
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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80kneprest Essendrop. 

Sokneprestene. 
Den f0rste soknepresten var 

Bernhard Ludvig Essendrop.1) 
Han var oslogutt, S0nn av kj0p
mann Peter Essendrop og 
Marthe Marie f. Sf2Jberg. Han 
var f0dt 21. des. 1812. Han gikk 
Kristiania katedralskole, ble 
student i 1830 og cando theol. 
med Haud i juni 1834. 

I no en ar virket han sa som 
lrerer, blant annet ved Kristi
ania borgerskole. Men det var 
i Tmndelag han skulle gj0re 
livsverket sitt. I 1847 ble han 
den f0rste soknepresten til 
Bakklandet, og 27. nov. 1851 
ble han utnevnt til den f0rste i 

Strinda ogsa. Her virket han i 24 ar og sparte seg ikke. For
uten a vrere sokneprest ble han prest i Nordre Dalerne i 1872. 
Tre ar sen ere flyttet han tilbake til byen igjen. Den 11. des. 
1875 ble han nemlig sokneprest i Domkirka og stiftsprost i 
Trondheim. Fra dette embetet tok han avskjed i 1883. 

Essendrop var en uvanlig begavet mann. Han hadde ogsa en 
enestaende arbeidskraft. I Strinda var han mediem av for
mannskapet, ordf0rer i ei arrekke og forlikskommisrer. Mellom 
1862 og 1882 var han mediem av alle stortinga pa et par 
ar nrer. Her var han en frnmtredende mann, formann i flere 
komiteer, lagtingspresident og i atte ar stortingspresident. 
Han ble ogsa ridder av St. Olav for fortjenester i embetet sitt 
og i det offentlige liv. I Trondheim var han medlem av Viden
skap~selskapet og preses for dette i flere ar. 

Det var imidlertid ikke som det offentlige livs mann strin
dingene satte st0rst pris pa ham, men som prest. Han var en 
av si tids mest veltalende menn som samiet mye folk under 
prekestolen sin. Han skrev aldri prekenene sine, og de var i 
aiminnelighet korte. Han var en erfaren og varm kristen per-

l) Sm\.: Henrik Mathiesen: Strindens Sparebank i 75 Aar, s. 153 ff. 
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sonlighet som gjorde sterkt inntrykk, ikke minst som sjele
serger. Sorgen hadde han selv god kjennskap til, sa han forsto 
a trf2Jste som fa. Han kjente personlig hvert menneske i bygda 
og hadde et vennlig ord bade til hey og lay. Der hvor det var 
ned og sakn, hjalp han av et godt hjerte. Og d~ som gikk til 
konfirmasjonsforberedelse hos ham, fikk inntrykk som varte 
gjennom hele livet. Han samarbeidet gjerne med vekkelsens 
folk og var ogsa husvenn hos de ledende haugianerne. Alt i 
alt betydde han mer enn prester £lest for den bygda han virket 
i ogsa i andelig henseende. 

Blant virkemidlene hans var ogsa en dyp og ekte humor. 
Som eksempel pa det kan det forteHes at en mormonpredikant 
vakte atskillig rf2Jre i et av anneksene. Han var en meget fin 
mann med ikke mindre enn to frakker. En gang kjerte Essen
drop forbi mens han talte til en £lokk, og predikanten ville da 
fa presten til a diskutere med seg. Dette avslo Essendrop, og 
predikanten sa da hanlig: «Presten kjerer, men aposUene gikk 
de! » «Ja,» svarte Essendrop, «de gjorde det, men de brukte na 
ikke to frakker!» Det var nok til at mormonismen ikke kom 
lenger den gangen. 

Essendrop har gitt ut et par prekener og ei diktsamling 
sammen med J ergen Moe. 

Ekteskapet hans var bare kortvarig. Han ble gift 25. juni 
1843 med Charlote Augustine Elisabet Schenk, datter av mili
trerlege Johan Gustav Ulrik Schenk og Karen Margrethe f. R0n
ning. Hun var fedt 16. nov. 1814 og dede pa barselseng innen 
aret var gatt etter brylluppet. De hadde en senn Elias som 
dede i 1869 straks etter at han hadde fatt juridisk embets
eksamen. 

Da Essendrop tok avskjed ville han ikke ha pensjon, som 
den gang ble bevilget i hvert enkeit tilfeHe. Han £lyttet til 
Oslo og dede der 13. mars 1891. Gravferden foregikk fra Tre
foldighetskirka. Strinda Ia en selvkrans pa baren. Kransen 
henger na i Lade kirke som gave fra familien. 

Den andre soknepresten ble Christian August Aagaard 
Hansen. Han var fedt i Trondheim 12. mars 1818 og senn av 
kjepmann Peter Arnet Hansen og Kirsten Andrea f. Aagaard. 
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Han ble student fra Katedralskolen i 1836 og tok teologisk 
embetseksamen med Laud i 1842. 

Hansen flakket viden om. Til a begynne med var han lrerer, 
slik som sa mange teologer i den tida. Blant annet var han ved 
realskolen i Moss og fra 1850 bestyrer av Hortens h0yere 
Almueskole. I 1857 ble han utnevnt til sokneprest i Berg i 
Senja, seks ar senere sokneprest i Vikedal i Ryfylke og 7. juni 
1876 ble han utnevnt til Strinda. Han holdt tiltredeisespreken 
8. okt. samme aret. 

I Strinda virket Hansen i 12 ar. Han var ikke sa lite av en 
byrakrat. Etter s0knad fikk han ' avskjed i nade 5. mai 1888. 
De siste ara sine levde han i hovedstaden. 

Hansen ble gift 24. juli 1838 med Amine Falck Muus, datter 
av sorenskriver Abraham MUlls og Dorthea Antonette f. 
Kaufeldt. 

Hansens ettermann ble Ole Berge. Berge var bondes0nn fra 
Vestre Slidre, f0dt 28. des. 1834. Opprinnelig hadde han tenkt 
a bli lrerer og tok eksamen ved Asker seminar med karakteren 
«Meget duelig>~ i 1853. I fern ar var han sa folkeskolelrerer. Men 
etter hvert kjente han kallet til a ga den geistlige veien. 26 ar 
gammel tok han artium etter a ha gatt pa Heltbergs «student
fabrikk» som ogsa har tellet slike elever som Garborg, Ibsen 
og Vinje. Teologisk embetseksamen fikk han i 1864 med Haud, 
og praktisk teologisk eksamen aret etter med Laud. 

Berge var en dyktig og malbevisst mann. I studietida var 
han lrerer ved Kristiania borgerlige Realskole og dessuten 
s0ndagsskolelrerer for ei avdeling av kvinnefangene i tukthuset. 
Fire ar etter ble han f0rstelrerer ved Kristiania Waisenhus. 
F0rst i 1871 begynte den geistlige 10pebanen hans. Da ble han 
sokneprest i Kvefjord. Sju ar senere ble han forflyttet til 
Buksnes. Til Strinda ble han utnevnt 8. okt. 1888. Her virket 
han til han tok avskjed h0sten 1905. De siste ti ara var han 
ogsa prost. Etter avskjeden bodde han ei tid i Trondheim, 
men flyttet sa til Oslo og d0d~ der 2. okt. 1912. 

Berge var atskillig over femti ar da han kom til Strinda. Han 
var derfor en erfaren og moden mann. Han ble meget avholdt 
for hjertegodheten sin. 

Den 25. sept. 1867 ble han gift med Hanna, f. Mangor, datter 
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av brukseier Mangor ved Arendal. Hun var f0dt 29. juli 1841 
og d0de 15. nov. 1915. 

Berge ble etterfulgt av S0ren Hagerup Holck Swensen, f0dt 
i Kristiansund 13. nov. 1854 av foreldre kj0pmann, senere kas
serer og bokholder S0ren Hagerup Holck Swensen og Wil
helmine Henriette Caroline f. Schare. 

Han ble student fra Trondheim Katedralskole i 1872 og 
cando theol. seks ar senere med karakteren 2. Til praktikum 
fikk han samme karakter. I 1879 ble han personellkapellan hos 
sokneprest Bernhoft i Melhus og bestyrte sokneprestembetet 
etter Bernhofts d0d. I 1882 ble han lrerer ved straffanstalten 
i Trondheim og hadde gudstjenestene der. Dessuten var han 
lrerer ved frk. Storms pikeskole, senere hjelpeprest hos stifts
prost Angell og bestyrer av et lrererinnekurs av h0yere grad. 
I 1888 ble han utnevnt til sokneprest i Borge i Lofoten, sju ar 
etter til Steinkjer, hvor han ogsa ble prost i Nord-Innherad 
prosti. Til sokneprest i Strinda ble han utnevnt i statsrad 19. 
des. 1905. Han overtok embetet i mai aret etter og hadde det 
til i mars 1911. Da ble han stiftsprost og sokneprest i Troms;). 
Her ble han imidiertid bare i fire ar. Ait i 1915 kom han tilbake 
til Tr0ndelag som sokneprest i Var Frue kirke. Her d0de han 
etter et Iengere smertefullt sykeIeie 23. februar 1921. 

I Strinda ble Swensen mottatt med stor veIvilje. Han hadde 
gatt gjennom en sterk andelig krise mens han var i MeIhus, 
og det ble bestemmende for hele virksomheten hans siden. Som 
sjeles0rger var han pmvet og moden. Strinl;lingene viste sinne
laget sitt overfor ham ved a samle inn penger til ham da han 
matte reise til Oslo for a underkaste seg en alvorlig operasjon. 
De siste ara hans var tynget av sykdom. 

Swensen ble gift i 1880 med Astri Lindeman, f. 2. nov. 1855. 
Foreldrene hennes var organist i Trondheim Just Riddervoid 
Lindeman og Justine Emilie Therese f. Sparre. 

Etter Swensens tid ble sokneprestembetet staende ubesatt i 
sju ar. Konstituert ble Tycho Castberg, og han ble ogsa utnevnt 
til sokneprest i 1918. Han var her til han faIt for al~ersgrensen 
i 1942 og fratrMte 5. juni. Han kom saledes til a virke i bygda 
i mer enn en menneskealder. 
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Tycho Castberg var f0dt pa 
GI0shaugen i Trondheim 1. mai 
1872 av foreldre oberstl0ytnant 
Tycho Diderich Castberg og 
Elise Sofie Augusta f. Stabell. 
Han ble student fra Trond
heim i 1891 og vernepliktig of
fiser 1893. Teologisk embets
eksamen tok han i 1897 med 
karakteren 3 og praktisk teo
logisk eksamen aret etter med 
karakteren 2. Han begynte den 
geistlige virksomheten sin som 
personellkapellan hos svigerfa
ren sokneprest St0ren i Meldal 
i 1898. Ei kortere tid var han 

Prost Tycho Ca,~tberg, vik, Irerer ved amtsskolen i 
S0r-Tr0ndelag. I 1901 ble han 

sj01nannsprest i New York, hvor han virket til i august 1910. 
Da han kom tilbake til gamlelandet, vikarierte han f0rst som 
tredjeprest i Gr0nland i Oslo, men fra 20. mars 1911 ble han 
konstituert i Strinda. Fra 1919 var han prost i Strinda prosti, 
som Nordre Dalerne ble omd0pt til i 1911. 

Castberg har vrert en meget driftig mann som ikke har spart 
pa kreftene. Med sine administrative evner har han betydd mye 
for kirkelivet i bygda. Han var visstnok den f0rste nordafjells 
som begynte med frivillige menighetsrad. Som mangearig for
mann i skoiestyret h~r han innIagt seg stor fortjeneste. Ellers 
har Sj0mannsmisjonen og fredssaka vrert hjertebarna hans. I 
oxfordgruppe-bevegelsen deitok han med interesse, og dette 
kom til a sette preg pa forkynneisen og .a1 beidet hans de siste 
ara. Det ble et virkelig tomrom igjen etter ham da han reiste 
fra bygda og flyttet til Hamar. 

Castberg ble gift i 1899 med Wilhelma Marie f. St0ren, f. 
23. juli 1875 av foreldre sokneprest Abraham Wilhelm St0ren 
og Lagertha Johanne f. Dircks. 
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Residerende kapellaner. 

Den f0rste i rekka av de residerende kapellanene var Thomas 
Conrad Hirsch. Han var f0dt i Stj0rdal 6. februar 1813 av for
eldre oberstleytnant Robert Jacob Hirsch og Nicoline f. Horne
man. Han tok artium i 1831 og teologisk embetseksamen fire 
ar etter med Haud. Samme karakteren fikk han ved den 
praktiske pr0ven. 

Etter endt eksamen var han husirerer i noen ar, til han ble 
lrerer ved Realskolen i Trondheim i 1841. Ved denne skolen 
ble han ferstelrerer og inspekt0r i 1849. Den 18. sept. 1852 

. ble han utnevnt til res. kap. i Strinda og ordinert av biskop 
Darre 19. nov. samme aret. Virket hans i bygda varte til han 
i juli 1866 flyttet til Snasa som sokneprest. Seks ar etter fikk 
han Norderhov soknekall og ble samtidig prost i Ringerike og 
Hallingdal. Han s0kte avskjed i 1885 og d0de pa Ringerike 7. 
aug. 1889. 

I Strinda arbeidet Hirsch if0Ige instruksen for den reside
rende kapellan mye med forsorgsvesenet. Det var han som fikk 
opprettet fattighuset pa Petersborg, som imidiertid ble nedIagt 
etter 25 ars virksomhet. Meningene om det var temmelig delte. 

Hirsch ble gift 22. juli 1841 med Anna Lovise f. 16. okt. 1815 
av foreldre major Lars Torgersen Bjerkebrek og Martha f. 
Thorsen. 

Da Hirsch dro til Snasa, kom Ole Andreas Tangen Krogness 
til Strinda.1) Han var av god haugianerrett. Faren var 
kj0pmann i Trondheim Ole Andreas Krogness. Mor hans 
het Aline Bergitte og var f0dt Sandberg. Han var fedt 
9. mai 1832. 

Krogness gikk katedraiskolen i heimbyen og tok artium i 
1848. Teologisk embetseksamen tok han i 1853 og praktisk 
teologisk eksamen to ar etter, begge med Laud. Straks etter 
at han var ferdig, ble han Irerer ved ReaIskoIen, og i 1861 fikk 
han en adjunktstilling ved Katedralskolen. Etter en uteniands
reise for a studere kirkelige forhoid ble han 12. juli 1866 
utnevnt til res. kap. i Strinda og ordinert 17. august. Fra 

1) Sml. O. L. Gj0nnes: Misjonsliv s. 65. - Thaulow: Personal hi storie 

s. 489. 
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Strinda flyttet han i 1879 til kapellaniet i Var Frue menighet. 
Her d"de han 8. mars 1887. 

Krogness var en dyktig mann. Sammen med pastor Wexelsen 
ga han ut «Kirkeligt Folkeblad», et tidsskrift til fremme av 
kristelig opplysning, i ara 1859-62. I likhet med far sin var 
han meget interessert i misjonsarbeidet. Han mintes av strin
dingene som en stille og beskjeden mann som ville aIle vel. Han 
s"kte fOr0vrig sokneprestembetet da det var ledig i 1876, men 
fikk det ikke. 

Han var gift to ganger. F"rste gang den 24. nov. 1857 med 
Juliane Catharine Lindeman, datter av organist O. A. Linde
man i Trondheim. Hun d"de 12. mai 1879. Annen gang ble 
han gift med Kristiane Augusta Hirsch, f. Lindeman, datter 
av doktor Lindeman. enke etter cando ph arm. Jacob Hirsch, 
den 5. febr. 1884. 

Krognes ble avl"st av Andreas Peter Fredrik Suhm H0yer,1) 
f0dt i Vinger 19. aug. 1835 av foreldre oberstl0ytnant J0!1an 
Gottfried H"yer og Hermanna Helene f. Lange. Han tok artium 
1854. og teologisk embetseksamen 1861. Bade til denne eksamen 
og til praktikum fikk han Laud. Til a begynne med virket han 
i Indremisjonen i Oslo og var samtidig medhjelper hos soklle
presten i Gamle Aker og lrerer ved en pikeskole. I 1864 ble han 
utnevnt til stiftskapellan i Bergen og aret etter til samme 
embete i Trondheim. I 1872 ble han konstituert som prest ved 
straffanstaltene i Trondheim og 2. august 1879 utnevnt til res. 
kap. i Strinda. Her var han til han flyttet til Skien som sokne
prest etter utnevnelse av 5. nov. 1892. Han d0de etter en 
operas jon 18. aug. 1904. 

H0yer har gitt ut to prekener og tre andre skrifter. Ett av 
dem er trykt i Molde 1871 og heter «Hilsner til Baklandets 
Menighed». 

H0yer var gift med Marie Petersen, datter av lensmann 
J"rgen Christian Petersen og Marie Christiane f. Ihlen. Hun 
var f"dt 26. febr. 1833. Bryllupet sto 11. april 1865. 

Den fjerde kapellan i rekka var Brian Crone Riddervold 
Smith. Han var f"dt i Trondheim 24. sept. 1862 av foreldre 
bestyrer ved d0vstummeinstituttet Lars Smith og Bredine 

1) Sml. J. F. Lampe: Bergens Stiits Biskoper og Prrester, II S. 295. 
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Sofie Marie f. Riddervold. Han ble student fra Trondheim 
Katedralskole i 1870. Teologisk embetseksamen tok han i 1875. 
Bade her og ved praktikum fikk han karakteren 3. Etter 
embetseksamen var han lrerer i Oslo et ars tid, men ble sa 
personellkapellan hos soknepresten i Vardal. Dette embetet 
bestyrte han i to ar og ble sa hjelpeprest hos sokneprest 
Riddervold i Ullensvang i 1880. I 1881 ble han stiftskapel
Ian i Trondheim og bestyrte da blant annet Strinda i ledig
heten mellom Hansen og Berge. 1. mai 1895 kom han til
bake som konst. res. kap. og ble straks etter utnevnt pa 
menighetens enstemmige S0knad. Han fikk virke til 1919. 
S0ndag 19. oktober d0de han av hjertelammelse mens han 
hvilte om ettermiddagen. Han hadde hatt gudstjeneste i 
hovedkirka. 

Smiths arbeidsdag i bygda ble lang, og han nyttet den godl 
ut. Alltid var han ute i menigheten pa bes0k til syke og gamle. 
Han var velsett over alt. Han kjente alle. Fa prester ' har vunnet 
sin menighets kjrerlighet slik som han. Med sin store arbeids
kraft kunne han ogsa vinne over mange kommunale hverv. 
Han var formann i fattigstyret, skolestyret, kirketilsynet, for
likskommisrer og medlem av herredstyret. 

Smith ble begravd pa kommunens kostnad fra Lade kirke 
under enestaende deltakelse. Det viste seg hvor folkekjrer han 
var. Kommunen har ogsa reist et verdig gravmrele over ham. 

Smith var gift i 1896 med Ragna Birgitte Elster, f. 31. des. 
1858 av foreldre sokneprest Lorentz Peter Elster og Julie 
Katharine f. Rynning. 

Den navrerende res. kap. i Strinda er Gustav Mathias Rosaas. 
Han er f0dt pa Antsirabe, Madagaskar, 12. nov. 1877 av for
eldre misjonsprest Torkel Rosaas og Juline Elisabeth f. Thom
mesen. Han kom til Norge 12 ar gammel. 11904 ble han cando 
theo!. og tok praktikum aret etter, l'egge med karakteren 3. 
Alt som student drev han som lrerer vcd. privatskoler i Oslo, 
og som kandidat virket han ved foikeskolen. Fra 1906-07 
var han lrerer ved Elverum lrererskole, 07-10 stiftskapellan 
i Troms0, 10-12 lrerer ved Troms0 lrererskole og 12-13 mid
lertidig adjunkt ved Troms0 h0yere offentlige skole. Fra som
meren 1913 var han hjelpeprest i Troms0 stift. 16. jan. 1914 ble 
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han utnevnt til sokneprest i Malselv. Her v~r han da han 25. 
juni 1920 ble utnevnt til res. kap. i Strinda. 

Rosaas ble gift i 1908 med Olga Helberg, f. 25. mai 1874 
av foreldre handelsmann Adolf Martin Helberg og Othilie f. 
Hansen, Karls0Y. 

H jelpeprestene. 

Den personlige hjelpepreststillingen hos soknepresten ble 
besatt med cando theol. Erik Svenke Solum) som ble ansatt 14. 
mars 1935. Han er f0dt i Luster 17. nov. 1906 av foreldre lens
mann Salomon Solum og Borghild f. Balstad. Han tok artium 
i Oslo 1925 og embetseksamen og praktisk teologisk eksamen 
ved Universitetet i 1933, begge eksamener med Laud. Et halvt 
ar oppholdt han seg i Strassburg, og hjalp den andre halv
parten av 1934 soknepresten i Rendalen. Han ble ordinert 7. 
april 1935. Fra 1. aug. 1935 ble han lrerer ved Strinda h0gre 
skole, fra 1. jan. 1938 prest ved Reitgjerdet. Etter prost Cast
bergs avskjed har han bestyrt sokneprestembetet. 

Han er gift med Marthea f. Balstad, f. i Rendalen 26. 
febr. 1906. 

• 
Pa Byasen ble Johan B. Rian den f0rste hjelpepresten. Han 

tiltr3.dte 1. mai 1935. Han er f0dt i Trondheim 31. mai 1906 av 
foreldre handelsfullmektig Bergsvein Rian og Gud f. Bj0rnas. 
Han tok artium ved Trondheim Katedralskole 1926 og embets
eksamen og praktisk teologisk eksamen ved Menighetsfakul
tetet i 1931, begge med Laud. Etter eks·amen ble han ansatt 
som redaksjonssekretrer i avholdsbladet Foiket. I april 1933 ble 
han landssekretrer i Norges kirkelige Landslag, og ordinert til 
denne stillingen i Oslo 22. mars. I Strinda virket han til 31. jan. 
1938. Han flyttet da til Stavanger, hvor han var kalt til lrerer 
i gammeltestamentlige fag og kirkehistorie ved Det norske 
misjonsselskaps misjonsskole. Her var han til han pa grunn av 
at misjonsskolen matte innstille s0kte embete og ble ut
nevnt til sokneprest i Leksvik. Dette embete overtok han 
16. januar 1941. 
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Han er gift med Kjellrun, f. Telstad, f0dt i Trondheim 2. 
april 1909. 

Den andre hjelpepresten pa Byasen ble Bjarne Andreas 
Rosenstr0m. Han er f0dt i Skien 18. april 1906 av foreldre 
Johan Fredrik Rosenstmm og Maren Sofie f. Skredsholt. Han 
tok artium i Skien, og teologisk embetseksamen og praktikum 
ved Menighetsfakultetet 1928 og 29, begge med karakteren 
Haud. Etter eksamen reiste han ei tid for Skien krets av San
talmisjonen og var sa i et halvt ar klokker ved 0stsiden kirke 
i Porsgrunn. Den 26. sept. 1930 ble han hjelpeprest i Ofoten 
og bodde da pa Ankenes. Til Strinda kom han 1. april 1938. 

Han er gift med Ellen Hindahl Verling, f. i Glemmen 11. 
sept. 1907. 

Pastor Morten Henriksen som ble den f0rste hjelpepresten 
pa Ranheim, er f0dt i Tf1msberg 10. des. 1904. Foreldrene hans 
er kj0pmann Hans Edvard Henriksen og Anna Sophie f. S0ren
sen. Han tok artium i T0nsberg 1925 og embetseksamen ved 
Universitetet i 1931 med Haud. Praktikum tok han aret etter, 
likee:1s med Haud. Fra h0sten 1931 til sommeren 1932 opp
holdt han seg ved universitetet i Strassburg i studie0yemed. 
Som teologisk kandid::t virket han ei tid for Det Bla Kors i 
Vestfoid og 0stfold. H0sten 1936 ble han ordinert i Hamar for 
a bista prost Hveem i S0r-Aurdal i Valdres. Aret etter ble han 
ansatt som hjelpeprest hos sokneprest Kaldor i Romedal. 5. 
april 1938 ble han ansatt som hjelpeprest i Trysil. Derfra kom 
han til Strinda og ble innsatt 8. juni 1941. 

KLOKKERNE. 

I det tidsrommet vi na behandler, har Strinda gatt fram fra 
a ha en prest til a fa fern. Tre nye kirker er bygd, alt pa grunn 
av at folketallet har auket sa sterkt. Dette matte kreve mer 
klokkerhjelp. I midten av forrige hundrearet var det altsn 
en klokker for hvert sokn. Men Havstein kirke fikk sin egen 
helt fra f0rsten avo Da Ranheim og hovedkirka ble bygd, fort
satte klokkeren i Lade med a betjene disse kirkene ogsa. F0rst 
i 1905 fikk Ranheim egen klokker, og hovedkirka og Lade 
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