
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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J0rgen Brun som d0de i 1700-tallets f0rste ar, ble etterfulgt 
av Peter Surland. Han var kj0pmannss,mn fra Trondheim. 
Faren het Reinholdt Sur land og moren Kirsten. Peter ble f0dt 
i 1671 og gikk katedralskolen i f0debyen sin. Han fins nevnt 
i en elevprotokoll for 1689. Samme aret ble han immatrikulert 
ved universitetet i K0benhavn den 20. jUlio Han ble kandidat 
i 1692, og 16. april 1700 ble han ordinert til visepastor i 
Strinda. Virksomheten hans her varte bare fire ar, og det er 
ikke bevart sa mye om den. Som forgjengerne sine bygslet han 
Hoeggen av Hospitalet, og dessuten 0vre Stene og en del i 
Ekle. Allerede i juli 1704 ble han forflyttet til Leksvik, hvor 
han kj0pte garden Hjellup. Surland d0de meget plutselig i et 
selskap hos stiftamtmann von Ahnen. Han var da if0rt full 
prestedrakt, slik som tidens skikk var utafor gudstjeneste ogsa. 
D0dsfallet fant sted i juni 1716. 

Surland var tydeligvis en mann med sterke andelige interes
ser. Dette kan vi skj0nne av at han var med pa a rette en 
henvendelse til Misjonskollegiet om arbeide for samenes om
vendelse sammen med tre andre tmnderprester i 17151 ). 

Peder Surland var gift med Anna Lossius, datter av prest en 
Christopher Lossius i Kvikne. Hun var jamaldringen hans, men 
overlevde ham i 12 ar. Hun ble begra vet 18. mars 1728. De 
hadde fire barn: Elen, Mette Susanne, J ohan og Anna Kjerstina. 

Den neste visepastoren var Anders Rhod eller Roth. Han 
hadde samme fornavn som far sin, som var av dansk rett. 
Anders Rhod var f0dt i 1673 og ble immatrikulert ved univer
sitetet fra «Schola Nidrosiensi» 21. juli 1694. To ar etter tok 
han eksamen. I Tmndelag m0ter vi ham f0rst som famulus 
hos biskop Krog. Og det var bare rimelig at bispen befordret 
ham fra denne stillingen til visepastoratet. Han ble ordinert 21. 
november 1704. Aret etter bygslet han Hoeggen som altsa ble 
prestebolig i lengere tid na. 

Rhods arbeidstid i bygda var ikke uten malurt i beger et , 
isrer pa slutten. Det var da striden om Bakklandet raste som 
verst. By-prestene var forbitret over at han som bispens 
kapellan skulle overta inntektene av forstaden pa egne og sin 
herres vegner. Det var stadig krangel gjennom flere ar, og det 

1) Hammond: Den n ordiske Missions H istorie, s . 174. 
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bidro nok til a gj0re livet surt for Rhod, sa mye mer som bakk
lendingene selv ikke var begeistret for nyordninga. Rhod 
beklager seg derfor ogsa over «continuerede Fornrermelser» 
fra byprestenes side!) . Avslutningen pa virksomheten hans i 
Strinda var heller ikke hyggelig for ham. 15. februar 1714 ble 

. det holdt prosterett pa Moholdt fordi almuen hadde inngitt 
«Adskillige haarde Klagemaaler» over presten. Klagene har 
0yensynlig gatt ut pa at han ikke var i stand til a betjene 
kallet, og det heter da ogsa i prostiets justisprotokoll at han 
var ganske syk og ute av stand til a m0te opp for a forsvare 
seg. Han d0de pa ettersommeren 1714. 

Anders Rhod var gift to ganger. Erlandsen f0rer opp at 
han var gift med Maren, datter av sokneprest Jens Bernhoft 
i Haltdalen2 ). Den andre kona hans var Anne Cathrine JUrgens. 
Med henne ble han gift i Domkirka 3. juni 1705, forteller 
ministerialboka for Domsoknet. Kildene nevner ikke noe om 
at han har hatt barn. 

Den neste presten i rekka er FI ans Thomassen Montagne. 
Han var bergenser, f0dt i 1680. Faren het Thomas Christensen 
og var byskriver. Mora var Kirsten de Fine, datter til bispen3). 
Hans ble dimittert til universitetet fra Bergens lrerde skole 
19. juli 1698 under na vnet Johannes Thomae. Han tok eksamen 
i 1702. Under studietida var han defendens pa Borchs kollegium 
i K0benhavn4 ). Han ble ordinert til residerende kapellan i 
Bmnn0Y 8. oktober 1706, og 31. oktober 1714 ble han kalt til 
visepastor i Strinda av biskop Krog. Kallsbrevet hans fins 
enna i Statsarkivet. Han skulle ha 12 rdr. i 10nn og 20 rdr. i 
kostpenger, men nar Bakke kirke ble ferdig, lovde bispen et 
tillegg pa 12 rdr. arlig. 

Montagne bodde til a begynne med po. Bakklandet. Men so. 
bygslet han Hoeggen slik som forgjengerne hans hadde gjort 

• 

1) D. Thrap: Notater om prester rn. v. i det nordenfjelske Norge, 
i Statsarktvet. 

2) Stamtavle over slregten Bernhoft s. 33. , 
3 ) Lampe: Bergens Stitts Biskoper og Prester 

II s. 263. 

efter Reformationen 

4) Sml. om denne institusjon: Festskrtft ved Borchs Kollegiums 200 
ars jubileum. 
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og bodde der. Etter Deichmanns matrikkel av 1723, som fins 
i Riksarkivet, sadde han 2 tynner bygg og 16 tynner havre. 
Hoyavlingen var 99 less. Garden fodde 4 hester, 14 kyr, 6 
ungfe og 6 sauer. Montagne har i det hele vrert en velsituert 
mann. Da far hans dode i 1716 fikk hver av barna 1622 rdr. 
1 ort og 11 % sk. ved skifteU). Og etter mora som dode to ar 
senere, fikk de hver 1878 rdr. 5 ort 11 sk. Mye av dette sto i 
fast eiendom i og ved Bergen. 

I likhet med forgjengeren sin fikk ogsa Montagne atskillig 
spetakkel med bakklendingene. Bakke kirke ble jo ferdig i de 
forste ara han virket i bygda. Men mange av bakklendingene 
var gjenstridige. De ville ikke ga til den nye kirka nar de 
skulle ha utfort en kirkelig handling, og de foretrakk den 
gamle bykirka si ved de vanlige gudstjenestene og. Pa denne 
maten mistet Montagne og bispen noe av inntektene, og sa 
mater vi gjentagne ganger Montagne som anklager i byting
protokollene. Srerlig er det en Brynild reipslager som har vrert 
standhaftig imot den nye tingenes tilstand. Det er til og med 
folk som £lytter fra forst aden og inn i byen for kirkegangens 
skyld, og det kunne jo ikke vrere sa morsomt for presten 
akkurat. Ellers nevnes han i kapitelsboka i samband med ei 
ekteskapssak. Her far vi vite at han hadde vrert syk i 1720 
og hadde hatt svogeren Jens Bloch til a vikariere for seg ei 
stund. Montagne gir inntrykk av a ha vrert en dyktig prest. 
Han dade i 1726. 

Kona hans het Johanna Bloch, datter av prosten Christen 
Bloch i Selbu. 

I lang tid hadde bygda hatt prester som ikke var verre enn 
folk £lest. Men etter Montagne kom det en visepastor som ikke 
var mors beste barn. Det var Anton Brunbass) fodd i Trond
heim 27. april 1700. Far hans var kjopmann Bryen Olfversen 
Bass, som var innvandret fra Nederland og bodde i den na
vrerende Drotninghauggarden i Sondre gate. Mora var 
Catharina Matiasdatter Krenckel, en tronder av tysk rett. 
Anton ble immatrikulert som privatist fra Trondheim ved 
universitetet 22. august 1719. Han fikk eksamen med karak
teren Haud illaudabilis bade til teoretisk og praktisk eksamen 

1) Bergens skifteprotokoll nr. 1. I fol. 1-191. I statsarkivet i Bergen. 
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i desember aret etterl). Biskop Krogh kalte ham til kapellan 
i R0d0Y 15. april 1723, og den 7. mai ble han ordinert. Fra 
R0d0Y kom han til Strinda som Montagnes ettermann. Etter 
en notis i kapitelsboka var kallsbrevet datert 9. november 1726, 
men det fikk kongelig konfirmasjon f0rst 4. februar 17292 ). 

Fra begynnelsen av 1727 og til 1755 matte bygda sa trekkes 
med denne mannen, som var sa helt uskikket for gjerningen sin. 
Vi m0ter navnet hans igjen og igjen i de kildene hvor folk heist 
ikke vii ha navnet sitt nevnt: justisprotokoller, geistlige justis
b~ker og bytingb0kene. Alitid er det noe galt med ham. 

I de borgerlige justisprotokollene m0ter vi Brunbass stevnet 
for gjeld den ene gangen etter den andre. I 1750 blir han sale
des d0mt til a betale klokker Borchgrevinks d0dsbo 100 rdr. i 
skyss- og nattholdspenger som han ikke hadde betalt i rett 
tid. Til med etter at han var blitt avsatt hadde han sak gaende 
om slike penger til klokker Due, og ble da d0mt til a betale 
47 rdr. Ellers skylder han prokuratorsalrer og betaler ikke 
tiende uten at retten ma tilplikte ham det. 

Kapitelsboka og justisprotokollene for Dalernes prosti gir 
imidlertid mer innblikk i de kirkelige meritene hans. Den 
uordenen i pengesaker som de borgerlige justisprotokollene 
melder om, gj0r seg gjeldende her og . . Brunbass skulle ha vise
pastoratet pa samme betingelser som Montagne. Han hadde 
betalt 50 rdr. ariig av de uvisse inntektene til bispen, mens 
bel0pet tidligere hadde vrert 20 rdr. Om dette ble det stadig 
krangel. Bade biskop Krog, biskop Hagerup og biskop Harboe 
matte fa Brunbass d0mt til a betale det bel0pet de var blitt 
enige om, og presten pmvde a trenere sakene pa aile slags 
vis, slik at det bade for Krogs og Hagerups vedkommende hie 
d0dsboet han fikk a gj0re med. Overfor Krog ble for resten 
saka ordnet ved at Brunbass innmmmet at han hadde urett, 
slik at det ble et slags forlik i ellevte time3 ) . 

1) Distinctionsprotokol 1707-54 i Rigsarkivet .. K0benhaVD. 

2) Erlandsen sier at Brunbass bIe kapellan i Stjendal 1729 og korn til 
Strinda f0rst i 1734: bette er en feil' som gAr igjen hos aUe som 
er avhengige av E., hI. a. G. Saxvig: Strindens Prrester efter Re
formationen s. 8. Samme feB fins ogs!\. i T00der og Bulls manu
skript o,m geisUigheten i Vi~enskapsselskapet, som E. har benyttet. 

3 ) Gjessing: Jubellrerere I s. 440 ff. 
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Det var imidlertid mye a si pa embetsf0rselen til Brunbass 
ogsiL Gjennom hele prestetida si har han saker gaende om den. 
Flere ganger hadde han forsett seg mot gjeldende loy nar det 
gjaldt skrifte og kommunion. Her lot han nemlig folk fra 
andre menigheter som skulle sta til offentlig skrifte komme til 
strindakirkene, hvor frerre kjente dem, ja han hadde ogsa 
antatt folk fra byen til privat skrifte, mens de skulle ha statt 
til publiqve absolvering. Apenbare syndere hadde ogsa fatt 
ga til alters for ham uten at han refset dem slik som tidens 
skikk krevde. Nar Brunbass sa var blitt d0mt ved prosterett, 
appellerte han til kapitelsrett, hvor utfallet matte bli det 
samme. Han var ogsa anklaget for at han hadde meddelt 
sakramentet til ei syk jente pa Bakklandet pa en forunderlig 
mate. Antakelig av frykt for smitte hadde han gitt avl0sning 
uten handspaleggelse og latt mor hennes gi henne vinen og 
bmdet, mens han selv holdt seg sa' langt borte fra senga som 
rad var. Bade den syke og de andre som var til stede, ble for
arget og tvilte pa om altergangen var gyldig. Prosteretten 
d0mte ham til pengebot. Aret etter, i 1735, kom saka opp i 
kapitlet etter at Brunbass hadde appellert. Kapitlet stadfestet 
imidlertid dommen og bemerket at egentlig hadde han for
brutt embetet sitt. Men da en gikk ut fra at han ville ta seg i 
vare for ettertida, skulle man ikke ga sa strengt fram mot 
ham'). Men det gikk ikke a la nMe ga for rett i lengden. 
Nye misligheter av samme art kom til. Det ble ny prosterett, 
som d0mte ham fra embetet. Brunbass appellerte til kapitlet, 
som stadfestet dommen 17. juli 1748. Han burde imidlertid 
innstilles til' «Hans Kongl. Mayestrets h0jmildeste Naade paa 
andre Streder». Brunbass appellerte imidlertid denne dommen 
og. Den ble sa behandlet ved overhoffretten, som eiendomme
lig nok opphevet dommen og bare ila ham en liten penge
straff. Det var 25. februar 1750. Enna skulle Brunbass fa 
fortsette i fem ar. 

Men na gikk det for vidt. Han hadde for eksempel tilbudt a 
avlegge ed pa noe som aile visste var usant. Han jagde 
kona si bort heimefra og plaget henne pa aile vis. Fra menig-

1) Smt. om disse sakene Saxvig: Strindens Prrester s. 11- 12. 

159 



heten innl0p det stadige klager over drukkenskapen hans og 
gjerrigheten som var blitt et ordsprak i bygda. Under en 
altergang hadde han til og med ikke unnsett seg for a komme 
med en ufin vits med tilf0re av at menn og kvinner skulle 
knele pa hver si side av alteret. Dette gar fram av et brev 
fra biskop Nannestad i 1749. 

Nar en sa leser i bispens visitasprotokoll at Brunbass preket 
uforsvarlig slett, og at han ikke bekymret seg om ungdom
mens opplrering, skj0nner vi at han ikke var den rette mann 
pa rette plass. N annes tad sier om ham ved visitasen i 1753: 
«Han er af Naturen ikkun slet begavet, haver ved Flid aldrig 
S0gt alvorlig at forbedre sit Pund, men er nu ved Drukkenskab 
og uordentlig Levnet ganske fordervet. » At folk sluttet a ga i 
kirka til en slik prest er bare rimelig. 

Endelig Iyktes det for Nannestad a fa Brunbass bort fra 
stillingen. Han sluttet mot a fa tilsagn om 100 rdr. i arlig 
pensjon av ettermannen, Fra april 1755 trakk han seg til bake' 
og levde som bonde pa Teslia, som han hadde kj0pt straks 
han kom til bygda. Han atte ogsa Overvik. 

Brunbass var gift med Karen Helene Wium, datter av stifts
skriver Wium i Trondheim. Brylluppet sto 20. april 1728. 
Brudens forhapninger pa den dagen ble nok dessverre ikke 
oppfylt. Hun d0de av trering og ble begravd i Lade kirkes 
gravsted 31. mars 1761. Samme ar d0de ogsa datteren Karen 
Sofie Amalie 25 ar gammel av trering og ble begravd sammen 
med mor si under golvet i Lade kirke. Da skiftet etter fru 
Brunbass ble holdt aret etter, levde S0nnen Anton, som imid
lertid ogsa d0de ugift. Brunbass hadde ikke sa fa b0ker, 
forteller skifteprotokollen. Men i studerstuen sto ogsa 16 
bouteller og ett gr0nt flaskefor med 8 flasker og tre sma 
flasker med tinnskruer. Boets aktiva var bare 205 rdr. nar 
gjelden var trukket fra!). 

Brunbasses vita avsluttes med f01gende ord i ministerial
boka for Bakklandet 10rdag 29. desember 1767:. «Kastet lord 
paa Velrervrerdige Hr. Anton Brunbasse gl. 68% Aar • . 

Den 13. april 1755 tiltrMte sa Simon Wolff embetet som 

1) Dalernes ProsUs skifteprotokoller Dr. 1 21. januar 1762. 
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• 

Sinwn W olff. 

vise pastor. Med egen hand har han skrevet dette inn i den 
eldste ministerialboka som er bevart for Strinda1 ). 

Etter hans eget vita i ordinasjonsprotokollen for biskopen 
i Nidaros er han f0dd i K0benhavn i juni 17282 ). Foreldrene 
hans var kj0pmann Lorents Wolff og Marie Mikkelsdatter. 

1 ) Ministel'ia lbok for Bakke 1727- 79 i Statsarkivet. Den omfatter 
ogsA. de andre sokna I Strinda . 

'l) Erlandsen oppgil' 1730, som er fell. 
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Foreldrene mistet det de atte ved K0benhavns brann og d0de 
dessuten tidlig. Han matte derfor slutte pa latinskolen etter 
seks ars skolegang og reiste fra hovedstaden. I Arhus kom 
han imidlertid inn i den lrerde skole og ble den 30. juli 1749 
immatrikulert ved universitetet. I to ar var han sa huslrerer, 
men tok eksamen i 1753 med Non i teoretiske fag og Laud 
i dimisspreken. Han fortsatte sa som lrerer ved Waisenhuset 
i K0benhavn. Imidlertid hadde han en god venn i Trondheim 
i biskop Nannestad, som hadde lrert ham a kjenne i Arhus da 
han var domprost der. Wolff reiste til Nannestad, som kalte 
ham til visepastor i Strinda. Kallet ble stadfestet av kongen 
4. oktober 1754. 

Wolff er kanskje den betydeligste presten Strinda har hatt. 
Han var en dyktig teolog og gikk for a vrere en stortaler. 
Flere av prekenene hans er trykt og kan tjene som eksempel 
pa talekunsten hans. Blant annet holdt han en preken ved 
hundrearsjubileet for enevoldsmakten. Den slutter slik: 

«- - - Og her ser jeg, s"de Frideric! dit Ansigt som en 
Engels Ansigt! - - Tilh0rere! Venner! Mrend og Bmdre! 
Saadan er den Person, sam Gud har givet eder til Regenter, 
den Frideric, den Monarch, den Enevoldskonge, som regjerer 
over eder! - - Nreppe har han Lige, aldri kan vi fiJ. nogen 
bredre. Han er en stor, en ulignelig Konge. H0rer I ikke hans 
Beskrivelse med f01elig Glrede? Forl0stes I ikke ved at beskue 
hans Billede, saa ofte I ser det? Vendter I ikke med Smerte 
paa den 10ksalige Stund og Time, da I maatte fa at se den af 
aile saa h0itelskte og aile igjen h0itelskende Kong Frideric den 
Femte? Nu I har hans L0fte, han vii maaske og engang be
s"ge eder paa dette Sted, han vii k~mme, naar det bliver 
beleiligt, glreder eder kun i Haabet, og vrerer forsekrede am 
hans Naade, der skal vrere eder som en Skye til sildekommen
de Regnl). » Prekenen er pa 274 trykte sider! Man hadde 
ikke ganske samme krav til predikanten da som na. Det er 
imidlertid tydelig at Wolff forsto a tale slik at folk ville h0re 
ham. I Gunnerus' visitasprotokoll for 1764 heter det da ogsa 

1) Jubelprrediken holden 16. Oct. 1760. Trykt i Trondheim pa Bakke 
menighets kostnad 1760. I Utdrag i «Nidaros» 25. sept. 1916 
ved O. Y. 
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at hr. Simon Wolff preket etter sedvane smukt og oppbyggelig. 
Kirkes0kningen var ogsa god, i motsetning til i forgjengerens 
tid. Derfor kan biskop Nannestad si i et brev til Generalkirke
inspeksjonskollegiet at «jeg kand med al Sandhed for Gud og 
Deres H0j-grevelige Excellence forsikre, at jeg holder hannem 
for den beste Candidato Ministerii i dette Stift for det Nrer
vrerende»l) . Forkynnelsen hans var ogsa sentralt kristelig, noe 
som ikke gar fram av kongeprekenen ovafor. Nattverds0k-

, ningen ble ogsa sterkt opparbeidd i Wolffs tid. Han var derfor 
godt Iikt i prestegjeldet, og han betydde noe for det andelige 
livet i bygda. 

De vitenskapelige interessene sine fikk han ogsa paskj0n
nelse for. 3. august 1765 tok han filosofisk magistergrad. 
I 1772 ble han medlem av Videnskapsselskapet, hvor han holdt 
<<inntredelsestale» 30. november. Han ble ofte brukt som taler 
i selskapet. B1ant annet holdt han minnetale over sin venn 
biskop Nannestad'). 

Wolff har vrert en bestemt og kanskje !itt stridbar mann. 
Overfor bispen hevdet han ved f1ere h0ve at han ikke kunne 
anses ringere enn en residerende kapellan, og han tillte ikke at 
bispen grep for mye inn og ville ut0ve sokneprestverdigheten 
sin mer enn i navnet. Han ga seg heller ikke sa lett nar han 
hadde satt seg noe i hodet. B1ant annet hadde han ei sak med 
J0rgen Omejer pa Bakklandet3 ). Wolff hadde nektet ham a 
ga til alters fordi han sklllle vrere utJagt til barnefar av ei 
kvinne fra Hitra. Til tr~ss for at Omejer hadde godtgjort at 
han var uskyldig, holdt Wolff pa sitt til han ble d0mt i kapitels
retten. Det tales her om Wolffs «Dlovlige Omgang og uretsin
dige Embeds Behandling». 

Det m0rke punktet i Wolffs Iiv var forholdet til det smukke 
kj0nn. F0r han ble ordinert, matte han reise til K0benhavn i 
et delikat rerend. Ei pike ved navn Karen Nielsdatter hadde 
nemlig utJagt ham som barnefar. Wolff m0tte i lIniversitetets 

1) Generalkirkeinspektionskollegiet. Pakke Innkomne Sager 1754. I 
Rigsarkivet, Kobenhavn. 

2) H. J. Wille: Samling av Minde-Taler, holdne i det Kongelige Viden
skabers Selskab. K0bcnhavD 1805. 

J) Bispearkivet pakke 15, Konsistorialretten. Dam 25. mai 1768. 
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konsistorialrett og avla ed pa at det ikke var ham, enda Karen 
holdt pa farskapet hans!). Fa ar senere var han oppe i en 
Iignende situasjon pa Bakklandet. Han losjerte i et hu s der og 
holdt egen tjenestejente, Anne Kjerstina Haldosdatter. Etter 
at Wolff ble gift , forsvant hun , men ryktet ville meget bestemt 
vite at hun hadde f att penger av presten til a r eise for fordi hun 
skulle ha barn. Wolff fikk saka inn for byretten i november 
1757 ved a stevne medhjelperne og andre som hadde nevnt det 
for ham. I mars 1758 ender saka uavgjort. Referatet er mer 
en roman enn en r ettsprotokoll. Men etter lesinga sitter en 
igjen med en stille tvil om presten var sa helt uskyldig. Enna 
verre var skandalen ved Wolffs annet ekteskap. Han ble gift 
annen gang 22. november 1764. 2. juli aret etter fikk ekte
parret en S0nn. Dette vakte forargelse, og flere ville ha ham 
suspendert. Bispen ba om opplysninger, og for it bote pa saka 
har Wolff sa rettet i ministerialboka fra 22. til 2. november 
og hevdet at barnet var 14 dager yngre enn det i virkeligheten 
var. Affreren var sikkert me get ubehagelig for presten. men 
den ser ut til a vrere dysset ned. Det vitner noe om den posi
sjonen han hadde at ettermrelet hans pa Strinda likcvel ble sa 
godt som det ble. 

Wolff atte Lade gard og bodde der. Han kj0pte garden av 
radmann Rasmus Graae, han som Gram0lna er oppkalt etter. 
Kj0pet gikk for seg i 1757, og skj0tet er utstedt til Wolff og 
kona Mette Margrethe, som var datter til Graae. Garden 
kostet 5000 rdr. Pa grunn av at Wolff var gift to ganger, ble 
det mye arvestrid om den2). Noen gardbruker hadde Wolff 
for 0vrig ikke vrert. 

Den f0rste kona til Wolff var Mette Margrethe Graae. De 
ble gift 9. juni 1757, og hun d0de pa barselseng 3. januar 1764. 
De hadde seks barn, men to d0de i ung alder. S0nnen Lorents 
ble sj0mann, og Rasmus d0de som underoffiser i Jylland. 
Datteren Anna Dorothea ble gift med prckurator H eide i Trond
heim, og Marie Fredrikke med kaptein K03hauw. - Andre 
gangen var Wolff gift med Susanne Pauline Munch, som var 

1) Consistorii Dom-Copiebog 1750- 1771. No.8. 26. februar 1755. I 
Rigsarkivet, Kobenhavn. 

2) Todal: Soga urn Lade, s. 151 ff. 
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enke etter brannmajor Collin pa Bakke. Far hennes var sokne
prest i R0d0Y. Hun d0de i Thomas Angells hus 12. august 
1813. De hadde f01gende barn: Fredrik Christian, som ble 
sokneprest i U1vik, Johannes Munch s6m hIe offiser, Simonetta 
Susanne og endeJig Johan Hammond, som ble korpssjef i Thj. 
Infanteribrigade. 

Wolff har etterlatt seg ei rekke skrifter, som fins oppreknet 
hos Erlandsen. 

Etter nyttar i 1778 ble Wolff syk. Ministerialboka melder om 
gudstjenester som matte sleyfes, og det kom vikarer i staden 
hans. Han dede pa Lade 1. april. Bade i Lade, Malvik og Brats
berg kirker henger det bildet av ham som er gjengitt ovafor. 

Blant de vikarene som tok Wolffs gudstjenester pa slutten 
var ogsa Peder Schielde1"Up. Han skulle ogsa bJi ettermannen 
hans i visepastorat et . Peder Schielderup hie fedt 25. november· 
1744 i Steren. Far hans var kaptein Seren Schielderup og· 
mora het Theodora Marie Lemche. Han mistet tidlig foreldrene· 
sine. Peder ser ikke ut til a ha vrert noen srerJig fremmeJig· 
ungdom. Han forsekte seg i atskillige yrker, men til slutt ble 
det studering, kanskje mest etter patrykk fra formynderen. 
Den 23. juli 1764 ble han immatrikulert fra katedralskolen i 
Trondheim til Universitetet. Aret etter tok han filosofisk 
eksamen med Haud, men bade til t eologisk embetseksamen og i 
preken fikk han Non. I noen ar var han sa huslrerer bade i 
Danmark og i Norge. 11. februar 1773 ble han personellkapel
Ian til Vefsen og ble ordinert av biskop Gunnerus 23. april. 
I 1777 ble han personellkapellan ved Domkirka hos stiftsprost 
Irgens. Den 20. mai 1778 fikk han konfirmasjon pa kallet til 
vise pastor i Strinda. 

Om virket hans i Strinda har bade muntlig og skriftlig tra
dis jon holdt seg. I visitasboka for prostiet skriver prost Pare
Jius i 1804 at han preket oppbyggeJig og at ungdommen var 
ualminneJig vel opplyst. Bokferselen· hans var ikke helt i 
orden. Men i 1810 visiterte biskop Bugge i Lade. Dommen 
hahs er annerledes. Hr. Schielderup preket elendig, s ier han. 
Ungdommen var ganske forsemtl) . Dette siste stemmer med 

1) «Bispevisitasene I Trondhjems Stlft 1805-1841. Optegnelser av 
biskop dr. Peter Olivarius Bugge:.. Trykt i N orvegia Sacra 1936. 
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den tradisjon G. Saxvig forteller om Schielderup. De gamIc 
sa om ham at han slo lag med folk i allslags r att og t arvelig 
prato Han bandte for annethvert ord selv nar han var i preste
drakU). Saxvig forteller ogsa et par eksempler pa oppfor selen 
hans . Konfirmantene fra Malvik kom en dag i sla ttonna til 
forber edelse. Ut afor Ringve , som Schielderup atte, motte de 
presten som hilst e dem slik: «Hvem f .. t ror der e har tid til a 
sitte med dere i dag ! Pakk der e hjem og h jelp til med hoyet !» 
Da barna ikke uten videre gikk, ba han dem hjelpe seg med 
hoyinga. Det slapp han a be om to ganger . Da de sa skulle pa 
heimveien om ettermiddagen , ble de rikelig bever tet - blant 
annet med konjak! Da barna ikke ville drikke, sa han: «Dr ikk, 
gutter og piker ! Slikt noe bruker vi til t orstdrikk her pa 
Lanesset! » DEt er kanskje ikke a undres pa at mange fant at 
Schieiderup var en s torartet prest , mens de mer krist elig inn
stiite var fortviit over ham. Dommen over ham i bygda ser ut 
til a ha wert for skjellig. H an var sikkert ingen framrakende 
geistlig, og for sa vidt var det vel like bra om han hadde tatt 
ett av de andre yrkene han for sokte seg i. 

0konomisk satt han ei tid svrert darlig i det , srerlig da han 
hadde kjopt Ringve. Men en arv rettet opp dette ganske bra. 
Likevel klager han over sitt «saare ringe Indkomme». Og 
han uttaler onsket om forflyttelse til et bedre sted enn Strin
da2 ) . Han skulle imidlertid ikke komme herfra. I 1814 tok han 
avskjed og do de 23. oktober 1824 pa Ringve. 

Schilderup var g ift med Martine Lind, datter av skipper 
Christen Lind i Trondheim. Brylluppet sto 17. oktober 1779. 
Doden skilte ektetolkene at 19. juni 1800. Sonnen Soren overtok 
Ringve etter faren. 

Den siste visepastoren ble sa H enrik August Angell. Han 
var sonn av stiftsprost Jonas Angel og hustru Lydia og fodt 
5. mai 1788. Som den eldre broren sin, den senere stiftsprosten, 
studerte han teologi. Artium tok han i 1804 med Laudabilis. 
Til t eologisk embetseksamen 21. juni 1808 fikk han Haud. 
Men bade i kateketisk prove og pre ken fikk han ren Laud i 

1 ) Strindens Prrester s. 18. 
2) Bispearki vets p akke 35. Etterretninger om presteskapet. Schiel

derups brev a v 11. desember 1788. 
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1811. Karakterene hans , 
I 

var altsa betydelig bedre i 
enn formannens. Og An
gell var ogsa en uvanlig ) •. 
dyktig mann. I 1809 ble ' 
han lrerer ved den borger
lige realskolen og ved det 
militrere instituttet J 

Trondheim. Dessuten var 
han i seks ar fri villig' lre
rer ved s0ndagsskolen. 18. I 

november 1814 ble han ut
nevnt til Schjelderups et
terf01ger i Strindal}. Her 
var han til kongen ut
nevnte ham til sokneprest 

1 
I 

, 

j 

i Var Frue kirke 3. sep
tember 1840. 

Angell gjorde en stor 
innsats i Strinda pa flere 
omrader. Han var kom
munens f0rste og dyktige 

Henrik August Angell 

ordf0rer. Han var formann i landbrukslaget eller sogneselska
pet som det het den gangen, og gjorde her et utmerket ar
beid. Ikke minst var han ivrig etter a hjelpe dem som led 
n0d pa en eller annen mate. Etter alles omd0mme var han 
en rettenkende og velmenende mann som gjorde seg for
tjent til takknemlighet fra bygda. Ogsa som prest var han 
aktet og avholdt. Bugge sier om ham i visitasprotokollen , 
for 1821 at han preket «ikke ueffent, men har en uhreldig 
deklamation. Han cateciserede ogsaa gandske upaaklagelig 
og er en skikkelig Mand.» 

Ungdommen var blitt meget bedre i hans tid. Bugge visi
terte ogsa i 1824 og 1831. Han uttaler seg bedre og bedre om 
Angell og. arbeidet hans. Men i 1824 har den herrnhutisk an
stmkne bispen noen linjer om prekenen til Angell, som ellers 
var meget kristelig: «Men han synes ikke at vide ret Beskjed. 

1) Bispearkivets pakke 35. Oppgave over geistIigheten m. v. 1827. 
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Maaske s0ger han Sandheden. » Ved den siste visitasen sies 
det at han preket vakkert og oppbyggelig. 

Angell kj0pte Tyholdt, men gardsbruket 0dela 0konomien 
hans. I 1829 ble han opptatt som me dIem i Videnskapssel
skapet. Angell utga ogsa et par b0ker, blant annet en ledetrad 
for undervisning i dimsk rettskrivning for trondere. 

H enrik August Angell var gift med Anna Catharine, datter 
av veier og maIer Johan Lysholm i Trondheim. De ble vigd 
14. september 1815. De hadde seks barn, men tre av dem d0de 
i ung alder. De andre bar navna Lydia, Jonas og Johanne 
Cecilie. Angell d0de 6. april 1861 i Trondheim. Fruen levde 
to ar lenger1 ). 

F0r Strinda sa fikk den f0rstc faste soknepresten sin, 
bestyrte Niels Arnoldus Carlsen kallet. Han var s0nn av skiiJs
kaptein J0rgen Carlsen og Petronella f. Colbj0rnsen og f0dt i 
Dmbak 9. september 1805. Da han var atte ar gammel flyttet 
moren til Kristiania med barna, og han kom sa inn pa katedral
skolen der. Da han ogsa mistet mor si, ble han sterkt forsinket 
med studiene, men i 1829 fikk han artium med Haud. Noen ar 
var han sa huslrerer, blant annet has assessor Ove Bjelke Hoi
termann pa 0strat, hvor han traff sin tilkommende hustru. Han 
er den f0rste av strindaprestene som er utdannet ved det 
norske universitetet. 8. august 1834 tok han embetseksamen 
med karakteren Non. Ved prekenproven 28. i samme maned 
fikk han Haud, og i katekese Laud. Den f0rste geistlige virk
somheten sin fikk han i Oppdal som personellkapellan hos 
sokneprest Hagerup. Han ble utnevnt 15. juni 1835 og ordinert 
23. oktober. 

Fra 1. januar 1841 ble han konstituert som sokneprest i 
Strinda, en stilling som han hadde i n0yaktig 11 ar. I 1852 fun
gerte han sa som konst. res. kap. i bygda. Her var han en 
virksom mann. Blant annet var det han som fikk mesteparten 
av arbeidet med den nye kirka i Bratsberg. Han var en from 
mann med kjrerlighet til alt Guds rikes arbeid. Han var blant 
annet ett av de eldste medlemmene i Trondhjems Misjonsfor
ening2). Saxvig sier om ham at han ikke var noen srerlig 

1) Sm!. Thaulow: Personalhistorie s. 156. 
2) O. L. Gjonnes: Misjonsliv i Trondheim og Trondelag s. 79. 
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begavet predikant, men han var meget avholdt i bygda, og 
det hersket et inderlig for hold mellom ham og menigheten 
hans. Saxvig omtaler ham srerlig som den dyktige ungdom
mens veileder i konfirmantforberedelsen. Dette stemmer da 
ogsa med hans gode karakter i katekese. 

Carlsen kjopte garden Cathrinelyst ved Ronningsbakken og 
bodde der til han ble konstituert i kapellaniet. Da flyttet han 
til kapellangarden Dalen. 

Etter at han sluttet i Strinda, bestyrte han i tre ar Tingvoll 
soknekall. 26. mars 1856 ble han utnevnt til sokneptest i 
Grytten, hvor han tok avskjed i 1864. Da flyttet ha n tilbake til 
Strinda igjen , hvor han dade 10. juli 1866. Han ligger begravet 
pa Lademoen gamle kirkegard, som han selv hadde innvidd 
i 1844. 

Han var gift med Anna Margrethe Holtermann, datter av 
den nevnte assessor Holtermann pa 0strat. 

KLOKKERNE. 

Klokkerstillingen fortsatte pa samme vilkar som i 1600-tallet 
til a begynne med. I staden for klokkerspannet hadde klokker en 
framdeles ei tynne bygg og ei tynne havre, og dessuten klok
kertoll som ble betalt etter matrikkelskylden. Etter lista over 
krigsskatt i 1720 fores han opp med en inntekt pa 50 rdr., mens 
presten fores opp med 60. 

Imidlertid matte den nye ordningen med lrerere i hvert sokn 
komme til a berore klokkerstillingen. Det ble litt kompetanse
strid mellom lrererne og klokkeren, blant annet om hvem som 
skulle vrere med og forberede konfirmantene. Men ved bispe
skriv av 1. sept. 1797 ble det bestemt at de tre lrererne i hvert 
sokn skulle beskikkes til klokkere. Lade og Bakke fikk da fel
les klokker til a begynne med. I regnskapene for Bakke omtales 
for ovrig en klokkerdreng, som nok var nodvendig sa lenge de 
to kirkene hadde bare en klokker. 

For ovrig fikk klokkeren i Lade fri bolig pa den nye skolen 
som etter vedtak i 1819 ble bygd pa Eli plass eHer «Lykkens 
Prove». Han var fOI'stelrerer her. Fra 1805 ble eHers korn
ytelsen avskaffet til fordel for en fast sum pa 9 rdr. arlig til 
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hver av klokkerne. Dette skulle vrere godtgj0relse for renhold 
av kirka og ornamentene. Klokkerne s0rget ogsa for oblater til 
kirkene. 

Med hensyn til personalia sa er det forholdsvis fa opplys
ninger a finne. Den f0rste klokkeren pa 1700-tallet er Peder 
Olsen klokker. Som de andre klokkerne f0r stillingen ble delt, 
bodde han pa Bakklandet, hvor taksten over krigsskade i 1718 
rekner med et tap for ham pa 150 rdr. Han har hatt klokker
stillingen nesten en :nenneskealder. Den neste som nevnes er 
Fredrik Gustav Borchgrevink. Han d0de 17. sept. 1746 og ble 
etterfulgt av S0nnen Henrik Kristian. Han d0de i januar 1753, 
uten a etteriate seg noe. Bror hans provde a bestyre stillingen, 
men passet ikke som lrerer, og sa ble Jonas Due ansatt. Aile 
de tre siste hadde sak med Brunbass om skyss- og nattholds
pengene. Den 26. mars 1759 blir det sa utstedt kallsbrev til 
Hans Kroppe. Han d0de om varen i 1764, og i hans sted kom 
student Melchior Fredrik Junghans, S0nn av prost Junghans i 
Troms0. Han mistet kana si aret etter at han kom til Strinda, 
Anna Dorothea Roager. Biskop Gunnerus gir ham attest for at 
han synger godt, og dette har vel hatt sitt a si for at han ble 
overflyttet til domkirka i 1778. Han fikk en annen prestes0nn 
som ettermann. Student Peter Kristian H0yer Carlsen tiltractte 
og hadde stillingen til han d0de i 1797. Han var fra Bj0rn0r 
og ser ut for a ha vrert en dyktig og a vholdt mann. Kona hans 
var f0dt Bejer. 

Det var etter Carlsens d0d klokkerstillingen ble delt. Da ble 
Lars Torgersen beskikket i Lade og Bakke. Han hadde en 
lang og virksom dag til han d0de i desember 1819. Etter ham 
kom Sivert Mathiesen fra Bratsberg til Lade, og samtidig ble 
lrerer Joh. Holm klokker i Bakke. Etter Mathiesen fulgte Iver 
Aas, som ble beskikket 26. januar 1827 etter a ha vikariert 
i stillingen et halvt ar. Arbeidstida hans ble kort. Alt den 1. 
sept. 1830 ble lrerer Chr. Lassen konstituert som klokker, og 
han fortsatte ut det tidsrommet vi na behandler. 

I Bratsberg ble den f0rste klokkeren Johannes Aas. Han var 
en mer enn vanlig begavet mannog en dyktig lrerer. Srerlig var 
han en flinkt tegner, som Statsarkivet enna oppbevarer flere 
tegninger avo I 1889 ble han klokker i Var Frue kirke i Trond-
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Lade omkring ar 1800. Akvarell av Johannes Aas. 

heim. Han var ugift og d0de i 1830. Etterf0lgeren hans ble den 
nevnte Sivert Mathiesen som senere kom til Lade. 

Den neste i rekken var Ole Refseth. Og i 1845 ble Kr. SiBther 
dimittert fra KliBbu seminar og straks ansatt som klokker og 
liBrer i Bratsberg. 

KRISTENDOM OG MORAL FRA PIETISME 

TIL HAUGIANISME. 

Ut gjennom 1600-tallet var det kirkelige arbeidet kommet i 
fast gjenge etter reformasjonen. En skyss- og nattholdskom
misjon fra 1706 og et brev i prostearkivet fra 1741 gir opplys
ninger om gudstjenestene i Strinda. Hovedsoknet fikk 40 guds
tjenester om aret nar en rekner med heUigdager og faste
prekener. Bratsberg fikk 19 og Malvik 21. Dessuten hadde 
Mostadmarka til a begynne med fire prekener som senere ble 
til en for aret, men fra 1778 var det forbi med gudstjenestene 
derl). De bIe holdt i ei stue pa sIutten. Til dette kom sa tjene
stene i Bakke kirke, sa presten matte ofte ha to prekener for 
dagen nar ikke bispen forrettet. Men flere av bispene talte 
jevnlig i den strindakirka som var Iettvintest for dem ana. 

1) Jens Kraft: Topographisk-Statistisk Beskrivelse over Kongeriget 
Norge, V. s. 612. 
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