
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. 
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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. 
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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. 
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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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