDDER OG VICESTATHOLDER I 
NORGE!). 

Steinen har spor av forgylling og farger. Det er visstnok 
det eneste eksempel vi hal' pa polykromert gravstein her i 
landet2 ) • 

Det var bare de d0de som skulle &res s&rlig som fikk grav
plass inne i kirka. Etter datidens tankegang ville det si de 
rike og embetsmennene. Det var ogsa en &re a fa bygd s&rlige 
familiegravsted i tilknytning til kirka. Hans Kolbye hadde 
jo ett, det som han ga sa mange gardparter for a fa. De 180 
rdr. som disse gardene innbrakte ble brukt til a sette gravste
det i stand og kom ellers kirk a til gode. Men gravstedet for
faIt og kapitalen nevnes ikke mer etter at kirka kom i privateie. 

log for seg matte en vente at eierne av Lade gard hadde sitt 
eget gravsted. Det er ogsa flere ganger i dokumentcme tale 
om det ladeske gravsted. Det var tilbygd kirk a pa nordsida 
av koret. Den nisjen i nordre korvegg som ligner begynnelsen 
til en kjellerhals, har etter all sannsynlighet v&rt nedgangen 
til dette gravstedet. I det hvilte general-tollforpakter Herman 
Treschow som d0de i 1723, hans hustru og no en andre slekt
ninger. Da det ikke var avsatt penger til vedlikehaldet, figu
rerer gravstedet stadig pa lista over forfalne ting i Lade kirke, 
iallfall etter 1800. Stiftsdireksjonen skriver i 1817 den 8. nov. at 
gravstedet burde s10yfes og et sakristi bygges i stedet3 ). Det 

1) Johan E. Brodahl: Inskripsjoner, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 
1940 s . 312. 

2) Domenico Erdmann: Norsk dekorativ maling s. 104. 
3) Stiftsdir. kopibo]{ IV. 
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gikk over femti ar br sakristiet reiste seg pa gravstedets 
grunn. 

Men ogsa den menige mann og kvinne skulle sove den siste 
S0vnen sin ved kirka. Kirkegarden var ikke stor pa Lade. 
En liten akvarell av klokker Johannes As i Bratsberg viser at 
omkring ar 1800 hadde kirkegarden steinmur. Det er den 
muren som enna star. Det var almuen som hadde plikt til a 
holde den og portene ved like, og denne plikten var ikke alltid 
like godt oppfylt. 

Som rimelig er, matte denne kirkegarden bli liten nar folke
tallet steg. I et skriv fra stiftsdireksjonen til kirkedeparte
mentet 6. desember 1841 sies det at den er for trang, «og heller 
ikke vel kann utvides, liksom den savel som kirka som i sin tid 
,mskes flyttet, ligger pa et ubekvemt sted for almuen1 ) ». Den 
26. mars aret etter ble det tillatt anlagt en ny kirkegard for 
Lade sokn pa Eli plass, hvor 43,4 mal var utlagt til begravel
sesplass og tomt til kirke2 ). Kirkegarden ligger der enna rett 
over for Lademoen kirke, men noen kirke for Lade sokn ble 
aldri bygd der. Likevel var det ringt f0rste gang for den 
rerverdige hovedkirka i bygda. Den skulle degraderes til 
kapell med tida. 

Kirkevergene sluttet som nevnt da kirka fikk private eiere. 
Og de er heller ikke nevnt i aile regnskapene under forpak
tingstida. I det f0rste tiaret av 1700-tallet var det Anders 
og Joen Moholdt fra 1700 til 1703, Niels Marstrand i de f01-
gende tre ara og Laurits Hanssem St0b i de neste. Etter at 
sagaen til de private kirkeeierne er ute, ble det pa ny kirkever
ger. Men aile protokollene deres er forsvunnet helt til etter 
1850. F0rst. da gir det geistlige arkivet for Strinda igjen opp
lysning om navna pa vergene. 

BRATSBERG KlRKE 

Var det atskillig a reparere i tidens 10p pa Lade kirke, sa 
var det ikke likere med Bratsberg, som jo var av tre. Slik 
som huset var bygd, gjorde det og sitt til at br0stfeldighetene 

1) Stiftsdir. kopibok VIII. 
2) Bispearkivets pakke 33. 
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1) Stiftsdir. kopibok VIII. 
2) Bispearkivets pakke 33. 
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ble mange. Det var jo ei Y-kirke med et forholdsvis stort 
central tarn, og denne konstruksjonen f0rte til at veggene hadde 
lett for a bli skjeive. De talte ikke vekta av tarnet. 

Alt i f0rste tiaret av 1700-ara er det galt fatt med kirka, 
forteller kirkeregnskapene. Clemet Bratsberg matte bygge 
vapenhuset opp fra nytt av og fikk 23 daler for det. Men det 
matte mer til. I 1711 ble det foretatt en hovedreparasjon 
under oppsikt av presten Anders Rhod. Da ble tarnet tatt 
ned og taket revet av hele kirka. Bygninga ble oppveid og det 
ble murt grunnmur. Det gamle tarnet var helt utjenlig til 
reparasjon, og byggmesteren bygget derfor et nytt, samtidig 
med at det ble lagt nytt bordtak over hele kirka. Folket i 
bygda skaffet t0mmeret til dette. Kirka fikk ogsa nytt golv 
og nytt loft, foruten at mye ble forbedret med hensyn til inn
redningen. Dette arbeidet sto pa i over to maneder og kostet 
om lag 340 riksdaler. Da ble ogsa tarnet tj::erebredd. 

Denne reparasjonen var grundig nok til a gj0re huset antake
lig igjen. I en besiktelse av Bratsberg kirke i 1729 er det nok 
flere smating a rette pa, men stort sett er kirka i orden. Vinden 
hadde blast vekk mye takstein, s::erlig pa s0rsida. Det trengtes 
ikke mindre enn 1800 nye steiner for a gj0re taket tett igjen. 

Men under de private kirkeeierne begynte manglene a bli 
st0rre igjen. I 1759 fikk visepastor Brunbass beskjed om a sende 
inn en oversikt over manglene, og na var det atskillig a utsette. 
Blant annet matte syllmuren forbedres, og det trengtes nye 
syller. Bordkleinga var heller ikke bra, og golvet og golv
asene var ganske forfalne pa sine stader. Dessuten var det 
flere mindre ting a rette pa. Thomas Angell, som den gangen 
var kirkeeier, s0rget for a reparere manglene aret etter. B0n
dene kj0rte selv materialene fram til kirka. 

Etter Angell kom sa justisrad Horneman som kirkeeier. 
Etter at det hadde v::ert foretatt enkelte smareparasjoner ut 
gjennom ara, sendte menigheten klage til bispen over den 
tilstanden kirk a var i. Det var i 1778. I klagen heter det at 
kirka er ytterlig forfallen. S::erlig star tarnet til nedfalls, sa det 
regner inn. Folk kan ikke sitte t0rre i kirka, og pa grunn av 
drapefallet er det urad a bruke salmebok! Dessuten gar det 
uordentlig til med vin- og br0dholdet. 
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Disse manglene ble rettet. I en besiktelse av 17~1 star det 
at tarnet er reparert og tjrerebredd. Loftet i kirka er forsynt 
med nye bord, likesa taket. som har fatt ny stein. Hovedbyg
ninga, som i seg selv er gammel, er belagt med forsvarlige 
bommer pa aile veggene, og der hvor stokkene var ratne, er 
det lagt inn nye. Nar kirka blir malt utvendig, vii den vrere 
i noenlunde forsvarlig stand. Innvendig er det imidlertid sa 
a si ingen ting gjort. Det var denne reparasjonen Horneman 
paberopte seg sa energisk da kirkene skulle bli frad0mt ham. 

Men elendigheten begynner igjen. Stadig nevnes Bratsbergs 
forfalne kirke i dokumentene. Og den reparasjonen som bygg
mester 0rbech foretok, var ikke bedre for Bratsbergs vedkom
mende enn for Lades. Treverket var ratt, og arbeidet for en 
stor del sjusket unna pa vinters tider. I 1810 sies det om kirka 
at tarnpanelinga er darlig, hullene er bare blitt stoppet til med 
mose og trefliser, slik at det star vassdammer pa golvet nar 
det regner'). 

Og Sa fortsetter beskrivelsen av kirkens forfall i samme dur 
ut gjennom ara. Det gar igjen at Bratsberg kirke er gammel 
og br0stfeldig. I 1820-ara ble det foretatt en reparasjon igjen, 
men under prostevisitasen i 1829 ble det bemerket om den at 
den var gammel og skr0pelig, «dog er den saavidt istandsat at 
den vel endnu kan bruges en Deel Aar2 ) >> . Alt pekte i retning 
av at Y-kirka pa Bratsberg gards grunn snart ville bli d2mt 
til nedriving. Stemningen mann og mann imellom i bygda 
begynte a kreve ei ny kirke. Og skmpeligheten f",rte ogsa med 
seg at det som ble gjort av forbedringer var h0yst n0dt0rftig. 
Det gjaldt bare a fa det til a ga sa lenge. Sa far vi h0re at 
veggene var blitt sa skjeive og sunkne at panelinga innvendig 
bare sa vidt kunne dekke over tilstanden. H vert hj0rne var 12 
tommer skjeivt pa atte alens h0yde innvendig pa grunn av 
grunnmurens uforsvarlige tilstand. Tarnet over midten hadde 
ogsa trukket veggene ned. En reparasjon ville komme pa 400 
daler, mens man kunne fa ei ny kirke for 1300. Det er da ikke 
a undres pa at bygdefolket, som fikk seg forelagt sp0rsm8.let 

1) Det vesentlige angAende kirkebesiktigelsene fins i Bispearkivets 
pakker 33 og 34. 

2) Prostivisitasprotokoll for Dalernes prosti 1804 ff. 
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pa Bratsberg gard etter gudstjenesten den 24. januar 1847 
gjorde vedtak om a bygge ei ny kirke for Bratsberg sokn . 

• 
F0r vi gar over til a behandle bygginga av den nye Brats

berg-kirka, skal vi ta med noe om forholdene omkring den 
gamle. 

Inventaret har etter listene a d0mme ikke forandret seg sa 
svrert i 1700-ara. I det f0rste kirkeregnskapet for hundrearet 
nevnes det at kirka har fatt en gave fra magister Anders 
Iversen og hustru. Det var et nytt alterklede med s01v knip
linger om, og en ny alterduk av fint lerret. Ellers ser det som 
antydet ovafor ut til at de sakalte ornamentene har vrert holdt 
darlig i stand. Ved prostevisitasen i 1804 hadde saledes messe
hakelen et hull i brystet. Desto mer forundrer det en at disse 
ornamentene ble stjalet sa a si pa fallrepet, et ars tid f0r den 
nye kirka ble innvigd. Natta til ·den 20. november 1849 ble det 
gjort innbrudd og alt s01vet ble stjalet. Det var na enna ikke 
sa underlig. Men samtidig forsvant ogsa to messeskjorter, to 
alterduker og to andre duker, ei alterbok og en gammel 
postille og dessuten 8 a 10 salmeb0ker. En kunne vrere fristet 
til a tro at tyven hadde kirkelig interesse i mer enn ei meningl). 

Noen srerlig forandring med det innvendige utseende av 
kirka ble det ikke gjort. Ved den reparasjonen som 0rbech 
foretok, fikk den et nytt galleri. Av andre nyanskaffelser ma 
srerlig den nye altertavla nevnes. Det ble forrert fra Tydal 
kirke til Bratsberg i 1704. Det er mulig at det uhele nattverd
bildet som enna fins i kirka, malt pa tunge furubord, kan vrere 
restene av denne tavla. Samme aret reparerte Clemet Brats
berg ei av kirkeklokkene «som blev beschadiged da der ringe
des for Sall H0yloflig IhueKommelse Konng Christian dend 
Fembte». Ellers forteller regnskap og bilag bare om det vanlige 
vedlikehaldsarbeidet, nye ruter blir satt inn, nye gardiner hengt 
opp for prestestolen, kord0ra far nye gangjern o. s. v. 

Tienden til Bratsberg kirke var 7 tynner bygg og 27 tynner 
havre foruten 12 mark ost og 3 ort i ostepenger i aret 1700. 
I kontante penger ble det 30 rdr. Da kirka ble solt til bygde-

1) Trondhjems Adresseavis nr. 141 for 1849. 
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folket i 1836, ble tiendeinntekten reknet til 38 spd. 82 sk. Til 
dette kom inntekten av Greistad og Svedmyr. Det siste navnet 
forsvinner for0vrig fra lista over tilliggelser og rettigheter. 
I 1836 er bare gardparten Greistad igjen. Den var av skyld 12 
mark og tilh0rte kirka med bygsel og landskyld. Ei tid fikk 
for 0vrig kirkevergen bruke garden som godtgj0relse for a 
holde Iys og for renhaldet. 

Blant utgiftene pa kirkeregnskapet fins ogsa kontribusjoner 
for Klrebu og Tiller kirker. Disse ble betalt av Bratsberg kirke 
i lang tid, fordi inntektene til klrebukirkene var tillagt sokne
presten der som en del av 10nna hans. Kirka matte ogsa delta 
i reparasjon av Malvik kirke med 68 rdr. 20 sk. f0rst pa 1700-
tallet. Den betalte ogsa delen sin i kostnaden til Bakke kirke. 
Til gjengjeld fikk den reknet fra 30 riksdaler tap som Arm
feldttoget hadde paf0rt den. 

• 
Protokollen for byggekomiteen for Bratsberg kirke er pa

begynt 4. januar 1847 og avsluttet 15. oktober 1856. Bygge
komiteen besto av Bj0rn Brurok, J. Bye, Ole Bratsberg, M. 
Srether, F. Digre, A Qvaal, Chr. Hammer. Bj0rn Brurok var 
formann til 1854 da Christian Stendahl fikk formannsvervet. 

Etter vedtaket av 24. januar 1847 gjorde komiteen fortgang 
med arbeidet. Den hadde tatt mandat til a selge Greistad, noe 
som ble gjort underhanden. Den skulle ogsa s0ke om Ian av 
Opplysningsvesenets fond og motivere et forslag om sted for 
den nye kirka. Bygginga skulle begynne 1848. 

Komiteen ble enig om at kirka burde bygges pa Anders 
Kvals gjerde, som var mere centralt enn pa Bratsberg. Dess
uten ville en fa billigere og bekvemmere kirkegard der. Den 
gamle hadde vrert alt for trang. Den 21. mars m0ttes presten 
og 28 b0nder pa Bratsberg gard og vedtok enstemmig a opp
f0re ny kirke pa Kval. 

Bade kommunalbestyrelsen og stiftsdireksjonen stilte seg vel
villig til planen. Det samme gjorde prest og prost, som hevdet 
at den gamle forfalne kirka la pa et uhensiktsmessig sted for 
menigheten. Komiteen skaffet selv tegninger til kirka, men 
det ble ogsa lagt fram tegninger av stadskondukt0r Grosch. 

145 



• 

Bratsberg kirke. 

1 .. 
I 

1 

Menigheten holdt imidlertid pa sine, og det ble da ogsa de 
som ble lagt til grunn for nybygginga. Kirkedepartementet 
sendte riktignok tegningene tilbake en gang, men de 10k ale 
myndighetene var enige om at en burde paskj0nne den offer
villige menigheten ved a im0tekomme den mest mUlig. Sa ble 
byggetillatelsen gitt. 

Det ble imidlertid ikke begynt noen bygging f0r i 1850. Da 
ble kirk a reist der den enna star, til tross for enkelte protester 
fra den nedre delen av bygda. Steinen til grunnmuren ble brutt 
pa tomta, og folket i bygda gjorde selv en stor del av arbeidet 
med graving og kj0ring. Byggmesteren var Ole Henriksen, 
og malerarbeidet bes0rget malermester Lyng. Etter brann
takstprotokollen er kirka 31 alen lang. 13 alen bred pa begge 
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ender og 13 alen h0Y. Fl0yene i nord og S0r er 4% alen lange, 
13% alen brede og 13 alen h0ye. Tarnfoten er 6 alen lang, 
8 alen bred og 15 alen h0Y. Tarnet er 4% alen langt, 4% alen 
bredt og 5 alen h0yt. Branntaksten ble 2200 spesiedaler, hvorav 
1600 for selve bygningen. Innredningen var i alt vesentlig som 
den enna er. Alterarrangementet med korset pa alterbordet og 
de tre oljemaleriene med bibelske motiver pa bakveggen i koret 
h0rte ogsa til det opprinnelige utstyret i kirka. Mester for 
maleriene er tmndermaleren Eilert Balle Lund. 

Fra den gamle kirka som ble solt og revet og brukt til 
bygningsfang for et par uthus i Tiller, fulgte en del ting med 
over i den nye. D0pefatet kom i andre omgivelser, ikke minst 
ved at det na ble satt i en jernring i alterringen hver gang 
det skulle brukes. Ell~rs ble det oppbevart i sakristiet. Tross 
prostens anbefaling fikk nemlig den nye kirka ikke noen d0pe
font. Videre kom ei av kirkeklokkene til det nye tarnet. Det 
er den som har innskriften: 

BRASBERRIGS KIRKE MICHEL KESLER GOS MICH 
ANNO 1673. 

Ei ny og st0rre klokke ble kostet av menigheten og St0pt 
av Lars Rustad i 1850, slik som innskriften i den melder. 
Ellers fulgte noen deler av det gamle innventaret med over i 
tlykirka, blant annet en kollekt-tavle med Fredrik den 3djes 
monogram. 

Onsdag den fjerde desember 1850 ble sa den nye kirka i 
Bratsberg innvigd av prost Kaurin og biskop Darre. «Den 
skal ha kostet den lille, fattige almue omtrent 2000 spd.; men 
for dette kristelig vakre offer pa Herrens alter har den ogsa 
fatt en srerdeles vennlig, Iys og hyggelig kirke», var sam
tidens doml}. 

Verger for Bratsberg kirke var Clemet Bratsberg og Lars 
Leren i det f0rste trearet av 1700-tallet. I de neste var det 
samme verger som for Lade. Ogsa for Bratsbergs vedkom
mende er aile protokoller som har h0rt kirkevergene til blitt 
borte og det helt fram til siste hundrearsskifte. 

1) Trondhjems Adresseavis nr. 147 for 1850. 
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ANNA DOROTHEA KIRKE PA BAKKANDET 
Biskop Krog hadde seiret i striden om Bakklandet. Han var 

en mann som kunne smi mens jernet var varmt. Arbeidet 
med den nye kirka pa Bakklandet ble satt i gang straks den 
kongelige tillatelsen forela. Bispen ga selv tomt av Bakke gard 
og dessuten noe tommer. Ut over sommeren 1714 ble sa Bakke 
kirke reist. 

Under arbeidet hendte det noe oppsiktsvekkende. Ei lys 
sommernatt kom en litt forhtitlet kar ved navn Ole Nielsen 
Vasker gaende fra Devlehavna og skulle til byen. De trekvite 
tommerstokkene i kirk a ma ha virket innbydende pa ham. 
Han gikk inn i det pabegynte huset, og da han forlot det var 
han atskillig rikere enn da han kom. Han hadde med seg et 
75 alen langt tau, fire tommerokser og en hel del annet verktoy 
foru:en ei svart vadmelskofte. Han gjemte tyvekostene og 
gikk inn i byen sa snart brua ble apnet for trafikk. Seinere pa 
dagen gikk han til bake og hentet det han hadde stjalet og 
solte det til folk han traff pa. Men lovens lange arm fikk tak 
i ham. Og i byretten ble han domt til «udi F engslet at miste 
sin Hud, og derpaa Byen forwiises »l). 

Bytingprotokollen som forteller dette, nevner ogsa navna 
pa bygningsmennene. Mesteren var Johan Pedersen Graasten, 
og de andre het Ole Brynhildsen, Erik Larsen, Jens Olsen, Jon 
Jonsen og Ole Andersen. Innredningen skyldtes snekker Johan 
Henrik Helmer. Disse og andre arbeidere gjorde sa kirka 
ferdig til innvielsen, som fant sted 31. mars 1715. Biskop 
Krog innviet den selv med tekst fra 1. Kron. 13, 14. Han ga 
ogsa kirka navn. Den heter Anna Dorothea kirke etter bisp
innen, en ganske eiendommelig mate a d0pe ei kirke pa! 

Kostnaden med Bakke kirke var 1919 rdr., 3 ort og 1 sk. 
Kirkeregnskapene for strindakirkene forteller at av dette belo
pet betalte Lade kirke 8 rd., Bratsbe:r:g ~. 5 og Malvik 20. Ellers 
ble det skaffet penger ved utligning pa kirk,:,ne i det hele. 

Bakke kirke var ansett for a vrere et vakkert byggverk. 
Schoning sier om den at den vel er av tre, men en smukk 
bygning, dannet som en avlang attekant med en forbygning 
som inngang og et kor, samt et smukt anselig hoyt spir2). Pa 

1) Trondheim Bytingprotokoller 14. og 21. juni 1714. 
2) Reise II s. 1. 
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grunn av den ekstraordin",re maten kirka var blitt til pa, kom 
den ogsa til a sta i en s",rstilling. I innberetningene bilde fra 
presten og prosten star det flere ganger at den er ansett som 
et benadningskapell tilh0rende Bakke menighet under tilsyn 
a v biskopen. Derfor var den heller ikke med i kirkesalget. 
Regnskapene har v",rt desidert a v biskopen . 

• 
Kirka, som var solid og godt bygd, greide seg lenge med 

vanlig vedlikehald uten store reparasjoner. Men den var jo av 
tre, sa noe arbeid fait det stadig. l ara omkring 1760 ble det 
foretatt ei grundig utbedring av ymse mangler. Taket ble 
reparert. Tarnet og bordkleinga utvendig ble fornyet der det 
var n0dvendig, og loftet innvendig fikk n9dvendig flikking. 
I 1808 og 1809 ble det ogsa gjort et st0rre arbeid ved kirka. 
Koret var begynt a sige. Na ble det murt ny syllmur og aile 
golvasene ble st0ttet opp med piller under. Interi0ret fikk ogsll 
en grundig puss. Det gikk med spiker for ikke mindre enn 71 
rdr. og vinkeljern, bolter og las for 30 rdr. foruten treverket. 
I samband med denne r eparasjonen fikk kirka flere nye lukte 
stoler bade pa golvet og pa galleriet. 

Av st0rre dimensjoner var reparasjonsarbeidet i 1830. Det 
kostet om lag 270 spesiedaler. Syllmuren ble reparert av mur
mester Petter Skjerve. Trearbeidet ble bes0rget av Ole Hagen, 
som arbeidet med fem mann til hjelp. Reparasjonen tok over 
tre maneder. Da ble bordkleinga utvendig fornyet for en stor 
del , s",rlig pa vestsida. Tarnet ble satt i stand.· og tj",rebredd. 
Dessuten fikk kirk a ny maling over det hele utvendig. Maler
mester Georg B"yesen fikk 45 spesiedaler for «at male Bakke 
Kirke tillige med Taarnet samt Vinduer og D0re». 

Dette arbeidet var alt sammen utvendig. Men det indre av 
kirka trengte ogsa v0ling. Og det ble ordnet fire ar etter. Det 
var en reparasjon som kom pa nesten 370 spesiedaler, men 
menighet en hadde selv samlet inn 107 daler av detle bel0pet. 
Arbeidet denne gangen tok et halv itr. Formenn var Ole Hagen, 
Christen Dahl og Petter Buran hver si stund. I kje!l~ren ble 
det satt inn nye paler , da de gamle var ratnet helt bort. Tar
net matte fit nye forst0tninger, og disse matte senkes for a 
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hvile tilstrekkelig sikkert pa de fire hovedpillarene. Stolene 
pa golvet ble reparert, og det ble bygd opp to stoler bade pa 
ostsida og pa vestsida av kirka, og disse fikk egen inngang. 
Ellers var det en hel del smaflikking som m atte til. Som 
avslutning ble hele interioret malt av en maIer Sivertsen. Det 
kostet 115 spd. Men da var ogsa kirk a i god stand til de,n 
skulle utskilles fra Strinda og bli bykirke. 

Interioret har undergatt mange endringer ned gjennom tida, 
skjonner vi. Men ogsa utseendet utvendig har skiftet. I 1768 
fikk kirka sakristi. Det er det utbygget som Bakke kirke har 
hatt bak koret helt til var tid. Det gikk med 20 lass stein til 
grunnmuren og 7 tylvter tom mer til treverket. Snekkeren 
Kynemand leverte ei r egning pa 44 spdr. for snekkerarbeidet 
pa sakristiet. 

Mer ioynefallende var imidlertid den mur-bygninga som sto 
langt ut pa fortauet i Innherredsveien for kirka ble flyttet. 
Dette tilbygget var opprinnelig et gravsted for kammerrad 
Morten Simonsonn Hoff og familien hansl). I 1768 til bod Hoff 
a forrere Bakke kirke et orgel pa betingelse av han og etter 
kommerne hans fikk bestemme hvem som skulle vrere organist, 
og at han uten vederlag skulle fa innrette et gravsted av mur 
eller tre i koret for seg og slektningene sine. Opprinnelig hadde 
han tenkt seg gravstedet under golvet i koret , men da det 
vanskelig lot seg gjore pa den maten av hensyn til alteret. 
sokte han i stedet om a fa bygge det ved sida av koret . Da 
ville han ogsa gi kirka ei messing lysekrone, som for ovrig enna 
henger i koret der. Gravstedet ble bygd sommeren 1771. Om 
resultatet var det imidlertid delte meninger. Hoff mente at 
gravstedet matte vrere «aIle veltenkende til glede», men kirke
vergene klaget over at det ble for hoyt sa det dekket et vindu 
i koret. Presten Wolff hevdet at det var kirk a til «Wanziir» . 
Men det ble staende til yare dager, Ienge etter at det var opp
hort a brukes som gravsted. 

Slik ble det forandringer i utseendet til kirka. De mange 
stolene pa galleriet fikk ogsa egne oppganger, som vi har hort, 
og dette forte splvsagt med seg flere dorer enn kirk a opprin
nelig hadde hatt 

1) Thaulow: Personal hi storie s. 364. 
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For 0vrig var det pa tale a foreta ganske annerledes inn
gripende forandringer med huset ogsa. Det var omkring 1805, 
da det stadig klages over at kirka er for !ita. Det var planer 
om utvidelse, men det er altsa ikke blitt noe av. Det hadde vel 
ogsa vrert vanskelig a bevare den opprinnelige karakteren og 
utseendet dersom en skulle ha bygd pa kirka . 

• 

Bakke kh-kes dape/at. 

Bakke kirke hadde hverken gardparter eller kyr som de 
andre strinda-kirkene. Men den hadde mrlig kapital som ble 
salt ut pa rente. Denne kapitalen ble til ved at folk testamen
terte eller ga penger til kirka. Kapitalen har skiftet i tidenes 
lop. Ved midten av 1700-tallet var den omtrent 470 rdr. I 
begynnelsen av 1800-ara var den 2950 rdr. Da kirka ble utskilt 
fra Strinda i 1846 var kapitalen 985 spd. med ei arlig rente 
pa 45 spd. 

Foruten den inntekten kapitalen ga, hadde kirka betaling 
for stoleleie og for gravplasser. Bade stolene og gravplassene 
var verdsatt etter plasseringen. Dyrest var selvsagt plassen i 
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gravstedet under kirkeskipet, og dyrest var leien for de inne
lukte stolene med gardiner for, s~rlig de som hadde egen 
inngang. I 1788 var det 12 sk. for hver mann pa golvet. Der 
var 15 stoler pa hver side, som regel med fire «leieboere» i hver. 
For de lukte stolene pa veggen betaltes 16 sk. Det var tre av 
demo Ved veggen var det fire stoler som var lukket, og prisen 
der var en ort pro plass. Dessuten var det fern fin ere lukte 
stoler som betalte forskjellig takst. De matte bygsles for en 

Den gamle kirkeskuta som nit opp

bevares i Videnskapsselskapets 

Museum. 

ganske stor sum, og 
dessuten matte leieren 
betale en arlig avgift pa 
2-3 daler. Det nevnte 
aret var det 44 menn og 
65 kvinner som betalte 
leie pa golvet. I lukte sto
ler pa veggen var det 21 
menn og 18 kvinner. 
Stolene ved veggen had
de 3 leiere. Dessuten be
talte fe~!l personer for 
leie av de finere lukte 
stolene. Men fire av 
disse sto ledige. For vare 
dager er det en underlig 
tanke at en skal betale 
for plassen i Guds hus! 

Vi kan skj0nne at interi0ret matte virke helt annerledes enn 
na med aIle disse lukte stolene. En annen ting som gjorde 
interi0ret ulikt det vi er vant med, var ::11 orglet som Hoff ga, 
ble plasert over alteret. Etter inventarielistene var orglet pa 
atte stemmer, og det var sikkert ikke uten stolthet de gode 
bakklendingene h0rte tonene fra instrumentet pa prekens0n
dagene. Umiddelbart f0r kirk a gikk over til byen, ble det 
ellers anskaffet et nytt orgel. Det ble levert av orgelbygger 
Albrigtsen og kostet 600 spd. Det gamle orglet havnet i 
Verran kirke hvor det vakre orgelprospektet enna star. Organ
ister i tida fra 1770 til 1846 var Sr. Miiller, Hans 0yen, klokker 
Torgersen, Johan G. Liebig, Reitan og Christian Holm. 
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Bakke kirke f ra ost f0r fl ytningen 191,0- 4 1. 

Morten H off s gravst ed er utbygget til hoyre. 

I 1768 fikk kirka ny altertavle. Det var snekker Kynemand 
som gjorde den for 21 rdr. i arbeidspenger. Men alterbildet 
som na fins i Bakke kirke, ble malt av presten G. A. Lammers 
i 1833. Menigheten ga ham som takk ei s::>lv kaffekanne 
til 45 spd. 

I koret var ogsa kirkens skriftestol. Den ble bygd i 1772. 
Av kirkeinventaret for 0vrig cr enna meget av det gamle i 

behold. Fra innvielsesaret fins det et vakkert d0pefat som ble 
forrert av Augustus Krigsman. Fra 1717 er der to lysestaker 
som sor enskriver Peter Jouch har for <ert. Fra 1725 er den store 
lysekrona som biskop Krog betenkte ki!'ka med. Oblateska er 
en gave fra kirkevergen Tollev Knudsen i 1753. Et krusifiks 
og et fullrigget skip fins na i Vid::mskapsselskapets museum. 
Kirka har to klokker. Den ene ble omst0pt i 1758. Inter essant 
er innskriften pa ei av klokkene. Den skriver seg fra 1766 og 
lyder slik : 
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Jeg sprak af Sorg da man for Fredrik den femte 
mig brugte daglig til at ringe med og glemte 
at klinge vel som f"r. Nu har jeg klang igjen 
Gud lad mig yare nu til Verdens Ende hen!). 

Helt fra begynnelsen av hadde kirka en md fl0yels messe
hake!. I 1826 var den gamle utslitt, og da ble det sydd en ny 
av 6% alen md silkefl0yel og 10 alen brede og 3 alen smale 
gullkniplinger. Den har sikkert vrert ofte i bruk. Tallet pa 
altergjester er gjennomgaende h0yt, og forbruket av yin og 
bmd tilsvarende. 

Kirkeverge ved Bakke kirke var Johan Henrik Helmer fra 
begynnelsen. Ellers skiftet noen enkelte menn pa a vrere 
kirkeverge gjennom en hel menneskealder. De aller fleste av 
dem var kj0pmenn eller handverkere pa Bakklandet. Det var 
Knud L0kke, Hans Thomassen R0e, Anders Johnsen Vefsen, 
Johan Torp, Jonas Jensen og den som holdt ut lengst av alle, 
Tollef Knudsen. F0rste gangen han nevnes er i 1740, og han 
slutter f0rst i 1771. Sa fulgte Andreas Sneberg og Hans 
R0hus i ti ar. Fra 1781 var det Alb. J0rstad, som i 85 var d0d 
slik at fruen avla regnskapet. Hun ble etterfulgt av Ole Wang
berg, som fungerte helt til 1802, da O. Qvam er kirkeverge. 
I 1817 begynte H. M. Stmm, som i 1823 ble etterfulgt av Joh. 
Gerh. Ulstad. Den siste kirkevergen i strinda-tida var Ole Moe, 
som tiltradte i 1830. 

Den 31. desember 1846 avsluttet Ole Moe arets regnskap og 
daterte det med stadnavnet Baklandet. F01gende ar heter det: 
Trondhjem den 31. desember 1847. Overgangen fra bygd til 
by pa det kirkelige omrade foregikk som nevnt 7. juni 1846, 
Sa den gode Ole Moe var ute i seneste Jaget med navneskiftet. 

PRESTENE. 

Mens 1600-tal\et hadde vrert de stadig skiftende presters 
hundrear, er det ganske annerledes i det tidsrommet vi na er 
inne i. Prestene blir vrerende i lengere tid, noe som sikkert er 
et vitnesbyrd om at kallet kastet mer av seg for visepastoren 
enn f0r. 

1) Menighetsboken, ved sogneprest Sigurd Berg s. 1. 
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1) Menighetsboken, ved sogneprest Sigurd Berg s. 1. 

154 



J0rgen Brun som d0de i 1700-tallets f0rste ar, ble etterfulgt 
av Peter Surland. Han var kj0pmannss,mn fra Trondheim. 
Faren het Reinholdt Sur land og moren Kirsten. Peter ble f0dt 
i 1671 og gikk katedralskolen i f0debyen sin. Han fins nevnt 
i en elevprotokoll for 1689. Samme aret ble han immatrikulert 
ved universitetet i K0benhavn den 20. jUlio Han ble kandidat 
i 1692, og 16. april 1700 ble han ordinert til visepastor i 
Strinda. Virksomheten hans her varte bare fire ar, og det er 
ikke bevart sa mye om den. Som forgjengerne sine bygslet han 
Hoeggen av Hospitalet, og dessuten 0vre Stene og en del i 
Ekle. Allerede i juli 1704 ble han forflyttet til Leksvik, hvor 
han kj0pte garden Hjellup. Surland d0de meget plutselig i et 
selskap hos stiftamtmann von Ahnen. Han var da if0rt full 
prestedrakt, slik som tidens skikk var utafor gudstjeneste ogsa. 
D0dsfallet fant sted i juni 1716. 

Surland var tydeligvis en mann med sterke andelige interes
ser. Dette kan vi skj0nne av at han var med pa a rette en 
henvendelse til Misjonskollegiet om arbeide for samenes om
vendelse sammen med tre andre tmnderprester i 17151 ). 

Peder Surland var gift med Anna Lossius, datter av prest en 
Christopher Lossius i Kvikne. Hun var jamaldringen hans, men 
overlevde ham i 12 ar. Hun ble begra vet 18. mars 1728. De 
hadde fire barn: Elen, Mette Susanne, J ohan og Anna Kjerstina. 

Den neste visepastoren var Anders Rhod eller Roth. Han 
hadde samme fornavn som far sin, som var av dansk rett. 
Anders Rhod var f0dt i 1673 og ble immatrikulert ved univer
sitetet fra «Schola Nidrosiensi» 21. juli 1694. To ar etter tok 
han eksamen. I Tmndelag m0ter vi ham f0rst som famulus 
hos biskop Krog. Og det var bare rimelig at bispen befordret 
ham fra denne stillingen til visepastoratet. Han ble ordinert 21. 
november 1704. Aret etter bygslet han Hoeggen som altsa ble 
prestebolig i lengere tid na. 

Rhods arbeidstid i bygda var ikke uten malurt i beger et , 
isrer pa slutten. Det var da striden om Bakklandet raste som 
verst. By-prestene var forbitret over at han som bispens 
kapellan skulle overta inntektene av forstaden pa egne og sin 
herres vegner. Det var stadig krangel gjennom flere ar, og det 

1) Hammond: Den n ordiske Missions H istorie, s . 174. 
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bidro nok til a gj0re livet surt for Rhod, sa mye mer som bakk
lendingene selv ikke var begeistret for nyordninga. Rhod 
beklager seg derfor ogsa over «continuerede Fornrermelser» 
fra byprestenes side!) . Avslutningen pa virksomheten hans i 
Strinda var heller ikke hyggelig for ham. 15. februar 1714 ble 

. det holdt prosterett pa Moholdt fordi almuen hadde inngitt 
«Adskillige haarde Klagemaaler» over presten. Klagene har 
0yensynlig gatt ut pa at han ikke var i stand til a betjene 
kallet, og det heter da ogsa i prostiets justisprotokoll at han 
var ganske syk og ute av stand til a m0te opp for a forsvare 
seg. Han d0de pa ettersommeren 1714. 

Anders Rhod var gift to ganger. Erlandsen f0rer opp at 
han var gift med Maren, datter av sokneprest Jens Bernhoft 
i Haltdalen2 ). Den andre kona hans var Anne Cathrine JUrgens. 
Med henne ble han gift i Domkirka 3. juni 1705, forteller 
ministerialboka for Domsoknet. Kildene nevner ikke noe om 
at han har hatt barn. 

Den neste presten i rekka er FI ans Thomassen Montagne. 
Han var bergenser, f0dt i 1680. Faren het Thomas Christensen 
og var byskriver. Mora var Kirsten de Fine, datter til bispen3). 
Hans ble dimittert til universitetet fra Bergens lrerde skole 
19. juli 1698 under na vnet Johannes Thomae. Han tok eksamen 
i 1702. Under studietida var han defendens pa Borchs kollegium 
i K0benhavn4 ). Han ble ordinert til residerende kapellan i 
Bmnn0Y 8. oktober 1706, og 31. oktober 1714 ble han kalt til 
visepastor i Strinda av biskop Krog. Kallsbrevet hans fins 
enna i Statsarkivet. Han skulle ha 12 rdr. i 10nn og 20 rdr. i 
kostpenger, men nar Bakke kirke ble ferdig, lovde bispen et 
tillegg pa 12 rdr. arlig. 

Montagne bodde til a begynne med po. Bakklandet. Men so. 
bygslet han Hoeggen slik som forgjengerne hans hadde gjort 

• 

1) D. Thrap: Notater om prester rn. v. i det nordenfjelske Norge, 
i Statsarktvet. 

2) Stamtavle over slregten Bernhoft s. 33. , 
3 ) Lampe: Bergens Stitts Biskoper og Prester 

II s. 263. 

efter Reformationen 

4) Sml. om denne institusjon: Festskrtft ved Borchs Kollegiums 200 
ars jubileum. 
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og bodde der. Etter Deichmanns matrikkel av 1723, som fins 
i Riksarkivet, sadde han 2 tynner bygg og 16 tynner havre. 
Hoyavlingen var 99 less. Garden fodde 4 hester, 14 kyr, 6 
ungfe og 6 sauer. Montagne har i det hele vrert en velsituert 
mann. Da far hans dode i 1716 fikk hver av barna 1622 rdr. 
1 ort og 11 % sk. ved skifteU). Og etter mora som dode to ar 
senere, fikk de hver 1878 rdr. 5 ort 11 sk. Mye av dette sto i 
fast eiendom i og ved Bergen. 

I likhet med forgjengeren sin fikk ogsa Montagne atskillig 
spetakkel med bakklendingene. Bakke kirke ble jo ferdig i de 
forste ara han virket i bygda. Men mange av bakklendingene 
var gjenstridige. De ville ikke ga til den nye kirka nar de 
skulle ha utfort en kirkelig handling, og de foretrakk den 
gamle bykirka si ved de vanlige gudstjenestene og. Pa denne 
maten mistet Montagne og bispen noe av inntektene, og sa 
mater vi gjentagne ganger Montagne som anklager i byting
protokollene. Srerlig er det en Brynild reipslager som har vrert 
standhaftig imot den nye tingenes tilstand. Det er til og med 
folk som £lytter fra forst aden og inn i byen for kirkegangens 
skyld, og det kunne jo ikke vrere sa morsomt for presten 
akkurat. Ellers nevnes han i kapitelsboka i samband med ei 
ekteskapssak. Her far vi vite at han hadde vrert syk i 1720 
og hadde hatt svogeren Jens Bloch til a vikariere for seg ei 
stund. Montagne gir inntrykk av a ha vrert en dyktig prest. 
Han dade i 1726. 

Kona hans het Johanna Bloch, datter av prosten Christen 
Bloch i Selbu. 

I lang tid hadde bygda hatt prester som ikke var verre enn 
folk £lest. Men etter Montagne kom det en visepastor som ikke 
var mors beste barn. Det var Anton Brunbass) fodd i Trond
heim 27. april 1700. Far hans var kjopmann Bryen Olfversen 
Bass, som var innvandret fra Nederland og bodde i den na
vrerende Drotninghauggarden i Sondre gate. Mora var 
Catharina Matiasdatter Krenckel, en tronder av tysk rett. 
Anton ble immatrikulert som privatist fra Trondheim ved 
universitetet 22. august 1719. Han fikk eksamen med karak
teren Haud illaudabilis bade til teoretisk og praktisk eksamen 

1) Bergens skifteprotokoll nr. 1. I fol. 1-191. I statsarkivet i Bergen. 
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i desember aret etterl). Biskop Krogh kalte ham til kapellan 
i R0d0Y 15. april 1723, og den 7. mai ble han ordinert. Fra 
R0d0Y kom han til Strinda som Montagnes ettermann. Etter 
en notis i kapitelsboka var kallsbrevet datert 9. november 1726, 
men det fikk kongelig konfirmasjon f0rst 4. februar 17292 ). 

Fra begynnelsen av 1727 og til 1755 matte bygda sa trekkes 
med denne mannen, som var sa helt uskikket for gjerningen sin. 
Vi m0ter navnet hans igjen og igjen i de kildene hvor folk heist 
ikke vii ha navnet sitt nevnt: justisprotokoller, geistlige justis
b~ker og bytingb0kene. Alitid er det noe galt med ham. 

I de borgerlige justisprotokollene m0ter vi Brunbass stevnet 
for gjeld den ene gangen etter den andre. I 1750 blir han sale
des d0mt til a betale klokker Borchgrevinks d0dsbo 100 rdr. i 
skyss- og nattholdspenger som han ikke hadde betalt i rett 
tid. Til med etter at han var blitt avsatt hadde han sak gaende 
om slike penger til klokker Due, og ble da d0mt til a betale 
47 rdr. Ellers skylder han prokuratorsalrer og betaler ikke 
tiende uten at retten ma tilplikte ham det. 

Kapitelsboka og justisprotokollene for Dalernes prosti gir 
imidlertid mer innblikk i de kirkelige meritene hans. Den 
uordenen i pengesaker som de borgerlige justisprotokollene 
melder om, gj0r seg gjeldende her og . . Brunbass skulle ha vise
pastoratet pa samme betingelser som Montagne. Han hadde 
betalt 50 rdr. ariig av de uvisse inntektene til bispen, mens 
bel0pet tidligere hadde vrert 20 rdr. Om dette ble det stadig 
krangel. Bade biskop Krog, biskop Hagerup og biskop Harboe 
matte fa Brunbass d0mt til a betale det bel0pet de var blitt 
enige om, og presten pmvde a trenere sakene pa aile slags 
vis, slik at det bade for Krogs og Hagerups vedkommende hie 
d0dsboet han fikk a gj0re med. Overfor Krog ble for resten 
saka ordnet ved at Brunbass innmmmet at han hadde urett, 
slik at det ble et slags forlik i ellevte time3 ) . 

1) Distinctionsprotokol 1707-54 i Rigsarkivet .. K0benhaVD. 

2) Erlandsen sier at Brunbass bIe kapellan i Stjendal 1729 og korn til 
Strinda f0rst i 1734: bette er en feil' som gAr igjen hos aUe som 
er avhengige av E., hI. a. G. Saxvig: Strindens Prrester efter Re
formationen s. 8. Samme feB fins ogs!\. i T00der og Bulls manu
skript o,m geisUigheten i Vi~enskapsselskapet, som E. har benyttet. 

3 ) Gjessing: Jubellrerere I s. 440 ff. 
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Det var imidlertid mye a si pa embetsf0rselen til Brunbass 
ogsiL Gjennom hele prestetida si har han saker gaende om den. 
Flere ganger hadde han forsett seg mot gjeldende loy nar det 
gjaldt skrifte og kommunion. Her lot han nemlig folk fra 
andre menigheter som skulle sta til offentlig skrifte komme til 
strindakirkene, hvor frerre kjente dem, ja han hadde ogsa 
antatt folk fra byen til privat skrifte, mens de skulle ha statt 
til publiqve absolvering. Apenbare syndere hadde ogsa fatt 
ga til alters for ham uten at han refset dem slik som tidens 
skikk krevde. Nar Brunbass sa var blitt d0mt ved prosterett, 
appellerte han til kapitelsrett, hvor utfallet matte bli det 
samme. Han var ogsa anklaget for at han hadde meddelt 
sakramentet til ei syk jente pa Bakklandet pa en forunderlig 
mate. Antakelig av frykt for smitte hadde han gitt avl0sning 
uten handspaleggelse og latt mor hennes gi henne vinen og 
bmdet, mens han selv holdt seg sa' langt borte fra senga som 
rad var. Bade den syke og de andre som var til stede, ble for
arget og tvilte pa om altergangen var gyldig. Prosteretten 
d0mte ham til pengebot. Aret etter, i 1735, kom saka opp i 
kapitlet etter at Brunbass hadde appellert. Kapitlet stadfestet 
imidlertid dommen og bemerket at egentlig hadde han for
brutt embetet sitt. Men da en gikk ut fra at han ville ta seg i 
vare for ettertida, skulle man ikke ga sa strengt fram mot 
ham'). Men det gikk ikke a la nMe ga for rett i lengden. 
Nye misligheter av samme art kom til. Det ble ny prosterett, 
som d0mte ham fra embetet. Brunbass appellerte til kapitlet, 
som stadfestet dommen 17. juli 1748. Han burde imidlertid 
innstilles til' «Hans Kongl. Mayestrets h0jmildeste Naade paa 
andre Streder». Brunbass appellerte imidlertid denne dommen 
og. Den ble sa behandlet ved overhoffretten, som eiendomme
lig nok opphevet dommen og bare ila ham en liten penge
straff. Det var 25. februar 1750. Enna skulle Brunbass fa 
fortsette i fem ar. 

Men na gikk det for vidt. Han hadde for eksempel tilbudt a 
avlegge ed pa noe som aile visste var usant. Han jagde 
kona si bort heimefra og plaget henne pa aile vis. Fra menig-

1) Smt. om disse sakene Saxvig: Strindens Prrester s. 11- 12. 
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heten innl0p det stadige klager over drukkenskapen hans og 
gjerrigheten som var blitt et ordsprak i bygda. Under en 
altergang hadde han til og med ikke unnsett seg for a komme 
med en ufin vits med tilf0re av at menn og kvinner skulle 
knele pa hver si side av alteret. Dette gar fram av et brev 
fra biskop Nannestad i 1749. 

Nar en sa leser i bispens visitasprotokoll at Brunbass preket 
uforsvarlig slett, og at han ikke bekymret seg om ungdom
mens opplrering, skj0nner vi at han ikke var den rette mann 
pa rette plass. N annes tad sier om ham ved visitasen i 1753: 
«Han er af Naturen ikkun slet begavet, haver ved Flid aldrig 
S0gt alvorlig at forbedre sit Pund, men er nu ved Drukkenskab 
og uordentlig Levnet ganske fordervet. » At folk sluttet a ga i 
kirka til en slik prest er bare rimelig. 

Endelig Iyktes det for Nannestad a fa Brunbass bort fra 
stillingen. Han sluttet mot a fa tilsagn om 100 rdr. i arlig 
pensjon av ettermannen, Fra april 1755 trakk han seg til bake' 
og levde som bonde pa Teslia, som han hadde kj0pt straks 
han kom til bygda. Han atte ogsa Overvik. 

Brunbass var gift med Karen Helene Wium, datter av stifts
skriver Wium i Trondheim. Brylluppet sto 20. april 1728. 
Brudens forhapninger pa den dagen ble nok dessverre ikke 
oppfylt. Hun d0de av trering og ble begravd i Lade kirkes 
gravsted 31. mars 1761. Samme ar d0de ogsa datteren Karen 
Sofie Amalie 25 ar gammel av trering og ble begravd sammen 
med mor si under golvet i Lade kirke. Da skiftet etter fru 
Brunbass ble holdt aret etter, levde S0nnen Anton, som imid
lertid ogsa d0de ugift. Brunbass hadde ikke sa fa b0ker, 
forteller skifteprotokollen. Men i studerstuen sto ogsa 16 
bouteller og ett gr0nt flaskefor med 8 flasker og tre sma 
flasker med tinnskruer. Boets aktiva var bare 205 rdr. nar 
gjelden var trukket fra!). 

Brunbasses vita avsluttes med f01gende ord i ministerial
boka for Bakklandet 10rdag 29. desember 1767:. «Kastet lord 
paa Velrervrerdige Hr. Anton Brunbasse gl. 68% Aar • . 

Den 13. april 1755 tiltrMte sa Simon Wolff embetet som 

1) Dalernes ProsUs skifteprotokoller Dr. 1 21. januar 1762. 

160 



• 

Sinwn W olff. 

vise pastor. Med egen hand har han skrevet dette inn i den 
eldste ministerialboka som er bevart for Strinda1 ). 

Etter hans eget vita i ordinasjonsprotokollen for biskopen 
i Nidaros er han f0dd i K0benhavn i juni 17282 ). Foreldrene 
hans var kj0pmann Lorents Wolff og Marie Mikkelsdatter. 

1 ) Ministel'ia lbok for Bakke 1727- 79 i Statsarkivet. Den omfatter 
ogsA. de andre sokna I Strinda . 

'l) Erlandsen oppgil' 1730, som er fell. 
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Foreldrene mistet det de atte ved K0benhavns brann og d0de 
dessuten tidlig. Han matte derfor slutte pa latinskolen etter 
seks ars skolegang og reiste fra hovedstaden. I Arhus kom 
han imidlertid inn i den lrerde skole og ble den 30. juli 1749 
immatrikulert ved universitetet. I to ar var han sa huslrerer, 
men tok eksamen i 1753 med Non i teoretiske fag og Laud 
i dimisspreken. Han fortsatte sa som lrerer ved Waisenhuset 
i K0benhavn. Imidlertid hadde han en god venn i Trondheim 
i biskop Nannestad, som hadde lrert ham a kjenne i Arhus da 
han var domprost der. Wolff reiste til Nannestad, som kalte 
ham til visepastor i Strinda. Kallet ble stadfestet av kongen 
4. oktober 1754. 

Wolff er kanskje den betydeligste presten Strinda har hatt. 
Han var en dyktig teolog og gikk for a vrere en stortaler. 
Flere av prekenene hans er trykt og kan tjene som eksempel 
pa talekunsten hans. Blant annet holdt han en preken ved 
hundrearsjubileet for enevoldsmakten. Den slutter slik: 

«- - - Og her ser jeg, s"de Frideric! dit Ansigt som en 
Engels Ansigt! - - Tilh0rere! Venner! Mrend og Bmdre! 
Saadan er den Person, sam Gud har givet eder til Regenter, 
den Frideric, den Monarch, den Enevoldskonge, som regjerer 
over eder! - - Nreppe har han Lige, aldri kan vi fiJ. nogen 
bredre. Han er en stor, en ulignelig Konge. H0rer I ikke hans 
Beskrivelse med f01elig Glrede? Forl0stes I ikke ved at beskue 
hans Billede, saa ofte I ser det? Vendter I ikke med Smerte 
paa den 10ksalige Stund og Time, da I maatte fa at se den af 
aile saa h0itelskte og aile igjen h0itelskende Kong Frideric den 
Femte? Nu I har hans L0fte, han vii maaske og engang be
s"ge eder paa dette Sted, han vii k~mme, naar det bliver 
beleiligt, glreder eder kun i Haabet, og vrerer forsekrede am 
hans Naade, der skal vrere eder som en Skye til sildekommen
de Regnl). » Prekenen er pa 274 trykte sider! Man hadde 
ikke ganske samme krav til predikanten da som na. Det er 
imidlertid tydelig at Wolff forsto a tale slik at folk ville h0re 
ham. I Gunnerus' visitasprotokoll for 1764 heter det da ogsa 

1) Jubelprrediken holden 16. Oct. 1760. Trykt i Trondheim pa Bakke 
menighets kostnad 1760. I Utdrag i «Nidaros» 25. sept. 1916 
ved O. Y. 
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at hr. Simon Wolff preket etter sedvane smukt og oppbyggelig. 
Kirkes0kningen var ogsa god, i motsetning til i forgjengerens 
tid. Derfor kan biskop Nannestad si i et brev til Generalkirke
inspeksjonskollegiet at «jeg kand med al Sandhed for Gud og 
Deres H0j-grevelige Excellence forsikre, at jeg holder hannem 
for den beste Candidato Ministerii i dette Stift for det Nrer
vrerende»l) . Forkynnelsen hans var ogsa sentralt kristelig, noe 
som ikke gar fram av kongeprekenen ovafor. Nattverds0k-

, ningen ble ogsa sterkt opparbeidd i Wolffs tid. Han var derfor 
godt Iikt i prestegjeldet, og han betydde noe for det andelige 
livet i bygda. 

De vitenskapelige interessene sine fikk han ogsa paskj0n
nelse for. 3. august 1765 tok han filosofisk magistergrad. 
I 1772 ble han medlem av Videnskapsselskapet, hvor han holdt 
<<inntredelsestale» 30. november. Han ble ofte brukt som taler 
i selskapet. B1ant annet holdt han minnetale over sin venn 
biskop Nannestad'). 

Wolff har vrert en bestemt og kanskje !itt stridbar mann. 
Overfor bispen hevdet han ved f1ere h0ve at han ikke kunne 
anses ringere enn en residerende kapellan, og han tillte ikke at 
bispen grep for mye inn og ville ut0ve sokneprestverdigheten 
sin mer enn i navnet. Han ga seg heller ikke sa lett nar han 
hadde satt seg noe i hodet. B1ant annet hadde han ei sak med 
J0rgen Omejer pa Bakklandet3 ). Wolff hadde nektet ham a 
ga til alters fordi han sklllle vrere utJagt til barnefar av ei 
kvinne fra Hitra. Til tr~ss for at Omejer hadde godtgjort at 
han var uskyldig, holdt Wolff pa sitt til han ble d0mt i kapitels
retten. Det tales her om Wolffs «Dlovlige Omgang og uretsin
dige Embeds Behandling». 

Det m0rke punktet i Wolffs Iiv var forholdet til det smukke 
kj0nn. F0r han ble ordinert, matte han reise til K0benhavn i 
et delikat rerend. Ei pike ved navn Karen Nielsdatter hadde 
nemlig utJagt ham som barnefar. Wolff m0tte i lIniversitetets 

1) Generalkirkeinspektionskollegiet. Pakke Innkomne Sager 1754. I 
Rigsarkivet, Kobenhavn. 

2) H. J. Wille: Samling av Minde-Taler, holdne i det Kongelige Viden
skabers Selskab. K0bcnhavD 1805. 

J) Bispearkivet pakke 15, Konsistorialretten. Dam 25. mai 1768. 
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konsistorialrett og avla ed pa at det ikke var ham, enda Karen 
holdt pa farskapet hans!). Fa ar senere var han oppe i en 
Iignende situasjon pa Bakklandet. Han losjerte i et hu s der og 
holdt egen tjenestejente, Anne Kjerstina Haldosdatter. Etter 
at Wolff ble gift , forsvant hun , men ryktet ville meget bestemt 
vite at hun hadde f att penger av presten til a r eise for fordi hun 
skulle ha barn. Wolff fikk saka inn for byretten i november 
1757 ved a stevne medhjelperne og andre som hadde nevnt det 
for ham. I mars 1758 ender saka uavgjort. Referatet er mer 
en roman enn en r ettsprotokoll. Men etter lesinga sitter en 
igjen med en stille tvil om presten var sa helt uskyldig. Enna 
verre var skandalen ved Wolffs annet ekteskap. Han ble gift 
annen gang 22. november 1764. 2. juli aret etter fikk ekte
parret en S0nn. Dette vakte forargelse, og flere ville ha ham 
suspendert. Bispen ba om opplysninger, og for it bote pa saka 
har Wolff sa rettet i ministerialboka fra 22. til 2. november 
og hevdet at barnet var 14 dager yngre enn det i virkeligheten 
var. Affreren var sikkert me get ubehagelig for presten. men 
den ser ut til a vrere dysset ned. Det vitner noe om den posi
sjonen han hadde at ettermrelet hans pa Strinda likcvel ble sa 
godt som det ble. 

Wolff atte Lade gard og bodde der. Han kj0pte garden av 
radmann Rasmus Graae, han som Gram0lna er oppkalt etter. 
Kj0pet gikk for seg i 1757, og skj0tet er utstedt til Wolff og 
kona Mette Margrethe, som var datter til Graae. Garden 
kostet 5000 rdr. Pa grunn av at Wolff var gift to ganger, ble 
det mye arvestrid om den2). Noen gardbruker hadde Wolff 
for 0vrig ikke vrert. 

Den f0rste kona til Wolff var Mette Margrethe Graae. De 
ble gift 9. juni 1757, og hun d0de pa barselseng 3. januar 1764. 
De hadde seks barn, men to d0de i ung alder. S0nnen Lorents 
ble sj0mann, og Rasmus d0de som underoffiser i Jylland. 
Datteren Anna Dorothea ble gift med prckurator H eide i Trond
heim, og Marie Fredrikke med kaptein K03hauw. - Andre 
gangen var Wolff gift med Susanne Pauline Munch, som var 

1) Consistorii Dom-Copiebog 1750- 1771. No.8. 26. februar 1755. I 
Rigsarkivet, Kobenhavn. 

2) Todal: Soga urn Lade, s. 151 ff. 

164 



enke etter brannmajor Collin pa Bakke. Far hennes var sokne
prest i R0d0Y. Hun d0de i Thomas Angells hus 12. august 
1813. De hadde f01gende barn: Fredrik Christian, som ble 
sokneprest i U1vik, Johannes Munch s6m hIe offiser, Simonetta 
Susanne og endeJig Johan Hammond, som ble korpssjef i Thj. 
Infanteribrigade. 

Wolff har etterlatt seg ei rekke skrifter, som fins oppreknet 
hos Erlandsen. 

Etter nyttar i 1778 ble Wolff syk. Ministerialboka melder om 
gudstjenester som matte sleyfes, og det kom vikarer i staden 
hans. Han dede pa Lade 1. april. Bade i Lade, Malvik og Brats
berg kirker henger det bildet av ham som er gjengitt ovafor. 

Blant de vikarene som tok Wolffs gudstjenester pa slutten 
var ogsa Peder Schielde1"Up. Han skulle ogsa bJi ettermannen 
hans i visepastorat et . Peder Schielderup hie fedt 25. november· 
1744 i Steren. Far hans var kaptein Seren Schielderup og· 
mora het Theodora Marie Lemche. Han mistet tidlig foreldrene· 
sine. Peder ser ikke ut til a ha vrert noen srerJig fremmeJig· 
ungdom. Han forsekte seg i atskillige yrker, men til slutt ble 
det studering, kanskje mest etter patrykk fra formynderen. 
Den 23. juli 1764 ble han immatrikulert fra katedralskolen i 
Trondheim til Universitetet. Aret etter tok han filosofisk 
eksamen med Haud, men bade til t eologisk embetseksamen og i 
preken fikk han Non. I noen ar var han sa huslrerer bade i 
Danmark og i Norge. 11. februar 1773 ble han personellkapel
Ian til Vefsen og ble ordinert av biskop Gunnerus 23. april. 
I 1777 ble han personellkapellan ved Domkirka hos stiftsprost 
Irgens. Den 20. mai 1778 fikk han konfirmasjon pa kallet til 
vise pastor i Strinda. 

Om virket hans i Strinda har bade muntlig og skriftlig tra
dis jon holdt seg. I visitasboka for prostiet skriver prost Pare
Jius i 1804 at han preket oppbyggeJig og at ungdommen var 
ualminneJig vel opplyst. Bokferselen· hans var ikke helt i 
orden. Men i 1810 visiterte biskop Bugge i Lade. Dommen 
hahs er annerledes. Hr. Schielderup preket elendig, s ier han. 
Ungdommen var ganske forsemtl) . Dette siste stemmer med 

1) «Bispevisitasene I Trondhjems Stlft 1805-1841. Optegnelser av 
biskop dr. Peter Olivarius Bugge:.. Trykt i N orvegia Sacra 1936. 
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den tradisjon G. Saxvig forteller om Schielderup. De gamIc 
sa om ham at han slo lag med folk i allslags r att og t arvelig 
prato Han bandte for annethvert ord selv nar han var i preste
drakU). Saxvig forteller ogsa et par eksempler pa oppfor selen 
hans . Konfirmantene fra Malvik kom en dag i sla ttonna til 
forber edelse. Ut afor Ringve , som Schielderup atte, motte de 
presten som hilst e dem slik: «Hvem f .. t ror der e har tid til a 
sitte med dere i dag ! Pakk der e hjem og h jelp til med hoyet !» 
Da barna ikke uten videre gikk, ba han dem hjelpe seg med 
hoyinga. Det slapp han a be om to ganger . Da de sa skulle pa 
heimveien om ettermiddagen , ble de rikelig bever tet - blant 
annet med konjak! Da barna ikke ville drikke, sa han: «Dr ikk, 
gutter og piker ! Slikt noe bruker vi til t orstdrikk her pa 
Lanesset! » DEt er kanskje ikke a undres pa at mange fant at 
Schieiderup var en s torartet prest , mens de mer krist elig inn
stiite var fortviit over ham. Dommen over ham i bygda ser ut 
til a ha wert for skjellig. H an var sikkert ingen framrakende 
geistlig, og for sa vidt var det vel like bra om han hadde tatt 
ett av de andre yrkene han for sokte seg i. 

0konomisk satt han ei tid svrert darlig i det , srerlig da han 
hadde kjopt Ringve. Men en arv rettet opp dette ganske bra. 
Likevel klager han over sitt «saare ringe Indkomme». Og 
han uttaler onsket om forflyttelse til et bedre sted enn Strin
da2 ) . Han skulle imidlertid ikke komme herfra. I 1814 tok han 
avskjed og do de 23. oktober 1824 pa Ringve. 

Schilderup var g ift med Martine Lind, datter av skipper 
Christen Lind i Trondheim. Brylluppet sto 17. oktober 1779. 
Doden skilte ektetolkene at 19. juni 1800. Sonnen Soren overtok 
Ringve etter faren. 

Den siste visepastoren ble sa H enrik August Angell. Han 
var sonn av stiftsprost Jonas Angel og hustru Lydia og fodt 
5. mai 1788. Som den eldre broren sin, den senere stiftsprosten, 
studerte han teologi. Artium tok han i 1804 med Laudabilis. 
Til t eologisk embetseksamen 21. juni 1808 fikk han Haud. 
Men bade i kateketisk prove og pre ken fikk han ren Laud i 

1 ) Strindens Prrester s. 18. 
2) Bispearki vets p akke 35. Etterretninger om presteskapet. Schiel

derups brev a v 11. desember 1788. 
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1811. Karakterene hans , 
I 

var altsa betydelig bedre i 
enn formannens. Og An
gell var ogsa en uvanlig ) •. 
dyktig mann. I 1809 ble ' 
han lrerer ved den borger
lige realskolen og ved det 
militrere instituttet J 

Trondheim. Dessuten var 
han i seks ar fri villig' lre
rer ved s0ndagsskolen. 18. I 

november 1814 ble han ut
nevnt til Schjelderups et
terf01ger i Strindal}. Her 
var han til kongen ut
nevnte ham til sokneprest 

1 
I 

, 

j 

i Var Frue kirke 3. sep
tember 1840. 

Angell gjorde en stor 
innsats i Strinda pa flere 
omrader. Han var kom
munens f0rste og dyktige 

Henrik August Angell 

ordf0rer. Han var formann i landbrukslaget eller sogneselska
pet som det het den gangen, og gjorde her et utmerket ar
beid. Ikke minst var han ivrig etter a hjelpe dem som led 
n0d pa en eller annen mate. Etter alles omd0mme var han 
en rettenkende og velmenende mann som gjorde seg for
tjent til takknemlighet fra bygda. Ogsa som prest var han 
aktet og avholdt. Bugge sier om ham i visitasprotokollen , 
for 1821 at han preket «ikke ueffent, men har en uhreldig 
deklamation. Han cateciserede ogsaa gandske upaaklagelig 
og er en skikkelig Mand.» 

Ungdommen var blitt meget bedre i hans tid. Bugge visi
terte ogsa i 1824 og 1831. Han uttaler seg bedre og bedre om 
Angell og. arbeidet hans. Men i 1824 har den herrnhutisk an
stmkne bispen noen linjer om prekenen til Angell, som ellers 
var meget kristelig: «Men han synes ikke at vide ret Beskjed. 

1) Bispearkivets pakke 35. Oppgave over geistIigheten m. v. 1827. 
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Maaske s0ger han Sandheden. » Ved den siste visitasen sies 
det at han preket vakkert og oppbyggelig. 

Angell kj0pte Tyholdt, men gardsbruket 0dela 0konomien 
hans. I 1829 ble han opptatt som me dIem i Videnskapssel
skapet. Angell utga ogsa et par b0ker, blant annet en ledetrad 
for undervisning i dimsk rettskrivning for trondere. 

H enrik August Angell var gift med Anna Catharine, datter 
av veier og maIer Johan Lysholm i Trondheim. De ble vigd 
14. september 1815. De hadde seks barn, men tre av dem d0de 
i ung alder. De andre bar navna Lydia, Jonas og Johanne 
Cecilie. Angell d0de 6. april 1861 i Trondheim. Fruen levde 
to ar lenger1 ). 

F0r Strinda sa fikk den f0rstc faste soknepresten sin, 
bestyrte Niels Arnoldus Carlsen kallet. Han var s0nn av skiiJs
kaptein J0rgen Carlsen og Petronella f. Colbj0rnsen og f0dt i 
Dmbak 9. september 1805. Da han var atte ar gammel flyttet 
moren til Kristiania med barna, og han kom sa inn pa katedral
skolen der. Da han ogsa mistet mor si, ble han sterkt forsinket 
med studiene, men i 1829 fikk han artium med Haud. Noen ar 
var han sa huslrerer, blant annet has assessor Ove Bjelke Hoi
termann pa 0strat, hvor han traff sin tilkommende hustru. Han 
er den f0rste av strindaprestene som er utdannet ved det 
norske universitetet. 8. august 1834 tok han embetseksamen 
med karakteren Non. Ved prekenproven 28. i samme maned 
fikk han Haud, og i katekese Laud. Den f0rste geistlige virk
somheten sin fikk han i Oppdal som personellkapellan hos 
sokneprest Hagerup. Han ble utnevnt 15. juni 1835 og ordinert 
23. oktober. 

Fra 1. januar 1841 ble han konstituert som sokneprest i 
Strinda, en stilling som han hadde i n0yaktig 11 ar. I 1852 fun
gerte han sa som konst. res. kap. i bygda. Her var han en 
virksom mann. Blant annet var det han som fikk mesteparten 
av arbeidet med den nye kirka i Bratsberg. Han var en from 
mann med kjrerlighet til alt Guds rikes arbeid. Han var blant 
annet ett av de eldste medlemmene i Trondhjems Misjonsfor
ening2). Saxvig sier om ham at han ikke var noen srerlig 

1) Sm!. Thaulow: Personalhistorie s. 156. 
2) O. L. Gjonnes: Misjonsliv i Trondheim og Trondelag s. 79. 
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begavet predikant, men han var meget avholdt i bygda, og 
det hersket et inderlig for hold mellom ham og menigheten 
hans. Saxvig omtaler ham srerlig som den dyktige ungdom
mens veileder i konfirmantforberedelsen. Dette stemmer da 
ogsa med hans gode karakter i katekese. 

Carlsen kjopte garden Cathrinelyst ved Ronningsbakken og 
bodde der til han ble konstituert i kapellaniet. Da flyttet han 
til kapellangarden Dalen. 

Etter at han sluttet i Strinda, bestyrte han i tre ar Tingvoll 
soknekall. 26. mars 1856 ble han utnevnt til sokneptest i 
Grytten, hvor han tok avskjed i 1864. Da flyttet ha n tilbake til 
Strinda igjen , hvor han dade 10. juli 1866. Han ligger begravet 
pa Lademoen gamle kirkegard, som han selv hadde innvidd 
i 1844. 

Han var gift med Anna Margrethe Holtermann, datter av 
den nevnte assessor Holtermann pa 0strat. 

KLOKKERNE. 

Klokkerstillingen fortsatte pa samme vilkar som i 1600-tallet 
til a begynne med. I staden for klokkerspannet hadde klokker en 
framdeles ei tynne bygg og ei tynne havre, og dessuten klok
kertoll som ble betalt etter matrikkelskylden. Etter lista over 
krigsskatt i 1720 fores han opp med en inntekt pa 50 rdr., mens 
presten fores opp med 60. 

Imidlertid matte den nye ordningen med lrerere i hvert sokn 
komme til a berore klokkerstillingen. Det ble litt kompetanse
strid mellom lrererne og klokkeren, blant annet om hvem som 
skulle vrere med og forberede konfirmantene. Men ved bispe
skriv av 1. sept. 1797 ble det bestemt at de tre lrererne i hvert 
sokn skulle beskikkes til klokkere. Lade og Bakke fikk da fel
les klokker til a begynne med. I regnskapene for Bakke omtales 
for ovrig en klokkerdreng, som nok var nodvendig sa lenge de 
to kirkene hadde bare en klokker. 

For ovrig fikk klokkeren i Lade fri bolig pa den nye skolen 
som etter vedtak i 1819 ble bygd pa Eli plass eHer «Lykkens 
Prove». Han var fOI'stelrerer her. Fra 1805 ble eHers korn
ytelsen avskaffet til fordel for en fast sum pa 9 rdr. arlig til 
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hver av klokkerne. Dette skulle vrere godtgj0relse for renhold 
av kirka og ornamentene. Klokkerne s0rget ogsa for oblater til 
kirkene. 

Med hensyn til personalia sa er det forholdsvis fa opplys
ninger a finne. Den f0rste klokkeren pa 1700-tallet er Peder 
Olsen klokker. Som de andre klokkerne f0r stillingen ble delt, 
bodde han pa Bakklandet, hvor taksten over krigsskade i 1718 
rekner med et tap for ham pa 150 rdr. Han har hatt klokker
stillingen nesten en :nenneskealder. Den neste som nevnes er 
Fredrik Gustav Borchgrevink. Han d0de 17. sept. 1746 og ble 
etterfulgt av S0nnen Henrik Kristian. Han d0de i januar 1753, 
uten a etteriate seg noe. Bror hans provde a bestyre stillingen, 
men passet ikke som lrerer, og sa ble Jonas Due ansatt. Aile 
de tre siste hadde sak med Brunbass om skyss- og nattholds
pengene. Den 26. mars 1759 blir det sa utstedt kallsbrev til 
Hans Kroppe. Han d0de om varen i 1764, og i hans sted kom 
student Melchior Fredrik Junghans, S0nn av prost Junghans i 
Troms0. Han mistet kana si aret etter at han kom til Strinda, 
Anna Dorothea Roager. Biskop Gunnerus gir ham attest for at 
han synger godt, og dette har vel hatt sitt a si for at han ble 
overflyttet til domkirka i 1778. Han fikk en annen prestes0nn 
som ettermann. Student Peter Kristian H0yer Carlsen tiltractte 
og hadde stillingen til han d0de i 1797. Han var fra Bj0rn0r 
og ser ut for a ha vrert en dyktig og a vholdt mann. Kona hans 
var f0dt Bejer. 

Det var etter Carlsens d0d klokkerstillingen ble delt. Da ble 
Lars Torgersen beskikket i Lade og Bakke. Han hadde en 
lang og virksom dag til han d0de i desember 1819. Etter ham 
kom Sivert Mathiesen fra Bratsberg til Lade, og samtidig ble 
lrerer Joh. Holm klokker i Bakke. Etter Mathiesen fulgte Iver 
Aas, som ble beskikket 26. januar 1827 etter a ha vikariert 
i stillingen et halvt ar. Arbeidstida hans ble kort. Alt den 1. 
sept. 1830 ble lrerer Chr. Lassen konstituert som klokker, og 
han fortsatte ut det tidsrommet vi na behandler. 

I Bratsberg ble den f0rste klokkeren Johannes Aas. Han var 
en mer enn vanlig begavet mannog en dyktig lrerer. Srerlig var 
han en flinkt tegner, som Statsarkivet enna oppbevarer flere 
tegninger avo I 1889 ble han klokker i Var Frue kirke i Trond-
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Lade omkring ar 1800. Akvarell av Johannes Aas. 

heim. Han var ugift og d0de i 1830. Etterf0lgeren hans ble den 
nevnte Sivert Mathiesen som senere kom til Lade. 

Den neste i rekken var Ole Refseth. Og i 1845 ble Kr. SiBther 
dimittert fra KliBbu seminar og straks ansatt som klokker og 
liBrer i Bratsberg. 

KRISTENDOM OG MORAL FRA PIETISME 

TIL HAUGIANISME. 

Ut gjennom 1600-tallet var det kirkelige arbeidet kommet i 
fast gjenge etter reformasjonen. En skyss- og nattholdskom
misjon fra 1706 og et brev i prostearkivet fra 1741 gir opplys
ninger om gudstjenestene i Strinda. Hovedsoknet fikk 40 guds
tjenester om aret nar en rekner med heUigdager og faste
prekener. Bratsberg fikk 19 og Malvik 21. Dessuten hadde 
Mostadmarka til a begynne med fire prekener som senere ble 
til en for aret, men fra 1778 var det forbi med gudstjenestene 
derl). De bIe holdt i ei stue pa sIutten. Til dette kom sa tjene
stene i Bakke kirke, sa presten matte ofte ha to prekener for 
dagen nar ikke bispen forrettet. Men flere av bispene talte 
jevnlig i den strindakirka som var Iettvintest for dem ana. 

1) Jens Kraft: Topographisk-Statistisk Beskrivelse over Kongeriget 
Norge, V. s. 612. 
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Strinda b0d sikkert pa mange srerlige forhold for det geist
lige ~rbeidet. I den omtalte kommisjonsbetenkningen heter det 
at Lade sogn talte 34 jordbrukende b0nder, 50 avlsgarder med 
tjenere eller lottemenn og 34 husmenn. Knapt 100 ar senere 
forteller Bing oss at hovedsoknet bestar av 118 matrikulerte 
garder og omtrent 150 husmannsplasser. Gardene eies for st0r
stedelen 'av byfolk, og bare 40 av dem er bebodd av b0nderJ). 
En stor del av menighetslemmene kom altsa bare halvveis til a 
h0re med. Selv om vedkommende bymann bodde pa garden, 
sto han oftest mer eller mindre pa avstand fra det kirkelige 
livet i bygda. Dette stilte sine srerlige krav til presten. 

Andelig sett levde en pa arven fra ortodoksien fram gjennom 
det 18. hundrearet. De nye signalene som var innvarslet av 
Spener og Francke skulle ikke fa synderlig innvirkning i det 
gamle erkestiftet. Pa sett og vis hadde den kretsen av prester 
som vi kaller Syvstjernen, vrert en forl0per for pietismen med 
dens krav om avgjort omvendelse og om at troen skal vise seg 
av gjerningene. Pietismen betydde en inderliggj0relse av tros
livet, men f0rte ogsa i sine utpregede former med seg atskil
lig hengehoderi som ikke var av det gode. Men retningen be
tydde sa godt som intet her i bisped0mmet, hvor en skulle 
trodd at jordbunnen var opparbeidd. Og var bygd danner 
intet unnatak her. 

Na er det selvsagt ikke sa godt a danne seg noen detaljert 
mening om den andelige situasjonen sa lenge etterpa. Noe vit
ner likevel det som folk leste om. I skifteprotokollene og auk
sjonsprotukoliene fra 1700 og framover til 1809 fins det ofte 
spesifikasjon over de b0kene boene atte. Det viser seg at orto
doksiens forfattere er best representert, og ett og annet av 
Johan Arnd forekommer. Ellers er den augsburske trosbe
kjennelse hyppig i bokskatten. Men vanlig bestar menigmanns 
bibliotek av Bibelen og salmeboka. Stort sett er b0ker en sjel
denhet. Noe synderlig pietistisk innslag er det altsa ikke blitt 
skapt pa den veien. Det var gjennom forkynnelsen folk flest 
fikk den andelige nreringen sin, og ingen av de prestene det 
gjelder har vrert pietister. Wolff matte i tilfelle vrere den som 
sto retningen nrermest. 

1) Lars Hess Bing: Beskrivelse over Kongeriget Norge s. 262. 
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Visitasberetningene til bispen vitner heller ikke om at piet
ismen hadde noe tak pa folk, tvert imot. Fra 1750-ara har vi 
noen ganske fyldige referater av biskop Nannestads visitaser 
i bygda. I Lade kirke var menigheten «ikun tynd», og ungdom
men var «heel ringe baa de av Mamgde og Saligheds forstand.» 
I Malvik viste menigheten som ogsa var ringe av tall, meget 
liten rerb0dighet for gudstjenesten, og om Bratsberg heter det 
at menigheten er «hel uskikkelig, der var neppe 10 av Menig
heden tilstrede, efter hvilke der dog over 2. Timer blev biet.» 
Ungdommen kunne bare litt av katekismen, men spurte bispen 
om meningen med svarene, gikk det i sta. Gunnerus har imid
lertid holdt visit as i 1764, og da var forholdene litt likere. Ung
dommen svarte bedre for seg 1 ) . Men alt i alt er det er m0rkt 
bilde vi tar av det andelige Ii vet pi\. denne tida. 

I lengden 0vde likevel pietismen innflytelse pa folk. Men det 
var mer indirekte. Gjennom lovgivningen ble det nadd resul
tater av varig verd. De viktigste lovene som kom, var sabbats
forordningen og loven om kirketukt av 1735. loven om konfir
masjon av 1737, autorisasjonen av Pontoppidans forklaring 
i 1738, loven om almueskolen pa landet av 1739 og kon
ventikkelplakaten av 13. januar 1741, som forb0d lekmanns
forkynnelse av omreisende predikanter. Na ble det ogsa opp
rettet et nytt kirkelig styreorgan med det halsbrekkende navn 
GeneralkirkeinspeksjonskollegieU) . 

Srerlig innf0relsen av konfirmasjonen betydde uhyre meget 
for det andelige livet, og likedan skoleloven og autorisasjonen 
av Pontoppidans forklaring. Og her satte pietismcn varige spor 
etter seg. Med konfirmasjonen fikk jo barna en ganske annen 
inngaende innf0ring i de kristne grunnsannhetene enn f0r. Det 
begynte ogsa etter hvert a bli flere bibler og nytestamenter ute 
blant folk. Biskop Sch0nheyder forlanger saledes ved en visit as 
i Strinda at den voksne ungdommcn skal bringe med seg 
biblene og nytestamentene i kirka, og barna lrereb0kene sine. 
Foruten forklaringa matte konfirmantene lrere lange stykker 
av Bibelen pa rams. Skolebarn skulle stilles opp i tre gr:lpper 
pa kirkegulvet, sier bispen, f0rst de som lrerer forklaringa 

I) Trondhjerns Biskop Visitasprotokoll 1732 - - 1770. 

2 ) Bang: D en norske kirkes Historie, s . 417 f. 
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utenat, so. de som kan den lille katekismen, og endelig de som 
bare hal' begynt po. den eller som bare leser innaboks enna,). 

Forklaringa, som altsa val' Pontoppidans «Sandhed til Gud
frygtighed», val' sikkert ei hard n0tt a knekke for mange m ed 
de 759 sp0rsmala og svara sine. Bortsett fra noen nrermere an
gitte sp0rsmal skulle alt kunnes ute nat. Greidde en ikke del, 
ble en «vist» . Denne utenatl reringa spilte s ikkert ei stor rolle 
for det andelige livet i bygda. Selv om det er forskjell pit dod 
viten og levende liv, hal' uten tvil denne konfirmasjonslesinga 
hjolpet mange i gudsforholdet deres. Folk fikk de kristnc \'e1'
diene i en moderat pietistisk form , som selv rasjonalismen ikke 
kunne komme noen vei med for alvor2 ). 

I det ytre folkelivet satte pietismen merkel' etter seg ved aile 
de strenge forordningene sine3 ). Ovafor er helligdagslovgiv
ningen nevnt. Den val' 0yensynlig ikke sa lett a overholde. I 
justisprotokollene fra 1736 og utover er det st adig saker som 
gjelder helligbmde. Spill og dans po. S0n- og helligdager ble 
straffet hardt. Likedan samling av folk omkring 01kruset eUer 
brennevinsflaska 10rdagskveldene. Folk forega iallfall til a be
gynne med at de val' i god tro. Jonas Selsbakk ble anklagd for 
a ha holdt samling med drikk og dans i huset sitt ei 10rdags
natt. Han hadde brygget et kvarter mal t01 og traktert gjestene 
sine med, «og hand som en eenfoldig Mand vidste ej at have 
gjort ilde derved», da grannene hans hadde holdt slike samlin
gel' f0r om ara. 

Et annet inngrep i det tilvante val' pietismens forbud mot a 
brere smykker og mot overdadig brudepynt. Flere ganger mel
del' justisprotokollene om menn som er stevnet «for deres BrJ
deI'S P0ntning mod Forordningen at vrere klredt. » Det virker 
ganske pussig nar Greis Verkland m0tte i rett en og la fram de 
klrerne kona hans hadde hatt da hun sto brud. Det val' et mdt 
sirses skj0rt og ei gr0nn t roie , og videre hadde hun et lerrets 
forkl re og noen blomster po. hodet. Litt eiendommelig er det 

1) Bispens kopibok XII 8. aug. 1788. 
~) Sml. Ivar Welle: Konfirmasjonens historie, i festskriftet Konfirma

sjon i den norslte Idrke gjennem 200 ar , s. 22 ft. 
3) De flestc forordninger fins i Fr. Aug. Wessel Berg: Kongelige Re

scripter 1600 .- 1830. 
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ogsa a h0re ei brud forsikre i retten at hun hadde hatt «hindes 
eget Haar med nogle Blomster paa Hovedet». A overtre for
ordningen kostet mest fire daler, . sa det var ingen billig for
n0yelse. 

Brennevinsbrenninga hadde valrt en vanlig skikk eller uskikk 
omkring pa gardene. Na ble brennevinspannene forseglet, og 
det fait folk tungt for brystet. Protokollene vitner om at en til 
dels slo seg sammen og br0t forseglingene for a bruke dem 
likevel. Fyll og slagsmal forekom temmelig ofte, skj0nt det er 
bedre enn i forrige hun drear. Fylla foregikk ofte i helgene, og 
da kom den ogsa inn under helligbr0de. Nils Engelsasen hadde 
drukket seg full en s0ndag etter at han hadde Valrt til alters i 
Bratsbergkirka og kom i slagsmal med Morten Digre. Som 
straff matte han sta til offentlig skrifte, b0te tre lodd s0lv for 
helligbr0den og dessuten betale ni riksdaler i mulkt for slags
malet. Det var fOr0vrig atskillige kroer og gjestgiverier i 
bygda, og de virket ikke til fremme av edrueligheten. Det var 
kro pa Ringve og pa Ranheim, pa Leirbrua og Bakklandet for 
It nevne de fornemste. I Deichmans matrikkel av 17231) heter 
det fOr0vrig under 0stre Ranum at «ingen Kroe fra Bachlandet 
paa dend Vej Wig Elven underveis efterdags maae holdis eller 
tilstedes, paa det Bunden og hans Folck som reiser til og fra 
Byen iche skal Qlive forf0rte til Fylderie, hvorved Deris J orde 
Brug og Arbeide bliver fors0mmet. » Men i markedsferda 
hendte det rett som det var at folk drev ulovlig salg mellom 
disse kroene og matte lide for det. Blant annet fikk Jon Hav
s tein og Ole Kystad bot for en slik forgaelse. 

Det sjette bud voldte framdeles store vanskeligheter. Under 
pietismen stiger tallet pa leiermal, noe som nok skyldes at 0V
righeten ble mer nidkjrer i tjenesten under de nye signalene. 
Ellers er det bedring i sedeligheten. Det var fremdeles b0ter 
og offentlig skrifte for leiermal, i grove tilfeller gapestokk. Om 
Johannes skolemester og Marit Jacobsdatter heter det i en dom 
for leiermal at dersom de ikke kall betale henholdsvis 12 og 6 
daler i b0ter, skal de straffes pa kroppen. 

De barbariske straffemetodene fortsatte, og de ble ikke 
mildnet under pietismen. Et avskrekkende eksempel har vi i 

I) I Riksarkivet. 
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justisprotokollen fra 1734. Christoffer Jonsen var funnet skyl
dig i hustrudrap sammen med Kari Roten. Han ble d0mt til a 
knipes med gloende tenger f0rst pa det stedet hvor drapet var 
skjedd, dernest tre ganger pa veien derfra og til retterstedet, 
og aller sist pa retterstedet. Deretter skal den h0yre handa 
hans hugges a v med ei 0ks, og siden hodet. Kroppen skulle sa 
legges pa steile og hodet og handa settes pa stake. Kari Roten 
skulle sta til offentlig skrifte bade .i Malvik og i Lade kirker 
og etter gudstjenesten sta to timer i kirkens halsjern pa hver 
stad. Sa skulle hun settes inn i Trondhjems tukthus for a ar
beide i jern pa livstidl}. 

Den retningen som avl0ser pietismen i kirkens liv, kaller vi 
rasjonalismen eller opplysningen. I stedet for pietism ens inder
lighet setter den fornuftens n0kternhet, og i stedet for pa Kristi 
frelsesverk legger den vekt pa de menneskelige dydene. Ret
ningen ivret for folkeopplysning, og tidsrommet da den hersket 
var stort sett ei framgangstid for bygdene. Det er f0rst· 
fram imot slutten av 1700-tallet den gj0r seg gjeldende. Rent 
kristelig sett har den kanskje ikke virket sa sterkt i Strinda. 
Noen egentlige opplysningsmenn av format var det hverken 
blant prester eller bisper, skj0nt biskop Sch0nheyder sam jo 
ofte preket iallfall pa Bakklandet, hadde en rem av huden. Men 
i lengden virket jo den utvatnede forkynnelsen til a svekke den 
andelige kraften blant folk, og sin virkning har dette vel gjort 
i bygda var og. Kristelig sett er tida omkring hundrearsskiftet 
inga god tid i det hele. 

Av rasjonalismens lovbestemmelser som fikk betydning for 
menighetene kan en nevne opphevelsen av det offentlige skrifte 
for leiermal. Det er ikke utelukket at ei hending i Strinda blant 
annet har medvirket til dette steget. I 1755 var en jomfru av 
det gode selskap kommet i ulykke. Hun het Anna Katharina 
Brunbass. Simon Wolff lot he nne da sta til skrifte ved en 
ekstraordinrer gudstjeneste og under falsk navn, ja til og med 
maskert2 )! Saka ble innberettet til Generalkirkeinspeksjons-

1) Strinda og Selbu sorenskriveris justisprotokoller nr. 7, 22. mars 
1734. 

2) Daae: Trondhjems Stifts geistl ige Historie, s. 193. 
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kollegiet og har vel hatt sitt a si. Vi kan tenke oss at den ogsa 
ble livJig kommentert blant strindingene! 

Ellers avskaffet rasjonaJismen ei rekke kirkelige festdager, 
sa tallet pa gudstjenester ble mindre. Tredjedagene i de store 
h0ytider, Heilig tre konger, Maria bes0kelsesdag og renselses
dag, St. Hansdag og Mikkelsmesse skulle na vrere vanJig yrke
dag. Bare velvilje m0tte nok dette ikke hos b0ndene. 

Noe av det som fikk mest betydning for det r ent andeJige 
og kirkelige livet under rasjonalismen var innf0relsen av Evan
gelisk-kristelig salmebok. Denne boka har fatt det ettermrelet 
at den hverken var evangelisk eller krist elig eller i det hele 
no en salmebok. Den var et typisk produkt av rasjonalismen. 
Kjernesalmene var omdiktet slik at det spesifikt kristelige var 
kommet bort til fordel for en utpreget almenreligi0sitet. Biskop 
Sch0nheyder var en varm venn av boka og ville gjerne ha den 
innf0rt i Strinda. I 1806 ble den tatt i bruk i Bakke. Tretten 
ar etter ble den innf0rt i Lade, og f0r tjueara var slutt sang de 
ogsa evangelisk kristeJig i Bratsbergl). Menighetene som var 
vant til Kingos salmebok, syntes nok at forskjellen var stor. 
Men kritikken forstummet etter hvert, og en avbleket kristen
domsform fant vei inn g jennom salmene. 

Det er neppe grunn til a tro at bygda sto som noe m0nster 
i a ndelig og moralsk henseende da haugianismens vekkelses
b01ge kom. Hans Nielsen Hauge forteller selv at da oppbyggel
sene i Leinstrand hadde virket slik at folk la av drukkenskap, 
banning og andre laster , 0nsket stiftamtmannen grey Moltke 
at han ogsa skulle komme til Strinda. F olket der trengte ogsa 
it fa avsky for drukkenskap og for den ufordelaktige brenne
vinshandelen med kj0pstaden, da de solte brennevin til bor
gerne i hele anker og kj0pte det igjen i drammer 2 ). Om noen 
virksomhet av Hauge i bygda melder imidlertid kildene intet, 
skj0nt han sikkert har r eist gjennom Strinda. En tradisjon vii 
vite at Hauge gikk sammen med en venn innover R0nningsbak
ken, og der traff de en som spurte om de skulle pa fisketur. 

1) Smt. N . J. Skaar: Den evangeli sk-kristelige Salmebogs Historie i 
Trondhjems Bisped0mme. 

:!) Beskri ve lse over Hans Nielsen Hauges Reiser, vigUgste Hendelser 
og Tildragelser, utg itt av Heggtveit og Kolsrud, s. 22. 
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da,» svarte Hauge saktmodig, «vi farer pa fiskeri, farer for a 
fange mennesker1 ). 

A gi noe bilde av haugianismens historie i Strinda er ikke 
lett. Det kommer av at retningen ikke ble noen bred folkebe
vegelse slik som f. eks. i Meldal eller Rennebu. Vekkelsen satte 
ikke preg pa bygda, det er mer de enkelte ledende haugianere 
sam trekker til seg oppmerksomheten. Men det ble en liten 
flokk av vakte fra hundrearsskiftet og utover. Og det er utvil
somt at bade haugedisiplenes forkynnelse og strenge kristelige 
liv bidro til a gjore folkelivet bedre. Her var det ogsa en god 
ting at prestene i bygda, bortsett fra Schielderup, gjerne sam
arbeidet med vekkelsens menn og sa virksomheten deres som 
en velsignelse for bygdefolket. Det var tilfelle bade med Angell 
og Carlsen, og senere ogsa med Essendrop. 

Den forste lederen blant de haugianske vennene som h0rte 
Strinda til var Arnt Bjornsen Solem fra Klrebu. Han var gift 
med ei av de betydeligste av kvinnene i Hauge-mrsla, Randi 
Andersdatter Lauvasen fra Tiller. Begge disse ble vakt av 
Hauge og reiste som forkynnere. Da de ble gift slo de seg ned i 
Trondheim, hvor Solem ble en rik mann. Blant annet kj0pte 
han Moholt, hvor han bygde nye hus og innredet kjokkenet i 
hovedbygninga til forsamlingssal. Rommet hadde plass til om
kring 100 mennesker2 ). Sen ere solte han garden til haugianeren 
Iver Iversen, og under begge disse eierne var kjokkenet pa Mo
holt et andelig sentrum for de vakte pa Strinda. Solem flyttet 
til Kristiania, men kom tilbake og kjopte Stavne. Han skilte ut 
parsellen Breidablikk fra garden og dode der i 1857, to ar for 
Randi Andersdatter. Begge er gravlagt pa Havstein kirkegard, 
hvor gravsteinene deres framdeles er a finne. 

Solem betydde mye som andelig midtpunkt for haugianerne 
i byen og bygda. Det samme gjorde Randi Andersdatter, som 
fOr0vrig ble sterkt grundtvigiansk pavirket under kristiania
oppholdet. Hun gjorde seg mer gjeldende enn mannen, som 
ikke var noen begavet taler. Sammen virket de for en opprik-

l) Saxvig: Strindens Prrester, s. 20. 
2) H. G. Heggtveit: Den norske Kirke det nittende Aarhundre, 

II s. 270. 
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tig kristendoms sak i kretsen omkring seg!). Soknepresten, 
Essendrop, var deres gode venn og en hyppig gjest i heimen, 
hvor han hadde mangt et ordskifte om andelige ting med den 
bega vede Randi. 

Haugianernes betydeligste mann i Strinda og en av de be
tydeligste i det hele, var imidlertid Mikkel Grendahl. Han var 
rennbygg, f0dt i 1775. Han ble ogsa omvendt ved Hauge og 
begynte som lekpredikant. Til a begynne med flyttet han tem
melig ofte, men slo seg sa til ro pa Havstein, som han kj0pte 
i 1823 med Arnt Solem som meIlommann. Foruten a vrere en 
framrakende gardbruker, fortsatte han forkynnervirksomhe
ten sin. Og enda mer gjorde han Havstein til et arnested for 
haugiansk liv og kultur ikke bare i Strinda, men i hele Tr0nde
lag. AIle lekpredikanter var velkomne der. Der ble holdt god 
kristelig husskikk. Hver s0ndag holdt Grendahl andakt for 
husfolket sitt, og han gikk ogsa eIlers omkring med Guds ord 
blant husmennene sine og blant grannene. Oppbyggelsene som 
han holdt bade 'i bygda og i byen, samlet mange folk, og det 
til tross for at han i likhet med Hauge ikke var det vi forstar 
ved en vekkelsespredikant. Talene hans var utpregede lrere
prekener, men baret av en sjelden modenhet og innsikt i Guds 
rikes hemmeligheter. Det er derfor ikke a undres pa at de~ 
haugianske innslaget etter maten var sterkere pa Byasen enn 
eIlers i bygda. 

Grendahl var stortingsmann i flere perioder fra s0ndre amt. 
Pa stortinget var han med og stemte for at j0dene skuIle fa 
adgang til riket i 1842. Han har ogsa etterlatt seg et skriftlig 
arbeid: «Hans Nielsen Hauges liv, Virksomhed og dennes F01-
ger» som han skrev i sine siste levedager2). Det vitner om stor 
lrerdom, men har en svakhet i forfatterens fors0k pa ikke a 
feIle no en selvstendig dom om noe forhold. Boka som er pa 80 
sider, virker derfor lite betydelig. Av st0rre verd er da et brev 
Grendahl sendte til grundtvigianeren pastor W. A. Wexels som 
hadde vrert inne pa muligheten av omvendelse etter d0den i et 
skrift han sendte ut. Dette brevet er mer en avhandling om 

1) Samme sted, I s. 215 ff og 252. 
2) Utgitt i Trondheim av svigersannen C. L. Simonsen etter Gren

dahls dad i 1849. 
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em net og innholdet vitner om at lekmannen Grendahl var en 
dyktig og skarpsindig teolog. Han tar avstand fra Wexels , men 
vil ikke vrere med pa noen ford0mmelsesdom over ham. 

Mikkel Grendahl var gift med Beret Mikkelsdatter Husdal 
fra Geitastranda. Hun var ei jevnbyrdig kone for ham. Sam
livet i heimen deres gjorde sterkt inntrykk pa aIle som kom 
i samband med demo Skildringa av Grendahls dod gir et bilde 
av hvordan det var der. Et par dager f0r han d0de, gikk hele 
familien til alters sammen med ham. Pastor Carlsen forrettet, 
men han sa at hans ord ble ringe overfor det herlige vitnes
byrd Grendahl avla om Guds nade. Hans siste ord var: «Jeg 
horer sang fra tronen! » Han gikk uta v verden med et smil. 
Dodsdagen hans var 18. januar 1849. Hans kone do de i 1858. 
Det var et forrykende vrer da Mikkel Grendahl ble fort til den 
siste kvilestaden sin pa Eli plass kirkegard. Men likevel hadde 
sorgetoget flere tusen deltakere. Det nadde fra Skansen til 
Torvet og var et synlig vitnesbyrd om den vyrdnad aIle hadde 
for den gamle Herrens kjempe fra Havstein1 ). 

Enna en av de ledende haugianerne horer Strinda til. Det er 
Iver Iversen, som altsa kjopte Moholt av Solem i 1822. Iversen 
var fodt i Lilleelvedalen, men vokst opp i Reisa. Han ble vakt 
ved Hauge personlig og flyttet senere til Trondheim hvor han 
var ansatt hos svogeren Henrik Mathiesen2). Etter at han hadde 
kjopt Moholt, fortsatte han den virksomheten som var begynt i 
Solems tid. Han talte selv i kjokkenet, og han sorget for at 
bade lekpredikanter og prester var hyppige gjester der. Ikke 
minst var Essendrop en skattet taler i proprietrerkjokkenet, 
hvor folk gjerne samlet seg for a hore ordet. Dette gjaldt ogsa 
nar Iversen forkynte selv. Som taler var han mild og evangelisk 
og forsto a lokke til Gud uten skremsler og press, forteIler 
Heggtveit om ham. Foruten i Strinda virket han ogsa som for
kynner eIlers i bispedommet og gjorde til og med noen reiser 
sor for Dovre. 

Som de fleste haugianerne var Iversen en utpreget kirkelig 

1) Sm!. Anders Gimse : H a ugianeren og demokraten Mikkel Grendahl, 
i Norvegia Sacra 1923. - H. G. Heggtveit: Den norske Kirke i 
det nittende Aarhundrede, I, S. 211 ff. 

2) Far til historikeren av sam me navn . 
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mann. Plassen hans i Lade kirke I 
sto sjelden tom. Og da han var ! 
blitt gammel og tungh0rt, sto han I 

i oppgangen bak prekestolen med 
d0ra pa klem og harte ssndagens 
pre ken. Menigheten kunne se det 
kvitharede hodet hans i d0r
sprekka. 

Helt fra han kom til Strinda var 
Iversen ivrig interessert for mi
sjonen og talte gjerne dens sak. 
Som taler i misjonsforeningene i 
bygda har han kanskje den st0rste 
betydning for det andelige livet. I 
de siste ara sine bodde han i byen. 
Hans kone Beret d0de i 1869. Selv 

[vel' Iversen. 

skulle han fa leve ni ar lenger. Han ble gravlagt pa Eli plass, 
hvor Mikkel Grendahl alt hadde kvilt i en menneskealder1 ). 

Det kunne nok vrere andre av haugianerne som fortjente a bli 
nevnt i ei bygdebok. Men vi far n0ye oss med a sIll. fast at selv 
om det ikke ble no en stor vekkelse i bygda, sa 0vde haugianerne 
sin innflytelse lenger utover enn en kan pavise. Helt alene om 
denne pavirkningen pa folkesjelen har de imidlertid ikke vrert. 
Br0dremenigheten var kommet til landet, og dens inderlige 
men litt ekstatiske kristendom kom ogsa til orde i Strinda i 
moderat form. Det ble en krets a v br0drevenner i byen, og 
biskop Bugge betydde etter den rasjonalistiske perioden sin 
mye ved den hernhutiske pavirkningen han 0vde. Ikke minst de 
bibeltimene han holdt i Bakke kirke omkring t'830, f0rte mange 
over til klarhet i gudsforholdet deres. Det var da ogsa noen fa 
hernhuter i bygda, srerlig pa Bakklandet. Som et kuriosum 
kan nevnes at den f0rste misjonreren vi kjenner fra Norges 
nyere misjopsperiode, var fra Bakklandet. Det var Hans Mar-

1) Sm!. Iversen: Heggtveit: Den norske Kirke i det nittende Aar
hundrede II s. 270 ff. - O. L. Gj0nnes: Misjonsliv i Trondheim og 
Tr0ndelag gjennem 100 il.r, s. 57 ff. - Henr. Mathiesen: Strindens 
Sparebank i 75 il.r, s. 163 ff. 
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tin Sand, d0pt i Bakke kirke 21. februar 1808. Han kom i sam
band med bmdrevennene og reiste ut til hollandsk Suriname l ). 

Vekkelsens mil de varvind matte fa det til a gro i bygda, selv 
om det ikke skjedde med stormskritt. Biskop Bugge nevner i 
visitasberetningene sine at enkelte av barna og ungdommen 
hadde Utt undervisning i kristendom heime. Det var i 1810, og 
det er rimelig at det er de vakte heimene det er tale om. Visi
tasberetningene i det hele ut over f0rste halvparten av 1800-
tallet gir inntrykk av at forholdene i bygda bedret seg smatt, 
men sikkert. Nattverds0kningen gar ogsa opp. 

Na spiller som nevnt skikk og bruk sin rolle her. Men nar 
Schielderup i 1813 sier opp vin- og br0dhaldet i kirkene, er det 
1500 kommunikanter pa f0rste halvar. Folketallet var da om
kring 3250. I 1824 var det pa noen tilfeldig valte s0ndager f01-
gende tall pa kommunikantene: Lade 27. juni 230, Bratsberg 
4. juli 53, Malvik 11. juli 102, Bakke 18. juli 196. Folketallet var 
da ca 4000 og det var gjennomgaende altergang hver s0ndag. 
Ti ar senere var folketallet 4500. 27 april var det da 171 kom
munikanter i Malvik, 4. mai 165 i Bratsberg, 8. mai, Kristi 
Himmelfartsdag, 236 i Bakke, 8. juni 296 i Lade. Og i 1844 var 
det 510 kommunikanter i Lade 3. nov., 205 i Malvik 17. nov., 350 
i Bakke 24. nov. og 195 i Bratsberg 17. oktober. Folketallet var 
da ca 5000. Bare en en kelt av kirkene kan komme opp imot 
den samlede summen i Schjelderups innberetning2). Her er det 
vekkelsesmrslens frukter en begynner a spore. 

Med hensyn til moralen sa skriver Eilert Sundt om Nordre 
Dalernes prosti i sin alminnelighet at drikken er noe folk setter 
pris pa. Fra ei bygd heter det at natte10periet finner sted 
i stor utstrekning og med den st0rste frihet. Det var i 18593 ). 

Men to ar etter heter det i visitasprotokollen for Nordre Da
lernes prosti4) at menighetens kristelige van del er pa samme 
standpunkt som f0r. Den kristelige erkjennelse har utviklet seg 

1) Erling Danbolt: Et hundrel\.rsminne i norsk misjonshistorie, i 
Luthersk Kirketidende nr. 12 for 1940. 

2) Strinda sokneprests ministerialbok i Statsarkivet. Til folketallet 
sml. Amund Helland: Topografisk-Statistisk Beskrivelse over 
Sendre Trondhjems Amt, I s. 190. 

3) Eilert Sundt: Om lEdrueligheds-Tiistanden i Norge, s 101. 
4) I sokneprestarkivet. 
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og virket bedring i det ytre liv. Drukkenskap er avtatt mye, 
der er mer stillhet og s0mmelighet enn f0r og nattel0periet 
er sa godt som opph0rt. Det er ingen kroer mer. Forholdene 
i Strinda later altsa til a ha vrert forholdsvis bra. Og at en ogsa 
her t0r se en virkning blant annet av haugedisiplenes innfly
teIse, kan det ikke vrere tvil om. 

Et trekk i det kristelige livet som skulle fa mye a si fram
over, tar sin begynnelse na. Det er det kristelige foreningsar
beidet. Biskop Bugge ga ut et misjonsblad «Efterretninger om 
Evangelii Fremgang i alle Verdens-Dele» i 1821-221). Dette 
blad gjorde sitt til a vekke kjrerligheten til misjonen, som da 
var helt ny innafor den norske kirke. Landets f0rste misjons
forening ble til i Stavanger i 1826, og i Trondheim ble det 
stiftet forening ti ar ~tter. Iver Iversen var en av stifterne, og 
Ole Sundland nevnes ogsa som en av de f0rste. Iversen ble ogsa 
styremedlem da foreningen ble reorganisert i 1843, og en m0ter 
en rekke go de strindanavn i medlemslista2 ). Mikkel Grendahl 
er med, likesa pastor Carlsen. Men Strinda matte jo fa sin egen 
misjonsforening, den f0rste kristelige foreningen i bygda i det 
hele. Den ble stiftet 25. februar 1849, og vi tar ikke feil i at 
Iver Iversen var primus motor. Sammen med Henrik Mathie
sen, Clemet Grendahl og noen til har han undertegnet protokol
len for stiftelsesm0te3 ). Siden har Lade misjonsforening vrert 
i virksomhet, og den har fatt mange avleggere bade for hed
ningemisjonens vedkommende og for andre formal. Ogsa den 
vaknende foreningsvirksomheten er tegn pa nYtt andelig liv. 

Men overtroen f0lger med i denne tidbolken ogsa. Justisproto
kollen forteller om Kiersten J0stensdatter at hun har truet 
grannekona si med a sprenge ihjel bade hest og ku for henne, 
og slikt kunne jo bare ei trollkjerring si. Det var i 1706. Tredve 
ar etter beretter samme kilden om en julekveld i Ole Heggda
lens hus pa Bakklandet. Det nevnes blant annet at det var halm 
pa golvet i stua. Enna holdt en altsa den gamle hedenske skik
ken med a la de guddommeliggjorte fedrene, eller omtydet 
Jesus og apostlene, fa sengene mens folket selv la pa golvet. 

1) Sml. Gjennes: Mlsjonsliv s. 8 ff. 
2) Gjennes s. 79 ff. 
3) Hyrden nr. 9 for 1939. 
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ug 1 blSpenS kOPlbOk tor H:JU star det et skriv til Brunbass 
om at det var forekommet «en grov og ugudelig Mishandling 
med at igienvise noget forkommet» i Lade sokn, hvilket «S0m
mer alle Christelige at brere h0jeste Afsky for». 

Ellers m0ter en den vanlige overtroen som knytter seg til 
prestene. Bade om Brunbass og Wolff ble det fortalt at de hadde 
studert i Wittenberg og der hadde lrert Sdrteboka utenat: 
De kunne 10se og binde djevelen etter som det passet demo Om 
Brunbass ble det fortalt at en tjenestegutt hadde lurt seg inn 
pa kontoret mens presten var borte og hadde lest i Svarteboka 
med den f0lge at Gammelerik plutselig sto inne pa kontoret. 
F0rst da presten kom ' igjen matte den uhyggelige gjesten for
svinne, og ,da manet Brunbass ham opp gjennom pipa. Gam
melerik holdt et forferdelig spetakkel pa Teslia den gangen. 
Fortellingen er ellers et vandresagn med en rekke trekk som 
fins igjen om mange andre presterl). Ogsa visepastor Angell 
trodde folk hadde overnaturlige krefter. Henrik Mathiesen for
teller i et manuskript at ei gammel syk kone pa Ranheim sa til 
en nabo: «A, na er jeg sa elendig, sa elendig, men kunne jeg 
bare fa mre ved samarien til presten Angell, sa. ble jeg nok 
bra». 

Overtroiske skikker i samband med fruktbarhetskulten holdt 
seg ogsa. I det hele er det andelige pulterkamret enna ikke ryd
det. Men 0ket skolelrerdom og bedre kjennskap til den rette 
sammenhengen i mange forhold trenger overtroen mer og mer 
bort. I?en trives heller ikke sammen med virkelig tro. 

1) Saxvig: Strindens Prrester, S. 13 f. 
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DE SISTE J-IUNDRE ARA 
BYGDA OG PRESTEGJELDET. 

Nar en kommer sa nrer opp til var egen tid som til 1850-ara, 
svinner liksom det historiske perspektivet for en. Det har hel
ler ikke vrert historiske hendinger i denne tida som fikk di
rekte innflytelse pa bygda. Derfor lar det seg vanskelig gj0re 
a trekke opp noen ytre historisk ramme. Men tida f0rer likevel 
med seg mange omveltninger. 'Det blir pa mange vis ei helt ny 
bygd vi far a gj0re med etter hvert som det siste hundrearet 
opp til i dag skrider fram. 

Ikke minst blir det ei hel omveltning i det 0konomiske livet. 
Svingningene utefra gj0r seg sterkere gjeldende enn f0r. Tallet 
pa selveiere stiger sterkt. Alt f0r var en begynt a selle det 
benifiserte godset. Na solte ogsa bymennene etter hvert gar
dene sine. Samtidig ble det mange flere bruk enn f0r. Opp
delinga av gardene setter inn, slik en ser det i gardshistoria. 
Industrien holder ogsa inntog i bygda i langt st0rre grad enn 
f0r. Det blir flere muligheter for folk. Likevel kjenner mange 
det for trangt. Amerikafeberen gjorde sin h0st i Strinda ogsa. 
Med stigende opplysning og videre utsyn blir tenkematen hos 
folk en annen. Den politiske interessen blir levende. Organisa
sjonenes tidsalder begynner. Bygda vokser langsomt, men sik
kert fram til det den er i dag1 ) . 

Byen gj0r seg ogsa mer gjeldende enn f0r. Tilfellet med 
Bakklandet var 'bare en forsmak pa det som skulle komme. 
De forstedene som enna la pa Strindas grunn, var blitt mer 
og mer bymessige2 ). En del av dem gikk over til byen i 
midten av 60-ara. Men byen at seg ut over de nye grensene 
ogsa, slik at det ble ei ny stor grenseregulering i 18923 ). Da 
mistet Strinda Rosenborg, Voldsminnt, R0nningssletta, Sings-

1) Smi. om forholdene i bygda Olaus Schmidts hidrag i «Strindens 
Sparebank Hundre Ar 1842 - 1942». 

2) Strinda grenser omkring 1850 fins n0yaktig i Henr. Mathie
sen : Strindens sparebank i 75 iir, s. 45. Mathiesens kilde er en 
notat av Essendrop. 

3) R0soch: Trondheims historie, s. 198. 
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aker, Vollabakken, Valan og 0ya. Pa den maten flyttet ei 
rekke a v de kjente stadene fra middelalderbygda inn i byen. 
For prestegjeldet betydde dette ei stor avlasting. Tettbebyg
geise i ei bygd har alltid vrert et problem kirkelig sett. Og 
dette problemet var en ikke ferdig med i 1892 heller. Byen 
har framdeles trengt ut over grensene sine, slik at det i dag 
bor fiere tusen byfolk i tettbebyggelse pa Strindas grunn 
rundt bygrensen. 

Ogsa pa en annen kant tapte bygda terreng. Malvik som i 
1891 utgjorde over tredjeparten av bygda i folketall, ble eget 
herred og eget lensmannsdistrikt. Skrittet var da ikke sa langt 
til at Malvik ogsa skulle bli eget soknekall. Herredstyret s0kte 
ogsa om dette og fikk anbefaling bade fra bispen og stiftsdi
reksjonen. Sistnevnte hadde tenkt seg at en da kunne inndra 
det residerende kapellaniet i Strinda, men da bispen fraradde 
det, ble dette vilkaret ikke tatt med i det end~lige skrivet til 
departementet av 21. august 1893. F0rst den 10. oktober 1896 
faIt det kongelig resolusjon for at Malvik skulle bli eget preste
gjeld fra begynnelsen av f0Igende ar. Den nye soknepresten 
skulle blant annet 10nnes med aIle prestelige inntekter i det 
gamle Malvik sokn av Strinda prestegjeld, og dessuten ha 
rentene av 2500 kr. av kapellaniets embetskapital. Det var litt 
over 2500 mennesker som na gikk over til det nye soknekaI
let! ). Om lag 3850 ble igjen i det gamle. 

Fra da av fikk Strinda prestegjeld de grensene det enna 
har. Etter hvert som ara har svunnet, er den opprinnelige 
bygda blitt mindre og mindre i omfang. Likevel har den i dag 
det st0rste innbyggertallet den noen gang har hatt, over 
20,000. 

Utskilleisen av Malvik f0rte seIvsagt med seg nye forhoid 
for den geistlige betjeningen av selve Strinda. Mindre endrin
ger ble det da av at ogsa Byasen i si tid ble forfremmet pa 
den kirkelige rangstigen. Etter at denne delen av bygda fikk 
egen kirke, var det rimelig at den ble eget sokn. Den verdig
heten fikk Byasen fra 1. januar 1911 etter kongelig resoIusjon 
av 27. august aret f0r. 

Gjennom hele denne tida var· prestegjeldet bUtt .betjent av 
1) Kallsbok for Strinda, i sokneprestarkivet. 
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en sokneprest og en residerende kapellan. Hvordan disse em
betene var ordnet og 10nnet, har vi en samlet oversikt over fra 
18701 ). 

L0nna til soknepresten oppgis til 753 spd. 10 sk. og spesifise
res slik: Tiende 253 spd. 10 sk., offer og offerskjeppe 155 
spd., betaling for brudevigsler 144 spd., barnedap 100 spd., 
barselkoners innledning 5 spd., jordpakastelse 33 spd., av kon
firmanter 35 spd. og for attester 10 spd. Denne lista gir et 
interessant overblikk over de mange kildene preste10nna skrev 
seg fra og likedan over prestenes arbeid. Den gamle skikken 
med innledning av barselkonene i kirka etter f0dselen var 
enna i bruk, men tydelig pa retur pa grunn av det lille be-
10pet som er oppf0rt. Embetet hadde ellers en kapital pa 
760 spd. som soknepresten fikk rentene avo Prestegar
den Berg var pa om lag 311 mal, og drifta ga et arlig over
skudd pa 300 spd. Presten skulle ha vedlikehaldet av hoved
bygninga, st0rhuset, et stabur, et halmskur og et forfallent 
vedskur. «Almuen» skulle s0rge for fj0s- og stallbygninga og 
ei borgestue. 

Kapellanen hadde ei 10nn pa 544 spd. Han fikk den fra f0l
gende kilder: Jorddrottlige rettigheter av usolt gods i preste
gjeldet 56 spd. 6 sk., jordavgift av solt gods 63 spd. 113 sk., 
offer og offerskjeppe om lag 237 spd. 42 sk., 10nn av sokne
presten 100 spd. og av konfirmanter 48 spd. 66 sk. KapeIlan
garden Dalen var pa 237 mal og ga et overskudd pa h0yst 300 
spd. arlig. Kapellanen skulle selv s0rge for vedlikehaldet av aIle 
husa. 

Til sammenlikning med disse l0nnene kan en nevnte at sokne
prestembetet ble kunngjort med 4000 kr. i 1918 og kapellaniet 
med 3000 to ar etter. Til dette kom alderstillegg, og inntekten 
av prestegarden for sokneprestens vedkommende. Denne inn
tekten har vrert stor pa grunn av bortfestinga av villatomter. 
Til gjengjeld har gardsavgiften til det offentlige ogsa vrert 
meget stor. Kapellangarden solte staten til blindeskole i 19052 ). 

og kapellanen fikk siden husleiegodtgj0relse og avsavnsgodt-

1) Thorvald Boeck: Efterretninger om Geistlige Embeder i Norge, s. 
521 ff. 

2) Sm!. Magnus Lie: Legater og stiftelser i Strinda, s. 76. 
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gj0reise for jordvei. Na er det innkj0pt en villa ved Strind
heim til kapellanbolig. Fra 1928 har grunnI0nna for sokneprest
embetet vrert 7800 kr. og for kapellaniet 7000 kr. 

Etter hvert som foiketallet steg og det ble nye kirker i bygda, 
ble imidlertid kravet om geistlig betjening st0rre. I 1934 sam
tykte sa kirkedepartementet i at det ble ansatt to hjelpepre
ster pa Strinda. Den ene skulle vesentlig vrere sokneprestens 
personlige assistent, men med bolig og virkefelt srerlig pa 
Tempe. L0nna hans ble utredet med 1800 kr. av det geistlige 
I0nningsfond og resten pa annen mate. Den andre nye stillingen 
skulle vrere knyttet til Byasen, hvor den nye hjelpepresten 
skulle f0re kirkeb0kene. L0nna ble satt til 4000 kr. med vanlige 
alderstillegg. Og endelig sju ar senere ble det sa opprettet en 
midlertidig hjelpepreststilling pa Ranheim. Ei 10nn pa kr. 4500 

• 
ble sikret i tre ar ved et bidrag fra Ranheim papirfabrikk pa 
10,000 og et offentlig og kommunalt tilskudd pa 3500 kr. Nar 
en sammenlikner disse hjeIpepresU0nnnne med sokneprest-
10nna for 1870, far en et tydelig inntrykk av at tidene har 
skiftet og pengeverdet med demo Enna klarere viser dette seg 
nar en tenker tilbake pa Henrik Lysters 12 rdr. i arsI0nn og 
14 rdr. i kosthoId! 

Om gUdstjenestene forteller oversikten til Boeck fra 1870 at 
hovedkirka Lade hadde tre s0ndager av fire og hver f0rste heI
ligdag pa de store h0ytidene. Havstein kapell hadde da den 
fjerde s0ndagen og annendagene. De to annekskirkene hadde 
gudstjeneste annenhver s0ndag og h0ytidsdagene skiftevis. Ved 
arhundreskiftet hadde MohoIt, Bratsberg, Havstein og Ranheim 
gudstjeneste hver annen s0ndag, mens Lade matte n0ye seg 
med hver fjerde. Og disse 12-13 gudstjenestene for aret matte 
den eidste og rerverdigste kirka i prestegjeldet ta imot som en 
skjerv annen hver gang fra oppkomlingene Havstein og Ran
heim1 ). 

Etter at de nye hjelpeprestene kom, ble det flere gudstjene
ster pa kirkene. Det ble ogsa tatt opp tre nye prekenplasser. Det 
var Leira bedehus og ungdomsiokalet «Varden» pa Tempe, og 
dessuten fikk en tillatelse til a bruke Den frie katolske kirkes 

1) De fleste nyere data i dette og de f01gende avsnitt fins i Kalls
bok for Strinda. 
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kapell pa Charlottenlund til gudstjenester. Fordelingen ble da 
slik: Hovedkirka 42 gudstjenester arlig, Lade 35, Ranheim 39, 
Bratsberg 30, Havstein 34, Leira 20, Varden 23, Charlottenlund 
16. Alt i alt kan en si at den geistlige betjeningen av Strinda 
prestegjeld na er som vanlig etter norske forhold. Det faller 
omtrent 4000 menighetslemmer i gjennomsnitt pa hver prest. 

KIRKESAK OG KIRKEBYGGING 

Med auken i folketallet fulgte ikke bare trangen til mer geist
lig arbeidskraft. Det ble ogsa sp0rsmal om flere kirker. I hele 
andre delen av 1800-tallet var dette sp0rsmalet i h0Y grad 
brennende i bygda. «Kirkesaka» ble en fast terminus i hele 
dette tidsrommet, og i aktene fins det atskillige temperaments
fulle innslag. Det var sp0rsmalet om ny hovedkirke eller even
tuellt to nye kirker det gjaldt. Det ble som kjent to , Strinda 
hovedkirke pa Moholt og Ranheim kapell. 

F0r denne striden blusset opp, hadde imidlertid bygda alt 
fatt ei ny kirke. Det var byasingene som 10ste kirkesp0rsmalet 
uten langvarige forhandlinger. Vegen fra Byasen til Lade kirke 
var kanskje ikke sa lang etter den tids mening, men det er 
rimelig at folket vestafor elva gjerne ville ha kirke for seg selv. 
I formannskapsm0te 30. mars 1850 ble det referert et skriv 
fra Harald Krogh pa Selsbakk om at en ved nyutnevning av 
prester matte fa med i tilsettingsvilkara at de skulle preke 
i ei eventuell ny kirke pa Byasen. Som vi har h0rt, ble dette 
vilkaret ogsa tatt med da de to nye presteembetene ble opp
rettet pa visepastoratets grunn. Og alt den 7. desember samme 
aret s0kte byasingene om a fa bygge kirke for egen rekning, 
mot at den tienden som f0r ble betalt til Lade kirke na matte 
ga over til den nye kirka fra de eiendommene som skulle sokne 
til den. S0knaden ble enstemmig tilrftdd og tillatelsen til kirke
bygging gitt. En gikk sa i gang med a samle inn bidrag, enten 
i kontanter, naturalia eller tilsagn am arbeidsytelse, og det 
lyktes a fa inn sa mye at en kunne greie seg med et lim av 
Opplysningsvesenets fond pa 2000 spd. Kirka ble oppf0rt pa 
Havstein og sto ferdig i 18571 ). 

1) O. J. Aalmo: Havstein kirke, s. 4 f. 
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Dette kirkebygget ble altsa til i fred. Nar det gjaldt hoved
soknet 0stafor elva gikk b0lgene atskillig h0yere. Som nevnt 
var det alt tidligere planlagt ei kirke pa Lykkens Pmve eller 
Eliplass, og ved plantingen pa kirkegarden her var det tatt 
omsyn til kirketomta. I 1840 la Mikkel Grendahl og Ole J. Tes
lien fram et forslag om kirkebygg her. Men saka ble ikke frem
met videre, det var jo for sa vidt ei overgangstid i prestegjel
det ogsa. 

I 1855 ble det imidlertid gjort fortgang med saka. Herred
styret valte ei nevnd som skulle uttale seg om trangen til nye 
kirker eller ny kirke. Medlemmer ble O. I. Soelberg, G. Olsen, 
Iver Iversen, 1. Mathiesen og A. Getz. Denne nevnda la fram 
innstilling den 6. juni 1856. Etter ei lengere motivering fore
slar nevnda at det snarest mulig ma bli oppf0rt ei ny kirke for 
Lade sokn pa den nye kirkegarden pa Lademoen. Denne nye 
kir ka skal hete Lade kir ke ! 1 ) • 

Det var altsa den gamle tank en som framdeles gikk igjen. 
Men aIle var ikke tilfreds med den. Aret etter foresIar Ole S. 
Overvig og L. Presthus at en i stedet skal utvide den gamle 
Lade kirke, og dersom det ikke lar seg gj0re, skal det oppf0res 
ei ny kirke i nrerheten av Granasen. 

Imidlertid var det kommet pa tale at forstedene skulle inn
lemmes i byen, og dette f0rte til at kirkesaka ble utsatt. Et 
utalmodig sp0rsmal fra «Mange av Hladesogns Mrend» i Adres
seavisa ble besvart med at en fikk vente til grensereguleringa 
var ordnet, og det var ogsa andre ting som sto i veien2 ). Det 
var ordf0reren O. Soelberg som svarte, og na ble det stille 
noen ar. 

Men avisene var na blitt alminnelig middel for folk til a fa 
fram meningene sine. Det gar fram av innlegga at det er blitt 
et rent stridens eple dette med kirkesaka. Den er framme i 
Adresseavisa bade i 1869 og 1~78, og en ser at bygdefolket 
har vrert levende interessert. Det er heller ikke a undres pa, 
dersom en skal tro det som avisskriverne holder fram. Lade 
kirke er blitt for lita, den ligger i en utkant av soknet. Folk i 
bygda har vennet seg til saknet av kirke, slik at st0rsteparten 

1) Skrivet i kommunearkivet. 
2) Trondhjems Adresseavis nr. 45 og 49 for 1858. 
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av strindingene na s0ker til bykirkene1 ) . Og 1890 heter det 
at Lade kirke er et alt annet enn tiltalende gudshus, sa ingen 
kan undres over at sansen for · kirkes0kningen er betydelig 
sl0vet. Ved visitaser og liknende h0ve har det hendt at halv
parten av menigheten matte sta utafor kirka2 ). 

Disse innsenderne vii gjerne legge skylda for at det ikke ble 
gjort noe, pa kommunestyret eller den nye kirkekomiteen. Srer
lig den siste far ga igjennom. 

Men endelig den 5. juni 1891 kommer komiteen med innstil
ling. Den er undertegnet av presten Berge og gar ut pa f01-
gende: 1. Ei ny kirke med om lag 800 sitteplasser og kirke
stue og stall skal bygges av tre ved Ormhaugen mellom Reit
gjerdet og Angeltf0a. 2. Lade gamle kirke skal vedlikeholdes 
forsvarlig og brukes med en gudstjeneste for maneden. Den nye 
kirka skal fa to. - Komiteen nevner at det har vrert talt om a 
bygge to nye kirker. Men det vii gj0re utgiftene om lag 20,000 
kr. st 0rre og dessuten forsinke saka enna mer3 ). 

Noen enighet ble det imidlertid ikke om dette heller. Lauritz 
J enssen hadde et avvikende forslag med tre alternativer som 
viser hvor delte meningene i bygda var. Enten skune en legge 
ned Lade og bygge ny hovedkirke ved Nedre Rotvoll og et ka
pen ved Nardo-Sunnland, eller bygge ny hovedkirke pa Moholt 
og kapell pa Presthus, eller endelig beholde Lade som hoved
kirke og bygge to kapeller, ett ved Nardo:Sunnland og ett ved 
Presthus'), P. Fjermstad, som na var med i komit een, hadde 
ogsa sine bemerkninger til innstillingen. 

Fra 1894 av begynner en a spille opp med det grove skyts i 
Adresseavisa. Na har frontene konsolidert seg. To partier som 
undertegner seg «oppstrindinger» og «nedstrindinger» f0rer 
et ordskifte som byr pa slike gloser som «vf0vl, ilterhet, upa
litelighet og tapelige selvmotsigelser». Oppstrindingene vii stort 
sett ha bygd ei hovedkirke ved Ormhaugen ener der omkring. 
Nedstrindingene representeres i framtredende grad ogs" av 
ranheimsbyggene, og disse vii verge Lade og ha et kapell opp-

1) Trondhjems Adresseavis nr. 169 for 1879. 
2) >> » nr. 9 for 1890. 

3) ., » nr. 158 for 1891. 
4) Skriv i kommunearkivet datert august 1891. 
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f0rt pa Ranheim. Ellers var avskyggingene mange blant kirke
sakens drabanter. Det gjorde ogsa saka mer 0mtalig at Lade 
kirke hadde 20-30,000 kroner i kapital, og dersom det skulle 
bygges pa Ranheim, mente appstrindingene at de ikke hadde 
rett til noe av pengene der. Soknekirka matte i tilfelle fa 
dem!). 

Skolekretsene fikk agsa h0ve til a uttale seg. Asvang, Nidar
vall ag Belbuan stemte for ny kirke i nrerheten av Reitgjerdet 
-Angeltr0a-Granasen-H0yset ag for fortsatt bruk av Lade 
kirke, men uten restaurering eller st0rre reparasjon. Salbakken 
krets ville ha hovedkirka nrer H0yset og gudstjeneste i Lade 
hver 6. s0ndag. po. Ranheim elUsket en imidlertid flere kirker 
enn den ene, og selvsagt da ei pa selve Ranheim2 ). 

Dokumentene ble trykt, sa aile kunne sette seg inn idem. 
Og det var sannelig ikke sa greit far herredstyret a skifte sol 
ag vind likelig. Det var vel dette som gjorde at herredstyret 
etter et benkeforslag vedtok a tilby Lade kirke som gave til 
byen po. visse betingelser! Heldigvis ble det ikke nae a v dette. 
Oppstrindingene ville til og med danne ei forening som skulle 
vareta kommunens tarv po. dette omradet3). 

Blant f0rerne pa Oppstrinda var lrerer Jacob Moxnes. Han 
stilte i mars 1895 et skriv til stiftsdireksjonen som en rekke 
bygdefolk var med og undertegnet. Her sies det at saka nO. har 
versert i arevis uten at soknestyret er kommet til noe resultat. 
Na 0nsker undertegnerne at det snarest rna bli bygd ei hoved
kirke midt i bygda. En er imat bilde at Lade kirke skal ga over 
til byen og likeens at det skal bygges et kapell pa Ranheim4). 
F0r skrivet ble sendt, var det holdt m0ter po. ymse stader i 
bygda der falk hadde uttalt seg far dette. Presten Berge ga 
skrivet pategning og sendte med resultatet av kretsm0tene fra 
aret f0r. 

Endelig ble det sa gjart vedtak i soknestyret. I mai ble det 
besluttet a appf0re ny hovedkirke pa en sentral stad. 10,000 

1) Sml. bi. a. T.hjems Adr. nr. 337, 338 og 357 for 1894 og nr. 11 'for 
1895. 

2) Strinda formannskap J. nr. 320/1894. 
3) T.hjems Adr. nr. 17 og 72 for 1895. 
4) Skrivet i kommunearkivet. 
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kr. av Lades formue skulle ga til kapell pa Ranheim, 3000 til 
restaurering av Lade dersom den ikke gikk over til byen. Den 
nye hovedkirka skulle fa resten. 

Pa Ranheim grep en selvsagt til med begge hender og valte 
straks byggekomite til a ta seg av saka. Ved kongelig resolu
sjon av 2. nov. 1896 ble det sa gitt tillatelse til a bygge et kapell 
ved Ranheim etter tegning av arkitekt Karl Norum. Det skulle 
bli ei langkirke av tre med 350 plasser. 

Ordskiftet fortsatte imidlertid om hovedkirka. Na gjaldt det 
s taden. Etter a ha innhentet anbud i det str0ket som kom pa 
tale, vedtok herredstyret a kj0pe tomt pa vestre Moholt. Det 
var imidlertid enna mange som holdt pa Ormhaugen, og et sam
talem0te pa Veiskillet uttalte misn0ye med plassen. Strindin
gene leste s ikkert Adressa med begjrerlighet i de dagene. Til 
sist erkl rerte bladstyret at en ansa ordskiftet for endt. 

I april 1897 ble det sa vedtatt a bygge ny hovedkirke pa den 
innkj0pte t omta etter tegning av arkitektene Solberg og Chri
stensen. Denne kirka hie tillatt oppf0rt ved kongelig resolusjon 
av 11. desember 1897. Den skulle were av tre og en reknet med 
500 plasser. Lade sku lie ga over til kapell nar den nye kirka 
ble tatt i bruk. 

Begge de nye kirkene skulle fa begravelsesplass.i) 
Enna gikk det etterd0nninger etter stormene over bygda. 

Men na var saka jo a vgjort, og etter hvert la b0lgene seg. Det 
str0ket som i grunnen ble minst tilgodesett var det oppover 
mot Leirfossen. Det ble stilt i utsikt ny veg opp Moholtlia til 
kirka, men den er ikke bygd enna. Men prestegjeldet fikk altsa 
ordnet forholdet med kirkehusa f0r hundrearsskiftet. Siden har 
en hatt de samme kirkene helt til i dag: Strinda hovedkirke, 
Lade, Ranheim, Bratsberg og Havstein. Men na er det begynt 
arbeid for a fa r eist smakirke pa Tempe og pa Berg. Srerlig 
Tempe og Valene smakirkeforening er kommet godt i gang 
med arbeidet. 

LADEKIRKE 

Kirkehusets historie pa Lade melder ikke om store hendinger 
i tida nrermest etter 1850. Der har vrert noen smareparasjoner 

1 ) Sml. oversikt over kirkesaka i T.hjems Adr. nr. 385 for 1897. 
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for a rette opp igjen det som tidens tann har 0delagt, litt ma
ling og tjrerebreiing og slikt. I 1855 ble det bevilget 100 spd. for 
a sette inn nye vinduer og for a utbedre d0rene og portene. Ved
likehaldet har gatt sin jevne gang fra ar til ar. 

«Kirkesaka» fikk selvsagt b0lgene til a bryte omkring kirka. 
Det var ikke bare tale om a nedlegge Lade eller degradere den 
til kapell, men det ble til og med forelagt tegninger til utvidelse 
mot 0st og S0r av den rerverdige middelalderbygningen. For
mannskapets protokoll for 1866 vitner om at dette alternativet 
har vrert atskillig dmftet. Men heldigvis ble det ikke noe av ut
videlsen. Den ville ogsa ha skjemmet huset s0rgelig. 

Imidlertid ble det et annet tilbygg. I Adresseavisa er en inn
sender ute noen ar senere og etterlyser det nye sakristiet som 
det har vrert tale om, men som kirkesaka har statt hindrende 
i veien for. Tilstandene na er uforsvarlige, heter det i innlegget, 
som begynner slik: «Hvor lenge skal pre stene ved Lade kirke 
sette helsen til ?»1) Innsenderen nevner at det for flere ar siden 
var s0rget for overs lag og tegning til sakristiet. Men det 
gikk over et ar etter at han skrev, f0r det ble bevilget inntil 
280 spd. av kirkens midler til oppf0relse av et sakristi vesent
lig overensstemmende med forslag av arkitekt Ebbell.2) Etter 
kirkens regnskapsprotokoll er det i august og oktober 1870 ut
betalt tilsammen 278 spd. 1 ort til byggmester Reckner for 
oppf0relse av sakristiet. I januar aret etter tilkjennega for
mannskapet sin takk til arkitekt Ebbell for uegenyttig assi
stanse ved arbeidet. Likesa takket en Tonning Owesen for 
pengebidrag til samme arbeid. 3 ) Sakristiet er det samme som 
enna star. Det ble bygd pa tomta til «det ladeske gravsted», 
som f0r var bygd inntil koret. Sakristiet er helt i stil med byg
ningen fomvrig. Det dekker riktignok for det nordre vinduet 
i koret, men dette er ikke opprinnelig i den navrerende st0r
relsen sin. 

I 80-ara sprakk ei av kirkeklokkene, og ved visitasen i 1887 
heter det at den ene klokka er ny. 

Mot slutten av hundrearet ma det en st0rre reparasjon til 

1) T.hjems Adr. nr. 72 for 1869. 
2) Formannskapsprotokoll nr. 3, 23. mai 1870. 
3) Formannskapsprotokoll nr. 3, 28. jan. 1871. 
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ved kirka. Kirkevergen, godseier H. Finne, gjorde opptaket til 
istandsetting, og den ble vedtatt til tross for at ordf0reren 
mente at det ikke hastet. Herredstyret tillot at 1500 kroner av 
de 3000 som var bevilget til reparasjon av den gamle kirka na 
ble brukt.l) Sa far en den store reparasjonen om sommeren i 
1898. 

Grim Saxvig har en artikkel om arbeidet i Adresseavisa et
ter at det var ferdig. 2 ) Han kaller det «en fullstendig restau
rering». Det er srerlig interi0ret det gjelder. Begge sidene i 
skipet ble rappet, finpusset og malt innvendig. De gamle stole
stadene med d0rer for hver stol ble kassert etter 150 ars tjene
ste. I staden fikk en vanlige benker, mens stold0rene ble brukt 

1) T.hjems Adr. nr. 19 for 1898. 
2) T.hjems Adr. nr. 308 for 1898. 
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som veggpaneling og pa den maten bevart. Begge h0ystolene ble 
tatt ned, og kirka fikk nytt golv. Prekestolen, som siden 1831 
hadde stittt i altertavIa, fikk plassen til Ladeh0ystolen pa nor
dre side av skipet. I altertavIa kom na den Kristusfiguren av 
sink som en fant a matte anbringe i staden for det maleriet av 
Vigeland som egentlig skulle ha vrert der. S0ylen under preke
stolen og ny d0pefont ble tegnet av arkitekt Norum og utf0rt 
ved Digres snekkerfabrikk. Trearbeidet ble vesentlig utf0rt av 
br0drene Gylland fra Horg, malerarbeidet av Marius Johansen 
med Skarphoel som svenn. 

Slik skildrer Saxvig det som ble gjort. Medaljen har imidler
tid ogsa ei bakside. Na forsvant den gamle klokkerstolen i koret, 
korskranken med trefigurene sine og Iikeens rodegruppen over 
korbuen. 1 ) Noen gamle stoler kom ogsa bort. D~t var til og med 
tale om a flytte bildene av Reinholdtsen og Lyster til Viden
skapsselskapet, men de ble bevart for kirka. Alt i alt gikk Lade 
kirke temmelig redusert ut av de nne restaureringen. Tidens 
smak hadde seiret over pieteten og kirkerummet blir kaldt 8g 
nakent. Bare altertavla og prekestolen livet enna opp med 
barokkfargene sine. Selv om det var mye som var forfallent 
av det gamle inventaret, hadde det fortjent en bedre lagnad 
enn a bli kastet pa skraphaugen pa denne maten. 

Interi0ret hadde altsa fatt en n0dvendig reparasjon. Sa kom 
turen til eksteri0ret. Men det matte vente lenge. F0rst i 1913 
ble det gjort litt. Da var kirkens formue oppbrukt. 10,000 var 
brukt til Ranheim kapell, likessa mye til den nye hovedkirka, 
og resten var brukt til reparasjoner ved Lade i tidens I0p. Der
for ble det na bevilget bare 1400 kr. til de aller n0dvendigste 
reparasjonene, end a professor Johan Meyer hadde gjort et 
overslag over dem og funnet at de ville koste 5000 kroner. Mur
mestrene Rachow & Iversen utf0rte sa reparasjonen midtsom
mers. Murene var da nesten uten kalk og taket og takrytteren 
'temnielig skmpelig. Na ble murene reparert og kvitlakert og 

1) Under Olavsjubileet dukket det opp en Kristusfigur hos en anti
kvitetshancUer i Trondheim. Den var angivelig funnet pi\. et loft 
i Korsvika og skulle skrive seg fra Lade kirke. En vet ikke hvor 
den nil. har taU veien. Det er mulig at det var rodegruppens 
Kristus. 
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gmnnsteinshj0rnene pusset. Taket ble ettersett og takrytteren 
forsterket. 1 ) Samtidig ble takhvelvet malt innvendig. 

Et nytt stykke inventar fikk kirka i orglet. Alt i 40-ara hadde 
pastor Angell plasert et orgel som han atte i kirka. Men han tok 
det derfra igjen, og klokkeren matte sa lede kirkesangen alene 
helt til Essendrop fikk kj0pt et fysharmonium i KrisUania i 
1862. Det var i br-Llk til reparasjonen i 1898, da det etter opptak 
av Grim Saxvig ble anskaffet et fern stemmers orgel fra orgel
bygger Fosnres. Det kostet 1650 kr., som pa 120 kr. nrer kom 
inn ved frivillige gaver.2 ) Orglet ble overlevert til menigheten 
20. oktober og brukt til Lade kirke fikk det nye moderne orglet 
den na har. Det er levert av orgelbygger J0rgensen, Oslo, og 
kostet 9900 kroner. Av dette var 1200 gayer. Det nye orglet 
som er pa atte stemmer, ble innvigd ved en konsert av Oskar 
Skaug 5. februar 1933. Alle disse orglene sto pa galleriet, som 
derfor har undergatt litt endring i tidens 10p. - . 

Som en skjemner er det store forandringer som er skjedd i 
den gamle kirka. Og det ikke bare til det bedre. Huset ville ha 
hatt en ganske annen h0ytid og verdighet dersom bade interi0r 
og inventar hadde stemt mer over ens med det opprinnelige, for 
sa vidt som en kan tale om opprinnelighet for inventarets ved
kommende. Den alminnelige kjenslen av dette f0rte til dannel
sen av «Foreningen til Lade kirkes restaurering». Den ble stif
tet 18. november 1935 og har helt til na hatt lrerer Johannes 
Bull Hanssen som formann. Foreningen har vrert meget drif
tig. Den har na om lag 120 medlemmer og en kassabeholdning 
som dekker det bel0pet restaurcringsfqrslaget lyder pa. Blant 
bidragsyterne star i f0rste rekke Strinda &parebank, som ved 
sitt hundrearsjubileum bevilget 20,000 kr. til arbeidet. Strinda 
kommune har ogsa vrert forstaelsesfull overfor oppgaven. 

Foreningen har s0kt sakkyndig assistanse hos arkitekt John 
Tverdahl og restaureringskonsulent Domenico Erdmann. Det 
er foretatt flere unders0kelser i kirka, og i 1938 forela arkitek
tens restaureringsplan ferdig. Den ble godkjent av kirkedepar
tementet med no en mindre endringer. Av planene gar det fram 
at den gamle korp~rtalen skal apnes og alteret flyttes til den 

1) T.hjems Adr. nr. 316 for 1912 og nr. 222 for 1913. 
2) Grim Saxvig i Folkebladet 8. desember 1899. 
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gamle plassen sin. Knefallet skal f0res tilbake til den gamle 
formen sin. Prekestolen skal senkes og fa. igjen den gamle for
men. Benkene skal ut, og kirka skal fa nye stolestader. Trappa 
til galleriet skal bygges inn i en lukket stol, og en tilsvarende 
stol kommer til pa s0rsida. Galleriet viI bli hevet litt. I koret 
er det en murpall sam na er innkledd med stygge trebenker. 
Her skal det settes inn nye. Videre skal sakristiet deles i to 
rom, og det skal anlegges sentralfyring under golvet. Ellers 
skal det gamle inventaret pusses opp. D0pefonden skal byttes 
ut med en ny. Det er tanken a felle inn Ellen Raverts gravstein 
foran knefallet. Av utvendige forbedringer kan nevnes, at 
vapenhuset skal pusses opp og hovedd0ra rekonstrueres. Det 
blir nye vindusrammer med blyruter.l) Alt i alt vii plan en 
rette opp igjen meget av det sam ei mindre forstaelsesfull tid 
har forflatet og 0delagt. Kirka viI igjen sta der som den dyre 
skatten den virkelig er. Arkitekt Tverdahls forslag lyder pa 
33,300 kroner, sam altsa na er sikret. 

Den ferste begynnelsen pa selve arbeidet med kirk a har for
eningen alt gjort. Det gjelder en ny Kristusfigur til den tomme 
plassen over korbuen. Figuren skjreres av treskjrerer Lynum, 
og utgiftene har foreaingen fatt beviIget av Bernt Solberg og 
hustrus legat til Lade kirke. Dette legatet skal brukes til kir
kens beste og var ved stadfestelsen i 1897 pa vel 2100 kr.2) 

Kirkegarden omkring Lade kirke ble lite brukt etter at en 
fikk den nye pa Eli plass. Myndighetene trodde nemlig at den 
var nedlagt, og f0rst etter at stiftsdireksjonen var lei av a gi 
dispensasjon for jordfesting der, viste det seg at kirkegarden 
aldri hadde vrert sI0yfet.3) Eli plass kirkegard ble derimot be
sluttet nedlagt 40 ar etter at den nye pa Moholt ble tatt i bl'Uk. 

Kirkegarden pa Lade trengte etter hvert til utvidelse. Det 
er lagt til flere stykker pa forskjellig tidspunkt, sa na er are
alet flerdoblet. Men den store folketilvekster. har f0rt med seg 
at gravene hurtig fyller ogsa den utvidede plass€!1. Pa kirkc
garden er det bygget et likkapell i mur etter tegning av arki
tekt Tycho Castberg. 

1) Referat i Nidaros 25. mars 1938. 
2) Magnus Lie: Legater og stiftelser i Strinda, s. 86 ff. 
3) Stiftsdir. kopibok XII b 4. desember 1862. 
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Tallet pa dem som har kvilt den siste kvile i Iy av Lade kir
kes rerverdige murer blir tusen pa tusen. Under de h0ye trrerne 
pa den gamle delen av kirkegarden opplever en sterkt sann
heten i dette at siektene skifter som 10v i lund i jordens frodige 
hage. Da de apnet ei gray i 1917, ble det funnet et signet fra 
1400-tallet med innskriften: «S(igillum) JON GUNNARS 
SON». Hvem han var, vet vi ikke. Men funnet knytter pa en 
egen mate band tilbake til siektene som svant. 

Organistposten i Lade og Havstein kirker har vrert kombi
nert helt til 1935. Faste organister har vrert Peder Hansen fra 
1889 til 1927, og Karen Vasseljen fra da og til 1935. Dette aret 
steg tallet pa prester til det dobbelte, og det matte en ny or
ganist til. Einar T0nne ble da ansatt i Lade kirke. 

Kirkeverger i denne tidbolken var krigsrad Holtermann til 
han d0de i 1857. Sa fuigte Morten Lossius. I 1876 kommer 
Lauritz Jenssen, i 1883 igjen Lossius. A. J. Backe avI0ste ham 
i 1890 og ble selv avI0st av H. Finne i 1896. Fra 1901 ble I. 
Gj0Ime verge bade for hovedkirka og Lade, men i 1909 fikk 
Lade igjen egen verge i Egil Holst. Etter ham fulgte Per Kvi
stad i 1914. I tiaret fra 1923 til 1933 var Chr. N0rbech verge, 
etterfuIgt av Hallfred H0yem. Den siste kirkevergen f0r stiI
lingen ved begynneisen av 1942 ble slatt sammen med forvaI
terstillingen ved Strinda sykehus, var Harald Stokke. Han til
tradte i 1937 og fratradte da forvalter Brynjulf 0yen ble verge 
for aIle strindakirkene unntatt Bratsberg. 

BRATSBERG KIRKE 

I de siste hundre ara er det ingen bevegede dager i Brats
berg kirkes saga. Kirka var ny og solid bygget. Derfor er det 
bare vanlig vedlikehald kildene vet a melde om. Det er lagt pa 
nytt tak et par ganger, og kirk a er blitt malt utvendig nar 
vreret har slitt malinga vekk. Tarnet har av og til vrert Iekk, 
sa det har vrert noen reparasjoner pa det. I 1912 ble det gjort 
en forandring med sitteplassene, og det ble panelt og malt. 
Men det er som nevnt bare det vanlige vedlikehaldet som ikke 
har sa stor historisk interesse. 
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Noe instrument hadde kirka ikke f0r i 1913. Da ble det kj0pt 
et orgel pa atte stemmer fra firmaet Olsen & J 0rgensen. Det 
kostet 3100 kr., og ble tatt i bruk annen pinsedag. Opptaket 
var g jort av prost Castberg og klokker Tollefsen. Formann i 
arbeidskomiteen var A. Flaten, som i et oppsett i avisene takket. 
for aIle de bidragene man hadde fatt, ogsa fra utabygds folk.]) 

Inventaret er ogsa i h0Y grad beriket ved ei prektig messing 
lysekrone som faller meget vakkert inn i interi0ret. 

Kirkegarden er blitt utvidet noen ganger. Den gamle kirke
garden ved Brat sberg gard ble nedlagt, og visitasberetningene 
melder om at gjerdet forfalt. 

Frk. Karen Vasseljen har vrert organist siden kirka fikk 
orgel. 

Noen kirkevergeprotokoll eldre enn arhundreskiftet fins ikke 
i arkivet . F0r ar 1900 var bonde P. Kval verge, fra 1900 til 1916 
bonde E . Viken , fra 1916 til 1934 A. Flaten , og fra 1934 til na 
bonde Arne Fjermstad. Bratsberg kirke skal framdeles ha sin 
egen kirkeverge, mens de andre kirkene altsa har fatt en felles. 

HA VSTEIN KIRKE 

Den nye kirka som byasingene bygde pa Havstein, ble r eist 
etter t egninger av domkirkearkitekten H. E. Schirmer. Det er 
ei langkirke av stein med om lag 250 sitteplasser. Den hadde 
en takrytter som sto halvveis inne pa t aket og halvveis pa en 
sokkel av st0pejern pa vestgavien. Der var prestesakristi pa 
nordsida av koret , men dapsbarna matte vente i kirkestua uta
for kirkegarden. Eieren av Havst ein, Anton P. J enssen , overdro 
tomt til kirke, kirkegard og kirkestue samt atkomstvei for en 
arlig avgift av 12 skilling. Dessuten skulle menigheten fa rett 
til a bygge stall for 20 hester uten avgift pa mermere fastsatte 
vilkar. 

Havstein kirke ble innvigd 30. november 1857. Kirkegarden 
hadde da alt vrert i bruk tre ar. Den ble innvigd av stiftsprost 
Essendrop 14. august 1854. Haugen ved Havstein egner seg 
utmerket til kirkestad bade pa grunn av den dominerende be-

1) T.hjems Adr. nr. 168 og 190 for 1913. 
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Havstein kirke. 
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liggenheten og pa grunn av de minnene som knytter seg til 
den. Her sto nemlig smia til Mikkel Grendahl, og i den hadde 
haugianerh0vdingen bedt mangen en b0nn og ofte samtalt med 
vennene om andelige ting. 1 ) Staden var vigslet pa for·hand. 

Kirka har imidlertid endret utseende siden den var ny. Tak
rytteren var et smertens barn. Det var vanskelig a fa det tett 
omkring den, og en var i tvil om den var solid nok. I 1900 ble 
den derfor tatt ned og det tarnet som kirka enna har, ble reist 
i staden. Det var tegnet av assistent ved stadskondukt0rkon
toret Gustav S. Olsen og oppf0rt av byggmester Erik SeInes 
for 3600 kr. Tarnet er av tre og det er neppe tvil om at det 
ville ha h0Vd bedre sammen med kirka dersom det hadde 
vrert av stein. Men pengene strakk ikke til den gangen det ble 
bygd. Byggekomite var Einar Janssen, Peter Wanvik og J. 
Hregstad. 

Trangen til et dapssakristi gjorde seg ogsa gjeldende. Og da 
kirka omsider kunne trenge til en st0rre reparasjon, ble disse 
to arbeidene slatt sammen. Det var i 1926. Kirkevergen arki
tekt Gunnar Stabell leverte tegningene. L. Hofstad, Jon Dahl 
og snekker Krokstad var byggekomite sammen med Stabell. 
Dapssakristiet ble bygd pa s0rsida av koret. Murmester Sverre 
Christensen patok seg murarbeidet og snekker Leinum pa Sels
bakk trearbeidet. Folk i bygda st~ttet oppunder med gratis
arbeid i stort omfang. 

Hovedreparasjonen av selve kirka ble st0rre enn' en fra f0rst 
av hadde tenkt seg. Taket matte stives av og mur og ribber ut
bedres. Interi0ret ble ogsa endret, idet vinduet pa bakveggen i 
koret ble murt igjen og en glorie malt pa veggen. Prekestolen 
som f0r hadde statt i korapningen, ble nil. flyttet ned i skipet. 
Det ble laget oppgang til den gjennom muren fra sakristiet. 
Na fikk kirka ogsa elektrisk lys. Malingen ble bes0rget av 
Gangasseter, men det ble ogsa utf0rt en del dekorasjoner etter 
motiver fra erkebiskopgarden. Resultatet av arbeidet ble 
meget vellykket. Det kostet alt i alt vel 21,000 kroner. 

Med hensyn til inventaret fortjener O. J. Laulos kopi av 
Thorvaldsens Kristus pa alteret a nevnes. Den skriver seg fra 

1) H . G. Heggtveit: Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede, 
I s. 211. 
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1863 og er skaret i eik. Laulo har skaret fern lignende kopier 
som fins i andre kirker, blant annet i Leinstrand. Av alterutsty
ret var det for 0vrig en del som gikk tapt ved brannen pa Hav
stein gard. S0lvt0yet var oppbevart der, sa det matte fornyes. 

Opprinnelig hadde kirka et fysharmonium, men i 1901 ble 
det innkj0pt et orgel pa seks stemmer fra orgelbygger Fosnres. 
Det kostet 1950 kr., som ble samlet inn i menigheten. Galleriet 
matte endres litt for a fa plass til orglet. 

Bla.nt inventaret rna en ogsa nevne d0pefatet. Det er av tinn 
og har innskriften: «Sal. B. K. M. H. M. 1715». I nyere tid 
har gardbruker Jakob Kjevik arbeidet iherdig for utsmykking 
av kirka. Da klokkene var sma, gjorde han opptaket til a skaffe 
nye klokker i 1929. De ble kj0pt fra Olsen N auen og kostet 
3865 kroner. Den st0rste har innskriften: «Land, land, land, 
h0r Herrens ord. Gitt til Havstein kirke ved innsamling i me 
nigheten». Den lille har innskriften: «Til Guds rere og menig
hetens gagn. Gitt o.s.v» Pa Kjeviks foranledning v~r det ogsa 
en damekomite med fru Nancy Ofigsb0 i spissen begynte a 
arbeide for a pryde kirka. Til attiarsjubileet i 1937 kunne der
for menigheten gle seg over at kirka fikk flere prektige gayer. 
Golvet fikk nye vakre tepper. Der ble hengt opp to nye mes
sing lysekroner, og lampetter pa veggene. Ellers kom der nytt 
alterklede, ny prektig messehakel, staker til alteret og enda 
noen vakre og velkomne gayer. 

Kirkegarden har mattet utvides i tidenes 10p. Der er bygd 
et likkapell av furut0mmer etter tegning av arkitekt F. Rode. 

Som organist fungerte farger Sch0lberg fra begynnelsen ;:tv 
og til 1879. Gamle folk minnes enna at han spilte med vatter pa 
nar det var kalt. Han spilte gratis hele tida. I ti ar hadde kirka 
sa ingen fast organist. Men i 1889 ansattes Peder Hansen. Han 
spilte til han som nevnt ble avl0st av frk. Vasseljen i 1927. 

F0lgeilde har vrert kirkeverger: E. Solberg 1857-65, E. 
Stabell 1865-95, Blomberg 1895-99, A. Rekstad 1899-1903, 
Otto Bj0rnsen 1903-07, O. J. Aalmo 1907-15, Isak Wanvik 
1915-25, G. Stabe1l1925-33, Sigmund Berg 1933-37, A. Bo
nesvoll fra 1937 til stillingen ble overtatt av forvalter 0yen.1) 

1) Det meste i dette avsnittet er hentet fra O. J. Aalmo: Havsteln 
kirke, Trondheim 1933. 
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KIRKENE PA RANHEIM 

Ranheim har ikke vrert kirkestad sa lenge. Likevel er det 
na den andre kirka menigheten har a samles i. Den mde hanen 
gol over den f0rste. 

Da soknestyret hadde vedtatt at det skulle brukes 10,000 kro
ner av Lade kirkes midler til kapell pa Ranheim, ble det holdt 
m0te av husfedrene i kretsen 19. mai 1895. Pa dette m0tet ble 
det valt en byggekomite som besto av Lauritz Jens!:sen, Marius 
St0re, Chr. Nielsen og L. Solberg med f0rstnevnte som for
mann. Denne komiteen arbeidet utrettelig de tre ara det tok f0r 
kirk a sto ferdig. Men den hadde folket med seg i arbeidet. In
teressen og offerviljen var stor. Det skulle jo mer enn ti tusen 
til. Kommunen bevilget 2000 i siste byggearet. Resten ble skaf
fet til veie ved utlikning pa skattebetalerne i kretsen, ved inn
samling av frivillige bidrag og ved basarer. 

Kirka ble ikke bygd pa Presthus som det var tale om f0rst, 
men pa ei tomt av Ranheim gard. Oppf0relsen og innredningen 
ble overdratt til byggmester Esp i Trondheim. Orglet ble Ievert 
av Adolf Fosnres. Kirka ble vigslet av biskop Skar 20. april 
1898. , 

Blant inventaret var ei vakker Iysekrone som ble gitt noen ar 
etter vigselen av Konsul 0rn. Altertavla hadCte foe lignende 
sinkkrusifiks som Lade kirke. 

Vi synger om at kirka er et gammelt hus. Det nye kapellet 
pa Ranheim skulle ikke fa oppleve mer enn en menneskealder. 
Den 25. januar 1932 slo lynet ned straks f0r midnatt. Kirka 
brente ned pa en times tid. Alt som ble reddet var alterutstyret, 
presteklrerne og litt av inventaret i sakristiet. 

En var straks pa det rene med at kirka matte bygges opp 
igjen. Formannskapet nedsatte en byggekomite pa fern med
lemmer. Formann var direkt0r Thorry Kirer, de 0vrige med
lemmene var prost Castberg, bonde Ole Brurok, byggmester 
Knudsen og snekker Anders Horrigmo. Tegningene til den nye 
kirka ble levert av arkitekt Roar T0nseth. Den har sitteplass 
til 306 mennesker, galleriet medreknet. Den ble bygd av et 
varigere materiale enn den som ble bytte for elden. Og etter 
kongelig resolusjon av 11. november 1932 ble Ranheim nye 
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Ranheim nye kirke. 

kirke tillatt oppf0rt pa ei annen tomt enn den gamle. Den nye 
tomta ligger h0yere og friere. Den er forrert av Ranhe~m Papir
fabrikker. 

Assuransen for den brente kirk a ble 90,050 kr. Den nye ko
stet om lag 97,000. F0lgende var entrepren0rer: St0pningen ble 
utf0rt av Ole Sandstad, Strinda, murarbeidet av T. Domaas, 
Strinda, trearbeidet av S. Rognmoe, Strinda, snekkerarbeidet 
av Leinums snekkerfabrikk, Selsbakk. Klokkene ble bestilt hos 
Olsen Nauen, og orglet levert av orgelbygger L0nseth, Stein
kjer. Den store klokka har innskriften : «Ringer jeg til kirke
m0te. kalder jeg til ro de d0de, altid er jeg Herrens tolk nar 
han samle sitt folk» . Pa den lille star det: «Kall pa gammel 
og pa ung». Orglet er pa 11 stemmer. 

I desember 1932 ble det holdt en enkel h0ytidelighet i kirka. 
De nye klokkene ble pr0veringt, og et blyskrin ble nedmurt un-
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Interi!JT av Rcmhei111 nye ldl·ke. 

der golvet i dapssakristiet. Det innehoider tegninger og ar
beidsbeskrivelse, gangbare skillemynter og en oversikt over 
kirkebygningens historie. 

Ranheim nye kirke ble innvigd 20. april 1933 av biskop St0-
reno Biskopen talte over Ef. 2, 14-22. Det er alles mening at 
den er et lyst og tiltalende kirkehus. I mange ting avviker den 
fra den vante kirketypen. Den er bredere enn vanlig i forhoid 
til Iengda, og koret har et stort alterbilde over bakveggen, hvor 
aiteret danner et framspring festet i seive veggen. Kirka er 
vakkert dekorert med bilder fra den bibelske historien og et 
stort korsfestelsesbilde over aiteret som straks fanger blikket 
nar en kommer inn. Den kunstneriske utsmykkingen skyldes 
fru direkter Kirer, maleren Frits Thaulows datter. 

Kirkegarden la omkring den gamle kirka. Omkring den nye 
er det bare et enkelt parkaniegg. Pa kirkegarden er det et lite 
likhus. 

Da hovedkirka pa Moholt ble ferdig, ansatte herredstyret 
Oskar Skaug som organist i Moholt og Ranheim. Han ble an
satt 26. november 1900 og virket i posten til 1917 da han ble 
ansatt i Var frue kirke i Trondheim. Han ble aviest av M. 
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Skogas. Da de nye hjelpeprestene kom i 1935 spilte Einar T0nne 
ved sida av Skogas i Ranheim. Etter at Ranheim fikk egen prest 
har Arnold Petersen vrert ansatt i posten der. 

Der har vrert fire kirkeverger f0r forvalter 0yen overtok. 
Bonde Lars Solberg var fra 1898 til 1912, kirkesanger 1. K. 
Stuenres fra 1912 til 1924, klokker Harald Kval fra 1924 til 
1936. Fra da og til 1939 var ingeni0r A. Nicolaisen kirkeverge. 

STRINDA HOVEDKIRKE 

Hovedkirka er yngst mellom kirkene i bygda. Den er ogsa 
st0rst, som rimelig kan vrere. 

Alt i 1895 hadde byggekomiteen' det f0rste motet sitt. Den 
besto da av dr. A. Sand, formann, direkt0r A. Backe, og Edv. 
B. Evensen. Denne komi teen arbeidet med forberedelsene. Til 
a foresta selve bygginga valte herredstyret en ny tremanns· 
komite 18. mars 1898. Det var dr. Sand, A. Tvereggen og N. H. 
Bugge. Varen etter frasa Sand seg formannsstillingen, men ble 
staende da en annen skulle bli oppnevnt til a bista arkitektene 
i tilsynet med byggearbeidet. Tvereggen frasa seg gjenvalg, og 
1. K. Stmm ble valt i stedet. Samtidig ble A. GrendahI nytt 
medlem. Det stadige tilsynet med byggearbeidet overtok Bugge. 

Pa oppf0relsen kom det inn fire anbud. Det som ble antatt 
var fra snekker O. A. Henriksen og 10d pa 27,500 kr. Oversla
get fra arkitektene inklusive alter, d0pefont og kullkjeller var 
pa 33,500 kr. Dessuten Ieverte ogsa Solberg og Christensen 
tegninger til kirkestue og stall. I kirkestua var det reknet med 
familiebolig, og den ble ogsa bygd etter planen. I avisene hevet 
det seg for 0vrig r0ster som mente at kirkestua la for langt 
unna selve kirka. Det var ogsa dem som var imot at kirka 
skulle bygges nord-s0r og ikke 0st-vest. 

Hovedkirka er ei langkirke med galleri over hovedinngan
gen. Pa galleriet star et orgel pa 12 stemmer fra Fosnres. Olsen 
& J0rgensen hadde ogsa levert anbud, men var 700 kr. dyrere 
enn Fosnres, som forlangte 4100. Alterarrangementet, d0pefont 
og prekestol er utf0rt etter arkitektenes plan. Aiterkarrene ble 
forrert av dr. Sand. Der er bade preste- og dapssakristi pa hver 
si side av koret. Kirka har vindusglass i blyinnfatning og no en 
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Strinda hovedkirke. 

l 
I 
I 

glassmalerier. Innvendig ble den oljet, utvendig kvitmalt. De 
to klokkene ble levert av Olsen Nauen. Den 21. juni 1900 10d de 
for f0rste gang ut over bygda fra tarnet. En kunne se folk sta 
og Iytte til klangen pa gardene omkring. Kirka var da enna un
der bygging. 
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Men utpa h0sten ble den ferdig. 18. oktober 1900 ble Strin
dens hovedkirke som herredstyret vedtok den skulle hete, 
innvigd av biskop Skaar. Det var en stor h0ytidelighet med 
stiftamtmann og andre autoriteter til stede. Herredstyret var 
m0tt in corpore. Biskopen prekte over evangeliet pa f0lgende 
S0ndag, 19. s0ndag etter trefoldighet. Vigselen skjedde i stra
lende vrer. Etter kirketjenesten var det festmiddag pa «Vei
skillet». 

Grunnen der hovedkirka star, er for en stor del leire. Derfor 
undres en ikke pa at Adresseavisa kunne bemerke at det er bl0tt 
og frelt omkring den i r eferatet fra innvielsen. Men for 0vrig 
heter det at den er vakker, srerlig treskurden pa alter , preke
stol og orgeP). Orglet ble ellers flyttet etter fern ars forl0p, og 
galleriet matte da endres en del. Ellers er det vesentlig det 
vanlige vedlikehaldet a melde om fra ara som er gatt. En av 
biskopene kalte ved en visitas kirka for en kvit svane som 
SV0mte i et gmnt hay der oppe pa Strinda. Men for noen ar 
siden ble den malt om igjen utvendig og fikk da en m0rkebrun 
farge slik at bildet passer ikke lenger. 

Siden grunnen pa kirkegarden bestar av leire, er det vanske
lig a bruke gravplassene om igjen etter den vanlige tida. Mo
holt kirkegard er derfor blitt stor hva vidden angar. 

Organistposten har som nevnt vrert kombinert med Ranheim, 
og Skaug og Skogas har sittet pa orgelkrakken i de 43 ara 
kirk a har statt. 

Kirkeverger har vrert I. Gj0lme til 1913, M. Aasen til 1918, 
J. Aigarheim til 1921, P. 0fsteng til 1925, o. Vasseljen til 1933, 
P. T. L0V0 til 1937, Per Moe fra da og til forvalter 0yen 
overtok. 

GEISTLIGHETEN. 

Helt til 1851 var det bare en prest i Strinda. Men etter at 
bygda ble eget soknekall fikk den altsa bade sokneprest og 
residerende kapellan , og i de siste ara ogsa hjelpeprester. 2) 

1) T.hjems Adr. nr. 314 for 1900. 
2) Biog rafier over prestene vi! en finne bl. a . i Aa lmo: Havstein Kirke, 

i Saxvig: S trindens Prrester, i A. J. La nge : N orges Gejstlig het i 
1914. Dessuten i bispens ordinasjonsprotokoll og i Kallsbok for 
Str inda. 
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80kneprest Essendrop. 

Sokneprestene. 
Den f0rste soknepresten var 

Bernhard Ludvig Essendrop.1) 
Han var oslogutt, S0nn av kj0p
mann Peter Essendrop og 
Marthe Marie f. Sf2Jberg. Han 
var f0dt 21. des. 1812. Han gikk 
Kristiania katedralskole, ble 
student i 1830 og cando theol. 
med Haud i juni 1834. 

I no en ar virket han sa som 
lrerer, blant annet ved Kristi
ania borgerskole. Men det var 
i Tmndelag han skulle gj0re 
livsverket sitt. I 1847 ble han 
den f0rste soknepresten til 
Bakklandet, og 27. nov. 1851 
ble han utnevnt til den f0rste i 

Strinda ogsa. Her virket han i 24 ar og sparte seg ikke. For
uten a vrere sokneprest ble han prest i Nordre Dalerne i 1872. 
Tre ar sen ere flyttet han tilbake til byen igjen. Den 11. des. 
1875 ble han nemlig sokneprest i Domkirka og stiftsprost i 
Trondheim. Fra dette embetet tok han avskjed i 1883. 

Essendrop var en uvanlig begavet mann. Han hadde ogsa en 
enestaende arbeidskraft. I Strinda var han mediem av for
mannskapet, ordf0rer i ei arrekke og forlikskommisrer. Mellom 
1862 og 1882 var han mediem av alle stortinga pa et par 
ar nrer. Her var han en frnmtredende mann, formann i flere 
komiteer, lagtingspresident og i atte ar stortingspresident. 
Han ble ogsa ridder av St. Olav for fortjenester i embetet sitt 
og i det offentlige liv. I Trondheim var han medlem av Viden
skap~selskapet og preses for dette i flere ar. 

Det var imidlertid ikke som det offentlige livs mann strin
dingene satte st0rst pris pa ham, men som prest. Han var en 
av si tids mest veltalende menn som samiet mye folk under 
prekestolen sin. Han skrev aldri prekenene sine, og de var i 
aiminnelighet korte. Han var en erfaren og varm kristen per-

l) Sm\.: Henrik Mathiesen: Strindens Sparebank i 75 Aar, s. 153 ff. 
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sonlighet som gjorde sterkt inntrykk, ikke minst som sjele
serger. Sorgen hadde han selv god kjennskap til, sa han forsto 
a trf2Jste som fa. Han kjente personlig hvert menneske i bygda 
og hadde et vennlig ord bade til hey og lay. Der hvor det var 
ned og sakn, hjalp han av et godt hjerte. Og d~ som gikk til 
konfirmasjonsforberedelse hos ham, fikk inntrykk som varte 
gjennom hele livet. Han samarbeidet gjerne med vekkelsens 
folk og var ogsa husvenn hos de ledende haugianerne. Alt i 
alt betydde han mer enn prester £lest for den bygda han virket 
i ogsa i andelig henseende. 

Blant virkemidlene hans var ogsa en dyp og ekte humor. 
Som eksempel pa det kan det forteHes at en mormonpredikant 
vakte atskillig rf2Jre i et av anneksene. Han var en meget fin 
mann med ikke mindre enn to frakker. En gang kjerte Essen
drop forbi mens han talte til en £lokk, og predikanten ville da 
fa presten til a diskutere med seg. Dette avslo Essendrop, og 
predikanten sa da hanlig: «Presten kjerer, men aposUene gikk 
de! » «Ja,» svarte Essendrop, «de gjorde det, men de brukte na 
ikke to frakker!» Det var nok til at mormonismen ikke kom 
lenger den gangen. 

Essendrop har gitt ut et par prekener og ei diktsamling 
sammen med J ergen Moe. 

Ekteskapet hans var bare kortvarig. Han ble gift 25. juni 
1843 med Charlote Augustine Elisabet Schenk, datter av mili
trerlege Johan Gustav Ulrik Schenk og Karen Margrethe f. R0n
ning. Hun var fedt 16. nov. 1814 og dede pa barselseng innen 
aret var gatt etter brylluppet. De hadde en senn Elias som 
dede i 1869 straks etter at han hadde fatt juridisk embets
eksamen. 

Da Essendrop tok avskjed ville han ikke ha pensjon, som 
den gang ble bevilget i hvert enkeit tilfeHe. Han £lyttet til 
Oslo og dede der 13. mars 1891. Gravferden foregikk fra Tre
foldighetskirka. Strinda Ia en selvkrans pa baren. Kransen 
henger na i Lade kirke som gave fra familien. 

Den andre soknepresten ble Christian August Aagaard 
Hansen. Han var fedt i Trondheim 12. mars 1818 og senn av 
kjepmann Peter Arnet Hansen og Kirsten Andrea f. Aagaard. 
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Han ble student fra Katedralskolen i 1836 og tok teologisk 
embetseksamen med Laud i 1842. 

Hansen flakket viden om. Til a begynne med var han lrerer, 
slik som sa mange teologer i den tida. Blant annet var han ved 
realskolen i Moss og fra 1850 bestyrer av Hortens h0yere 
Almueskole. I 1857 ble han utnevnt til sokneprest i Berg i 
Senja, seks ar senere sokneprest i Vikedal i Ryfylke og 7. juni 
1876 ble han utnevnt til Strinda. Han holdt tiltredeisespreken 
8. okt. samme aret. 

I Strinda virket Hansen i 12 ar. Han var ikke sa lite av en 
byrakrat. Etter s0knad fikk han ' avskjed i nade 5. mai 1888. 
De siste ara sine levde han i hovedstaden. 

Hansen ble gift 24. juli 1838 med Amine Falck Muus, datter 
av sorenskriver Abraham MUlls og Dorthea Antonette f. 
Kaufeldt. 

Hansens ettermann ble Ole Berge. Berge var bondes0nn fra 
Vestre Slidre, f0dt 28. des. 1834. Opprinnelig hadde han tenkt 
a bli lrerer og tok eksamen ved Asker seminar med karakteren 
«Meget duelig>~ i 1853. I fern ar var han sa folkeskolelrerer. Men 
etter hvert kjente han kallet til a ga den geistlige veien. 26 ar 
gammel tok han artium etter a ha gatt pa Heltbergs «student
fabrikk» som ogsa har tellet slike elever som Garborg, Ibsen 
og Vinje. Teologisk embetseksamen fikk han i 1864 med Haud, 
og praktisk teologisk eksamen aret etter med Laud. 

Berge var en dyktig og malbevisst mann. I studietida var 
han lrerer ved Kristiania borgerlige Realskole og dessuten 
s0ndagsskolelrerer for ei avdeling av kvinnefangene i tukthuset. 
Fire ar etter ble han f0rstelrerer ved Kristiania Waisenhus. 
F0rst i 1871 begynte den geistlige 10pebanen hans. Da ble han 
sokneprest i Kvefjord. Sju ar senere ble han forflyttet til 
Buksnes. Til Strinda ble han utnevnt 8. okt. 1888. Her virket 
han til han tok avskjed h0sten 1905. De siste ti ara var han 
ogsa prost. Etter avskjeden bodde han ei tid i Trondheim, 
men flyttet sa til Oslo og d0d~ der 2. okt. 1912. 

Berge var atskillig over femti ar da han kom til Strinda. Han 
var derfor en erfaren og moden mann. Han ble meget avholdt 
for hjertegodheten sin. 

Den 25. sept. 1867 ble han gift med Hanna, f. Mangor, datter 
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av brukseier Mangor ved Arendal. Hun var f0dt 29. juli 1841 
og d0de 15. nov. 1915. 

Berge ble etterfulgt av S0ren Hagerup Holck Swensen, f0dt 
i Kristiansund 13. nov. 1854 av foreldre kj0pmann, senere kas
serer og bokholder S0ren Hagerup Holck Swensen og Wil
helmine Henriette Caroline f. Schare. 

Han ble student fra Trondheim Katedralskole i 1872 og 
cando theol. seks ar senere med karakteren 2. Til praktikum 
fikk han samme karakter. I 1879 ble han personellkapellan hos 
sokneprest Bernhoft i Melhus og bestyrte sokneprestembetet 
etter Bernhofts d0d. I 1882 ble han lrerer ved straffanstalten 
i Trondheim og hadde gudstjenestene der. Dessuten var han 
lrerer ved frk. Storms pikeskole, senere hjelpeprest hos stifts
prost Angell og bestyrer av et lrererinnekurs av h0yere grad. 
I 1888 ble han utnevnt til sokneprest i Borge i Lofoten, sju ar 
etter til Steinkjer, hvor han ogsa ble prost i Nord-Innherad 
prosti. Til sokneprest i Strinda ble han utnevnt i statsrad 19. 
des. 1905. Han overtok embetet i mai aret etter og hadde det 
til i mars 1911. Da ble han stiftsprost og sokneprest i Troms;). 
Her ble han imidiertid bare i fire ar. Ait i 1915 kom han tilbake 
til Tr0ndelag som sokneprest i Var Frue kirke. Her d0de han 
etter et Iengere smertefullt sykeIeie 23. februar 1921. 

I Strinda ble Swensen mottatt med stor veIvilje. Han hadde 
gatt gjennom en sterk andelig krise mens han var i MeIhus, 
og det ble bestemmende for hele virksomheten hans siden. Som 
sjeles0rger var han pmvet og moden. Strinl;lingene viste sinne
laget sitt overfor ham ved a samle inn penger til ham da han 
matte reise til Oslo for a underkaste seg en alvorlig operasjon. 
De siste ara hans var tynget av sykdom. 

Swensen ble gift i 1880 med Astri Lindeman, f. 2. nov. 1855. 
Foreldrene hennes var organist i Trondheim Just Riddervoid 
Lindeman og Justine Emilie Therese f. Sparre. 

Etter Swensens tid ble sokneprestembetet staende ubesatt i 
sju ar. Konstituert ble Tycho Castberg, og han ble ogsa utnevnt 
til sokneprest i 1918. Han var her til han faIt for al~ersgrensen 
i 1942 og fratrMte 5. juni. Han kom saledes til a virke i bygda 
i mer enn en menneskealder. 
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Tycho Castberg var f0dt pa 
GI0shaugen i Trondheim 1. mai 
1872 av foreldre oberstl0ytnant 
Tycho Diderich Castberg og 
Elise Sofie Augusta f. Stabell. 
Han ble student fra Trond
heim i 1891 og vernepliktig of
fiser 1893. Teologisk embets
eksamen tok han i 1897 med 
karakteren 3 og praktisk teo
logisk eksamen aret etter med 
karakteren 2. Han begynte den 
geistlige virksomheten sin som 
personellkapellan hos svigerfa
ren sokneprest St0ren i Meldal 
i 1898. Ei kortere tid var han 

Prost Tycho Ca,~tberg, vik, Irerer ved amtsskolen i 
S0r-Tr0ndelag. I 1901 ble han 

sj01nannsprest i New York, hvor han virket til i august 1910. 
Da han kom tilbake til gamlelandet, vikarierte han f0rst som 
tredjeprest i Gr0nland i Oslo, men fra 20. mars 1911 ble han 
konstituert i Strinda. Fra 1919 var han prost i Strinda prosti, 
som Nordre Dalerne ble omd0pt til i 1911. 

Castberg har vrert en meget driftig mann som ikke har spart 
pa kreftene. Med sine administrative evner har han betydd mye 
for kirkelivet i bygda. Han var visstnok den f0rste nordafjells 
som begynte med frivillige menighetsrad. Som mangearig for
mann i skoiestyret h~r han innIagt seg stor fortjeneste. Ellers 
har Sj0mannsmisjonen og fredssaka vrert hjertebarna hans. I 
oxfordgruppe-bevegelsen deitok han med interesse, og dette 
kom til a sette preg pa forkynneisen og .a1 beidet hans de siste 
ara. Det ble et virkelig tomrom igjen etter ham da han reiste 
fra bygda og flyttet til Hamar. 

Castberg ble gift i 1899 med Wilhelma Marie f. St0ren, f. 
23. juli 1875 av foreldre sokneprest Abraham Wilhelm St0ren 
og Lagertha Johanne f. Dircks. 
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Residerende kapellaner. 

Den f0rste i rekka av de residerende kapellanene var Thomas 
Conrad Hirsch. Han var f0dt i Stj0rdal 6. februar 1813 av for
eldre oberstleytnant Robert Jacob Hirsch og Nicoline f. Horne
man. Han tok artium i 1831 og teologisk embetseksamen fire 
ar etter med Haud. Samme karakteren fikk han ved den 
praktiske pr0ven. 

Etter endt eksamen var han husirerer i noen ar, til han ble 
lrerer ved Realskolen i Trondheim i 1841. Ved denne skolen 
ble han ferstelrerer og inspekt0r i 1849. Den 18. sept. 1852 

. ble han utnevnt til res. kap. i Strinda og ordinert av biskop 
Darre 19. nov. samme aret. Virket hans i bygda varte til han 
i juli 1866 flyttet til Snasa som sokneprest. Seks ar etter fikk 
han Norderhov soknekall og ble samtidig prost i Ringerike og 
Hallingdal. Han s0kte avskjed i 1885 og d0de pa Ringerike 7. 
aug. 1889. 

I Strinda arbeidet Hirsch if0Ige instruksen for den reside
rende kapellan mye med forsorgsvesenet. Det var han som fikk 
opprettet fattighuset pa Petersborg, som imidiertid ble nedIagt 
etter 25 ars virksomhet. Meningene om det var temmelig delte. 

Hirsch ble gift 22. juli 1841 med Anna Lovise f. 16. okt. 1815 
av foreldre major Lars Torgersen Bjerkebrek og Martha f. 
Thorsen. 

Da Hirsch dro til Snasa, kom Ole Andreas Tangen Krogness 
til Strinda.1) Han var av god haugianerrett. Faren var 
kj0pmann i Trondheim Ole Andreas Krogness. Mor hans 
het Aline Bergitte og var f0dt Sandberg. Han var fedt 
9. mai 1832. 

Krogness gikk katedraiskolen i heimbyen og tok artium i 
1848. Teologisk embetseksamen tok han i 1853 og praktisk 
teologisk eksamen to ar etter, begge med Laud. Straks etter 
at han var ferdig, ble han Irerer ved ReaIskoIen, og i 1861 fikk 
han en adjunktstilling ved Katedralskolen. Etter en uteniands
reise for a studere kirkelige forhoid ble han 12. juli 1866 
utnevnt til res. kap. i Strinda og ordinert 17. august. Fra 

1) Sml. O. L. Gj0nnes: Misjonsliv s. 65. - Thaulow: Personal hi storie 

s. 489. 
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Strinda flyttet han i 1879 til kapellaniet i Var Frue menighet. 
Her d"de han 8. mars 1887. 

Krogness var en dyktig mann. Sammen med pastor Wexelsen 
ga han ut «Kirkeligt Folkeblad», et tidsskrift til fremme av 
kristelig opplysning, i ara 1859-62. I likhet med far sin var 
han meget interessert i misjonsarbeidet. Han mintes av strin
dingene som en stille og beskjeden mann som ville aIle vel. Han 
s"kte fOr0vrig sokneprestembetet da det var ledig i 1876, men 
fikk det ikke. 

Han var gift to ganger. F"rste gang den 24. nov. 1857 med 
Juliane Catharine Lindeman, datter av organist O. A. Linde
man i Trondheim. Hun d"de 12. mai 1879. Annen gang ble 
han gift med Kristiane Augusta Hirsch, f. Lindeman, datter 
av doktor Lindeman. enke etter cando ph arm. Jacob Hirsch, 
den 5. febr. 1884. 

Krognes ble avl"st av Andreas Peter Fredrik Suhm H0yer,1) 
f0dt i Vinger 19. aug. 1835 av foreldre oberstl0ytnant J0!1an 
Gottfried H"yer og Hermanna Helene f. Lange. Han tok artium 
1854. og teologisk embetseksamen 1861. Bade til denne eksamen 
og til praktikum fikk han Laud. Til a begynne med virket han 
i Indremisjonen i Oslo og var samtidig medhjelper hos soklle
presten i Gamle Aker og lrerer ved en pikeskole. I 1864 ble han 
utnevnt til stiftskapellan i Bergen og aret etter til samme 
embete i Trondheim. I 1872 ble han konstituert som prest ved 
straffanstaltene i Trondheim og 2. august 1879 utnevnt til res. 
kap. i Strinda. Her var han til han flyttet til Skien som sokne
prest etter utnevnelse av 5. nov. 1892. Han d0de etter en 
operas jon 18. aug. 1904. 

H0yer har gitt ut to prekener og tre andre skrifter. Ett av 
dem er trykt i Molde 1871 og heter «Hilsner til Baklandets 
Menighed». 

H0yer var gift med Marie Petersen, datter av lensmann 
J"rgen Christian Petersen og Marie Christiane f. Ihlen. Hun 
var f"dt 26. febr. 1833. Bryllupet sto 11. april 1865. 

Den fjerde kapellan i rekka var Brian Crone Riddervold 
Smith. Han var f"dt i Trondheim 24. sept. 1862 av foreldre 
bestyrer ved d0vstummeinstituttet Lars Smith og Bredine 

1) Sml. J. F. Lampe: Bergens Stiits Biskoper og Prrester, II S. 295. 
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Sofie Marie f. Riddervold. Han ble student fra Trondheim 
Katedralskole i 1870. Teologisk embetseksamen tok han i 1875. 
Bade her og ved praktikum fikk han karakteren 3. Etter 
embetseksamen var han lrerer i Oslo et ars tid, men ble sa 
personellkapellan hos soknepresten i Vardal. Dette embetet 
bestyrte han i to ar og ble sa hjelpeprest hos sokneprest 
Riddervold i Ullensvang i 1880. I 1881 ble han stiftskapel
Ian i Trondheim og bestyrte da blant annet Strinda i ledig
heten mellom Hansen og Berge. 1. mai 1895 kom han til
bake som konst. res. kap. og ble straks etter utnevnt pa 
menighetens enstemmige S0knad. Han fikk virke til 1919. 
S0ndag 19. oktober d0de han av hjertelammelse mens han 
hvilte om ettermiddagen. Han hadde hatt gudstjeneste i 
hovedkirka. 

Smiths arbeidsdag i bygda ble lang, og han nyttet den godl 
ut. Alltid var han ute i menigheten pa bes0k til syke og gamle. 
Han var velsett over alt. Han kjente alle. Fa prester ' har vunnet 
sin menighets kjrerlighet slik som han. Med sin store arbeids
kraft kunne han ogsa vinne over mange kommunale hverv. 
Han var formann i fattigstyret, skolestyret, kirketilsynet, for
likskommisrer og medlem av herredstyret. 

Smith ble begravd pa kommunens kostnad fra Lade kirke 
under enestaende deltakelse. Det viste seg hvor folkekjrer han 
var. Kommunen har ogsa reist et verdig gravmrele over ham. 

Smith var gift i 1896 med Ragna Birgitte Elster, f. 31. des. 
1858 av foreldre sokneprest Lorentz Peter Elster og Julie 
Katharine f. Rynning. 

Den navrerende res. kap. i Strinda er Gustav Mathias Rosaas. 
Han er f0dt pa Antsirabe, Madagaskar, 12. nov. 1877 av for
eldre misjonsprest Torkel Rosaas og Juline Elisabeth f. Thom
mesen. Han kom til Norge 12 ar gammel. 11904 ble han cando 
theo!. og tok praktikum aret etter, l'egge med karakteren 3. 
Alt som student drev han som lrerer vcd. privatskoler i Oslo, 
og som kandidat virket han ved foikeskolen. Fra 1906-07 
var han lrerer ved Elverum lrererskole, 07-10 stiftskapellan 
i Troms0, 10-12 lrerer ved Troms0 lrererskole og 12-13 mid
lertidig adjunkt ved Troms0 h0yere offentlige skole. Fra som
meren 1913 var han hjelpeprest i Troms0 stift. 16. jan. 1914 ble 
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han utnevnt til sokneprest i Malselv. Her v~r han da han 25. 
juni 1920 ble utnevnt til res. kap. i Strinda. 

Rosaas ble gift i 1908 med Olga Helberg, f. 25. mai 1874 
av foreldre handelsmann Adolf Martin Helberg og Othilie f. 
Hansen, Karls0Y. 

H jelpeprestene. 

Den personlige hjelpepreststillingen hos soknepresten ble 
besatt med cando theol. Erik Svenke Solum) som ble ansatt 14. 
mars 1935. Han er f0dt i Luster 17. nov. 1906 av foreldre lens
mann Salomon Solum og Borghild f. Balstad. Han tok artium 
i Oslo 1925 og embetseksamen og praktisk teologisk eksamen 
ved Universitetet i 1933, begge eksamener med Laud. Et halvt 
ar oppholdt han seg i Strassburg, og hjalp den andre halv
parten av 1934 soknepresten i Rendalen. Han ble ordinert 7. 
april 1935. Fra 1. aug. 1935 ble han lrerer ved Strinda h0gre 
skole, fra 1. jan. 1938 prest ved Reitgjerdet. Etter prost Cast
bergs avskjed har han bestyrt sokneprestembetet. 

Han er gift med Marthea f. Balstad, f. i Rendalen 26. 
febr. 1906. 

• 
Pa Byasen ble Johan B. Rian den f0rste hjelpepresten. Han 

tiltr3.dte 1. mai 1935. Han er f0dt i Trondheim 31. mai 1906 av 
foreldre handelsfullmektig Bergsvein Rian og Gud f. Bj0rnas. 
Han tok artium ved Trondheim Katedralskole 1926 og embets
eksamen og praktisk teologisk eksamen ved Menighetsfakul
tetet i 1931, begge med Laud. Etter eks·amen ble han ansatt 
som redaksjonssekretrer i avholdsbladet Foiket. I april 1933 ble 
han landssekretrer i Norges kirkelige Landslag, og ordinert til 
denne stillingen i Oslo 22. mars. I Strinda virket han til 31. jan. 
1938. Han flyttet da til Stavanger, hvor han var kalt til lrerer 
i gammeltestamentlige fag og kirkehistorie ved Det norske 
misjonsselskaps misjonsskole. Her var han til han pa grunn av 
at misjonsskolen matte innstille s0kte embete og ble ut
nevnt til sokneprest i Leksvik. Dette embete overtok han 
16. januar 1941. 
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Han er gift med Kjellrun, f. Telstad, f0dt i Trondheim 2. 
april 1909. 

Den andre hjelpepresten pa Byasen ble Bjarne Andreas 
Rosenstr0m. Han er f0dt i Skien 18. april 1906 av foreldre 
Johan Fredrik Rosenstmm og Maren Sofie f. Skredsholt. Han 
tok artium i Skien, og teologisk embetseksamen og praktikum 
ved Menighetsfakultetet 1928 og 29, begge med karakteren 
Haud. Etter eksamen reiste han ei tid for Skien krets av San
talmisjonen og var sa i et halvt ar klokker ved 0stsiden kirke 
i Porsgrunn. Den 26. sept. 1930 ble han hjelpeprest i Ofoten 
og bodde da pa Ankenes. Til Strinda kom han 1. april 1938. 

Han er gift med Ellen Hindahl Verling, f. i Glemmen 11. 
sept. 1907. 

Pastor Morten Henriksen som ble den f0rste hjelpepresten 
pa Ranheim, er f0dt i Tf1msberg 10. des. 1904. Foreldrene hans 
er kj0pmann Hans Edvard Henriksen og Anna Sophie f. S0ren
sen. Han tok artium i T0nsberg 1925 og embetseksamen ved 
Universitetet i 1931 med Haud. Praktikum tok han aret etter, 
likee:1s med Haud. Fra h0sten 1931 til sommeren 1932 opp
holdt han seg ved universitetet i Strassburg i studie0yemed. 
Som teologisk kandid::t virket han ei tid for Det Bla Kors i 
Vestfoid og 0stfold. H0sten 1936 ble han ordinert i Hamar for 
a bista prost Hveem i S0r-Aurdal i Valdres. Aret etter ble han 
ansatt som hjelpeprest hos sokneprest Kaldor i Romedal. 5. 
april 1938 ble han ansatt som hjelpeprest i Trysil. Derfra kom 
han til Strinda og ble innsatt 8. juni 1941. 

KLOKKERNE. 

I det tidsrommet vi na behandler, har Strinda gatt fram fra 
a ha en prest til a fa fern. Tre nye kirker er bygd, alt pa grunn 
av at folketallet har auket sa sterkt. Dette matte kreve mer 
klokkerhjelp. I midten av forrige hundrearet var det altsn 
en klokker for hvert sokn. Men Havstein kirke fikk sin egen 
helt fra f0rsten avo Da Ranheim og hovedkirka ble bygd, fort
satte klokkeren i Lade med a betjene disse kirkene ogsa. F0rst 
i 1905 fikk Ranheim egen klokker, og hovedkirka og Lade 
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matte dele klokker helt til 1921. Na er det altsa fern klokkere 
i bygda, en for hver kirke. 

Ingen av disse har klokkergard. L~mna deres er kommet fram 
ved ei omberegning av de gamle kirkelige avgiftene til klok
kerne. N oen nyere ytelser er ogsa kommet til. Klokkerloven a v 
1897 slo fast at hmna skulle utredes av kommunen. Klokker-
10nna ble forandret i 1922 og i 1936. Etter den siste loven 
star grunnlenna i samheve' med taIlet pa gudstjenester og 
menighetslemmer med fra 10 til 5 kr pr gudstjeneste og fra 
10 til 5 ere pr menighetslem pr ar uten alderstillegg. Etter 
denne loven skuIle klokkeren i hovedkirka ha 738 kr, i Lade 
590 kr, i Ranheim 470 kr, i Byasen 510 kr og i Bratsberg 310 
kr i det aret loven tradte i kraft. Det ble en nedgang fra f0r, 
som imidlertid ikke ble gjennomf0rt for dem som var fast til
satt. Loven av 1936 slo ogsa fast adgang til a skille kiokker
stillingen fra den ~rererposten den f0r hadde vrert knyttet til. 
I Strinda ble dette gjort pa Byasen, da skoiestyreren s0kte 
avskjed som klokker. Men aIle klokkerne i bygda er lrerere. 

Kiokkerne har ikke bare oppfylt de foreskrevne pliktene 
sine med a vrere til stede ved gudstjenestene og de kirkelige 
handlingene og ved a fere duplikat av kirkeboka. De har ogsa. 
vrert med som ledere i den frivillige kristelige virksomheten i 
bygda og fortjener a rtlinnes med tak'knemlighet for den inn
satsen de har gjort. 

Hovedsoknet. 

I Lade kirke ble Chr. Lassen som nevnt kiokker i 1830. Han 
var f0dt i J 800 og virket som kiokker til i 1852. 

Etterf0Igeren hans ble Simen SretherJ f0dt i B0rsa i 1820. Han 
var uteksaminert fra Kirebu seminar i 1846 og ble klokker og 
lrerer i Lade i 1852. Her d0de han 19. aug. 1889. 

Han ble fulgt av O. A. SretherJ fedt i Bratsberg 1851. Far 
hans var kiokker Mikel Srether. Han gikk ogsa Kirebu seminar 
og ble ferdig i 1870. Om h0sten samme aret vikarierte han for 
far sin i Bratsberg. Senere var han lrerer i Karls0Y, men i 1885 
ble han tilsatt ved Eliplass skole. Fra 1892 var han ved Strind
heim. Han var klokker fra Simen Srethers d0d til 30. april 
1921 og d0de 9. desember samme ar. Foruten i Lade var han 
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ogsa 1 Kanhelm klrke tll den flkk egen klokker, og da hoved
kirk a ble ferdig, var han klokker der til han tok avskjed. 

Den ferste klokkeren i Lade kirke alene etter at den val' blitt 
degradert til kapell, er Hans P. T0nne. Han er fedt 6. januar 
1887 og tok eksamen ved Levanger Irererskole i 1908. Tonne 
har virket kortere tid pa Sandey, i Stj0rdal og i Stod. r Strinda 
har han vrert siden 1911, hele tida ved Strindheim skole. Fra 
1. mai 1921 ble han styrer ved skolen og klokker i Lade. 

r Strinda hovedkirke ble O. A. Srether fulgt av Olaf Heggdal. 
Han var f0dt i Aukra 2. april 1875, tok middeiskoleeksamen i 
1893 og Levanger Irererskole tre ar ~tter. Fra 1897 til 1916 
arbeidet han pa flere stader, Sand0Y, HjeImeland, Kvefjord 
og Holt i Austagder. Fra 1916 har virket hans vrert knyttet 
til Strinda. Her dede han i 1942. Fra 1. mai 1921 var han 
styrer ved Asvang skole og klokker i hovedkirka. 

Etter O. A. Srether fuigte I. K. Stuenres som klokker i Ran
heim kirke. Han var fedt i Agdenes 19. desember 1859 og tok 
eksamen pa Kirebu seminar. Stuenres hadde for post bI. a. i 
heimbygda si. Han kom fra Klinga til Ranheim som f0rstelrerer 
i 1905 og hadde klokkerposten til han tok avskjed sommeren 
1927. 

Ettermannen hans ble Harald K vaal. Han er strinding, f0dt 
22. august 1884. Lrerereksamen har han fra Levanger i 1906. 
Aret etter var han Irerer i Bratsberg, men fra hosten 1909 ble 
han tilsatt pa Ranheim: Hesten 1927 overtok han styrerstil
lingen her og ble samtidig klokker. Kvaal gjennomgikk Noregs 
lrerarh0gskule vinteren 1922-23. 

Bratsberg sokn. 

Etter Kr. Srether fulgte Mikel Srether som klokker i Brats
berg. Det var fodebygda hans. Han var fedt i 1815 og haddc 
eksamen fra Klrebu i 1843. Han hadde Irererposten pa Ekles
bakken og samtidig klokkerstillingen. Han dede 20. nov. 1883. 

Da hadde alt etterfolgeren hans begynt virket sitt. PaulO. 
Rf!)stad var f0dt i Bratsberg han ogsa. Fodselsdagen hans var 
23. sept. 1835. Tjue ar gammel gikk han ut av Klrebu seminar. 
Hele lrerergjerningen sin utforte han i heimbygda, ferst i indre 
krets ved Jonsvatnet fra 1856 til 1882, og fra da av i ytre 
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krets pa Eklesbakken. Da han flyttet dit, ble han og8a klokkeI. 
Han sluttet i 1903 og d0de 20. mars 1912. R0stad hadde ire 
bmdre som var klokkere i Buvik, B0rsa og B0rseskogn. Prost 
Neumann sa om dem: «Ingen av de fire er kommet lenger 
enn til B! » 

R0stad fikk Nils Helmer Ribe Tollef.'1en som ettermann. Han 
var f0dt i Dverberg 16. sept. 1861. 29 ar gammel tok han 
eksamen ved Troms0 seminar. Han var lrerer i heimbygda, i 
Troms0ysund, Kjerring0y, Vikna og Valer f0r han kom til 
Strinda i 1903. Her grodde han fast til han gikk av med pen
sjon i 1928. Han d0de 13. sept. 1938. L<ererstillingen hans var 
ved Eklesbakken, senl~re da skolen ble flyttet, ved Lial0kken. 
Hele tida var han klokker. 

Den neste i rekka var Jon Huseby, f0dt 5. mai 1889 i Aure. 
Han tok eksamen ved Elverum lrererskole i 1912. To ar var han 
sa lrerer i Rindal,' men fra 1914 virket han i Strinda. Han var 
lrerer ved Brurak skole og klokker fra h0sten 1928 til somme
ren 1937 da han s0kte avskjed pa grullIl av sykdom. Han eier 
na en gard ved Leira. 

Den navrerende klokkeren i Bratsberg er Erling H0glo. Han 
er f0dt 12. januar 1907 i Verdal. Lrerer eksamen tok han ved 
Nidaros lrererskole i 1929. Han har virket i S0rfmya, pa Hitra 
og ett ar som vikar i Trondheim. Pa Fr0ya var han ogsa klok
ker. Fra h0sten 1937 er han lrerer ved Brurak og klokker i 
Bratsberg kirke. 

Bydsen 8okn. 

Havstein kirke fikk lrereren ved Byasen skole til klokker. 
Den f0rste het Westad. Han var romsdaling og virket pa By
asen i ara 1857 til 1865. 

Sa kom Jon Sivertsen. Han var f0dt i, Malvik 1. mai 1831. 
Etter a ha tatt eksamen ved Klrebu seminar i 1858, ble han 
lrerer i Hommelvik og var der til han kom til Byasen. Foruten 
lrerer i almueskolen var han ogsa huslrerer hos brukseier 
Jensen pa Havstein. I 1901 s0kte han avskjed pa grunn av 
svekket helbred og d0de 27. februar 1904. Han ligger gravlagt 
pa Havstein kirkegard. Essendrop sa om ham at han «med 
gode Evner forenede megen Lrerelyst». 

222 



Ettermannen hans var O. J. AalmoJ f0dt 5. januar 1862 i 
Aure. Han 'gikk ut fra Klrebu seminar i 1882. F0r han kom til 
Byasen, var han lrerer i Aure, pa Fmya og i J0ssund. Den 20. 
juli 1902 ble han tilsatt som lrerer og klokker i Byasen sokn. 
Fra 1915 var han f0rstelrerer. Aalmo tok avskjed 30. juni 1927. 

Arnt Bonesvoll tiltradte sa h0sten 1927 som klokker. Han er 
f0dt i St0ren 13. oktober 1879. Han gjennomgikk ingeni0r
vapenets underoffiserskole og tok eksamen ved Levanger 
lrererskole i 1907. Samme aret ble han tilsatt i Strinda, hvor 
han ble styrer ved Byasen skole i 1927. Han sluttet som klokker 
etter eget 0nske 31. desember 1939, men fortsetter som skole
styrer. Han er pensjonert 10ytnant. 

Et halvt ar ble sa klokkerstillingen bestyrt av snekker M. 
Leinum. Men fra 14. juni 1940 ble lrerer Olaf Bjerke klokker. 
Han er f0dt i St0ren 1904. Han tok artium i 1926 og lrerer
eksamen aret etter ved Oslo lrererskole. I et par ar var Bjerke 
sa fortsettelsesskolelrerer i St0ren, men ble tilsatt i Strinda 1. 
juli 1929 ved Asveien skole. Aret etter flyttet han over til 
Byasen hvor han framdeles er. 

KRISTELIG OG KIRKELIG LIV. 

Kirkens historie etter 1850 far mye av fargen og innhaldet 
sitt av 'voksteren i det kristelige Iekmannsarbeidet. Banebry
teren var hauger0rsla. Atten ar etter at Hans Nielsen Hauge 
d0de, ble konventikkelplakaten opphevet. Dette betydde en 
seier for den kristelige forsamlingsfriheten og samtidig ble 
forbudet mot omreisende predikanter brakt ut av verden!). 
Imidlertid var lekmannsforkynneisen ikke helt frigitt ved opp
hevelsen av konventikkelplakaten. En gikk ut fra det sakalte 
«n0dsprinsipp» som gikk ut pa at den augsburgske trosbekjen
nelsen krevde at forkynnerne skulle vrere rettelig kalt av 
kirken. Bare nar det forela virkelig kirkelig n0d slik at de ret
telig kalte kirkens tjenere ikke maktet a overkomme forkyn
nelsen som de burde, skulle lekmennene tre st0ttende til2). 
Dette synet ble hevdet ogsa av flere blant lekmannsarbeidets 

1) Edvard Sverdrup: Fra Norges Kristenl1v, s. 15 ff. 
2) Edvard Sverdrup: Fra Norges Kristenliv, s. 34 ff. 
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venner. Men det var i h0Y grad utilfredsstillende for de sterke 
andelige kreftene som trengte pa. Resultatet ble derfor etter 
hvert at lekmannsforkynnelsen fikk sin fulle r ett mot et 
konservativt embetsma nnsvelde. 

Til denne omformingen i kirkens indre Iiv bidro selvsagt ogsa 
endrede signaler fra geistlighetens side. Den nye presteslekten 
sora begynte a gjor e seg g jeldende i 1830-ara, skulle etterhan
den skifte ut den utpreget embetskirkelige innstillingen med 
et mer menighet sbet onet kirkesyn. Ivlens det f0r var presten og 
c ~nbetet alt dreide seg om , ble det na i stigende grad menig
hetcn , og i den var jo ogsa lekfolket aktivt med. Srerlig etter 
J ohnsonvekkelsen i 50-ara er dette skiftet i syn patakeIig. Og 
na blomstrer de frivillige kris t elig2 organisasjonene opp i Det 
nor ske Misjonsselskaps spor . Ved sida av prestene f ar en et 
s tort antall leke fo rkynnere som gj0r en stor innsats for evan
geliet. Og ved sida av kirkens gudstjeneste som f0r var den 
eneste samlingen om Guds ord, kom na aIle oppbyggelsene og 
for eningsm0tene utenom kirkehuset. Det er en helt annen situa
sjon i kirken enn det var i hundrearet f0r. 

Denne aktiviseringen av lekfolket gjorde sitt til at fronten , 
mot den liberale tyske t eologien ble sa markert som den hele 
tida val'. De f0r st e tiara etter hundrearskiftet er opptatt med 
denne striden om fler e ledd i den apostoliske trosbekjennelsen. I 
ma nge tilfeller ble striden bade hard og alvorlig og f0rte til ei 
kl0ft mellom menighetene og prestene. Ogsa i Strinda kommer 
det fram i visitasber etningen fra 1929, hvor den darlige kirke
s0kningen blant annet skrives pa den liberale t eologiens konto. 

Nar menighetens selvbevissthet na kom til modning i denne 
tidbolken, matte den ogsa f0r e med seg endringer i de ytre for
mene i kirken. Av st0rst betydning er her loven om menighets
rad og menighetsm0ter som ble vedtatt i 1920.1 ) Etter den skal 
hvert sokn ha et r ad som velges av og blant menighetslem
mene. Presten er med som selvskrevet medlem, oppnevnt av 
biskopen. Radet skal uttale seg om aIle saker av betydning for 
menigheten, og i vi sse tilfeller skal ogsa sakene forelegges 
menighetsm0tet. 

Loven kom ikke som noe helt nytt i Strinda. Her hadde en 
1) Kristian Hansson : Norsk Kirkerett, s. 45 ff. 
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hatt frivillig menighetsrad helt fra 1912. Dette radet spredte 
brosjyrer, organiserte menighetsarbeid og serget for a arran
gere meter. Hovedsoknet var inndelt i arbeidskretser med 
faste arbeidere. Prost Castberg var formann i dette frivillige 
radet. Da det sa kom Iovfestede rad, ble soknepresten medlem 
av Lade og Byasen og res. kap. medlem av Bratsberg. Etter at 
Byasen fikk egen hjelpeprest, ble han fast ,medlem der i staden 
for soknepresten. I Lade menighetsrad var prost Castberg for
mann til han tok avskjed. For resten av 1942 fungerte visefor
mannen klokker Heggdal. Etter ham ble skoiestyrer Knut 
Handeland formann. Blant annet har radet serget for andakter 
pa gamleheimen pa Persaunet. I Bratsberg menighetsrad har 
felgende vrert formenn: Res. kap. Rosas 1922-34, klokker 
Huseby 1935-36, bonde Lauritz Movoid fra 1936. Radet i 
Byasen har hatt felgende formenn: Prost Castberg 1922-30, 
klokker Almo 1931-33, prost Castberg 1934, pastor Rian 1935 
-37. pastor Rosenstmm 1938-39, snekker S. Leinum 1940 og 
pastor Rosenstmm igjen fra 1941. Byasen menighetsrad har 
blant annet arrangert manedlige oppbyggelser pa Selsbakk. 
Menighetsrada har pa mange mater hatt stor betydning for 
det kirkelige livet. 

I denne kirken som hadde sa forskjellig innstilling fra tida 
fer, matte Evangelisk-kristelig salmebok snart virke som en 
museumsgjenstand. Det ble ogsa en alminnelig fIukt bort fra 
den etter at Landstads og Hauges salmebeker var blitt auto
risert. Hovedsoknet og Malvik innferte Landstad i 1871. Brats
berg skiftet fire ar senere og valte Havge.1) Skiftet gikk ikke 
enstemmig for seg. Iver Iversen holdt blant andre pa Hauges 
bok ogsa i Lade, fordi han mente at den var mer i samheve 
med lekfolkets kristendomsoppfatning. 2 ) Landstads reviderte 
ble innfert i Lade og Byasen sokn fra begynnelsen av 1927, i 
Lade med 147 mot 2 stemmer. Bratsberg hadde byttet ut Hauge 
med gamle Landstad i pastor Smiths tid, men den reviderte 
ble innf0rt om h0sten i 1927. Salmebokskiftet avgj0res av 
menighetsmetet. 

1) Bang: Den norske Kirkes Historle, s. 471. - Skaar: Den ev. kr. 
Salmebogs Historie i Trondhjems Bisped0mme. 

2) Heggtveit: Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede II s. 273. 
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Salmeboka var imidiertid ikke den eneste som var underlagt 
om~kifteisens kar. I 1886 kom det ny tekstbok, og den hadde 
to nye rekker av prekentekster etter memster fra den svenske 
kirken. At det ble flere tekster var utvilsomt en fordel bade 
for prest og menighet. Det er jo fra tida med den ene tekst
rekka de skriver seg aUe historiene om presten som hadde bare 
en preken over hver tekst og som snudde bunken og begynte 
forfra igjen nar aret var omme. Den nye tekstboka ble fulgt 
av ei ny alterbok. Den kom i 1889 og ble igjen skiftet i 1920. 
Etter den siste kan menigheten selv bestemme om den vil ha 
stille b0nn eUer klokkerb0Iln til inngang og utgang. Menig
hetsm0tene i Bratsberg og Byasen vedtok i 1921 a holde fast 
pa den gamle klokkerb0nna. I Lade sokn valte man stille b0nn. 

Med aktiviseringen i menighetslivet fulgte ogsa utgivelsen 
av eget menighetsblad. «Menighetsblad for Strinda» sa dagens 
Iys f0rste gang i 1923 og kom ut med seks arganger. Bortsett 
fra siste aret kom det to nummer for maneden. Bladet ble 
redigert av prestene og kiokkerne Aa~mo, Stuenres og T0nne, 
senere prost Castberg og skoleinspekt0r Osnes, og pa slut
ten av pre stene alene. Bladet matte ga inn pa grunn av 
0konomiske vansker i 1929. Bare Byasen sokn greidde sin del 
av utgiftene. Etter 12 ars pause begynte bladet a komme ut 
igjen, og det gikk da et ars tid. Redaksjonen var prestene og 
klokkerne Heggdal, T0nne og Bjerke. 

Som nevnt var denne tidbolken blomstringstida for de fri
villige kristelige organisasjonene. Strinda er ogsa et d0me pa 
det. Misjonsforeninga var jo eldst, stiftet i 1849 etter at det 
hadde vrert sma grupper av misjonsvenner pa flere stader og 
da srerlig i Malvik. Senere fikk Lade misjonsforening flere 
avleggere. Ved visitasen i 1893 var det mannsforening og flere 
kvinneforeninger i hovedsoknet. Det var ogsa blitt foreninger 
for misjonen pa et tidlig tidspunkt bade i Bratsberg og pa 
Byasen. VisitasprotokoUen forteller ogsa at det var ei forening 
for Israelsmisjonen i bygda i 1893. Den var stiftet oppe ved 
Jonsvatnet i 1874 og fikk senere ei s0sterforening pa Opp
strinda. 

Ellers forteller visitasprotokollen at det var arbeid for Sj0-
mannsmisjonen og at tre-fire foreninger virket for Indremisjo-
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nen. Indremisjonsselskapet begynte virket sitt i 1868 under 
navnet Den norske Lutherstiftelse. Flere emissrerer fra selska
pet virket i Strinda, blant andre lekmannsh0vdingen Faste 
Svendsen. Han ble den f0rste formann i Lade indremisjons
forening som ble stiftet pa Dragvoll 7. juni 1891 med 44 med
lemmer. Ned gjennom tidene har denne foreningen drevet 
diakonissearbeid, s0ndagsskolevirksomhet og ellers st0ttet 
mange kristelige og humanitrere formal ved sida av det egent
lige arbeidet sitt. Foreningen omfattet f0rst hele Lade sokn, 
men det ble tidlig s0sterforeninger og datterforeninger rundt 
omkringl) . Ogsa i de andre sokna har det i lang tid vrert 
arbeidd for Indremisjonen. 

De andre kristelige arbeidsgrenene er ogsa representert i 
bygda. Finnemisjonen har flere foreninger, Kinamisjonen 
likesa. Pa Tempe er det en kristelig ungdomsforening, og 
ellers er det ungdomsforeninger som tilh0rer Indremisjonen 
i bygda. Indre sj0mannsmisjon har ogsa arbeid her, og 
det er s0ndagsskoler bade i samband med kirkene og i andre 
lokaler. Til dette kommer sa sykepleieforeningene som holder 
menighetss0stre i arbeid i aIle tre sokn, sanitetsforening, R0de 
Kors, foreninger til hjelp for fattige og Strinda tuberkulose
forening som skaffer ferieopphold til skolebarn pa Valsetbak
ken feriekoloni. Avholdsarbeidet er representert av Strinda 
avholdslag pa Veiskillet, som har bade ungdomslag og barne
lag, Oppstrinda avholdslag som har barnelag, og av losjene 
«Nidarheim» pa Nidarvoll og «Sagatun» pa Ranheim, begge 
med hver sin barnelosje. I Bratsberg er det ogsa avholdslag, 
men pa Byasen har det ikke vrert noe organisert avholds
arbeid de senere ara. 

Alt i alt er det et meget forgrenet og aktivt frivillig arbeid 
i Strinda bade for rent kristelige og for humanitrere formal. At 
dette arbeidet virkelig har grobunn i hjertene vitner det tro
faste framm0tet til foreningsm0tene og de mange kronene 
som ar om annet blir gitt om. Legatene som bygda har til 
slike formal er ogsa et bevis pa kjrerligheten til det godes sak2 ). 

Bygda eier blant annet Stendahls legat, Lorentz Angells legat, 

1) «Hyrden» 15. juni 1941. 
2) 8m!. Magnus Lie: Legater og 8tlftelser 1 8trlnda. 
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Strindheim forsamlingshus. 

Janna Erbe Lunds legat til fattige, Elise Schtirens legat og 
Fjermstads legat til sykepleie, Tvereggens til sykepleie i Nidar
voll krets, Blrekkans legat til kristelig undervisning eller for
kynnelse, Aalmos til bibelutdeling pa Byasen skole og Sol bergs 
tidligere omtalte legat til Lade kirke. Og sist, men ikke minst, 
rna Thoning Owesens stiftelser nevnes.1 ) Dessuten er det store 
summer som er gitt som testamentariske gayer til kristelige 
og andre gode formal av folk i bygda. 

All m0tevirksomheten som det kristelige arheidet og de 
andre organisasjonene f0rte med seg, matte kreve forsamlings
hus. En brukte lenge a ha m0tene omkring pa gardene, og van
lige foreningsm0ter holdes enna i heimene. Men mange sam
menkomster krevde st0rre og mer skikkede rom. Sa ble for
samlingshusa reist. Mest kjent er Leira bedehus, en av Owesens 
stiftelser, og virksomheten som har samlet seg om det har f0rt 
til at Oppstrinda lenge har vrert en av de kristelig sterkeste 
delene av bygda. Byasen har fatt sitt bedehus, og det arbeides 
na med a fa reist et menighetshus midt i soknet. Pa N ardo-

1) Omtalt i bind I S . 433 f. 
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sletta er det reist et hyggelig lite hus. Og Strindheim Indre
misjonsforening har bygd det vakre og prektige Strindheim 
forsamlingshus. Pa Tempe eier ungdomsforeningen lokalet I 

«Varden». Ellers er det flere bedehusfond pa forskjellige stader, 
sa bygda vil nok med tida fa flere kristelige forsamlingshus. 
Pa Ranheim er det fonwrig et lite 10k ale i kjelleretasjen til 
kirka som kan brukes til mindre m0ter. Ellers er det avholds
lokaler pa Veiskillet og i Bratsberg, losjelokale pa Ranheim 
og Nidarvoll, og disse og flere andre hus star ogsa apne for 
kristelige tilstelninger. 

A v anstalter som spiller no en rolle for bygda ma en nevne 
gamleheimen og sykehuset pa Persaunet, som er bygdens egne 
tiltak. Ellers har en tre sinnssykeasyl, og tidligere hadde en 
pleiestiftelse for spedalske. Men disse betyr intet for livet i 
bygda, bortsett fra at prestene har geistlig betjening der. 
Ganske annerledes stiller det seg da med Fredly ungdomsskole. 
Skolen startet i 1909 i leid 10k ale pa Leira. Men fire ar etter 
fikk den sitt eget hus. Strindingene har omfattet Fredly med 
interesse og kjrerlighet. Lade indremisjonsforening ga tomt, 
og en privatmann, Anders Tvereggen, ga et legat til pensjons
fond for lrererne eller til skolens beste fomvrig. Legatet var pa 
ca 10.000 kr, den st0rste gaven skolen enna har fatt fra no en 
enkelt mann. Fredly ungdomsskole har hatt stort verd for det 
kristelige livet i bygda. Den har gitt rike andelige verdier til de 
mange strindingene som har gatt der og til folket ellers som 
gjerne samlet seg der nar det var h0ve. 

Sp0r en sa om det bilde Strinda viser kristelig og kirkelig 
i denne tidbolken, m0ter en straks de vanskelighetene som 
kommer av at bygda ligger omkring en st0rre by. En kjent 
mann har sagt om slike bygder at de danner ei «rarand» kriste
lig og kirkelig sett. Dette gjelder ogsa Strinda. En stor del av 
folket som bor innafor grensene, h0rer i virkeligheten byen til. 
Der har de arbeidet sitt, og dit s0ker derfor ogsa de inter
esserte nar det gjelder kirke og kristenliv. At byen ligger sa 
nrer, f0rer ogsa med seg at folket blir oppdelt. En har iallfall 
tre befolkningsgrupper a rekne med ~ b0ndene, industriarbei
derne og de velhavende villaeierne i byggebeltet. F0lgen blir 
at menighetsarbeidet blir mindre samlet og samlende enn i 
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mer rene landsbygder. Vanskelighetene pa dette omradet hal' 
tiltatt etter hvert som industrien er gatt fram og bybebyggel
sen hal' ett seg utover. 

Prostivisitasprotokollen1 ) gil' i korte trekk et utsyn over de 
andelige forholdene med bolgedalene og bolgetoppene deres. 
Ut gjennom 1850 og 60-ara ser det ut for at det hal' vrert et 
jevnt godt kristelig og kirkelig liv i bygda. Kirkesokningen er 
tiltatt. I heimene er Bibelen blitt alminnelig. Mange holder 
husandakt. De oppbyggelsesbokene som er mest brukt, er 
Johan Arnd, Schriver, Nordborg, Hofacker, Luther, Linderot 
og Retzius, alt solide fo1'fattere som virkelig kunne gi leserne 
sine andelig fode. Bibellesningene ble som regel godt besokt, og 
det er tegn til vckkelse blant folk. S:mdagsarbeidet er avtatt, 
og «Guds Navns Forfrengeligtagelse ved Banden og Svrergen 
bliver ikke hyppig hort.» Det alminnelige inntrykk gar ut pa 
at det er en jevn og stille andelig vekst disse a1'a. Det e1' gjen
nomgaende 50 soknebud for aret. Sa a si alle gar til alters to 
ganger arlig. Det er skikken som enna henger igjen. 

Disse ara med etterd0nningene a v Johnsonvekkelsen val' ei 
god tid de fleste stadene i landet. AtWira e1' imidlertid anner
ledes. Da val' det ogsa pa mange vis ei rik kristelig tid. Men 
samtidig hadde fritenkeriet og umoralen fangarmene sine ute. 
For St1'indas vedkommende ser det ut for at vekkelsen ikke er 
nadd fram. I staden folger bygda den darlige stromningen i 
tidsanden. Nattverdssokningen er i nedgang. I og for seg 
kunne det bety bare at folk sluttet med a ga til alters av vane. 
Men det betyr 0yensynlig noe mer. I 1887 star det at tallet pa 
kommunikanter svinner for hvert aI', og no en ar senere sies 
det at det e1' svrert lite, men synker stadig, srerlig i hoved
soknet. Kirkesokningen er ogsa darlig, iallfall i Lade og Brats
berg, noe bedre i Havstein, god i Malvik. Det gar tilbake med 
lesinga av Guds ord i heimene, og husandakten er blitt sjeld
nere. Besoket pa oppbyggelser er hIler ikke bra lenger, unn
tatt i det nye bedehuset pa Lademoen. Strinda f0lger stort sett 
med ned i b01gedalen. 

Likevel heter det i disse ara at banning og drukkenskap 

1) Visit asp rot ok 011 for Nordre Dalernes prosti, senere fra 1911 Strinda 
prosti. PAbegynt 1861, avsluttet 1938. -- I prostiarkivet. 
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avtar. Det er fred og vennskap mellom folk. I handel og van
del rar alminnelig redelighet, «saat menighetene i disse og 
andre flere stykker viser den kristelige opplysnipgs makt til 
sedenes forbedring.» 

Utover mot hundrearskiftet ser det ut til a bli en b0lg"etopp 
igjen, selv om den ikke er sa himmelh0Y akkurat. Kirkes0knin
gen er bedre, bortsett fra Lade som ligger sa avsides. Flere 
steder er det sterk trang til a samles om Guds ord i husa. I 
1901 er s0kningen god til alle kirkene. Men tallet pa nattverd
gjester er framdeles lite, selv om det ikke avtar mer. Folk gar 
gjerne til bibellesninger og oppbyggelser bade ved prestene og 
ved emissrerene som gj0r et godt arbeid i bygda. Det er den 
andelige varb0lgen over landet i disse ara som gj0r seg merkbar 
her ogsa. 

Etter hvert som tida gar i det 20. hundrearet, blir det van
skeligere a samle folk omkring Guds ord bade innafor og utafor 
kirka, sier visitasprotokollen. I heimene gar det tilbake med 
lesinga av ordet. Et lyspunkt er det at foreningene arbeider 
flittig og godt. Men nattverds0kningen er det framdeles darlig 
med. Den ligger langt under gjennomsnittet i Nidaros bispe
d0mme hele tida etter 1900. Kirkestriden bidro heller ikke til 
a bedre disse forholdene pa noe punkt. 

Sedelighetstilstanden har voldt en del bekymringer. Ved 
visitasene nevnes det rett som det er at tallet pa f0dsler utafor 
ekteskap er for h0yt. Noe bedre blir det etter hver byutvidelse, 
da det mest er forstedene som gj0r seg ufordelaktig bemerket 
pa denne maten. I 1889 heter det at nar en tar omsyn til at 
bygda ligger i nrerheten av en st0rre by, ma sedelighetstil
standen sies a vrere god. Nar det er sa mange f0dsler utafor 
ekteskap, kommer det mye av at fremmede kvinner legger 
seg inn i Strinda for a f0. Men dette forklarer ikke nok. Ogsa 
i senere tid, da det neppe kommer mange fremmede i et slikt 
rerend til bygda, er tallet pa slike f0dsler for h0yt. Dette ble 
papekt pa visitasen i 1934. 

Ellers klages det over at barnetukten er blitt for slapp. 
Edruelighetstilstanden er forholdsvis god. Ogsa her 0vde byut
videlsen en god innflytelse, da det of test var i forstedene og 
pa Ranheim folk kikket for dypt i glasset. Det nevnes at flere 
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skjenkesteder blir opphevet i forstedene, og det hjelper ogsa 
pa. Men srerlig omkring hundrearsskiftet klages det over at 
foreninger og andre fra byen f0rer med seg fyll og uro i bygda. 
S0ndagen blir heller ikke helligholdt som den skulle. 

Men det far bli framtidens sak a ga nrermere inn pa disse 
sp0rsmala. Nar tida i dag er kommet sa mye pa avstand at 
bygdehistorien kan settes inn i en st0rre sammenheng, vil 
kanskje mye fortone seg annerledes. Historiens dom felles 
f0rst nar hendingene ikke lenger h0rer dagen til. Nar det 
skal skje en gang i framtida, viI kanskje den som da skal skrive 
kirkens saga i Strinda, fa et enda st0rre felt a arbeide pa. Det 
kan tenkes at Strinda prestegjeld til den tid er blitt til tre. 
Det er na gjort framlegg om at Byasen skal skilles ut som eget 
kall, og 0stafor elva skal Lade og Ranheim bli kirkene i ett 
prestegjeld, Moholt og Bratsberg i et annet. Dersom det blir 
til virkelighet, viI tilbakeblikket mot den dagen da Lade kirke 
ble reist som det f0rste gudshuset for hele Strindafylke fa 
enda fyldigere perspektiv enn det har i dag. 

Bakke og Elgeset eT klosteTs segl. 
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