
! 

Aitersolvet Ira Teslia. @vers t til venstre oblatesken. 

kirkelige him mel. Men kapellet er et interessant vitnesbyrd 
om ei tid som tenkte annerledes enn var. Det er ogsa en sikker 
pendant til den kirka tradisjonen forteller om pa Presthus 
fra langt eldre tid. 

STRINDAPRESTENES KAR 

Strinda kastet atskillig mer av seg pa 1600-tallet enn pa 
Reformatsens tid. Etter «Stiftsbog paa Bispens og Presternis 
Tilleg oc Rettigheder udi Trundhiems Lehn 1667» er' bispells 
inntekt av kallet i gjennomsnitt 137 tynner korn, 31 1f2 bygg 
og 105 1f2 havre, samt 3 yager ost arlig. Dessuten far han ei 
skjeppe korn av hver formuende mann i offertoll og vanlig 
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betaling for kirkelige handlinger. I 1665 var det 231 bonder 
i bygda, en auke pa om lag 80 i de 75 ara siden Reformatsen. 
Strinda var altsa et feitere kall enn for. Etter kapiteltaksten 
skulle tiendeinntekten alene med et rundt tall ga opp 1 

155 daler. 
Visepastoren fikk imidlertid bare en brokdel av dette. I 

«Stiftsbogen» heter det at han har 12 riksdaler i lonn og 22 
riksdaler i kostpenger. Det s10 nok til her og det som Peter 
Dass skriver i Nordlands Trompet: 

Nu maatte man sporge, hvor kommer det sig 
At geistlige Renter er skiftet ulig, 
Pastores opbrerer det meste, 
Thi dennem er alleslags Tiender forundt. 
Men det faller ikke Halvparten saa rundt 
for Vicepastorer de fleste. 

Belopet for kosten har variert en del. Visepastoren skulle 
bo og spise i bispens hus i byen dersom han var ugift. Be
stemmelsen om kostpenger tradte i funksjon forst nar han 
giftet seg og satte fot under eget bordo I 1672 var det 14 riks
daler i kostpenger. Fra det aret har vi et kallsbrev fra biskop 
Arnoldus de Fine til Henrik Christensen Lyster l ). Det gir 
mange opplysninger om forholdet mellom bispen og visepasto
ren i sin alminnelighet, og det gjengis her i sin helhet: 

Arnoldus Hanson de Fine, Superintendent over Trund
hiems Stift, og Sogneprest til Strindens Prestegield kiender 
og herved vitterlig gior, at efftersom jeg behover en Capellan 
og Medtienere til bemte Prestegield udi Hr. Niels Tausans 
Sted, da haver jeg nrest Guds Paakaldelse udi den hellige Tre
foldigheds Nafn nu sluttet med dette mit Kalds Brev at 
vocere til min Domesticum og Huus-CapeIlan til bemte Strin
dens Gield at blive og vrere den hrederlige og veIlrerde Studio
sum Henrich Christenson Lyster: Dog med den Vilkaar paa 
Hans vegne, at han i en sand Gudfrygtighed uden Forsommelse 
al prestelig Tieneste forretter effter Ordinantzen, Recessen og 
Kongel Forordninger, saafremt som han ikke selv derfor vil 
indstaae og til aIle Forseelser svare. Dernrest at han skikkeli
gen forer et ustraffeligt Lif og Lefnet, inden og uden Guds 

1) Avskrift i Videnskapsselskapets manuskriptsamling fo!. 41. 
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Huus, som en retsindig Prestemand velegner og anstaaer, for
holdende sig imod mig, som imod sin Husbond, foruden al Modt
villighed imod mig, min Hustru, B0rn eller Tiuende effter Ordi
nantzens Formelding fol. 48. og stedse adlyder min Raad
f0ring, Ordre og Befaling, imedens han er hos mig udi denne 
Capellans Tieneste, saa at han mig uadspurt, eller imod min 
Villie intet foretager, eller forretter, PriBdike Embedet tilh0-
rende, hvorom Ordinantzen paa bemeldte og andre Steder 
formelder, og ikke udi ringeste Maade med min Rettighed og 
L0n, visse eller uvisse, inden eller uden Kirke sig befatter, 
eller mig noget frakiiBrer mig tilkommende, men alt sammen 
hvad han deraf anammer, oprigtigen fra sig leverer. Tvert
imod paa min Side lover og tilsiger jeg hannem saasom en god 
Husbonde Raad og Daad, og til visse L0n effter Reformatzen 
aarligen tolff Rigsdr, foruden hvis Sognefolkene hannem god
villigen, min Rettighed aldeles uforringet, viI med betiBnke, som 
jeg dennem aldrig skal formeene, og ellers effter Ordinantzen 
som en Guds Tiener og Medbroder i Guds Ord stedse iBre og 
forfremme, og derforuden at forskaffe hannem uden Knur, 
Skiends Ord og all Ulempe en n0dt0rftig og lidelig Under hold
ning med Mad, 011, Stufve, Seng, Varme, Lius, KliBdetvet og 
anden Forn0denhed i mit Huus, saa og god Fodringskab, naar 
han paa mine og sit Embedes vegne nogensteds skal forreyse, 
al den Stund han udi mit Huus ugift forbliver, og naar han sig 
udi Egteskab vil begive, da for Dug og Disk, og Tvet, Huus, 
Varme og Lius fiurten Rigsdr. aarligen, med hvilken L0n og 
Kosthold, dersom han ikke stedse viI ViBre forn0yet, da stande 
det hannem frit for at faae sin Afskeed hen til en anden Sted. 
Men dersom han i Studeringer og Embede eller i Lefnet og 
OmgiiBngelse (det Gud forbyde) bliver trotzig, fors0mmelig, 
eller anderledes end hannem b0r, og effter f0rste eller anden 
Paamindelse sig ikke retter og bedrer, da dette mit Kalds 
Brev ikke ydermere at gielde, men ViBre revoceret. Ellers for
klarer jeg hannem, hannem ey at vUe forskiude, men hos Gud 
og hver Mand baade i og uden for Giddet, i aIle lovlige og 
muelige Maader ViBre hannem til hans Gavn og beste, og yder
mere Forfremmelse behielpelig, fOr0nskende udi den Herres 
Jesu Christi Navn, at Herren af Himmelen tilsiger sin hellig 
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Aands Naade og Velsignelse over bemte hans Kalds Anam
meIse, og denne min Vocations Udstedelse, med mit Zignete og 
Haand bekrreftet pa Trundhiems Bispe-Gaard d. 28. Octob, 1672. 

Arnoldus Johannis de Fine 
Super. Nidros. 

Til bispeembetet h0rte Berg gard. Denne var opprinnelig ikke 
prestegard, som det gar fram av brevet som jagde Hans Gaas 
ut av Elgeseter klosterl). Men i tidens 10p ble maten Berg kom 
til bispeembetet pa glemt, og garden reknes for a vrere bispens 
prestegard i Strinda. Visepastorene kj0pte eller bygslet som 
vi skal h0re sine egne garder i bygda. 

PRESTEREKKA 

Nar en kommer sa langt fram i tida som til ar 1600, skulle 
en tro at det ikke var vanskeligheter med a stille opp preste
rekka fullstendig. Men vanskelighetene er der. Kildene er 
framdeles utilstrekkelige, og det er mange ting en blir staende 
uviss overfor i f0rste halvparten av hundrearet. De kildene en 
srerlig har a gj0re med utemom de som er nevnt, er kapitels
boka for Nidaros domkapitel og papirer i bispearkivet. Men 
ellers fins det spredte opplysninger pa forskjellige steder, i 
Riksarkivet, i statsarkivene, Videnskapsselskapet og i Rigs
arkivet i K0benha vn. En meget viktig kilde er Sch0nings 
utrykte samlinger. Og i Andreas Erlandsens «Biographiske 
Efterretninger om den Nordenfjeldske Geistlighed», fra 1840-
ara har en en trykt oversikt over geistligheten i vart bispe
d0mme. Erlandsen nevner imidlertid bare en vise pastor i 
Strinda f0r 1650. 

Den f0rste presten i bygda pa 1600-tallet var Anders Eriksen. 
Underretningen om det kan vi takke Sch0ning for. I en forteg
nelse over embetsmenn i norske bygder2 ), nevner han under 
Strinda bl. a.: «Anders Erichsen Cap. 1607. Siden Prest paa 
Qurernes. » 

Anders Eriksen var jemtlending. I presten Laurits Holger
sens stambok skrev han et minneord i 1625 og kaller seg 

1) Norske Riksreg. I 23, sept. 1559. Sml. avafor. 
2) Gl. KgI. Saml. 984 folio. 

90 



Andreas Erici Jemtlandensis1 ). Far hans var muligens kapel
lanen Erik Andersen i Berg i Oviken. Han ble prest omkring 
1601, og en kan rekne med at han begynte sin geistlige lope
bane i Strinda. Nar han flyttet derfra til Kvernes er ukjent, 
men det var antakelig tidlig i det nye hundrearet. Om virk
somheten hans i Strinda vet vi intet. Det eneste kunne vrere 
at lensregnskapene for 1607-08 forteller at Gregers Kval 
fikk tre daler i mulkt fordi han svarte presten mens han sto 
pa prekestolen. Dersom dette gjelder Anders Eriksen, har han 
vel sagt ting som var myntet pa Gregers og kanskje direkte 
nevnt navnet hans og. 

Etter at han kom til Kvernes ble han prost i Nordmore, men 
etter et par ars verdighet ble han avsatt fordi han hadde tatt 
almuens parti mot lensherren da Aure skulle ha ny prest. I 
1651 ga han et legat pa 100 riksdaler til fattige disipler i 
Trondhiems skole. Mot kirk a si i Kvernes var han meget gav
mild. Han var fodt i 1575 etter det tradisjonen viI vite og 
dode i 1662. 

Anders Eriksen var gift to ganger, forst med Anna Bern
hoft, datter av sokneprest til Var Frue kirke i Trondheim Hans 
Andersen Bernhoft, og siden med Lisbeth Eriksdatter av den 
store Aspenretta pa Nordmore. Det forste ekteskapet var barn
lost, men i det andre hadde han iallfall fern barn som vi vet om. 
Datteren Maren ble gift med borgermester Roald Opdal i 
Trondheim i 1670. En annen datter var gift med farens etter
mann i Kvernes Jakob Olsen Kvernes. Dessuten kjennes tre 
sonner, Peder, Olaus og Erik som aIle var studenter. Lisbeth 
Eriksdatter levde enna i 1697. 

De neste prestenavna som er nevnt i samband med Strinda 
finner vi i lensregnskapene for 1613. Der star disse to lite 
smigrende po stene etter hverandre: 

«Her Hans Olufsen besoffuet giertrued gudmundsdatter, 
gaff Penge 10 Dlr. 

Her HaIsten Lauritzen belegit thale monsdaatter, gaff 
Penge 10 Dlr. » 

Til tross for at dette hundrearet er de tallrike prestebarns 
tid, var det vanskelig a komme til rette med det sjette bud. 

1) Oddvar Gmnli i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II s. 185. 
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Hans Olu/sen lar seg ikke identifisere, da det er sa mange 
med dette navnet. Men Haisten Lauritsen vet vi !itt om. Han 
var blant de studentene som fikk gratis Iwst i Helligands 
hospital i K0benhavnl}. Han ble innskrevet 23. desember 1605 
og kalles da Halstemius Norvagus. Senere var han kapellan i 
Beitstad etter notater i ei gammel messebok der, men tids
punktet kan ikke fikseres med sikkerhet. Om begge disse to 
har vrert visepastorer i Strinda etter hverandre og sa er fait 
pa samme vis, skal vrere usagt. Men den ene rna iallfall ha 
vrert prest i bygda. 

Kjennskapet til den neste presten skylder vi igjen Seh0ning. 
I samme lista som nevner Anders Eriksen, star Anders 
Jakobsen nevnt som prest i 1614. Han star ikke tilbake for 
sine forgjengere. Det eneste Seh0ning vet a melde om ham er 
dette: «Blev beskyldt at have vilet voldtage en kone». Han 
rna saledes ha vrert en vill krabat, og dette tyder pa at han 
er den samme Anders Jakobsen som senere ble sokneprest i 
Byneset. Fra dette embetet ble han avsatt ved dom 9. april 
1641. I kapitelsboka far en et forferdende inntrykk av hvor
dan presten kunne oppf0re seg. En gang hadde han m0tt pa 
tinget og var drukken og 0dela det hele med oppstyr og spe
takkel, og han hadde overfalt bade lensherren og bispen med 
«gruelig banden». Han var beskylt for dette og for a ha nektet 
en mann sakramentet. Dessuten hadde han ligget i prosess 
om ei sag ved Skjel br~ia, og da han tapte, fikk han tjeneste
jenta si til a sette ild pa saga. Etter at han ble avsatt bodde 
han pa Gra.vrok i Melhus og gikk vanlig under navnet Anders 
Gravrok. 

Men heldigvis var ikke aile visepastorene av dette slaget. I 
det vesle prostiregnskapet for 1626-28 som er nevnt i sam
band med kirkene, finner en denne posten pa utgiftssida: «Er 
giffuen Her Augusting for Win oeh bmd, hannd haffuer hollden, 
naar hand drager i Sognebud, nest forleden femb Aar huer 
Aar 2 dr ehr Penninge 10 dr, Efftersom H. Salomon Lauritzen 
for hannd hafft haffuer.» 

Denne Salomon Lauritzen var Salomon Lauritsen Blix av 

1) H. R0rdarn: Kommunitetets Matrikkel 1577- 1620, i Historiske 
Samlinger og Studier III s. 334. 
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den kjente jemtlandsretta1 ). Han var S0nn av soknepresten 
Lars Blix i Undersaker, og mor hans var Kirsten Eriksdatter, 
datter av Jemtlands reformator prost Erik Anderson i Oviken. 
Salomon ble f0dt omkring 1595 og immatrikulert ved K0ben
havns universitet 19/6 16162 ). Han hadde gatt den lrerde skole 
i Viborg, hvor bror hans var lektor. Etter Sch0nings avskrift 
av en forsvunnen kapitelsprotokol13) ble han visepastor i 
Strinda i 1619. Om virksomheten hans her tier kildene. Men 
vi vet at han var framme da biskop Arreboe ble d0mt fra 
embetet sitt i 1622. Blant klagepunktene mot ham var ogsa at 
han hadde gitt Salomon Lauritsen Blix rett til gratis befordring 
av b0ndene pa en reise gjennom Gauldal, noe som b0ndene f0lte 
seg forurettet over. Bispen ble imidlertid frikjent for dette. 

Blix flyttet fra Strinda til Lit i Jemtland. Etter Sch0nings 
melding4 ) ble han utnevnt 20. sept. 1624. Her virket han til 
sin d0d i 1638. De senere ara var han prost i Jemtlands prosti. 
Han nevnes noen enkelte ganger i kapitelsboka i sin egenskap 
av prost. Han gir inntrykk av a ha vrert en dyktig mann. 

Salomon Lauritsen Blix var gift med Lavina Dahl fra Lille 
Rein i Stadsbygd prestegjeld5 ). Hun bodde pa garden By i Lit 
etter at mannen d0de, og de nne garden gikk i arv til S0nnen 
Lars. Bygdens bok om prestene i Hern0sands stift nevner bare 
denne ene S0nnen, men Sch0ning, som har bevart et slekts
register for Blix'erne, nevner enna en S0nn Salomon som bodde 
i Namdal og seilte pa Bergen, og en datter Lavina som ble 
gift med byskriver Jakob Nielsen Borchman6 ). 

Den neste presten vi m0ter er den «Augusting» som er nevnt 
ovafor. Han nevnes ogsa hos Erlandsen7 ), som har funnet ham 
nevnt som bispens medtj~ner i presten Ments Christoffersen 
Darres journal som na dessverre er kommet bort. Darre var 

1) Henning Sollied: Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslekt. 
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1932. 

~) SmI. angiiende immatrikuleringene K0benhavns Universitets Matri-
kel, utgitt av S. Birket Smith. 

3) GI. kgI. SamI. 2825 4to. 
4 ) GI. kgI. SamI. 2828 4to. 
5) SmI. Meddelelser fra Det Norske Rigsarchiv II s. 135 ff. 
6) GI. kgI. SamI. 2824 4to. 
7) Erlandsen kaller ham feilaktig for Augustinus Hansen. 
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prest ved Domkirka og notatene hans ville ha vrert uvurder
lige for personalhistorien. Darre nevner Augustinus Johannis 
som bispens medtjener 1625--27. Men han var visstnok pa 
Strinda til 1630. 

Augustinus Jensen Wiwel var S0nn av Hr. Jens, sokneprest 
til Verdal. Mor hans var datter av presten Hans Johansson i 
Stj0rdal og senere i Yttemy. Augustinus ble den 1. mai 1618 
immatrikulert ved K0benhavns universitet. Han hadde gatt 
lati~skolen i Trondheim. Familienavnet hans nevnes sjelden, 
men en innskrift pa altertavla i Snasa kirke viser at det har 
vrert WiweI1 ). 

Det f0rste vi h0rer om Hr. Augustinus star i samband med 
biskop Arreboes domfellelse2 ). Han var nemlig til stede i det 
brylluppet i Hemne hvor bispen opptradte noe 10ssloppent, og 
han matte derfor vitne i saka. Det var under rettsforhand
lingene i Trondheim i november 1621, sa da rna han iallfall vrere 
blitt ordinert. I Strinda fulgte han altsa etter Salomon 
Lauritsen, slik som kirkeregnskapet antyder. Han hadde vise
pastoratet til han i 1630 ble kapellan i Var Frue kirke. Dette 
aret underskrev han nemlig kapitelseden etter det Arne Mag
nussons avskrift av en forsvunnen kapitelsprotokoll i Det 
kongelige Bibliotek melder. Fern ar etter ble han sokneprest 
samme sted. I de siste ara sine var han notarius capituli, men 
matte pa slutten ha ettermannen Peder Bredal til hjelp. At 
han har vrert en ansett mann skj0nner vi av at han var deputert 
til Fredrik den tredjes kroning etter det kapitelsboka vet a 
fortelle. Han d0de 17. januar 1657. Biskop Bredahl holdt lik
talen over ham med mange rosende ord den 22. i samme maned. 
Skifte ble holdt 8. julio 

Augustinus Jensen var gift to ganger. Sch0ning forteller at 
han f0rst var gift med Marit, enka etter Hr. Christen pa Aure. 
Med henne hadde han fire S0nner Jens, Christen, Ole og Jacob 
som aIle ble prester, og to d0tre Elen og Lisbeth. Den andre 
kona hans het Lisbet Mikkelsdatter og rna ha vrert datter av 
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1939 s. 164. 

2) Om denne smI. Sch0ning i Det kongelige norske Videnskaberssel
skabs Skrifter i det 19de Aarhundrede I s. 245 ff. - Holger Fr. 
R0rdam: Mester Anders Christensen Arrebos Levnet og Skrifter I. 



presten Mikkel Christensen i Hemne. Sch0ning sier hun var 
datter av dennes ettermann, Melchior Jacobsen, men hun ville 
vel da ha vrert kalt Melchiorsdatter. Hun ble begravet fra Var 
Frue kirke 26. januar 1683. Fire av hennes barn er kjent, 
s0nnene Mikkel, Melchior og Niels, og datteren Ane. De to f0rste 
ble prester, og Melchior er den kjente annalisten som er nevnt 
flere ganger ovafor. 

Augustinus Jensen er den f0rste av strindaprestene som har 
fiitt noe i trykken. I 1646 ga han ut en likpreken over Karen 
Eilertsdatter. Boka kom i K0benhavn. 

F0r vi gar over til den neste sikre visepastoren, ma vi dmfte 
sp0rsmalet om Olu! Jonsen Bude1 ) har vrert her. I Sch0nings 
samlinger fins det ei liste over eksamensvitnesbyrd fra univer
sitetet som er skrevet av etter ei bok fra domkapitlet. Her 
star som nr. 38: «OIai Jonre, Budei, Brunflodii 1620. Comm(mi
nister) in Strinden, Past (or) in Snaasen. » Etter dette skulle 
OIuf J onsen har vrert visepastor i bygda. Det er ogsa mulig 
at han kan ha vrert det, sa usikre som aile data er denne tida. 
Men vi vet at Olufs f0rste geistlige embete var kapellaniet i 
St0ren, som han hadde til 1625, da han reiste utenlands pa 
studieferd. Sch0ning er ogsa den eneste kilden vi har pa dette 
punkt, og det kan tenkes at Strinden er en feilskrift for St0ren. 
Vi kan iallfall ikke tidfeste en eventuell virksomhet for OIuf 
Jonsen i Strinda. Heist matte det vrere mellom Augustinus 
Jensen og ettermannen Anders Roaldsen. Men det hele er 
usikkert. • 

Anders Roaldsen var S0nn av sokneprest Roald Andersen 
pa Yttemy. Mora het Elen og var s0ster til Augustinus Jensens 
mor. I et gammelt Missale fra Yttemy fins det en del familie
opptegnelser av hr. Roald2 ), og de forteller oss at Anders ble 
f0dt 9. mars 1609 og d0pt den 30. i samme maned. Han kom 
inn pa katedralskolen i stiftsstaden og ble immatrikulert i 
K0benhavn 6. juni 1624. Aret etter vendte han tilbake til den 
gamle skolen sin som h0rer3 ), og hadde denne stillingen fra 

1) Erlandsen skriver navnet feilaktig Budde. Han tilhcrte ikke adels
slekten av dette navn. 

2) Personalhistorisk Tidsskrift 1886 s. 227 ff. 
3) A. E. Erichsen: Trondhjems Katedralskoles Historie, s. 85. 
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13. oktober 1625. til han ble ordinert til kapellan i St0ren 27. 
juni 1627. Imidlertid ble ikke oppholdet der av lang varighet 
heller. Alt etter et par ars forl0P fratradte han og etterman
nen Anders Ellefsen tok overl). Anders Roaldsen kom da til 
Strinda, etter det Sch0ning og en matrikelbok for Dalenes 
prosti vet a mel de. Her var han til han ble sokneprest i Oppdal 
i 1634. Om dette kallet ble det en bitter strid mellom b0ndene 
som 0nsket Anders Roaldsen og prosten som hadde misbrukt 
b0ndenes signeter og framstilt Anders Ellefsen som menighe
tens kandidat. De to s0kerne var svogre, og det gjorde vel ikke 
saka bedre. Det ble den rettelig kalte som gikk av med 
seieren. Det var i formannens og svigerfarens begravelse 5. 
mai 1633 Anders Roaldsen ble kalt. Etter en lang og virksom 
dag i Oppdal d0de han plutselig pa heimvei fra byen pa garden 
H0yset i St0ren 11. september 1662. 

N ar b0ndene satte sa mye inn pa a fa ham til prest i Oppdal, 
tyder det pa at han har vrert en dyktig og populrer mann. Han 
var gift med datter til forgjengeren Erik Lauritsen Blix, en 
bror av Salomon. Hun het Lucie, og de hadde fern S0nner og 
fern d0tre som vokste opp. Aile barna kalte seg Opdal, men 
farens slektsnavn etter ei retteliste hos Sch0ning rna ha vrert 
Aaboe2 ). 

Etter Anders Roaldsen kommer det sa et tiar uten oppplys
ninger i de kildene som er tilgjengelige. Det eneste er en notis 
i Sch0nings liste over embetsmenn, hvor det star: «Hr. Niels 
Henriksen i Forlening til 1641 omtrenb>. Denne notisen et ikke 
lett a tyde, og hr. Niels like vanskelig a identifisere. Men det 
kan altsa ha vrert en prest Niels Henriksen her innafor dette 
tidsrommet. Kapitelsboka forteller for 0vrig at det var preste
mangel i stiftet. 

Pa fast grunn kommer vi igjen med Jens Mogensen Herdal. 
Det var han som ga Bratsberg kirke de svarvete lysestakene. 
Han var fra Herjedalen og er saledes den tredje presten i 
Strinda i dette hundrearet som var fra de gamle norske land
skapa 0St for Kj0len. Jens Mogensen var f0dt i 1610. Far hans 
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var sokneprest i Sveg Mons Pedersen. Mora het Lisbet Jcns
datter og var fra Oviken. J ens kom fra katedralskolen i Trond
heim til universitetet i Kebenhavn 22. nov. 1634. Han var ogsa 
blant dem som fikk gratis kost en del av studietida. 

Jens Mogensen kalles «Bispens Capellan paa Strinden. i ei 
koppskattliste over byens geistlighet fra 1645. Han betalte da 
1 daler 24 sk. for seg og kona Anne Danielsda tter og to drenger 
og ei tjenestepike. Etter !ista ser det ut som om han har bodd 
i byen. Men iallfall i 1650 har han bodd i kallet sitt. Du for
teller nemlig lensregnskapet at han festet en gard pa tre 
spann for 36 rdr. Hvilken gurd i bygda det var, nevnes ikke, 
bare at Malene Jonsdatter opplot den for ham. Ellers vet vi 
bare fra kapitelsboka at han alvorlig har advart Erich Ranumb 
pa grunn av rykter om et mistenkelig forhold til et 10st 
kvinnfolk. 

Fer Jens Mogensen kom til Strinda, var han kapellan i Beit
stad. Der skal han etter Erlandsen ha vrert fra 1640 til 44, sa 
embetstida hans i var bygd faller mellom 1644 og 1652. Da 
ble han sokneprest i Afjord og atte ar senere prost i Fosen. 
Han d0de i februar 1661. S0nnen Peder ble farens etterf0lger. 
Foruten ham hadde han en S0nn som d0de ung og ei datter 
Maren som ble gift med sokneprest Ole Henriksen Stmm pa 
Byneset. Anne Danielsdatter var hos denne datteren da hun 
dade. Hun ble begravd pa Byneset 3. s0ndag i advent 1672. 

J ens Mogensen har ogsa latt etter seg et trykt arbeid. Det 
er en liktale over Gunille Melchiorsdatter, Eiler Caspersen Sch01-
lers hustru. Den kom ut i 1681. Det h0rte til tidens skikk a la 
liktalene trykke. De var of test atskillig lenger enn en gjen
nomsnitts preken i vare dager. 

Etter Jens Mogensen fulgte Peder Albrigtsen. Fra og med 
ham har Erlandsen presterekka sam.menhengende. Og na blir 
bildet av de enkeIte prestene mer fyldig. 

Peder Albrigtsen eller Albertsen var tmnder av f0dse!. Han 
gikk sin f0debys lrerde skole og ble immatrikulert i K0benhavn 
3. juni 1640. Men han skaffet seg ogsa annen utdannelse. I 
1647 m0ter vi ham ved universitetet i Leyden, hvor han ble inn
skrevet som Petrus Albertius Norvegus i en alder av 26 ar. 
Han kaller seg litterarum studiosus. Aret etter ble han imma-
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trikulert i Harderwijk som politices studiosus. Det var ei rekke 
studenter fra Trondheim som studerte ved disse universitetene i 
Nederland pa denne tida. 

Heime ble Peder Albrigtsen h0rer ved latinskolen1 ). Men i 
1652, 22. s0ndag etter trefoldighet, ordinerte biskop Bredal 
ham til sin visepastor pa Strinda. Her m0ter vi ham ved for
skjellige h0ve i kapitelsboka og lensregnskapene, mest nar det 
gjelder forsyndelser mot det sjette bud som presten far ordne 
opp med. Han kj0pte seg gard i Strinda. Det var Grilstad, 
hvor han etter kvegskattlista for 1657 f0dde 5 hester, 20 kyr, 
7 geiter, 11 sauer og 6 svin. Under krigen 1658 led garden 
hardt, og Hr. Peder selv hadde ogsa ei ubehagelig tid. Han var 
jo svensk undersatt i noen maneder, men han holder senere 
fram at han alltid var en tro nordmann. Han var utvilsomt 
en mann ut over det vanlige. Biskop Bredal gir ham en me get 
god attest for preknene hans i bygda: de var bevegende og 
hjerteklemmende og eksemplariske og etterf0lgelsesverdige for 
unge prester. En slik prest rna vel strindingene ha satt pris pa. 

Han ble i Strinda i tolv ar. Men alt i 1657 vet vi at han 
meldte seg til kapellaniet ved Domkirka og likesa til Var 
Frue kirke2 ). Imidlertid hadde han ikke hellet med seg f0r han 
reiste en tur til K0benhavn og fikk kongen personlig i tale og 
oppnadde a preke for ham. Fredrik den tredje likte ham 
meget godt som predikant og ga ham brev pa at han skulle 
befordres til f0rste ledige kall i eller utafor byen. Dette brevet 
ble lagt fram i kapitelsm0te 18. mai 1664 av broren buntmaker 
Jon Albrigtsen. I disse dager var sokneprest Peder Bredal i 
Var Frue ki:rke d0d. Og kongen ga kapitlet beskjed om at han 
0nsket Peder Albrigtsen i embetet. Enevoldsmaktens brudd pa 
menighetens kallsrett viste seg tydelig nok her. For Var Frue 
menighet ville nemlig ikke ha Peder Albrigtsen, men kapella
nen Ole Christoffersen T0nder. Denne matte na ogsa dra til 
K0benhavn, og m0tet med monarken faIt like gunstig ut for 
hans vedkommende. Han kom tilbake med brev pa at han 
skulle ha embetet. For imidlertid a stille begge parter til freds 
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2) Daae: Trondhjems Stifts geistlige Historie s. 220 ff, hvor lens

herrens skildring av valga er trykt. 



erklrerte kongen at begge sku lIe brere tittelen sokneprest, men 
Hr. Peder ha kapellaniets inntekter. De to rivalene var selv 
enige i en deling, sa denne salomoniske avgjorelsen skulle ha 
gjort ende pa saka. Men strindapresten har oyensynlig ikke 
vrert av dem som ga seg i forste kast. Han holdt pa at hans 
kongebrev var eldst og at han derfor skulle ha forrang for 
Tonder. Dette ble for mye for den kongelige talmodigheten, og 
den endelige avgjorelsen ble at Tonder skulle vrere forsteprest 
og Peder Albrigtsen annenprest. 

I Var Frue sokn var han sa til han dode. Pa slutten av sitt 
liv var han sykelig og kalte en hjelpeprest til a foresta embetet. 
Schonings utdrag av kapitelspapirene forteller at han om 
varen i 1672 «lrenge havde vreret syg, uden Haab om Bedring 
- - ». Kildene oppgir forskjellige datoer for hans dod. Den 
er inntruffet i 1672, etter Melchior Augustinussen den 22. sept. 
Denne sier om ham at han var like lrerd bade som jurist og 
t eo log og en hedetlig mann. 

Kona hans het Mar en, og han kalles et sted for biskop 
Bredals svoger. Hans sonn Brostrup Albertin ble hoyeste
r ettsadvokat og generalfiskal i Kongens Kobenhavn. 

Strinda fikk Hans Reinholdtsen Ogman eller Ohn som Peder 
Albrigtsens ettermann. Han var student fra Trondheim og ble 
immatrikulert i Kobenhavn 16. mai 1653. 31. mai 1657 ble 
han ordinert til res. kap. i Meldal og kom i 1664 til Strinda pa 
biskop Bredals kall. Om hans tiltredelse har vi meget noye 
underretning. Biskopen la nemlig i stadige stridigheter med 
geistlighet en pa grunn av strengheten sin, og som bilag til et 
forsvarsskrift satte han opp ei monsterkirkebok, hvor han tok 
et utsnitt av Strinda kirkebok fra 13. nov. til 25. des. 1664. 
Her far vi hore at H ans Reinholdtsen holdt den forste preke
nen sin i Bratsberg 13. november . Sondagen etter ble han 
innsatt av bispen i Lade kirke. Sa r eiste han tilbake til Meldal 
for ii ordne med flyttinga, og i mellomtida bestyrte Christen 
Stephensen Soop kallet. Blant annet melder utdraget av kirke
boka at han den 27. nov. var i soknebud til Hr. P eder Albrigt
sens mor pa Grilstad «som mrectede icke den lange Kircke Vey i 
dette haarde fore». Hans Reinholdtsen overtok sa embetet fra 
forste juledag. Kapitelsboka forteller om at han har opp-
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tradt i et par ekteskapssaker, men ellers har ikke kildene bevart 
110e om ham. Han d0de i Strinda og ble begravd 5. januar 1672 
etter Melchior Augustinussen. 

Hans Reinholdtsen hadde hatt en ulykkelig kjrerlighet i ung
dommen. Han sukket lenge forgjeves etter s0ster til sokne
prestens frue i Meldal, en datter av presten Anders Olsen 
Bruse. Biskop Bredal la et godt ord inn for ham, men sokne
presten sa nei. Endelig fikk han henne likevel. Sch~ning melder 
i ei retteta vie over familiene Bull og Balg at Mal'en Anders
datter ble gift med Hans Reinholdtsen. Hun rna imidlertid vrere 
d0d tidlig, for Hans Reinholdtsen giftet seg igjen med en annen 
Maren, datter av r"-dmann Jens Bing i Trondheim. Hun over
levde mannen til 1678, da faren Iyste til offentlig auksjon etter 
henne. Bytingprotokollen rekner opp gull, s01v, kopper, tinn, 
sengklrer og annet husgerad blant boets eiendeler, likes a 1/60 
i R0ros Kopperverk. Hans Reinholdtsen har altsa statt seg bra. 

I Lade kirke henger enna Hr. Hans' bilde. Det er det maleriet 
. som av en senere hand har f:ltt pamalt «Hr. Hendrich Prrest 

herpaa Strinden». Bildet er malt i 71 , i det 14. embetsaret 
hans. Han var da 40 ar gammel. Dette forteller den opprinne
lige innskriften pa bildet oss: «lETAT XL ANNO CHRISTI 
LXXI MIN XIV. » Disse data stemmer ikke pa Henrik Lyster, 
under hvis flagg bildet har seilt til na. Maleriet skriver seg fra 
Peter Lillies hand. Lillie var en svenskf0dt Trondheimsmaler 
som har spilt en stor rolle for kirkemaleriet i Tmndelag. Bildet 
av Hans Reinholdtsen rekner Henrik Grevenor for a vrere 
blant hans ypperstel ). 

Det neste kapitel i strindaprestenes saga h0rer til preste
historiens Cronique scandaleuse, men rued et forsonende skjrer 
av humor over seg. Det knytter seg til Niels Nielsen Tausans 
navn. Han var prestes0nn fra St0ren. Mor hans het Kirsten 
Nielsdatter St0ren. Etter usikre kilder skal han vrere f0dt i 
1632. Han gikk latinskolen i Trondheim, men mmte derfra 
sammen med flere av skolens dyktige elever under uroen i sam
band med svenskekrigen2). Han hie opptatt ved universitetet 

1) Henrik Grevenor: Norsk Malerkunst under Renessanse og Barokk, 
s. 295. 

2) Erichsen: Trondhjems Katedralskoles Historie, s. 43 f. 
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Hans Rcinholdtscn Ohn. 
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23. mai 1662 sammen med bI. a . Melchior Augustinussen. Det 
star om dem at de kom fra en privat skole. Han ble kandidat 
med non 20. mars 1665. 

Etter Hans Reinholdtsens dod kalte biskop Bredal ham til 
visepastor i Strinda. Egentlig hadde bispen tenkt a gi sonnen 
Peder de nne stillingen, men Niels Tausan lot skinne igjennom 
at dersom han fikk den, skulle han gifte seg med bispens datter 
som var enke etter rektor Nils Skytte ved katedralskolen og 
hadde fern uforsorgede sma. Dette avgjorde saka for det 
faderlige bispehjerte. Den 9. februar gikk kallet til den edle 
beiler. Det skulle ikke ga mer enn atte maneder for Hr. Niels 
igjen forlot bygda. 

Det viste seg nemlig at han var meget etterlatende med 
pliktene sine. Bondene r Bratsberg klaget over at han ikke 
hadde kommet til gudstjeneste tredje pinsedag, som var hellig
dag den gangen. De hadde m0tt opp i stort tall og hadde beredt 
seg til altergang. Presten uteble imidlertid. Han hadde ogsa 
egenmektig flyttet de faste bededagsgudstjenestene fra onsdag 
til lordag for sin egen makelighets skyld, og han hadde i ikke 
mindre enn tre uker vrert fra vrerende fra kallet. Han hadde 
nok fatt noen venner til a loveseg a ta gudstjenestene, men en 
messe pa Lade klikket for ham, sa bispen matte i siste oyeblikk 
fa den nevnte Christen Stephensen til a ta den. Det var ogsa 
ellers kirkelige forretninger som ble forsomt. Bispen sendte 
ham sa et alvorlig advarselsbrev og ba ham ta seg sammen. 
Det var aU den 2. maio I dette brevet klager han ogsa over at 
Hr. Niels ikke har villet spise ved bispens bord og tilholder 
ham strengt a komme. Saka var tydeligvis at Niels Tausan 
angret loftet om a gifte seg med enkedatteren og derfor sokte 
a hoI de seg borte. I svarbrevet sitt til bispen opptrer han meget 
ydmykt, men hevder at bispen har skjelt ham ut pa en slik 
mate at han ikke torde komme til bordet mer. Og biskop 
Bredal har ganske sikkert ikke vrert den letteste mann a 
ha med a gjore. 

Ved prosteretten ble Niels Tausan domt fra embetet. Men 
bispefruen syntes at dommen ikke hadde nebb og klor nok. 
Hun fikk derfor saka inn for kapitlet. Biskop Bredal do de i 
mellomtida, sa hun matte selv sammen med sonnen Peder ta 
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seg av saka. Det var ogsa klaget over at regnskapet over inn
tektene i kallet ikke var i orden, sa avgjerelsen hadde ogsa en 
viss interesse slik. I kapitlets forhandlingsprotokoll fins det 
en meget vidleftig vitnefersel og prosedyre. Det er pussig a se 
hvordan fru Bredal etter hvert gar over fra det saklige til 
det personlige. Til slutt har en inntrykk av at for henne iall
fall var det de skuffete forhapningene om a fa en ny sviger
senn som veide mest. Dommen i kapitelsretten gikk ogsa ut pa 
at Hr. Niels skulle ha forbrutt kallsbrevet og tjenesten sin til 
Strinda prestegjeld. Den faIt 18. oktober 1672. Senere reiste 
han til Kebenhavn, hvor han skal ha tatt magistergraden, enda 
han ikke fins nevnt blant magistrene i universitetsmatrikke
len. Etter kallsbrev av 7. mars 1673 ble han sokneprest i Valer 
i 0stfold. Her dede han som prost i 1706. Etter en notis som 
skyldes Schening var han gift med Karen, enka etter en regi
mentsadjutant og hadde to barn med henne. I Bastian Svend
sens utrykte opptegnelser om prestene i Christiania stift i 
Universitetsbiblioteket nevnes en datter Anne, som var gift 
med presten Hans Sommerfeldt. 

Niels Nielsen Tausan var et eiendommelig menneske. 
Melchior Augustinussen, som hadde sittet pa skolebenken sam
men med ham, skriver at han var en raring og hadde et opp
blast sinn. Og denne karakteristikken kan sikkert oppferselen 
hans i Strinda rettferdiggjere. 

De gamle kildene gir alltid mest opplysning om forseelsene 
og det unormale. Derfor er Niels Tausans meriter bevart, 
mens vi kjenner svrert lite til det sikkert dyktige og trofaste 
arbeid som ettermannen H enrik Christensen Lyster utferte i 
bygda i over ti ar. 

Henrik Lyster var fedt i Sogn og har fatt etternavnet sitt 
derfra. Far hans var sokneprest Christen Henriksen, som 
visstnok var innvandret fra Holstein!). Etter det prestebildet 
som skal framstille Hr. Jergen i Lade kirke, men som i virke
ligheten er Henrik Lyster, er han fedt 28. februar 1637. Han 
gikk Bergens katedralskole og ble immatrikulert ved universi
tetet 24. april 1662. 

1) Johan Fredrik Lampe: Bergens Stifts Biskoper og Prmster efter 
Reformationen II s. 9. 
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H enrik Christensen Lyster. 

Kallsbrevet hans fra biskop de Fine or datert 28. oktober 
1672, men forst i mars aret etter ble det stadfestet av kongen. 
Da var biskop de Fine for lengst dod. Han ordinerte Lyster og 
sokneprest Johan Paus til Fosnes 6. november, og under denne 
ordinasjonen d0de han i Domkirka. Hans Gron Bull forteller i et 
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manuskript om den nordenfjelske geistlighet i Videnskapssel
skapet at bispen ikke r eiste seg mer da han faIt pa kne etter 
ordinasjonshandlingen. de Fine hadde hatt Lyster som elev 
i Bergen, og det var forkjrerlighet for ham derfra som fikk 
ham til a gj0re prestes0nnen fra Sogn til visepastor i Strinda. 
Det har nok vrert et vennskapsband mellom de to, og den S0r
gelige hendelsen pa ordinasjonsdagen gjorde sikkert inntrykk 
pa den vordende presten. 

Henrik Lyster roktet embet et sitt til han d0de den 18. mars 
1683. Denne datoen star ogsa pa det bildet i Lade som av en 
senere hand feilaktig er angitt a skulle vrere ettermannen 
J0rgen Brun. Bildet er malt i Lyst ers sjuende embetsar, altsa 
i 1679. 

Lyster bygslet garden Hoeggen av Hospitalet og bodde der. 
Han var gift med Martha Friis, ei prestedatter fra Innvik i 
Nordfjord og hadde flere barn med henne. S0nnen Christen 
ble sokneprest til Melhus, men ellers har flere barn fortsatt a 
bo i bygda etter farens d0d. I kirkeboka st0ter en pa etter
kommere etter Henrik Lyster ut gjennom 1700-tallet. De har 
levd som b0nder. 

Den siste visepastoren pa 1600-tallet var J 0rgen J onsen 
BrunI). Han kom etter Lysters d0d og var her til han selv 
d0de i 1700. Denne J0rgen Brun er vanskelig a identifisere. 
Universitetsmatrikkelen har ikke noe navn som avgjort er hans. 
Schi0rns manuskript i Riksarkivet mener at han er den 
Georgius Justini Brunovius som ble immatrikulert fra Aalborg 
12. juli 1680, og dette stemmer jo med tida. Men farsnavnet 
stemmer ikke. 

J 0rgen Brun ble gift med enka etter Henrik Lyst er. Det 
var jo et problem hvordan presteenkene skulle fors0rges, og 
det 10st es ofte pa denne tida ved at hun ble gift med mannens 
etterf0lger. Sedvaner etten gjorde det etter hvert til et krav til 
den nye presten at han matte ta enka :~om ofte var like gam mel 
som mor hans. J 0rgen Brun overtok Ogs3 Hoeggen og bygslet 
dessuten Greistad i 1696. 

Brun har vrert en omtykt prest. Da b0ndene i hovedsoknet 
klaget over at de ikke fikk preken hver s0ndag slik som i andre 

1) Erlandsen kaller ha m J ensen, men selv har h an skrevet Jonsen. 
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hovedkirker, ga de sterkt uttrykk for at klagen ikke gjaldt 
presten, men den ordninga som Reformatsen bestemte. Han ga 
ogsa penger til reparasjonen av kirketarnet i Lade, som vi har 
h0rt, og slik gjerning gjorde nok sitt til at han ble ansett. 
Justisprotokollen har ogsa et vitnesbyrd om at Brun var hjelp
som. Han hadde lagt ut 10 ort for Gunder Sande, men denne 
10nnet prestens hjelp darlig ved a lure seg fra a betale lanet, 
inntil retten tilpliktet ham det. 

De siste av Bruns ar var, ei tung tid for bygda. Sykdom og 
uar fulgte etter hverandre. Han d0de i 1700 om varen. Enka 
opprettholdt bygselen av Hoeggen og Greistad. Men gardene 
fikk ikke det tilsynet de skulle ha, og forfallet sto for d0ra. 

KLOKKERSTILLINGEN 

Det utkastet de norske bispene la fram til kirkeordinans i 
1604, sier at «Der findes en stoer oc Wlidelig Mangell udj Vort 
Rige Norge, paa Sognedegne». Denne mangelen var kanskje 
noe avhjulpet i det gamle erkestiftet. Kongebrevet av 1568 
om a legge ut en gard pa ett spann til klokkeren i hvert sogn·, 
gjorde det vel lettere a fa folk til disse stillingene her. Klok
kerne hadde jo ogsa ei viktig oppgave. De skulle ikke bare 
ordne kirkens kar og b0ker og lede sangen i kirka. Det h0rte 
ogsa til pliktene deres a undervise almuen og srerlig ungdom
men i katekismens fern parter. I denne tida var det jo fa som 
kunne lese, og Iutherdommen var enna ny a kalle. 

I Strinda ble kiokkeren kait av biskopen. Det var bare en 
klokker som betjente hele prestegjeldet. Til og med pa de 
fire gudstjenestene i Mostadmarka matte han m0te opp. Imid
lertid preket jo bispen enkelte ganger i Lade, sa en kiokker 
ble for lite. Derfor finner en «substituten» eller stedfortrederen 
nevnt i kirkeregnskapene mellom 1663 og 1674. Iallfall i disse 
ara har altsa klokkeren hatt en medhjelper. Kiokkeren fikk da 
to tynner bygg og substituten ei tynne bygg og ei tynne havre 
arlig av tiendekornet til kirka. Ellers f0res kiokkeren opp med 
ei tynne av hvert kornsIag, og det sies uttrykkelig at det er 
fordi han ikke har noe klokkerspann. De f0rste kirkeregnskape
ne meider for 0vrig ikke noe om denne erstatningen, sa godtgj0-
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reI sen var vel da ordnet pa annen mate. Utenom dette som han 
fikk av tienden, skulle han ogsa ha ett pund havre i «degnetoll» 
av b0ndene i bygda. For r eisene sine til annekskirkene hadde 
han ikke noe fast bel0p, etter det kommisjonen for skyss og 
natthold melder i 1706. 

Personalia med hensyn til klokkerne fins nesten ikke fra 
1600-ara. I regnskapene er de ikke nevnt ved navn, bortsett 
fra to unnatak. I prostiregnskapet for 1626-28 nevnes en 
Jakob klokker flere ganger fordi han har kjopt inn tau til 
Lade kirke. Det er nok samme mann som fins i lensregnskapet 
for 1619: «Jacob Kloecker leiged Troenn schyld 1 orre gaf vdi 
boxell Pennge 4 Dlr. » Og i prostiregnskapet for 92-94 star 
det som utgiftspost 2 Rdr 3 ort arlig i staden for klokker
spandet til «Klockeren paa Strinden Christopfer Nielsen». Da 
r egnskapet forte opp godtgjorelsen i naturalia, var den vel 
ogsa utbetalt i penger etter kapiteltaksten. Na har klokkeren 
altsa fatt ren pengehusholdning. 

Ellers horer klokkerne i dette hundrearet til dem som fikk 
gjore gjerninga si uten at navna deres funkIer for mengden i 
ettertida. Innsatsen deres har vrert viktig nok for det. 

ANDELIGE OG MORALSKE FORHOLD 

F0rste delen av 1600-tallet er opptatt med a festne den nye 
lutherske lreren mellom folk. Papismen var sen a utrydde, og 
en hadde heller ikke sa gode prester og klokkere til dette 
arbeidet i begynnelsen. Det trengtes ogsa mer utbygging av 
lovverket og kirkeritualet. 

Da magister Hans Gaas kom til Trondheim som superinten
dent i 1549, hadde han med seg den danske kirkeordinansen av 
1539 for a innfore den i stiftet sitt. Men i denne ordinansen 
sto det uttrykkelig at kongen skulle sorge for a skaffe Norge 
en egen. Dette f0rte til at den gamle kristenretten framdeles 
ble staende ved makt ved siden av den danske ordinansen1 ). 

Nar det sa kom ei hel rekke kongelige forordninger til forskjel
lige tider, var det ikke alltid sa greit a vite hva som var kirkelig 
rett. Det ble i mye sedvanen som radde. 

1) Daae: Throndhjems Stifts g eistlige Historie s. 28. 
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