
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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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 

126 



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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