
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. 

116 



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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