
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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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. 
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• 

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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