
DE SISTE J-IUNDRE ARA 
BYGDA OG PRESTEGJELDET. 

Nar en kommer sa nrer opp til var egen tid som til 1850-ara, 
svinner liksom det historiske perspektivet for en. Det har hel
ler ikke vrert historiske hendinger i denne tida som fikk di
rekte innflytelse pa bygda. Derfor lar det seg vanskelig gj0re 
a trekke opp noen ytre historisk ramme. Men tida f0rer likevel 
med seg mange omveltninger. 'Det blir pa mange vis ei helt ny 
bygd vi far a gj0re med etter hvert som det siste hundrearet 
opp til i dag skrider fram. 

Ikke minst blir det ei hel omveltning i det 0konomiske livet. 
Svingningene utefra gj0r seg sterkere gjeldende enn f0r. Tallet 
pa selveiere stiger sterkt. Alt f0r var en begynt a selle det 
benifiserte godset. Na solte ogsa bymennene etter hvert gar
dene sine. Samtidig ble det mange flere bruk enn f0r. Opp
delinga av gardene setter inn, slik en ser det i gardshistoria. 
Industrien holder ogsa inntog i bygda i langt st0rre grad enn 
f0r. Det blir flere muligheter for folk. Likevel kjenner mange 
det for trangt. Amerikafeberen gjorde sin h0st i Strinda ogsa. 
Med stigende opplysning og videre utsyn blir tenkematen hos 
folk en annen. Den politiske interessen blir levende. Organisa
sjonenes tidsalder begynner. Bygda vokser langsomt, men sik
kert fram til det den er i dag1 ) . 

Byen gj0r seg ogsa mer gjeldende enn f0r. Tilfellet med 
Bakklandet var 'bare en forsmak pa det som skulle komme. 
De forstedene som enna la pa Strindas grunn, var blitt mer 
og mer bymessige2 ). En del av dem gikk over til byen i 
midten av 60-ara. Men byen at seg ut over de nye grensene 
ogsa, slik at det ble ei ny stor grenseregulering i 18923 ). Da 
mistet Strinda Rosenborg, Voldsminnt, R0nningssletta, Sings-

1) Smi. om forholdene i bygda Olaus Schmidts hidrag i «Strindens 
Sparebank Hundre Ar 1842 - 1942». 

2) Strinda grenser omkring 1850 fins n0yaktig i Henr. Mathie
sen : Strindens sparebank i 75 iir, s. 45. Mathiesens kilde er en 
notat av Essendrop. 

3) R0soch: Trondheims historie, s. 198. 
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aker, Vollabakken, Valan og 0ya. Pa den maten flyttet ei 
rekke a v de kjente stadene fra middelalderbygda inn i byen. 
For prestegjeldet betydde dette ei stor avlasting. Tettbebyg
geise i ei bygd har alltid vrert et problem kirkelig sett. Og 
dette problemet var en ikke ferdig med i 1892 heller. Byen 
har framdeles trengt ut over grensene sine, slik at det i dag 
bor fiere tusen byfolk i tettbebyggelse pa Strindas grunn 
rundt bygrensen. 

Ogsa pa en annen kant tapte bygda terreng. Malvik som i 
1891 utgjorde over tredjeparten av bygda i folketall, ble eget 
herred og eget lensmannsdistrikt. Skrittet var da ikke sa langt 
til at Malvik ogsa skulle bli eget soknekall. Herredstyret s0kte 
ogsa om dette og fikk anbefaling bade fra bispen og stiftsdi
reksjonen. Sistnevnte hadde tenkt seg at en da kunne inndra 
det residerende kapellaniet i Strinda, men da bispen fraradde 
det, ble dette vilkaret ikke tatt med i det end~lige skrivet til 
departementet av 21. august 1893. F0rst den 10. oktober 1896 
faIt det kongelig resolusjon for at Malvik skulle bli eget preste
gjeld fra begynnelsen av f0Igende ar. Den nye soknepresten 
skulle blant annet 10nnes med aIle prestelige inntekter i det 
gamle Malvik sokn av Strinda prestegjeld, og dessuten ha 
rentene av 2500 kr. av kapellaniets embetskapital. Det var litt 
over 2500 mennesker som na gikk over til det nye soknekaI
let! ). Om lag 3850 ble igjen i det gamle. 

Fra da av fikk Strinda prestegjeld de grensene det enna 
har. Etter hvert som ara har svunnet, er den opprinnelige 
bygda blitt mindre og mindre i omfang. Likevel har den i dag 
det st0rste innbyggertallet den noen gang har hatt, over 
20,000. 

Utskilleisen av Malvik f0rte seIvsagt med seg nye forhoid 
for den geistlige betjeningen av selve Strinda. Mindre endrin
ger ble det da av at ogsa Byasen i si tid ble forfremmet pa 
den kirkelige rangstigen. Etter at denne delen av bygda fikk 
egen kirke, var det rimelig at den ble eget sokn. Den verdig
heten fikk Byasen fra 1. januar 1911 etter kongelig resoIusjon 
av 27. august aret f0r. 

Gjennom hele denne tida var· prestegjeldet bUtt .betjent av 
1) Kallsbok for Strinda, i sokneprestarkivet. 
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en sokneprest og en residerende kapellan. Hvordan disse em
betene var ordnet og 10nnet, har vi en samlet oversikt over fra 
18701 ). 

L0nna til soknepresten oppgis til 753 spd. 10 sk. og spesifise
res slik: Tiende 253 spd. 10 sk., offer og offerskjeppe 155 
spd., betaling for brudevigsler 144 spd., barnedap 100 spd., 
barselkoners innledning 5 spd., jordpakastelse 33 spd., av kon
firmanter 35 spd. og for attester 10 spd. Denne lista gir et 
interessant overblikk over de mange kildene preste10nna skrev 
seg fra og likedan over prestenes arbeid. Den gamle skikken 
med innledning av barselkonene i kirka etter f0dselen var 
enna i bruk, men tydelig pa retur pa grunn av det lille be-
10pet som er oppf0rt. Embetet hadde ellers en kapital pa 
760 spd. som soknepresten fikk rentene avo Prestegar
den Berg var pa om lag 311 mal, og drifta ga et arlig over
skudd pa 300 spd. Presten skulle ha vedlikehaldet av hoved
bygninga, st0rhuset, et stabur, et halmskur og et forfallent 
vedskur. «Almuen» skulle s0rge for fj0s- og stallbygninga og 
ei borgestue. 

Kapellanen hadde ei 10nn pa 544 spd. Han fikk den fra f0l
gende kilder: Jorddrottlige rettigheter av usolt gods i preste
gjeldet 56 spd. 6 sk., jordavgift av solt gods 63 spd. 113 sk., 
offer og offerskjeppe om lag 237 spd. 42 sk., 10nn av sokne
presten 100 spd. og av konfirmanter 48 spd. 66 sk. KapeIlan
garden Dalen var pa 237 mal og ga et overskudd pa h0yst 300 
spd. arlig. Kapellanen skulle selv s0rge for vedlikehaldet av aIle 
husa. 

Til sammenlikning med disse l0nnene kan en nevnte at sokne
prestembetet ble kunngjort med 4000 kr. i 1918 og kapellaniet 
med 3000 to ar etter. Til dette kom alderstillegg, og inntekten 
av prestegarden for sokneprestens vedkommende. Denne inn
tekten har vrert stor pa grunn av bortfestinga av villatomter. 
Til gjengjeld har gardsavgiften til det offentlige ogsa vrert 
meget stor. Kapellangarden solte staten til blindeskole i 19052 ). 

og kapellanen fikk siden husleiegodtgj0relse og avsavnsgodt-

1) Thorvald Boeck: Efterretninger om Geistlige Embeder i Norge, s. 
521 ff. 

2) Sm!. Magnus Lie: Legater og stiftelser i Strinda, s. 76. 
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gj0reise for jordvei. Na er det innkj0pt en villa ved Strind
heim til kapellanbolig. Fra 1928 har grunnI0nna for sokneprest
embetet vrert 7800 kr. og for kapellaniet 7000 kr. 

Etter hvert som foiketallet steg og det ble nye kirker i bygda, 
ble imidlertid kravet om geistlig betjening st0rre. I 1934 sam
tykte sa kirkedepartementet i at det ble ansatt to hjelpepre
ster pa Strinda. Den ene skulle vesentlig vrere sokneprestens 
personlige assistent, men med bolig og virkefelt srerlig pa 
Tempe. L0nna hans ble utredet med 1800 kr. av det geistlige 
I0nningsfond og resten pa annen mate. Den andre nye stillingen 
skulle vrere knyttet til Byasen, hvor den nye hjelpepresten 
skulle f0re kirkeb0kene. L0nna ble satt til 4000 kr. med vanlige 
alderstillegg. Og endelig sju ar senere ble det sa opprettet en 
midlertidig hjelpepreststilling pa Ranheim. Ei 10nn pa kr. 4500 

• 
ble sikret i tre ar ved et bidrag fra Ranheim papirfabrikk pa 
10,000 og et offentlig og kommunalt tilskudd pa 3500 kr. Nar 
en sammenlikner disse hjeIpepresU0nnnne med sokneprest-
10nna for 1870, far en et tydelig inntrykk av at tidene har 
skiftet og pengeverdet med demo Enna klarere viser dette seg 
nar en tenker tilbake pa Henrik Lysters 12 rdr. i arsI0nn og 
14 rdr. i kosthoId! 

Om gUdstjenestene forteller oversikten til Boeck fra 1870 at 
hovedkirka Lade hadde tre s0ndager av fire og hver f0rste heI
ligdag pa de store h0ytidene. Havstein kapell hadde da den 
fjerde s0ndagen og annendagene. De to annekskirkene hadde 
gudstjeneste annenhver s0ndag og h0ytidsdagene skiftevis. Ved 
arhundreskiftet hadde MohoIt, Bratsberg, Havstein og Ranheim 
gudstjeneste hver annen s0ndag, mens Lade matte n0ye seg 
med hver fjerde. Og disse 12-13 gudstjenestene for aret matte 
den eidste og rerverdigste kirka i prestegjeldet ta imot som en 
skjerv annen hver gang fra oppkomlingene Havstein og Ran
heim1 ). 

Etter at de nye hjelpeprestene kom, ble det flere gudstjene
ster pa kirkene. Det ble ogsa tatt opp tre nye prekenplasser. Det 
var Leira bedehus og ungdomsiokalet «Varden» pa Tempe, og 
dessuten fikk en tillatelse til a bruke Den frie katolske kirkes 

1) De fleste nyere data i dette og de f01gende avsnitt fins i Kalls
bok for Strinda. 
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kapell pa Charlottenlund til gudstjenester. Fordelingen ble da 
slik: Hovedkirka 42 gudstjenester arlig, Lade 35, Ranheim 39, 
Bratsberg 30, Havstein 34, Leira 20, Varden 23, Charlottenlund 
16. Alt i alt kan en si at den geistlige betjeningen av Strinda 
prestegjeld na er som vanlig etter norske forhold. Det faller 
omtrent 4000 menighetslemmer i gjennomsnitt pa hver prest. 

KIRKESAK OG KIRKEBYGGING 

Med auken i folketallet fulgte ikke bare trangen til mer geist
lig arbeidskraft. Det ble ogsa sp0rsmal om flere kirker. I hele 
andre delen av 1800-tallet var dette sp0rsmalet i h0Y grad 
brennende i bygda. «Kirkesaka» ble en fast terminus i hele 
dette tidsrommet, og i aktene fins det atskillige temperaments
fulle innslag. Det var sp0rsmalet om ny hovedkirke eller even
tuellt to nye kirker det gjaldt. Det ble som kjent to , Strinda 
hovedkirke pa Moholt og Ranheim kapell. 

F0r denne striden blusset opp, hadde imidlertid bygda alt 
fatt ei ny kirke. Det var byasingene som 10ste kirkesp0rsmalet 
uten langvarige forhandlinger. Vegen fra Byasen til Lade kirke 
var kanskje ikke sa lang etter den tids mening, men det er 
rimelig at folket vestafor elva gjerne ville ha kirke for seg selv. 
I formannskapsm0te 30. mars 1850 ble det referert et skriv 
fra Harald Krogh pa Selsbakk om at en ved nyutnevning av 
prester matte fa med i tilsettingsvilkara at de skulle preke 
i ei eventuell ny kirke pa Byasen. Som vi har h0rt, ble dette 
vilkaret ogsa tatt med da de to nye presteembetene ble opp
rettet pa visepastoratets grunn. Og alt den 7. desember samme 
aret s0kte byasingene om a fa bygge kirke for egen rekning, 
mot at den tienden som f0r ble betalt til Lade kirke na matte 
ga over til den nye kirka fra de eiendommene som skulle sokne 
til den. S0knaden ble enstemmig tilrftdd og tillatelsen til kirke
bygging gitt. En gikk sa i gang med a samle inn bidrag, enten 
i kontanter, naturalia eller tilsagn am arbeidsytelse, og det 
lyktes a fa inn sa mye at en kunne greie seg med et lim av 
Opplysningsvesenets fond pa 2000 spd. Kirka ble oppf0rt pa 
Havstein og sto ferdig i 18571 ). 

1) O. J. Aalmo: Havstein kirke, s. 4 f. 
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Dette kirkebygget ble altsa til i fred. Nar det gjaldt hoved
soknet 0stafor elva gikk b0lgene atskillig h0yere. Som nevnt 
var det alt tidligere planlagt ei kirke pa Lykkens Pmve eller 
Eliplass, og ved plantingen pa kirkegarden her var det tatt 
omsyn til kirketomta. I 1840 la Mikkel Grendahl og Ole J. Tes
lien fram et forslag om kirkebygg her. Men saka ble ikke frem
met videre, det var jo for sa vidt ei overgangstid i prestegjel
det ogsa. 

I 1855 ble det imidlertid gjort fortgang med saka. Herred
styret valte ei nevnd som skulle uttale seg om trangen til nye 
kirker eller ny kirke. Medlemmer ble O. I. Soelberg, G. Olsen, 
Iver Iversen, 1. Mathiesen og A. Getz. Denne nevnda la fram 
innstilling den 6. juni 1856. Etter ei lengere motivering fore
slar nevnda at det snarest mulig ma bli oppf0rt ei ny kirke for 
Lade sokn pa den nye kirkegarden pa Lademoen. Denne nye 
kir ka skal hete Lade kir ke ! 1 ) • 

Det var altsa den gamle tank en som framdeles gikk igjen. 
Men aIle var ikke tilfreds med den. Aret etter foresIar Ole S. 
Overvig og L. Presthus at en i stedet skal utvide den gamle 
Lade kirke, og dersom det ikke lar seg gj0re, skal det oppf0res 
ei ny kirke i nrerheten av Granasen. 

Imidlertid var det kommet pa tale at forstedene skulle inn
lemmes i byen, og dette f0rte til at kirkesaka ble utsatt. Et 
utalmodig sp0rsmal fra «Mange av Hladesogns Mrend» i Adres
seavisa ble besvart med at en fikk vente til grensereguleringa 
var ordnet, og det var ogsa andre ting som sto i veien2 ). Det 
var ordf0reren O. Soelberg som svarte, og na ble det stille 
noen ar. 

Men avisene var na blitt alminnelig middel for folk til a fa 
fram meningene sine. Det gar fram av innlegga at det er blitt 
et rent stridens eple dette med kirkesaka. Den er framme i 
Adresseavisa bade i 1869 og 1~78, og en ser at bygdefolket 
har vrert levende interessert. Det er heller ikke a undres pa, 
dersom en skal tro det som avisskriverne holder fram. Lade 
kirke er blitt for lita, den ligger i en utkant av soknet. Folk i 
bygda har vennet seg til saknet av kirke, slik at st0rsteparten 

1) Skrivet i kommunearkivet. 
2) Trondhjems Adresseavis nr. 45 og 49 for 1858. 

190 



av strindingene na s0ker til bykirkene1 ) . Og 1890 heter det 
at Lade kirke er et alt annet enn tiltalende gudshus, sa ingen 
kan undres over at sansen for · kirkes0kningen er betydelig 
sl0vet. Ved visitaser og liknende h0ve har det hendt at halv
parten av menigheten matte sta utafor kirka2 ). 

Disse innsenderne vii gjerne legge skylda for at det ikke ble 
gjort noe, pa kommunestyret eller den nye kirkekomiteen. Srer
lig den siste far ga igjennom. 

Men endelig den 5. juni 1891 kommer komiteen med innstil
ling. Den er undertegnet av presten Berge og gar ut pa f01-
gende: 1. Ei ny kirke med om lag 800 sitteplasser og kirke
stue og stall skal bygges av tre ved Ormhaugen mellom Reit
gjerdet og Angeltf0a. 2. Lade gamle kirke skal vedlikeholdes 
forsvarlig og brukes med en gudstjeneste for maneden. Den nye 
kirka skal fa to. - Komiteen nevner at det har vrert talt om a 
bygge to nye kirker. Men det vii gj0re utgiftene om lag 20,000 
kr. st 0rre og dessuten forsinke saka enna mer3 ). 

Noen enighet ble det imidlertid ikke om dette heller. Lauritz 
J enssen hadde et avvikende forslag med tre alternativer som 
viser hvor delte meningene i bygda var. Enten skune en legge 
ned Lade og bygge ny hovedkirke ved Nedre Rotvoll og et ka
pen ved Nardo-Sunnland, eller bygge ny hovedkirke pa Moholt 
og kapell pa Presthus, eller endelig beholde Lade som hoved
kirke og bygge to kapeller, ett ved Nardo:Sunnland og ett ved 
Presthus'), P. Fjermstad, som na var med i komit een, hadde 
ogsa sine bemerkninger til innstillingen. 

Fra 1894 av begynner en a spille opp med det grove skyts i 
Adresseavisa. Na har frontene konsolidert seg. To partier som 
undertegner seg «oppstrindinger» og «nedstrindinger» f0rer 
et ordskifte som byr pa slike gloser som «vf0vl, ilterhet, upa
litelighet og tapelige selvmotsigelser». Oppstrindingene vii stort 
sett ha bygd ei hovedkirke ved Ormhaugen ener der omkring. 
Nedstrindingene representeres i framtredende grad ogs" av 
ranheimsbyggene, og disse vii verge Lade og ha et kapell opp-

1) Trondhjems Adresseavis nr. 169 for 1879. 
2) >> » nr. 9 for 1890. 

3) ., » nr. 158 for 1891. 
4) Skriv i kommunearkivet datert august 1891. 
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f0rt pa Ranheim. Ellers var avskyggingene mange blant kirke
sakens drabanter. Det gjorde ogsa saka mer 0mtalig at Lade 
kirke hadde 20-30,000 kroner i kapital, og dersom det skulle 
bygges pa Ranheim, mente appstrindingene at de ikke hadde 
rett til noe av pengene der. Soknekirka matte i tilfelle fa 
dem!). 

Skolekretsene fikk agsa h0ve til a uttale seg. Asvang, Nidar
vall ag Belbuan stemte for ny kirke i nrerheten av Reitgjerdet 
-Angeltr0a-Granasen-H0yset ag for fortsatt bruk av Lade 
kirke, men uten restaurering eller st0rre reparasjon. Salbakken 
krets ville ha hovedkirka nrer H0yset og gudstjeneste i Lade 
hver 6. s0ndag. po. Ranheim elUsket en imidlertid flere kirker 
enn den ene, og selvsagt da ei pa selve Ranheim2 ). 

Dokumentene ble trykt, sa aile kunne sette seg inn idem. 
Og det var sannelig ikke sa greit far herredstyret a skifte sol 
ag vind likelig. Det var vel dette som gjorde at herredstyret 
etter et benkeforslag vedtok a tilby Lade kirke som gave til 
byen po. visse betingelser! Heldigvis ble det ikke nae a v dette. 
Oppstrindingene ville til og med danne ei forening som skulle 
vareta kommunens tarv po. dette omradet3). 

Blant f0rerne pa Oppstrinda var lrerer Jacob Moxnes. Han 
stilte i mars 1895 et skriv til stiftsdireksjonen som en rekke 
bygdefolk var med og undertegnet. Her sies det at saka nO. har 
versert i arevis uten at soknestyret er kommet til noe resultat. 
Na 0nsker undertegnerne at det snarest rna bli bygd ei hoved
kirke midt i bygda. En er imat bilde at Lade kirke skal ga over 
til byen og likeens at det skal bygges et kapell pa Ranheim4). 
F0r skrivet ble sendt, var det holdt m0ter po. ymse stader i 
bygda der falk hadde uttalt seg far dette. Presten Berge ga 
skrivet pategning og sendte med resultatet av kretsm0tene fra 
aret f0r. 

Endelig ble det sa gjart vedtak i soknestyret. I mai ble det 
besluttet a appf0re ny hovedkirke pa en sentral stad. 10,000 

1) Sml. bi. a. T.hjems Adr. nr. 337, 338 og 357 for 1894 og nr. 11 'for 
1895. 

2) Strinda formannskap J. nr. 320/1894. 
3) T.hjems Adr. nr. 17 og 72 for 1895. 
4) Skrivet i kommunearkivet. 
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kr. av Lades formue skulle ga til kapell pa Ranheim, 3000 til 
restaurering av Lade dersom den ikke gikk over til byen. Den 
nye hovedkirka skulle fa resten. 

Pa Ranheim grep en selvsagt til med begge hender og valte 
straks byggekomite til a ta seg av saka. Ved kongelig resolu
sjon av 2. nov. 1896 ble det sa gitt tillatelse til a bygge et kapell 
ved Ranheim etter tegning av arkitekt Karl Norum. Det skulle 
bli ei langkirke av tre med 350 plasser. 

Ordskiftet fortsatte imidlertid om hovedkirka. Na gjaldt det 
s taden. Etter a ha innhentet anbud i det str0ket som kom pa 
tale, vedtok herredstyret a kj0pe tomt pa vestre Moholt. Det 
var imidlertid enna mange som holdt pa Ormhaugen, og et sam
talem0te pa Veiskillet uttalte misn0ye med plassen. Strindin
gene leste s ikkert Adressa med begjrerlighet i de dagene. Til 
sist erkl rerte bladstyret at en ansa ordskiftet for endt. 

I april 1897 ble det sa vedtatt a bygge ny hovedkirke pa den 
innkj0pte t omta etter tegning av arkitektene Solberg og Chri
stensen. Denne kirka hie tillatt oppf0rt ved kongelig resolusjon 
av 11. desember 1897. Den skulle were av tre og en reknet med 
500 plasser. Lade sku lie ga over til kapell nar den nye kirka 
ble tatt i bruk. 

Begge de nye kirkene skulle fa begravelsesplass.i) 
Enna gikk det etterd0nninger etter stormene over bygda. 

Men na var saka jo a vgjort, og etter hvert la b0lgene seg. Det 
str0ket som i grunnen ble minst tilgodesett var det oppover 
mot Leirfossen. Det ble stilt i utsikt ny veg opp Moholtlia til 
kirka, men den er ikke bygd enna. Men prestegjeldet fikk altsa 
ordnet forholdet med kirkehusa f0r hundrearsskiftet. Siden har 
en hatt de samme kirkene helt til i dag: Strinda hovedkirke, 
Lade, Ranheim, Bratsberg og Havstein. Men na er det begynt 
arbeid for a fa r eist smakirke pa Tempe og pa Berg. Srerlig 
Tempe og Valene smakirkeforening er kommet godt i gang 
med arbeidet. 

LADEKIRKE 

Kirkehusets historie pa Lade melder ikke om store hendinger 
i tida nrermest etter 1850. Der har vrert noen smareparasjoner 

1 ) Sml. oversikt over kirkesaka i T.hjems Adr. nr. 385 for 1897. 

7 193 



for a rette opp igjen det som tidens tann har 0delagt, litt ma
ling og tjrerebreiing og slikt. I 1855 ble det bevilget 100 spd. for 
a sette inn nye vinduer og for a utbedre d0rene og portene. Ved
likehaldet har gatt sin jevne gang fra ar til ar. 

«Kirkesaka» fikk selvsagt b0lgene til a bryte omkring kirka. 
Det var ikke bare tale om a nedlegge Lade eller degradere den 
til kapell, men det ble til og med forelagt tegninger til utvidelse 
mot 0st og S0r av den rerverdige middelalderbygningen. For
mannskapets protokoll for 1866 vitner om at dette alternativet 
har vrert atskillig dmftet. Men heldigvis ble det ikke noe av ut
videlsen. Den ville ogsa ha skjemmet huset s0rgelig. 

Imidlertid ble det et annet tilbygg. I Adresseavisa er en inn
sender ute noen ar senere og etterlyser det nye sakristiet som 
det har vrert tale om, men som kirkesaka har statt hindrende 
i veien for. Tilstandene na er uforsvarlige, heter det i innlegget, 
som begynner slik: «Hvor lenge skal pre stene ved Lade kirke 
sette helsen til ?»1) Innsenderen nevner at det for flere ar siden 
var s0rget for overs lag og tegning til sakristiet. Men det 
gikk over et ar etter at han skrev, f0r det ble bevilget inntil 
280 spd. av kirkens midler til oppf0relse av et sakristi vesent
lig overensstemmende med forslag av arkitekt Ebbell.2) Etter 
kirkens regnskapsprotokoll er det i august og oktober 1870 ut
betalt tilsammen 278 spd. 1 ort til byggmester Reckner for 
oppf0relse av sakristiet. I januar aret etter tilkjennega for
mannskapet sin takk til arkitekt Ebbell for uegenyttig assi
stanse ved arbeidet. Likesa takket en Tonning Owesen for 
pengebidrag til samme arbeid. 3 ) Sakristiet er det samme som 
enna star. Det ble bygd pa tomta til «det ladeske gravsted», 
som f0r var bygd inntil koret. Sakristiet er helt i stil med byg
ningen fomvrig. Det dekker riktignok for det nordre vinduet 
i koret, men dette er ikke opprinnelig i den navrerende st0r
relsen sin. 

I 80-ara sprakk ei av kirkeklokkene, og ved visitasen i 1887 
heter det at den ene klokka er ny. 

Mot slutten av hundrearet ma det en st0rre reparasjon til 

1) T.hjems Adr. nr. 72 for 1869. 
2) Formannskapsprotokoll nr. 3, 23. mai 1870. 
3) Formannskapsprotokoll nr. 3, 28. jan. 1871. 
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Lade kiT/ceo 

ved kirka. Kirkevergen, godseier H. Finne, gjorde opptaket til 
istandsetting, og den ble vedtatt til tross for at ordf0reren 
mente at det ikke hastet. Herredstyret tillot at 1500 kroner av 
de 3000 som var bevilget til reparasjon av den gamle kirka na 
ble brukt.l) Sa far en den store reparasjonen om sommeren i 
1898. 

Grim Saxvig har en artikkel om arbeidet i Adresseavisa et
ter at det var ferdig. 2 ) Han kaller det «en fullstendig restau
rering». Det er srerlig interi0ret det gjelder. Begge sidene i 
skipet ble rappet, finpusset og malt innvendig. De gamle stole
stadene med d0rer for hver stol ble kassert etter 150 ars tjene
ste. I staden fikk en vanlige benker, mens stold0rene ble brukt 

1) T.hjems Adr. nr. 19 for 1898. 
2) T.hjems Adr. nr. 308 for 1898. 
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som veggpaneling og pa den maten bevart. Begge h0ystolene ble 
tatt ned, og kirka fikk nytt golv. Prekestolen, som siden 1831 
hadde stittt i altertavIa, fikk plassen til Ladeh0ystolen pa nor
dre side av skipet. I altertavIa kom na den Kristusfiguren av 
sink som en fant a matte anbringe i staden for det maleriet av 
Vigeland som egentlig skulle ha vrert der. S0ylen under preke
stolen og ny d0pefont ble tegnet av arkitekt Norum og utf0rt 
ved Digres snekkerfabrikk. Trearbeidet ble vesentlig utf0rt av 
br0drene Gylland fra Horg, malerarbeidet av Marius Johansen 
med Skarphoel som svenn. 

Slik skildrer Saxvig det som ble gjort. Medaljen har imidler
tid ogsa ei bakside. Na forsvant den gamle klokkerstolen i koret, 
korskranken med trefigurene sine og Iikeens rodegruppen over 
korbuen. 1 ) Noen gamle stoler kom ogsa bort. D~t var til og med 
tale om a flytte bildene av Reinholdtsen og Lyster til Viden
skapsselskapet, men de ble bevart for kirka. Alt i alt gikk Lade 
kirke temmelig redusert ut av de nne restaureringen. Tidens 
smak hadde seiret over pieteten og kirkerummet blir kaldt 8g 
nakent. Bare altertavla og prekestolen livet enna opp med 
barokkfargene sine. Selv om det var mye som var forfallent 
av det gamle inventaret, hadde det fortjent en bedre lagnad 
enn a bli kastet pa skraphaugen pa denne maten. 

Interi0ret hadde altsa fatt en n0dvendig reparasjon. Sa kom 
turen til eksteri0ret. Men det matte vente lenge. F0rst i 1913 
ble det gjort litt. Da var kirkens formue oppbrukt. 10,000 var 
brukt til Ranheim kapell, likessa mye til den nye hovedkirka, 
og resten var brukt til reparasjoner ved Lade i tidens I0p. Der
for ble det na bevilget bare 1400 kr. til de aller n0dvendigste 
reparasjonene, end a professor Johan Meyer hadde gjort et 
overslag over dem og funnet at de ville koste 5000 kroner. Mur
mestrene Rachow & Iversen utf0rte sa reparasjonen midtsom
mers. Murene var da nesten uten kalk og taket og takrytteren 
'temnielig skmpelig. Na ble murene reparert og kvitlakert og 

1) Under Olavsjubileet dukket det opp en Kristusfigur hos en anti
kvitetshancUer i Trondheim. Den var angivelig funnet pi\. et loft 
i Korsvika og skulle skrive seg fra Lade kirke. En vet ikke hvor 
den nil. har taU veien. Det er mulig at det var rodegruppens 
Kristus. 
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gmnnsteinshj0rnene pusset. Taket ble ettersett og takrytteren 
forsterket. 1 ) Samtidig ble takhvelvet malt innvendig. 

Et nytt stykke inventar fikk kirka i orglet. Alt i 40-ara hadde 
pastor Angell plasert et orgel som han atte i kirka. Men han tok 
det derfra igjen, og klokkeren matte sa lede kirkesangen alene 
helt til Essendrop fikk kj0pt et fysharmonium i KrisUania i 
1862. Det var i br-Llk til reparasjonen i 1898, da det etter opptak 
av Grim Saxvig ble anskaffet et fern stemmers orgel fra orgel
bygger Fosnres. Det kostet 1650 kr., som pa 120 kr. nrer kom 
inn ved frivillige gaver.2 ) Orglet ble overlevert til menigheten 
20. oktober og brukt til Lade kirke fikk det nye moderne orglet 
den na har. Det er levert av orgelbygger J0rgensen, Oslo, og 
kostet 9900 kroner. Av dette var 1200 gayer. Det nye orglet 
som er pa atte stemmer, ble innvigd ved en konsert av Oskar 
Skaug 5. februar 1933. Alle disse orglene sto pa galleriet, som 
derfor har undergatt litt endring i tidens 10p. - . 

Som en skjemner er det store forandringer som er skjedd i 
den gamle kirka. Og det ikke bare til det bedre. Huset ville ha 
hatt en ganske annen h0ytid og verdighet dersom bade interi0r 
og inventar hadde stemt mer over ens med det opprinnelige, for 
sa vidt som en kan tale om opprinnelighet for inventarets ved
kommende. Den alminnelige kjenslen av dette f0rte til dannel
sen av «Foreningen til Lade kirkes restaurering». Den ble stif
tet 18. november 1935 og har helt til na hatt lrerer Johannes 
Bull Hanssen som formann. Foreningen har vrert meget drif
tig. Den har na om lag 120 medlemmer og en kassabeholdning 
som dekker det bel0pet restaurcringsfqrslaget lyder pa. Blant 
bidragsyterne star i f0rste rekke Strinda &parebank, som ved 
sitt hundrearsjubileum bevilget 20,000 kr. til arbeidet. Strinda 
kommune har ogsa vrert forstaelsesfull overfor oppgaven. 

Foreningen har s0kt sakkyndig assistanse hos arkitekt John 
Tverdahl og restaureringskonsulent Domenico Erdmann. Det 
er foretatt flere unders0kelser i kirka, og i 1938 forela arkitek
tens restaureringsplan ferdig. Den ble godkjent av kirkedepar
tementet med no en mindre endringer. Av planene gar det fram 
at den gamle korp~rtalen skal apnes og alteret flyttes til den 

1) T.hjems Adr. nr. 316 for 1912 og nr. 222 for 1913. 
2) Grim Saxvig i Folkebladet 8. desember 1899. 
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gamle plassen sin. Knefallet skal f0res tilbake til den gamle 
formen sin. Prekestolen skal senkes og fa. igjen den gamle for
men. Benkene skal ut, og kirka skal fa nye stolestader. Trappa 
til galleriet skal bygges inn i en lukket stol, og en tilsvarende 
stol kommer til pa s0rsida. Galleriet viI bli hevet litt. I koret 
er det en murpall sam na er innkledd med stygge trebenker. 
Her skal det settes inn nye. Videre skal sakristiet deles i to 
rom, og det skal anlegges sentralfyring under golvet. Ellers 
skal det gamle inventaret pusses opp. D0pefonden skal byttes 
ut med en ny. Det er tanken a felle inn Ellen Raverts gravstein 
foran knefallet. Av utvendige forbedringer kan nevnes, at 
vapenhuset skal pusses opp og hovedd0ra rekonstrueres. Det 
blir nye vindusrammer med blyruter.l) Alt i alt vii plan en 
rette opp igjen meget av det sam ei mindre forstaelsesfull tid 
har forflatet og 0delagt. Kirka viI igjen sta der som den dyre 
skatten den virkelig er. Arkitekt Tverdahls forslag lyder pa 
33,300 kroner, sam altsa na er sikret. 

Den ferste begynnelsen pa selve arbeidet med kirk a har for
eningen alt gjort. Det gjelder en ny Kristusfigur til den tomme 
plassen over korbuen. Figuren skjreres av treskjrerer Lynum, 
og utgiftene har foreaingen fatt beviIget av Bernt Solberg og 
hustrus legat til Lade kirke. Dette legatet skal brukes til kir
kens beste og var ved stadfestelsen i 1897 pa vel 2100 kr.2) 

Kirkegarden omkring Lade kirke ble lite brukt etter at en 
fikk den nye pa Eli plass. Myndighetene trodde nemlig at den 
var nedlagt, og f0rst etter at stiftsdireksjonen var lei av a gi 
dispensasjon for jordfesting der, viste det seg at kirkegarden 
aldri hadde vrert sI0yfet.3) Eli plass kirkegard ble derimot be
sluttet nedlagt 40 ar etter at den nye pa Moholt ble tatt i bl'Uk. 

Kirkegarden pa Lade trengte etter hvert til utvidelse. Det 
er lagt til flere stykker pa forskjellig tidspunkt, sa na er are
alet flerdoblet. Men den store folketilvekster. har f0rt med seg 
at gravene hurtig fyller ogsa den utvidede plass€!1. Pa kirkc
garden er det bygget et likkapell i mur etter tegning av arki
tekt Tycho Castberg. 

1) Referat i Nidaros 25. mars 1938. 
2) Magnus Lie: Legater og stiftelser i Strinda, s. 86 ff. 
3) Stiftsdir. kopibok XII b 4. desember 1862. 
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Tallet pa dem som har kvilt den siste kvile i Iy av Lade kir
kes rerverdige murer blir tusen pa tusen. Under de h0ye trrerne 
pa den gamle delen av kirkegarden opplever en sterkt sann
heten i dette at siektene skifter som 10v i lund i jordens frodige 
hage. Da de apnet ei gray i 1917, ble det funnet et signet fra 
1400-tallet med innskriften: «S(igillum) JON GUNNARS 
SON». Hvem han var, vet vi ikke. Men funnet knytter pa en 
egen mate band tilbake til siektene som svant. 

Organistposten i Lade og Havstein kirker har vrert kombi
nert helt til 1935. Faste organister har vrert Peder Hansen fra 
1889 til 1927, og Karen Vasseljen fra da og til 1935. Dette aret 
steg tallet pa prester til det dobbelte, og det matte en ny or
ganist til. Einar T0nne ble da ansatt i Lade kirke. 

Kirkeverger i denne tidbolken var krigsrad Holtermann til 
han d0de i 1857. Sa fuigte Morten Lossius. I 1876 kommer 
Lauritz Jenssen, i 1883 igjen Lossius. A. J. Backe avI0ste ham 
i 1890 og ble selv avI0st av H. Finne i 1896. Fra 1901 ble I. 
Gj0Ime verge bade for hovedkirka og Lade, men i 1909 fikk 
Lade igjen egen verge i Egil Holst. Etter ham fulgte Per Kvi
stad i 1914. I tiaret fra 1923 til 1933 var Chr. N0rbech verge, 
etterfuIgt av Hallfred H0yem. Den siste kirkevergen f0r stiI
lingen ved begynneisen av 1942 ble slatt sammen med forvaI
terstillingen ved Strinda sykehus, var Harald Stokke. Han til
tradte i 1937 og fratradte da forvalter Brynjulf 0yen ble verge 
for aIle strindakirkene unntatt Bratsberg. 

BRATSBERG KIRKE 

I de siste hundre ara er det ingen bevegede dager i Brats
berg kirkes saga. Kirka var ny og solid bygget. Derfor er det 
bare vanlig vedlikehald kildene vet a melde om. Det er lagt pa 
nytt tak et par ganger, og kirk a er blitt malt utvendig nar 
vreret har slitt malinga vekk. Tarnet har av og til vrert Iekk, 
sa det har vrert noen reparasjoner pa det. I 1912 ble det gjort 
en forandring med sitteplassene, og det ble panelt og malt. 
Men det er som nevnt bare det vanlige vedlikehaldet som ikke 
har sa stor historisk interesse. 
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Noe instrument hadde kirka ikke f0r i 1913. Da ble det kj0pt 
et orgel pa atte stemmer fra firmaet Olsen & J 0rgensen. Det 
kostet 3100 kr., og ble tatt i bruk annen pinsedag. Opptaket 
var g jort av prost Castberg og klokker Tollefsen. Formann i 
arbeidskomiteen var A. Flaten, som i et oppsett i avisene takket. 
for aIle de bidragene man hadde fatt, ogsa fra utabygds folk.]) 

Inventaret er ogsa i h0Y grad beriket ved ei prektig messing 
lysekrone som faller meget vakkert inn i interi0ret. 

Kirkegarden er blitt utvidet noen ganger. Den gamle kirke
garden ved Brat sberg gard ble nedlagt, og visitasberetningene 
melder om at gjerdet forfalt. 

Frk. Karen Vasseljen har vrert organist siden kirka fikk 
orgel. 

Noen kirkevergeprotokoll eldre enn arhundreskiftet fins ikke 
i arkivet . F0r ar 1900 var bonde P. Kval verge, fra 1900 til 1916 
bonde E . Viken , fra 1916 til 1934 A. Flaten , og fra 1934 til na 
bonde Arne Fjermstad. Bratsberg kirke skal framdeles ha sin 
egen kirkeverge, mens de andre kirkene altsa har fatt en felles. 

HA VSTEIN KIRKE 

Den nye kirka som byasingene bygde pa Havstein, ble r eist 
etter t egninger av domkirkearkitekten H. E. Schirmer. Det er 
ei langkirke av stein med om lag 250 sitteplasser. Den hadde 
en takrytter som sto halvveis inne pa t aket og halvveis pa en 
sokkel av st0pejern pa vestgavien. Der var prestesakristi pa 
nordsida av koret , men dapsbarna matte vente i kirkestua uta
for kirkegarden. Eieren av Havst ein, Anton P. J enssen , overdro 
tomt til kirke, kirkegard og kirkestue samt atkomstvei for en 
arlig avgift av 12 skilling. Dessuten skulle menigheten fa rett 
til a bygge stall for 20 hester uten avgift pa mermere fastsatte 
vilkar. 

Havstein kirke ble innvigd 30. november 1857. Kirkegarden 
hadde da alt vrert i bruk tre ar. Den ble innvigd av stiftsprost 
Essendrop 14. august 1854. Haugen ved Havstein egner seg 
utmerket til kirkestad bade pa grunn av den dominerende be-

1) T.hjems Adr. nr. 168 og 190 for 1913. 
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liggenheten og pa grunn av de minnene som knytter seg til 
den. Her sto nemlig smia til Mikkel Grendahl, og i den hadde 
haugianerh0vdingen bedt mangen en b0nn og ofte samtalt med 
vennene om andelige ting. 1 ) Staden var vigslet pa for·hand. 

Kirka har imidlertid endret utseende siden den var ny. Tak
rytteren var et smertens barn. Det var vanskelig a fa det tett 
omkring den, og en var i tvil om den var solid nok. I 1900 ble 
den derfor tatt ned og det tarnet som kirka enna har, ble reist 
i staden. Det var tegnet av assistent ved stadskondukt0rkon
toret Gustav S. Olsen og oppf0rt av byggmester Erik SeInes 
for 3600 kr. Tarnet er av tre og det er neppe tvil om at det 
ville ha h0Vd bedre sammen med kirka dersom det hadde 
vrert av stein. Men pengene strakk ikke til den gangen det ble 
bygd. Byggekomite var Einar Janssen, Peter Wanvik og J. 
Hregstad. 

Trangen til et dapssakristi gjorde seg ogsa gjeldende. Og da 
kirka omsider kunne trenge til en st0rre reparasjon, ble disse 
to arbeidene slatt sammen. Det var i 1926. Kirkevergen arki
tekt Gunnar Stabell leverte tegningene. L. Hofstad, Jon Dahl 
og snekker Krokstad var byggekomite sammen med Stabell. 
Dapssakristiet ble bygd pa s0rsida av koret. Murmester Sverre 
Christensen patok seg murarbeidet og snekker Leinum pa Sels
bakk trearbeidet. Folk i bygda st~ttet oppunder med gratis
arbeid i stort omfang. 

Hovedreparasjonen av selve kirka ble st0rre enn' en fra f0rst 
av hadde tenkt seg. Taket matte stives av og mur og ribber ut
bedres. Interi0ret ble ogsa endret, idet vinduet pa bakveggen i 
koret ble murt igjen og en glorie malt pa veggen. Prekestolen 
som f0r hadde statt i korapningen, ble nil. flyttet ned i skipet. 
Det ble laget oppgang til den gjennom muren fra sakristiet. 
Na fikk kirka ogsa elektrisk lys. Malingen ble bes0rget av 
Gangasseter, men det ble ogsa utf0rt en del dekorasjoner etter 
motiver fra erkebiskopgarden. Resultatet av arbeidet ble 
meget vellykket. Det kostet alt i alt vel 21,000 kroner. 

Med hensyn til inventaret fortjener O. J. Laulos kopi av 
Thorvaldsens Kristus pa alteret a nevnes. Den skriver seg fra 

1) H . G. Heggtveit: Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede, 
I s. 211. 
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1863 og er skaret i eik. Laulo har skaret fern lignende kopier 
som fins i andre kirker, blant annet i Leinstrand. Av alterutsty
ret var det for 0vrig en del som gikk tapt ved brannen pa Hav
stein gard. S0lvt0yet var oppbevart der, sa det matte fornyes. 

Opprinnelig hadde kirka et fysharmonium, men i 1901 ble 
det innkj0pt et orgel pa seks stemmer fra orgelbygger Fosnres. 
Det kostet 1950 kr., som ble samlet inn i menigheten. Galleriet 
matte endres litt for a fa plass til orglet. 

Bla.nt inventaret rna en ogsa nevne d0pefatet. Det er av tinn 
og har innskriften: «Sal. B. K. M. H. M. 1715». I nyere tid 
har gardbruker Jakob Kjevik arbeidet iherdig for utsmykking 
av kirka. Da klokkene var sma, gjorde han opptaket til a skaffe 
nye klokker i 1929. De ble kj0pt fra Olsen N auen og kostet 
3865 kroner. Den st0rste har innskriften: «Land, land, land, 
h0r Herrens ord. Gitt til Havstein kirke ved innsamling i me 
nigheten». Den lille har innskriften: «Til Guds rere og menig
hetens gagn. Gitt o.s.v» Pa Kjeviks foranledning v~r det ogsa 
en damekomite med fru Nancy Ofigsb0 i spissen begynte a 
arbeide for a pryde kirka. Til attiarsjubileet i 1937 kunne der
for menigheten gle seg over at kirka fikk flere prektige gayer. 
Golvet fikk nye vakre tepper. Der ble hengt opp to nye mes
sing lysekroner, og lampetter pa veggene. Ellers kom der nytt 
alterklede, ny prektig messehakel, staker til alteret og enda 
noen vakre og velkomne gayer. 

Kirkegarden har mattet utvides i tidenes 10p. Der er bygd 
et likkapell av furut0mmer etter tegning av arkitekt F. Rode. 

Som organist fungerte farger Sch0lberg fra begynnelsen ;:tv 
og til 1879. Gamle folk minnes enna at han spilte med vatter pa 
nar det var kalt. Han spilte gratis hele tida. I ti ar hadde kirka 
sa ingen fast organist. Men i 1889 ansattes Peder Hansen. Han 
spilte til han som nevnt ble avl0st av frk. Vasseljen i 1927. 

F0lgeilde har vrert kirkeverger: E. Solberg 1857-65, E. 
Stabell 1865-95, Blomberg 1895-99, A. Rekstad 1899-1903, 
Otto Bj0rnsen 1903-07, O. J. Aalmo 1907-15, Isak Wanvik 
1915-25, G. Stabe1l1925-33, Sigmund Berg 1933-37, A. Bo
nesvoll fra 1937 til stillingen ble overtatt av forvalter 0yen.1) 

1) Det meste i dette avsnittet er hentet fra O. J. Aalmo: Havsteln 
kirke, Trondheim 1933. 
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KIRKENE PA RANHEIM 

Ranheim har ikke vrert kirkestad sa lenge. Likevel er det 
na den andre kirka menigheten har a samles i. Den mde hanen 
gol over den f0rste. 

Da soknestyret hadde vedtatt at det skulle brukes 10,000 kro
ner av Lade kirkes midler til kapell pa Ranheim, ble det holdt 
m0te av husfedrene i kretsen 19. mai 1895. Pa dette m0tet ble 
det valt en byggekomite som besto av Lauritz Jens!:sen, Marius 
St0re, Chr. Nielsen og L. Solberg med f0rstnevnte som for
mann. Denne komiteen arbeidet utrettelig de tre ara det tok f0r 
kirk a sto ferdig. Men den hadde folket med seg i arbeidet. In
teressen og offerviljen var stor. Det skulle jo mer enn ti tusen 
til. Kommunen bevilget 2000 i siste byggearet. Resten ble skaf
fet til veie ved utlikning pa skattebetalerne i kretsen, ved inn
samling av frivillige bidrag og ved basarer. 

Kirka ble ikke bygd pa Presthus som det var tale om f0rst, 
men pa ei tomt av Ranheim gard. Oppf0relsen og innredningen 
ble overdratt til byggmester Esp i Trondheim. Orglet ble Ievert 
av Adolf Fosnres. Kirka ble vigslet av biskop Skar 20. april 
1898. , 

Blant inventaret var ei vakker Iysekrone som ble gitt noen ar 
etter vigselen av Konsul 0rn. Altertavla hadCte foe lignende 
sinkkrusifiks som Lade kirke. 

Vi synger om at kirka er et gammelt hus. Det nye kapellet 
pa Ranheim skulle ikke fa oppleve mer enn en menneskealder. 
Den 25. januar 1932 slo lynet ned straks f0r midnatt. Kirka 
brente ned pa en times tid. Alt som ble reddet var alterutstyret, 
presteklrerne og litt av inventaret i sakristiet. 

En var straks pa det rene med at kirka matte bygges opp 
igjen. Formannskapet nedsatte en byggekomite pa fern med
lemmer. Formann var direkt0r Thorry Kirer, de 0vrige med
lemmene var prost Castberg, bonde Ole Brurok, byggmester 
Knudsen og snekker Anders Horrigmo. Tegningene til den nye 
kirka ble levert av arkitekt Roar T0nseth. Den har sitteplass 
til 306 mennesker, galleriet medreknet. Den ble bygd av et 
varigere materiale enn den som ble bytte for elden. Og etter 
kongelig resolusjon av 11. november 1932 ble Ranheim nye 
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Ranheim nye kirke. 

kirke tillatt oppf0rt pa ei annen tomt enn den gamle. Den nye 
tomta ligger h0yere og friere. Den er forrert av Ranhe~m Papir
fabrikker. 

Assuransen for den brente kirk a ble 90,050 kr. Den nye ko
stet om lag 97,000. F0lgende var entrepren0rer: St0pningen ble 
utf0rt av Ole Sandstad, Strinda, murarbeidet av T. Domaas, 
Strinda, trearbeidet av S. Rognmoe, Strinda, snekkerarbeidet 
av Leinums snekkerfabrikk, Selsbakk. Klokkene ble bestilt hos 
Olsen Nauen, og orglet levert av orgelbygger L0nseth, Stein
kjer. Den store klokka har innskriften : «Ringer jeg til kirke
m0te. kalder jeg til ro de d0de, altid er jeg Herrens tolk nar 
han samle sitt folk» . Pa den lille star det: «Kall pa gammel 
og pa ung». Orglet er pa 11 stemmer. 

I desember 1932 ble det holdt en enkel h0ytidelighet i kirka. 
De nye klokkene ble pr0veringt, og et blyskrin ble nedmurt un-
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Interi!JT av Rcmhei111 nye ldl·ke. 

der golvet i dapssakristiet. Det innehoider tegninger og ar
beidsbeskrivelse, gangbare skillemynter og en oversikt over 
kirkebygningens historie. 

Ranheim nye kirke ble innvigd 20. april 1933 av biskop St0-
reno Biskopen talte over Ef. 2, 14-22. Det er alles mening at 
den er et lyst og tiltalende kirkehus. I mange ting avviker den 
fra den vante kirketypen. Den er bredere enn vanlig i forhoid 
til Iengda, og koret har et stort alterbilde over bakveggen, hvor 
aiteret danner et framspring festet i seive veggen. Kirka er 
vakkert dekorert med bilder fra den bibelske historien og et 
stort korsfestelsesbilde over aiteret som straks fanger blikket 
nar en kommer inn. Den kunstneriske utsmykkingen skyldes 
fru direkter Kirer, maleren Frits Thaulows datter. 

Kirkegarden la omkring den gamle kirka. Omkring den nye 
er det bare et enkelt parkaniegg. Pa kirkegarden er det et lite 
likhus. 

Da hovedkirka pa Moholt ble ferdig, ansatte herredstyret 
Oskar Skaug som organist i Moholt og Ranheim. Han ble an
satt 26. november 1900 og virket i posten til 1917 da han ble 
ansatt i Var frue kirke i Trondheim. Han ble aviest av M. 
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Skogas. Da de nye hjelpeprestene kom i 1935 spilte Einar T0nne 
ved sida av Skogas i Ranheim. Etter at Ranheim fikk egen prest 
har Arnold Petersen vrert ansatt i posten der. 

Der har vrert fire kirkeverger f0r forvalter 0yen overtok. 
Bonde Lars Solberg var fra 1898 til 1912, kirkesanger 1. K. 
Stuenres fra 1912 til 1924, klokker Harald Kval fra 1924 til 
1936. Fra da og til 1939 var ingeni0r A. Nicolaisen kirkeverge. 

STRINDA HOVEDKIRKE 

Hovedkirka er yngst mellom kirkene i bygda. Den er ogsa 
st0rst, som rimelig kan vrere. 

Alt i 1895 hadde byggekomiteen' det f0rste motet sitt. Den 
besto da av dr. A. Sand, formann, direkt0r A. Backe, og Edv. 
B. Evensen. Denne komi teen arbeidet med forberedelsene. Til 
a foresta selve bygginga valte herredstyret en ny tremanns· 
komite 18. mars 1898. Det var dr. Sand, A. Tvereggen og N. H. 
Bugge. Varen etter frasa Sand seg formannsstillingen, men ble 
staende da en annen skulle bli oppnevnt til a bista arkitektene 
i tilsynet med byggearbeidet. Tvereggen frasa seg gjenvalg, og 
1. K. Stmm ble valt i stedet. Samtidig ble A. GrendahI nytt 
medlem. Det stadige tilsynet med byggearbeidet overtok Bugge. 

Pa oppf0relsen kom det inn fire anbud. Det som ble antatt 
var fra snekker O. A. Henriksen og 10d pa 27,500 kr. Oversla
get fra arkitektene inklusive alter, d0pefont og kullkjeller var 
pa 33,500 kr. Dessuten Ieverte ogsa Solberg og Christensen 
tegninger til kirkestue og stall. I kirkestua var det reknet med 
familiebolig, og den ble ogsa bygd etter planen. I avisene hevet 
det seg for 0vrig r0ster som mente at kirkestua la for langt 
unna selve kirka. Det var ogsa dem som var imot at kirka 
skulle bygges nord-s0r og ikke 0st-vest. 

Hovedkirka er ei langkirke med galleri over hovedinngan
gen. Pa galleriet star et orgel pa 12 stemmer fra Fosnres. Olsen 
& J0rgensen hadde ogsa levert anbud, men var 700 kr. dyrere 
enn Fosnres, som forlangte 4100. Alterarrangementet, d0pefont 
og prekestol er utf0rt etter arkitektenes plan. Aiterkarrene ble 
forrert av dr. Sand. Der er bade preste- og dapssakristi pa hver 
si side av koret. Kirka har vindusglass i blyinnfatning og no en 
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Strinda hovedkirke. 

l 
I 
I 

glassmalerier. Innvendig ble den oljet, utvendig kvitmalt. De 
to klokkene ble levert av Olsen Nauen. Den 21. juni 1900 10d de 
for f0rste gang ut over bygda fra tarnet. En kunne se folk sta 
og Iytte til klangen pa gardene omkring. Kirka var da enna un
der bygging. 
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Men utpa h0sten ble den ferdig. 18. oktober 1900 ble Strin
dens hovedkirke som herredstyret vedtok den skulle hete, 
innvigd av biskop Skaar. Det var en stor h0ytidelighet med 
stiftamtmann og andre autoriteter til stede. Herredstyret var 
m0tt in corpore. Biskopen prekte over evangeliet pa f0lgende 
S0ndag, 19. s0ndag etter trefoldighet. Vigselen skjedde i stra
lende vrer. Etter kirketjenesten var det festmiddag pa «Vei
skillet». 

Grunnen der hovedkirka star, er for en stor del leire. Derfor 
undres en ikke pa at Adresseavisa kunne bemerke at det er bl0tt 
og frelt omkring den i r eferatet fra innvielsen. Men for 0vrig 
heter det at den er vakker, srerlig treskurden pa alter , preke
stol og orgeP). Orglet ble ellers flyttet etter fern ars forl0p, og 
galleriet matte da endres en del. Ellers er det vesentlig det 
vanlige vedlikehaldet a melde om fra ara som er gatt. En av 
biskopene kalte ved en visitas kirka for en kvit svane som 
SV0mte i et gmnt hay der oppe pa Strinda. Men for noen ar 
siden ble den malt om igjen utvendig og fikk da en m0rkebrun 
farge slik at bildet passer ikke lenger. 

Siden grunnen pa kirkegarden bestar av leire, er det vanske
lig a bruke gravplassene om igjen etter den vanlige tida. Mo
holt kirkegard er derfor blitt stor hva vidden angar. 

Organistposten har som nevnt vrert kombinert med Ranheim, 
og Skaug og Skogas har sittet pa orgelkrakken i de 43 ara 
kirk a har statt. 

Kirkeverger har vrert I. Gj0lme til 1913, M. Aasen til 1918, 
J. Aigarheim til 1921, P. 0fsteng til 1925, o. Vasseljen til 1933, 
P. T. L0V0 til 1937, Per Moe fra da og til forvalter 0yen 
overtok. 

GEISTLIGHETEN. 

Helt til 1851 var det bare en prest i Strinda. Men etter at 
bygda ble eget soknekall fikk den altsa bade sokneprest og 
residerende kapellan , og i de siste ara ogsa hjelpeprester. 2) 

1) T.hjems Adr. nr. 314 for 1900. 
2) Biog rafier over prestene vi! en finne bl. a . i Aa lmo: Havstein Kirke, 

i Saxvig: S trindens Prrester, i A. J. La nge : N orges Gejstlig het i 
1914. Dessuten i bispens ordinasjonsprotokoll og i Kallsbok for 
Str inda. 
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