
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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