
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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Strinda b0d sikkert pa mange srerlige forhold for det geist
lige ~rbeidet. I den omtalte kommisjonsbetenkningen heter det 
at Lade sogn talte 34 jordbrukende b0nder, 50 avlsgarder med 
tjenere eller lottemenn og 34 husmenn. Knapt 100 ar senere 
forteller Bing oss at hovedsoknet bestar av 118 matrikulerte 
garder og omtrent 150 husmannsplasser. Gardene eies for st0r
stedelen 'av byfolk, og bare 40 av dem er bebodd av b0nderJ). 
En stor del av menighetslemmene kom altsa bare halvveis til a 
h0re med. Selv om vedkommende bymann bodde pa garden, 
sto han oftest mer eller mindre pa avstand fra det kirkelige 
livet i bygda. Dette stilte sine srerlige krav til presten. 

Andelig sett levde en pa arven fra ortodoksien fram gjennom 
det 18. hundrearet. De nye signalene som var innvarslet av 
Spener og Francke skulle ikke fa synderlig innvirkning i det 
gamle erkestiftet. Pa sett og vis hadde den kretsen av prester 
som vi kaller Syvstjernen, vrert en forl0per for pietismen med 
dens krav om avgjort omvendelse og om at troen skal vise seg 
av gjerningene. Pietismen betydde en inderliggj0relse av tros
livet, men f0rte ogsa i sine utpregede former med seg atskil
lig hengehoderi som ikke var av det gode. Men retningen be
tydde sa godt som intet her i bisped0mmet, hvor en skulle 
trodd at jordbunnen var opparbeidd. Og var bygd danner 
intet unnatak her. 

Na er det selvsagt ikke sa godt a danne seg noen detaljert 
mening om den andelige situasjonen sa lenge etterpa. Noe vit
ner likevel det som folk leste om. I skifteprotokollene og auk
sjonsprotukoliene fra 1700 og framover til 1809 fins det ofte 
spesifikasjon over de b0kene boene atte. Det viser seg at orto
doksiens forfattere er best representert, og ett og annet av 
Johan Arnd forekommer. Ellers er den augsburske trosbe
kjennelse hyppig i bokskatten. Men vanlig bestar menigmanns 
bibliotek av Bibelen og salmeboka. Stort sett er b0ker en sjel
denhet. Noe synderlig pietistisk innslag er det altsa ikke blitt 
skapt pa den veien. Det var gjennom forkynnelsen folk flest 
fikk den andelige nreringen sin, og ingen av de prestene det 
gjelder har vrert pietister. Wolff matte i tilfelle vrere den som 
sto retningen nrermest. 

1) Lars Hess Bing: Beskrivelse over Kongeriget Norge s. 262. 
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Visitasberetningene til bispen vitner heller ikke om at piet
ismen hadde noe tak pa folk, tvert imot. Fra 1750-ara har vi 
noen ganske fyldige referater av biskop Nannestads visitaser 
i bygda. I Lade kirke var menigheten «ikun tynd», og ungdom
men var «heel ringe baa de av Mamgde og Saligheds forstand.» 
I Malvik viste menigheten som ogsa var ringe av tall, meget 
liten rerb0dighet for gudstjenesten, og om Bratsberg heter det 
at menigheten er «hel uskikkelig, der var neppe 10 av Menig
heden tilstrede, efter hvilke der dog over 2. Timer blev biet.» 
Ungdommen kunne bare litt av katekismen, men spurte bispen 
om meningen med svarene, gikk det i sta. Gunnerus har imid
lertid holdt visit as i 1764, og da var forholdene litt likere. Ung
dommen svarte bedre for seg 1 ) . Men alt i alt er det er m0rkt 
bilde vi tar av det andelige Ii vet pi\. denne tida. 

I lengden 0vde likevel pietismen innflytelse pa folk. Men det 
var mer indirekte. Gjennom lovgivningen ble det nadd resul
tater av varig verd. De viktigste lovene som kom, var sabbats
forordningen og loven om kirketukt av 1735. loven om konfir
masjon av 1737, autorisasjonen av Pontoppidans forklaring 
i 1738, loven om almueskolen pa landet av 1739 og kon
ventikkelplakaten av 13. januar 1741, som forb0d lekmanns
forkynnelse av omreisende predikanter. Na ble det ogsa opp
rettet et nytt kirkelig styreorgan med det halsbrekkende navn 
GeneralkirkeinspeksjonskollegieU) . 

Srerlig innf0relsen av konfirmasjonen betydde uhyre meget 
for det andelige livet, og likedan skoleloven og autorisasjonen 
av Pontoppidans forklaring. Og her satte pietismcn varige spor 
etter seg. Med konfirmasjonen fikk jo barna en ganske annen 
inngaende innf0ring i de kristne grunnsannhetene enn f0r. Det 
begynte ogsa etter hvert a bli flere bibler og nytestamenter ute 
blant folk. Biskop Sch0nheyder forlanger saledes ved en visit as 
i Strinda at den voksne ungdommcn skal bringe med seg 
biblene og nytestamentene i kirka, og barna lrereb0kene sine. 
Foruten forklaringa matte konfirmantene lrere lange stykker 
av Bibelen pa rams. Skolebarn skulle stilles opp i tre gr:lpper 
pa kirkegulvet, sier bispen, f0rst de som lrerer forklaringa 

I) Trondhjerns Biskop Visitasprotokoll 1732 - - 1770. 

2 ) Bang: D en norske kirkes Historie, s . 417 f. 
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utenat, so. de som kan den lille katekismen, og endelig de som 
bare hal' begynt po. den eller som bare leser innaboks enna,). 

Forklaringa, som altsa val' Pontoppidans «Sandhed til Gud
frygtighed», val' sikkert ei hard n0tt a knekke for mange m ed 
de 759 sp0rsmala og svara sine. Bortsett fra noen nrermere an
gitte sp0rsmal skulle alt kunnes ute nat. Greidde en ikke del, 
ble en «vist» . Denne utenatl reringa spilte s ikkert ei stor rolle 
for det andelige livet i bygda. Selv om det er forskjell pit dod 
viten og levende liv, hal' uten tvil denne konfirmasjonslesinga 
hjolpet mange i gudsforholdet deres. Folk fikk de kristnc \'e1'
diene i en moderat pietistisk form , som selv rasjonalismen ikke 
kunne komme noen vei med for alvor2 ). 

I det ytre folkelivet satte pietismen merkel' etter seg ved aile 
de strenge forordningene sine3 ). Ovafor er helligdagslovgiv
ningen nevnt. Den val' 0yensynlig ikke sa lett a overholde. I 
justisprotokollene fra 1736 og utover er det st adig saker som 
gjelder helligbmde. Spill og dans po. S0n- og helligdager ble 
straffet hardt. Likedan samling av folk omkring 01kruset eUer 
brennevinsflaska 10rdagskveldene. Folk forega iallfall til a be
gynne med at de val' i god tro. Jonas Selsbakk ble anklagd for 
a ha holdt samling med drikk og dans i huset sitt ei 10rdags
natt. Han hadde brygget et kvarter mal t01 og traktert gjestene 
sine med, «og hand som en eenfoldig Mand vidste ej at have 
gjort ilde derved», da grannene hans hadde holdt slike samlin
gel' f0r om ara. 

Et annet inngrep i det tilvante val' pietismens forbud mot a 
brere smykker og mot overdadig brudepynt. Flere ganger mel
del' justisprotokollene om menn som er stevnet «for deres BrJ
deI'S P0ntning mod Forordningen at vrere klredt. » Det virker 
ganske pussig nar Greis Verkland m0tte i rett en og la fram de 
klrerne kona hans hadde hatt da hun sto brud. Det val' et mdt 
sirses skj0rt og ei gr0nn t roie , og videre hadde hun et lerrets 
forkl re og noen blomster po. hodet. Litt eiendommelig er det 

1) Bispens kopibok XII 8. aug. 1788. 
~) Sml. Ivar Welle: Konfirmasjonens historie, i festskriftet Konfirma

sjon i den norslte Idrke gjennem 200 ar , s. 22 ft. 
3) De flestc forordninger fins i Fr. Aug. Wessel Berg: Kongelige Re

scripter 1600 .- 1830. 
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ogsa a h0re ei brud forsikre i retten at hun hadde hatt «hindes 
eget Haar med nogle Blomster paa Hovedet». A overtre for
ordningen kostet mest fire daler, . sa det var ingen billig for
n0yelse. 

Brennevinsbrenninga hadde valrt en vanlig skikk eller uskikk 
omkring pa gardene. Na ble brennevinspannene forseglet, og 
det fait folk tungt for brystet. Protokollene vitner om at en til 
dels slo seg sammen og br0t forseglingene for a bruke dem 
likevel. Fyll og slagsmal forekom temmelig ofte, skj0nt det er 
bedre enn i forrige hun drear. Fylla foregikk ofte i helgene, og 
da kom den ogsa inn under helligbr0de. Nils Engelsasen hadde 
drukket seg full en s0ndag etter at han hadde Valrt til alters i 
Bratsbergkirka og kom i slagsmal med Morten Digre. Som 
straff matte han sta til offentlig skrifte, b0te tre lodd s0lv for 
helligbr0den og dessuten betale ni riksdaler i mulkt for slags
malet. Det var fOr0vrig atskillige kroer og gjestgiverier i 
bygda, og de virket ikke til fremme av edrueligheten. Det var 
kro pa Ringve og pa Ranheim, pa Leirbrua og Bakklandet for 
It nevne de fornemste. I Deichmans matrikkel av 17231) heter 
det fOr0vrig under 0stre Ranum at «ingen Kroe fra Bachlandet 
paa dend Vej Wig Elven underveis efterdags maae holdis eller 
tilstedes, paa det Bunden og hans Folck som reiser til og fra 
Byen iche skal Qlive forf0rte til Fylderie, hvorved Deris J orde 
Brug og Arbeide bliver fors0mmet. » Men i markedsferda 
hendte det rett som det var at folk drev ulovlig salg mellom 
disse kroene og matte lide for det. Blant annet fikk Jon Hav
s tein og Ole Kystad bot for en slik forgaelse. 

Det sjette bud voldte framdeles store vanskeligheter. Under 
pietismen stiger tallet pa leiermal, noe som nok skyldes at 0V
righeten ble mer nidkjrer i tjenesten under de nye signalene. 
Ellers er det bedring i sedeligheten. Det var fremdeles b0ter 
og offentlig skrifte for leiermal, i grove tilfeller gapestokk. Om 
Johannes skolemester og Marit Jacobsdatter heter det i en dom 
for leiermal at dersom de ikke kall betale henholdsvis 12 og 6 
daler i b0ter, skal de straffes pa kroppen. 

De barbariske straffemetodene fortsatte, og de ble ikke 
mildnet under pietismen. Et avskrekkende eksempel har vi i 

I) I Riksarkivet. 
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justisprotokollen fra 1734. Christoffer Jonsen var funnet skyl
dig i hustrudrap sammen med Kari Roten. Han ble d0mt til a 
knipes med gloende tenger f0rst pa det stedet hvor drapet var 
skjedd, dernest tre ganger pa veien derfra og til retterstedet, 
og aller sist pa retterstedet. Deretter skal den h0yre handa 
hans hugges a v med ei 0ks, og siden hodet. Kroppen skulle sa 
legges pa steile og hodet og handa settes pa stake. Kari Roten 
skulle sta til offentlig skrifte bade .i Malvik og i Lade kirker 
og etter gudstjenesten sta to timer i kirkens halsjern pa hver 
stad. Sa skulle hun settes inn i Trondhjems tukthus for a ar
beide i jern pa livstidl}. 

Den retningen som avl0ser pietismen i kirkens liv, kaller vi 
rasjonalismen eller opplysningen. I stedet for pietism ens inder
lighet setter den fornuftens n0kternhet, og i stedet for pa Kristi 
frelsesverk legger den vekt pa de menneskelige dydene. Ret
ningen ivret for folkeopplysning, og tidsrommet da den hersket 
var stort sett ei framgangstid for bygdene. Det er f0rst· 
fram imot slutten av 1700-tallet den gj0r seg gjeldende. Rent 
kristelig sett har den kanskje ikke virket sa sterkt i Strinda. 
Noen egentlige opplysningsmenn av format var det hverken 
blant prester eller bisper, skj0nt biskop Sch0nheyder sam jo 
ofte preket iallfall pa Bakklandet, hadde en rem av huden. Men 
i lengden virket jo den utvatnede forkynnelsen til a svekke den 
andelige kraften blant folk, og sin virkning har dette vel gjort 
i bygda var og. Kristelig sett er tida omkring hundrearsskiftet 
inga god tid i det hele. 

Av rasjonalismens lovbestemmelser som fikk betydning for 
menighetene kan en nevne opphevelsen av det offentlige skrifte 
for leiermal. Det er ikke utelukket at ei hending i Strinda blant 
annet har medvirket til dette steget. I 1755 var en jomfru av 
det gode selskap kommet i ulykke. Hun het Anna Katharina 
Brunbass. Simon Wolff lot he nne da sta til skrifte ved en 
ekstraordinrer gudstjeneste og under falsk navn, ja til og med 
maskert2 )! Saka ble innberettet til Generalkirkeinspeksjons-

1) Strinda og Selbu sorenskriveris justisprotokoller nr. 7, 22. mars 
1734. 

2) Daae: Trondhjems Stifts geistl ige Historie, s. 193. 
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kollegiet og har vel hatt sitt a si. Vi kan tenke oss at den ogsa 
ble livJig kommentert blant strindingene! 

Ellers avskaffet rasjonaJismen ei rekke kirkelige festdager, 
sa tallet pa gudstjenester ble mindre. Tredjedagene i de store 
h0ytider, Heilig tre konger, Maria bes0kelsesdag og renselses
dag, St. Hansdag og Mikkelsmesse skulle na vrere vanJig yrke
dag. Bare velvilje m0tte nok dette ikke hos b0ndene. 

Noe av det som fikk mest betydning for det r ent andeJige 
og kirkelige livet under rasjonalismen var innf0relsen av Evan
gelisk-kristelig salmebok. Denne boka har fatt det ettermrelet 
at den hverken var evangelisk eller krist elig eller i det hele 
no en salmebok. Den var et typisk produkt av rasjonalismen. 
Kjernesalmene var omdiktet slik at det spesifikt kristelige var 
kommet bort til fordel for en utpreget almenreligi0sitet. Biskop 
Sch0nheyder var en varm venn av boka og ville gjerne ha den 
innf0rt i Strinda. I 1806 ble den tatt i bruk i Bakke. Tretten 
ar etter ble den innf0rt i Lade, og f0r tjueara var slutt sang de 
ogsa evangelisk kristeJig i Bratsbergl). Menighetene som var 
vant til Kingos salmebok, syntes nok at forskjellen var stor. 
Men kritikken forstummet etter hvert, og en avbleket kristen
domsform fant vei inn g jennom salmene. 

Det er neppe grunn til a tro at bygda sto som noe m0nster 
i a ndelig og moralsk henseende da haugianismens vekkelses
b01ge kom. Hans Nielsen Hauge forteller selv at da oppbyggel
sene i Leinstrand hadde virket slik at folk la av drukkenskap, 
banning og andre laster , 0nsket stiftamtmannen grey Moltke 
at han ogsa skulle komme til Strinda. F olket der trengte ogsa 
it fa avsky for drukkenskap og for den ufordelaktige brenne
vinshandelen med kj0pstaden, da de solte brennevin til bor
gerne i hele anker og kj0pte det igjen i drammer 2 ). Om noen 
virksomhet av Hauge i bygda melder imidlertid kildene intet, 
skj0nt han sikkert har r eist gjennom Strinda. En tradisjon vii 
vite at Hauge gikk sammen med en venn innover R0nningsbak
ken, og der traff de en som spurte om de skulle pa fisketur. 

1) Smt. N . J. Skaar: Den evangeli sk-kristelige Salmebogs Historie i 
Trondhjems Bisped0mme. 

:!) Beskri ve lse over Hans Nielsen Hauges Reiser, vigUgste Hendelser 
og Tildragelser, utg itt av Heggtveit og Kolsrud, s. 22. 
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da,» svarte Hauge saktmodig, «vi farer pa fiskeri, farer for a 
fange mennesker1 ). 

A gi noe bilde av haugianismens historie i Strinda er ikke 
lett. Det kommer av at retningen ikke ble noen bred folkebe
vegelse slik som f. eks. i Meldal eller Rennebu. Vekkelsen satte 
ikke preg pa bygda, det er mer de enkelte ledende haugianere 
sam trekker til seg oppmerksomheten. Men det ble en liten 
flokk av vakte fra hundrearsskiftet og utover. Og det er utvil
somt at bade haugedisiplenes forkynnelse og strenge kristelige 
liv bidro til a gjore folkelivet bedre. Her var det ogsa en god 
ting at prestene i bygda, bortsett fra Schielderup, gjerne sam
arbeidet med vekkelsens menn og sa virksomheten deres som 
en velsignelse for bygdefolket. Det var tilfelle bade med Angell 
og Carlsen, og senere ogsa med Essendrop. 

Den forste lederen blant de haugianske vennene som h0rte 
Strinda til var Arnt Bjornsen Solem fra Klrebu. Han var gift 
med ei av de betydeligste av kvinnene i Hauge-mrsla, Randi 
Andersdatter Lauvasen fra Tiller. Begge disse ble vakt av 
Hauge og reiste som forkynnere. Da de ble gift slo de seg ned i 
Trondheim, hvor Solem ble en rik mann. Blant annet kj0pte 
han Moholt, hvor han bygde nye hus og innredet kjokkenet i 
hovedbygninga til forsamlingssal. Rommet hadde plass til om
kring 100 mennesker2 ). Sen ere solte han garden til haugianeren 
Iver Iversen, og under begge disse eierne var kjokkenet pa Mo
holt et andelig sentrum for de vakte pa Strinda. Solem flyttet 
til Kristiania, men kom tilbake og kjopte Stavne. Han skilte ut 
parsellen Breidablikk fra garden og dode der i 1857, to ar for 
Randi Andersdatter. Begge er gravlagt pa Havstein kirkegard, 
hvor gravsteinene deres framdeles er a finne. 

Solem betydde mye som andelig midtpunkt for haugianerne 
i byen og bygda. Det samme gjorde Randi Andersdatter, som 
fOr0vrig ble sterkt grundtvigiansk pavirket under kristiania
oppholdet. Hun gjorde seg mer gjeldende enn mannen, som 
ikke var noen begavet taler. Sammen virket de for en opprik-

l) Saxvig: Strindens Prrester, s. 20. 
2) H. G. Heggtveit: Den norske Kirke det nittende Aarhundre, 

II s. 270. 
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tig kristendoms sak i kretsen omkring seg!). Soknepresten, 
Essendrop, var deres gode venn og en hyppig gjest i heimen, 
hvor han hadde mangt et ordskifte om andelige ting med den 
bega vede Randi. 

Haugianernes betydeligste mann i Strinda og en av de be
tydeligste i det hele, var imidlertid Mikkel Grendahl. Han var 
rennbygg, f0dt i 1775. Han ble ogsa omvendt ved Hauge og 
begynte som lekpredikant. Til a begynne med flyttet han tem
melig ofte, men slo seg sa til ro pa Havstein, som han kj0pte 
i 1823 med Arnt Solem som meIlommann. Foruten a vrere en 
framrakende gardbruker, fortsatte han forkynnervirksomhe
ten sin. Og enda mer gjorde han Havstein til et arnested for 
haugiansk liv og kultur ikke bare i Strinda, men i hele Tr0nde
lag. AIle lekpredikanter var velkomne der. Der ble holdt god 
kristelig husskikk. Hver s0ndag holdt Grendahl andakt for 
husfolket sitt, og han gikk ogsa eIlers omkring med Guds ord 
blant husmennene sine og blant grannene. Oppbyggelsene som 
han holdt bade 'i bygda og i byen, samlet mange folk, og det 
til tross for at han i likhet med Hauge ikke var det vi forstar 
ved en vekkelsespredikant. Talene hans var utpregede lrere
prekener, men baret av en sjelden modenhet og innsikt i Guds 
rikes hemmeligheter. Det er derfor ikke a undres pa at de~ 
haugianske innslaget etter maten var sterkere pa Byasen enn 
eIlers i bygda. 

Grendahl var stortingsmann i flere perioder fra s0ndre amt. 
Pa stortinget var han med og stemte for at j0dene skuIle fa 
adgang til riket i 1842. Han har ogsa etterlatt seg et skriftlig 
arbeid: «Hans Nielsen Hauges liv, Virksomhed og dennes F01-
ger» som han skrev i sine siste levedager2). Det vitner om stor 
lrerdom, men har en svakhet i forfatterens fors0k pa ikke a 
feIle no en selvstendig dom om noe forhold. Boka som er pa 80 
sider, virker derfor lite betydelig. Av st0rre verd er da et brev 
Grendahl sendte til grundtvigianeren pastor W. A. Wexels som 
hadde vrert inne pa muligheten av omvendelse etter d0den i et 
skrift han sendte ut. Dette brevet er mer en avhandling om 

1) Samme sted, I s. 215 ff og 252. 
2) Utgitt i Trondheim av svigersannen C. L. Simonsen etter Gren

dahls dad i 1849. 
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em net og innholdet vitner om at lekmannen Grendahl var en 
dyktig og skarpsindig teolog. Han tar avstand fra Wexels , men 
vil ikke vrere med pa noen ford0mmelsesdom over ham. 

Mikkel Grendahl var gift med Beret Mikkelsdatter Husdal 
fra Geitastranda. Hun var ei jevnbyrdig kone for ham. Sam
livet i heimen deres gjorde sterkt inntrykk pa aIle som kom 
i samband med demo Skildringa av Grendahls dod gir et bilde 
av hvordan det var der. Et par dager f0r han d0de, gikk hele 
familien til alters sammen med ham. Pastor Carlsen forrettet, 
men han sa at hans ord ble ringe overfor det herlige vitnes
byrd Grendahl avla om Guds nade. Hans siste ord var: «Jeg 
horer sang fra tronen! » Han gikk uta v verden med et smil. 
Dodsdagen hans var 18. januar 1849. Hans kone do de i 1858. 
Det var et forrykende vrer da Mikkel Grendahl ble fort til den 
siste kvilestaden sin pa Eli plass kirkegard. Men likevel hadde 
sorgetoget flere tusen deltakere. Det nadde fra Skansen til 
Torvet og var et synlig vitnesbyrd om den vyrdnad aIle hadde 
for den gamle Herrens kjempe fra Havstein1 ). 

Enna en av de ledende haugianerne horer Strinda til. Det er 
Iver Iversen, som altsa kjopte Moholt av Solem i 1822. Iversen 
var fodt i Lilleelvedalen, men vokst opp i Reisa. Han ble vakt 
ved Hauge personlig og flyttet senere til Trondheim hvor han 
var ansatt hos svogeren Henrik Mathiesen2). Etter at han hadde 
kjopt Moholt, fortsatte han den virksomheten som var begynt i 
Solems tid. Han talte selv i kjokkenet, og han sorget for at 
bade lekpredikanter og prester var hyppige gjester der. Ikke 
minst var Essendrop en skattet taler i proprietrerkjokkenet, 
hvor folk gjerne samlet seg for a hore ordet. Dette gjaldt ogsa 
nar Iversen forkynte selv. Som taler var han mild og evangelisk 
og forsto a lokke til Gud uten skremsler og press, forteIler 
Heggtveit om ham. Foruten i Strinda virket han ogsa som for
kynner eIlers i bispedommet og gjorde til og med noen reiser 
sor for Dovre. 

Som de fleste haugianerne var Iversen en utpreget kirkelig 

1) Sm!. Anders Gimse : H a ugianeren og demokraten Mikkel Grendahl, 
i Norvegia Sacra 1923. - H. G. Heggtveit: Den norske Kirke i 
det nittende Aarhundrede, I, S. 211 ff. 

2) Far til historikeren av sam me navn . 
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mann. Plassen hans i Lade kirke I 
sto sjelden tom. Og da han var ! 
blitt gammel og tungh0rt, sto han I 

i oppgangen bak prekestolen med 
d0ra pa klem og harte ssndagens 
pre ken. Menigheten kunne se det 
kvitharede hodet hans i d0r
sprekka. 

Helt fra han kom til Strinda var 
Iversen ivrig interessert for mi
sjonen og talte gjerne dens sak. 
Som taler i misjonsforeningene i 
bygda har han kanskje den st0rste 
betydning for det andelige livet. I 
de siste ara sine bodde han i byen. 
Hans kone Beret d0de i 1869. Selv 

[vel' Iversen. 

skulle han fa leve ni ar lenger. Han ble gravlagt pa Eli plass, 
hvor Mikkel Grendahl alt hadde kvilt i en menneskealder1 ). 

Det kunne nok vrere andre av haugianerne som fortjente a bli 
nevnt i ei bygdebok. Men vi far n0ye oss med a sIll. fast at selv 
om det ikke ble no en stor vekkelse i bygda, sa 0vde haugianerne 
sin innflytelse lenger utover enn en kan pavise. Helt alene om 
denne pavirkningen pa folkesjelen har de imidlertid ikke vrert. 
Br0dremenigheten var kommet til landet, og dens inderlige 
men litt ekstatiske kristendom kom ogsa til orde i Strinda i 
moderat form. Det ble en krets a v br0drevenner i byen, og 
biskop Bugge betydde etter den rasjonalistiske perioden sin 
mye ved den hernhutiske pavirkningen han 0vde. Ikke minst de 
bibeltimene han holdt i Bakke kirke omkring t'830, f0rte mange 
over til klarhet i gudsforholdet deres. Det var da ogsa noen fa 
hernhuter i bygda, srerlig pa Bakklandet. Som et kuriosum 
kan nevnes at den f0rste misjonreren vi kjenner fra Norges 
nyere misjopsperiode, var fra Bakklandet. Det var Hans Mar-

1) Sm!. Iversen: Heggtveit: Den norske Kirke i det nittende Aar
hundrede II s. 270 ff. - O. L. Gj0nnes: Misjonsliv i Trondheim og 
Tr0ndelag gjennem 100 il.r, s. 57 ff. - Henr. Mathiesen: Strindens 
Sparebank i 75 il.r, s. 163 ff. 
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tin Sand, d0pt i Bakke kirke 21. februar 1808. Han kom i sam
band med bmdrevennene og reiste ut til hollandsk Suriname l ). 

Vekkelsens mil de varvind matte fa det til a gro i bygda, selv 
om det ikke skjedde med stormskritt. Biskop Bugge nevner i 
visitasberetningene sine at enkelte av barna og ungdommen 
hadde Utt undervisning i kristendom heime. Det var i 1810, og 
det er rimelig at det er de vakte heimene det er tale om. Visi
tasberetningene i det hele ut over f0rste halvparten av 1800-
tallet gir inntrykk av at forholdene i bygda bedret seg smatt, 
men sikkert. Nattverds0kningen gar ogsa opp. 

Na spiller som nevnt skikk og bruk sin rolle her. Men nar 
Schielderup i 1813 sier opp vin- og br0dhaldet i kirkene, er det 
1500 kommunikanter pa f0rste halvar. Folketallet var da om
kring 3250. I 1824 var det pa noen tilfeldig valte s0ndager f01-
gende tall pa kommunikantene: Lade 27. juni 230, Bratsberg 
4. juli 53, Malvik 11. juli 102, Bakke 18. juli 196. Folketallet var 
da ca 4000 og det var gjennomgaende altergang hver s0ndag. 
Ti ar senere var folketallet 4500. 27 april var det da 171 kom
munikanter i Malvik, 4. mai 165 i Bratsberg, 8. mai, Kristi 
Himmelfartsdag, 236 i Bakke, 8. juni 296 i Lade. Og i 1844 var 
det 510 kommunikanter i Lade 3. nov., 205 i Malvik 17. nov., 350 
i Bakke 24. nov. og 195 i Bratsberg 17. oktober. Folketallet var 
da ca 5000. Bare en en kelt av kirkene kan komme opp imot 
den samlede summen i Schjelderups innberetning2). Her er det 
vekkelsesmrslens frukter en begynner a spore. 

Med hensyn til moralen sa skriver Eilert Sundt om Nordre 
Dalernes prosti i sin alminnelighet at drikken er noe folk setter 
pris pa. Fra ei bygd heter det at natte10periet finner sted 
i stor utstrekning og med den st0rste frihet. Det var i 18593 ). 

Men to ar etter heter det i visitasprotokollen for Nordre Da
lernes prosti4) at menighetens kristelige van del er pa samme 
standpunkt som f0r. Den kristelige erkjennelse har utviklet seg 

1) Erling Danbolt: Et hundrel\.rsminne i norsk misjonshistorie, i 
Luthersk Kirketidende nr. 12 for 1940. 

2) Strinda sokneprests ministerialbok i Statsarkivet. Til folketallet 
sml. Amund Helland: Topografisk-Statistisk Beskrivelse over 
Sendre Trondhjems Amt, I s. 190. 

3) Eilert Sundt: Om lEdrueligheds-Tiistanden i Norge, s 101. 
4) I sokneprestarkivet. 
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og virket bedring i det ytre liv. Drukkenskap er avtatt mye, 
der er mer stillhet og s0mmelighet enn f0r og nattel0periet 
er sa godt som opph0rt. Det er ingen kroer mer. Forholdene 
i Strinda later altsa til a ha vrert forholdsvis bra. Og at en ogsa 
her t0r se en virkning blant annet av haugedisiplenes innfly
teIse, kan det ikke vrere tvil om. 

Et trekk i det kristelige livet som skulle fa mye a si fram
over, tar sin begynnelse na. Det er det kristelige foreningsar
beidet. Biskop Bugge ga ut et misjonsblad «Efterretninger om 
Evangelii Fremgang i alle Verdens-Dele» i 1821-221). Dette 
blad gjorde sitt til a vekke kjrerligheten til misjonen, som da 
var helt ny innafor den norske kirke. Landets f0rste misjons
forening ble til i Stavanger i 1826, og i Trondheim ble det 
stiftet forening ti ar ~tter. Iver Iversen var en av stifterne, og 
Ole Sundland nevnes ogsa som en av de f0rste. Iversen ble ogsa 
styremedlem da foreningen ble reorganisert i 1843, og en m0ter 
en rekke go de strindanavn i medlemslista2 ). Mikkel Grendahl 
er med, likesa pastor Carlsen. Men Strinda matte jo fa sin egen 
misjonsforening, den f0rste kristelige foreningen i bygda i det 
hele. Den ble stiftet 25. februar 1849, og vi tar ikke feil i at 
Iver Iversen var primus motor. Sammen med Henrik Mathie
sen, Clemet Grendahl og noen til har han undertegnet protokol
len for stiftelsesm0te3 ). Siden har Lade misjonsforening vrert 
i virksomhet, og den har fatt mange avleggere bade for hed
ningemisjonens vedkommende og for andre formal. Ogsa den 
vaknende foreningsvirksomheten er tegn pa nYtt andelig liv. 

Men overtroen f0lger med i denne tidbolken ogsa. Justisproto
kollen forteller om Kiersten J0stensdatter at hun har truet 
grannekona si med a sprenge ihjel bade hest og ku for henne, 
og slikt kunne jo bare ei trollkjerring si. Det var i 1706. Tredve 
ar etter beretter samme kilden om en julekveld i Ole Heggda
lens hus pa Bakklandet. Det nevnes blant annet at det var halm 
pa golvet i stua. Enna holdt en altsa den gamle hedenske skik
ken med a la de guddommeliggjorte fedrene, eller omtydet 
Jesus og apostlene, fa sengene mens folket selv la pa golvet. 

1) Sml. Gjennes: Mlsjonsliv s. 8 ff. 
2) Gjennes s. 79 ff. 
3) Hyrden nr. 9 for 1939. 
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ug 1 blSpenS kOPlbOk tor H:JU star det et skriv til Brunbass 
om at det var forekommet «en grov og ugudelig Mishandling 
med at igienvise noget forkommet» i Lade sokn, hvilket «S0m
mer alle Christelige at brere h0jeste Afsky for». 

Ellers m0ter en den vanlige overtroen som knytter seg til 
prestene. Bade om Brunbass og Wolff ble det fortalt at de hadde 
studert i Wittenberg og der hadde lrert Sdrteboka utenat: 
De kunne 10se og binde djevelen etter som det passet demo Om 
Brunbass ble det fortalt at en tjenestegutt hadde lurt seg inn 
pa kontoret mens presten var borte og hadde lest i Svarteboka 
med den f0lge at Gammelerik plutselig sto inne pa kontoret. 
F0rst da presten kom ' igjen matte den uhyggelige gjesten for
svinne, og ,da manet Brunbass ham opp gjennom pipa. Gam
melerik holdt et forferdelig spetakkel pa Teslia den gangen. 
Fortellingen er ellers et vandresagn med en rekke trekk som 
fins igjen om mange andre presterl). Ogsa visepastor Angell 
trodde folk hadde overnaturlige krefter. Henrik Mathiesen for
teller i et manuskript at ei gammel syk kone pa Ranheim sa til 
en nabo: «A, na er jeg sa elendig, sa elendig, men kunne jeg 
bare fa mre ved samarien til presten Angell, sa. ble jeg nok 
bra». 

Overtroiske skikker i samband med fruktbarhetskulten holdt 
seg ogsa. I det hele er det andelige pulterkamret enna ikke ryd
det. Men 0ket skolelrerdom og bedre kjennskap til den rette 
sammenhengen i mange forhold trenger overtroen mer og mer 
bort. I?en trives heller ikke sammen med virkelig tro. 

1) Saxvig: Strindens Prrester, S. 13 f. 
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