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Historieglimt 185 

 

Bakkestrandens Bedehus 50 år i 1936 

 

 Det som nå heter Lademoen Bydelshus, ble bygget av Trondhjems 

Indremisjon som bedehus i 1887 med navnet Bakkestrandens Bedehus. Hele 

strandpartiet fra Bakklandet og helt inn til Ladebekkens utløp ble kalt 

Bakkestranden fordi det lenge lå under Bakke gård. Bakke gård ble delt i to i 

1835. Den nordøstlige delen fikk navnet Rosenborg etter eieren Jørgen 

Rosenvinge. Likevel ble navnet Bakkestranden brukt en lang tid fremover. I 

Lademoen menighetsblad 15/1936 og 17/1936 finner vi følgende artikkel om 

husets 50-årsjubileum. 

 

 

Lademoen Bydelshus september 2016. Foto: Bjørn Lien. 

 

Historisk oversikt utarbeidet av lærer Hjelde.  

«Bedehuset på Hlademoen - der er underlagt den Indre Misjon - toges 

ibrug høsten 1886 og ble fuldt ferdig 1887. Det har fået navn av Bakkestrandens 

bedehus og står under en for samme valgt bestyrelse.» Slik begynner den første 

beretning fra styret for vårt bedehus som altså i høst er 50 år. Av de gamle 

dokumenter og innsamlingslister sees at det har vært en ganske stor interesse for 
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reisningen av dette hus, ikke bare blant befolkningen på Lademoen, men over 

hele byen. Ingeniør Sophus Weidemann gav fri tomt, som dog skal falle tilbake 

til de opprinnelige eiere hvis huset benyttes annerledes enn oprindelig bestemt. 

På innsamlingslisten finner vi Anton Jensen 1000 kr., O. Sundland 400 kr., 

frk. Martens 200 kr. og så nedover med beløp fra 100 til 1 kr. På 

innsamlingslisten kom inn 4728,44 kr. fra kvinneforeningen på Lademoen, og 

ved basarer og kollekter kom inn så meget at da huset stod fullt ferdig var 

gjelden bare 5000 kr. Denne blev de første år avbetalt til 1500 kr. som er den 

gjeld som nu påhviler huset. Hele byggesummen kom på 13.984.54 kr. I 1893 

fikk huset sitt prektige orgel som kostet 1826 kr. og er levert av firmaet Aug. 

Nilsens orgelfabrikk, Kristiania. Huset blev innviet til bruk av biskop Laache og 

fikk da navnet Bakkestrandens bedehus. I fjor blev som kjent navnet forandret 

til Lademoen bedehus. Biskopen hadde til tekst Rom. 6,23. 

Fra første stund har det vært holdt regelmessige opbyggelsesmøter onsdag 

kveld og ofte om søndagskveldene. Fra først av ledet styrets medlemmer 

opbyggelsesmøtene efter tur. Siden overtok Trondhjems indremisjon 

onsdagsmøtene, og i den tid Lademoen Menighetssamfund bestod 1919-34 

hadde det ledelsen. Mange både prester og legmenn har fra dette sted talt livets 

ord. Vi kan nevne Faste Svendsen, P. G. Sand, Per Nordsletten, Maurits Brekke, 

emissær Guldbrandsen og av prester er det særlig Jørgensen, Stabel, Weider, 

Holmsen og Laurits Larsen. Innbydelsen til tegning av bidrag til huset er 

undertegnet av smedemester B. Sørensen, kjøpmann Jens Pettersen og ingeniør 

H. Ulriksen og innbydelsen er anbefalt av sognets prester G. A. Borgen, Gerh. 

Øverland og biskop N. I. Laache.  

Huset skal efter lovene alltid henhøre under Trondhjems 

indremisjonsforening, men ledes for øvrig av et eget styre som er valgt av de 

bedehussøkende. Styrets første formann var den kjente klokker Faste Svendsen. 

Han stod som sådan til han i 1893 reiste fra byen. Maler K. Haugen var så 

formann i mange år (11). Klokker O. Klykken var formann i 3 år, skomaker, 

siden emissær, O. Kristiansen 3 år, snekker Jens Grebstad 5 år, kirketjener R. 

Koen 7 år og kjøpmann S. Hegdahl 4 år. Siden 1927 har lærer Arnold Hjelde 

fungert som formann. Det nuværende styre for øvrig består av kjøpmann S. 

Hegdahl som i år kan feire 25-årsjubileum som styremedlem og kjøpmann E. 

Halvorsen som har vært styremedlem og husets kasserer i 20 år. Videre har vi 

maskinarbeider A. Melgaard og kjelsmed K. Gangstad. 

Foruten til opbyggelseshus har også bedehuset vært benyttet til 

foreningsmøter av de forskjellige misjons- og menighetsforeninger. Først har vi 

foreningen for bedehuset som samlet inn 670 kr. til byggefondet. Den begynte 

sine møter her før huset var ferdig. Vi har her i kveld 3 damer som var med i 

denne forening: fru los Pedersen, Lilleby, fru Martha Iversen, Gamlehjemmet, 

og fru Henriette Olsen, Reina. Vi sier disse takk for trofast arbeide. Så kom 

søster Anna i 1889 med sin lappeforening, strikkeforening og syforening. 

Ynglingeforeningen, ledet av pastor Stabell, begynte sine møter her i 1891. 
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Misjonsforeningen 1895, Sjømannsmisjonen 1899 og Østbyens avholdslag i 

1907. Fra oktober 1901 til Lademoen kirke ble tatt i bruk, blev bedehuset 

benyttet som Interimskirke. Nu er det jo en rekke foreninger som har sine møter 

her og alle har fritt hus med lys og oppvarming. Søndagsskole begynte her 

allerede fra første stund og drives fremdeles. 

Som vi ser har et vidt forgrenet misjons- og menighetsarbeide vært knyttet 

til dette sted. Den velsignelse som er strømmet gjennom dette sted, kan vi ikke 

måle. Gud vet det. Vi takker dem som reiste dette hus og som ned gjennem årene 

har holdt det i drift. Da biskop Laache for 50 år siden innviet dette hus, hadde 

han teksten Rom. 6.23. «Den lønn som synden gir er døden, men Guds nådegave 

er evig liv i Kristus Jesus vår Herre». Måtte aldri dette budskap om synd og nåde 

forstumme eller fordunkles på dette sted og måtte her alltid være hjerter som 

hadde bruk for Guds nåde, så velsignelsen fra det høie kunde strømme gjennem 

dette hus og over den gjerning som her utføres». 


