








SVERRESBORG 

F0rste gang vi h0rer om festningsverker i Trondheim var i 
1178 da erkebiskop Eystein bygde en treborg pa grensa mellom 
Trondheim og Strinda ute pa Nidareid ved Ilevollene. Han 
bygde borgen pa det smale eidet mellom elva og sj0en, og sj0lve 
borgen skal ha ligget nrermere sj0en enn elva sa den ble ikke 
som mange tror liggende like langt fra begge sider. Pa hver 
side a v borgen ble der bygd palisader heilt ned til van net. Det 
var urolige tider, og Eystein fryktet for at det ble enna verre, 
og hans bange anelser gikk i oppfyllelse. 

Da kong Sverre noen ar etter slo seg ned i Nidaros som Nor
ges konge, forbedret han erkebispens treborg og gjorde den 
sterkere og mer skikket til forsvar. Han hadde f0r anlagt en 
liten festning pa Ha0ya, Haholmen, i bunnen av Selbusj0en som 
ble kalt Kongsholmen like til yare dager, og en kan enna finne 
spor av en liten festning pa holmen. 

Men Sverre sa seg om etter en uinntakelig festning som sam
tidig kunne sperre kongsveien til Nidaros, og den fant han oppe 
pa Svalsberget ovafor Steinberget. Det var et firkantet fjell
plata med tre steile sider, mens den fjerde var tilgjengelig bade 
for mann og hest. Berget la sa nrer kongsvegen at en kunne 
beherske den med letthet fra berget, og innafor rekkevidden 
av et pileskudd. A bygge en festning deroppe ville vrere av stort 
strategisk verd, og Sverre gikk i veg med a bygge. 

I 1183 var den sapass ferdig at han kunne flytte inn med sine 
menn, og pa borgen hadde en innafor borgmuren en god br0nn 
med vann som direkte kom ut av berget. Kong Sverre kalte bor
gen sin for Zion, kanskje fordi den minnet ham om templet i 
Jerusalem som ogsa la pa en slik klippe. Muligens anI a Sverre 
et lite fort pa skra overfor Svalsberget, oppe pa Blyberget, da 
en mener a ha pavist rester av et festningsverk deroppe. 

Kong Sverre var ofte ute pa reiser, men hadde alltid et sted 
a reise tilbake til, nemlig Nidaros hvor han f01te seg heime 
blant tr0nderne som ogsa tok segvel av ham. Men oppe pa 
Zion var han tryggere enn aIle andre steder, og nar han var 
borte, etterlot han seg alltid en solid besetning pa borgen. Dag-

2 



lig var det vel en hundre mann, men nar det var ufredstider i 
Tr0ndelag, kunne det bli flere hundre, f. eks. i 1188 da kuvlun
gene gjorde atak pa borgen. 

Navnet Zion er fremmed for tr0nderne da borgen her alltid 
har gMt under navnet Sverresborg. 

Sagaen forteller om at Sverre og hans menn fikk liten ro nar 
de var i Nidaros, for heklunger, kuvlunger og bagler lot dem 
ikke V1ere i fred. Straks f0r mikkelsmesse i 1188 kom kuvlun
gene uforvarende til Nidaros. Sverre var s0rpa landet hvor han 
nyss f0r hadde vunnet et slag. Det ble et forferdelig blodbad pa 
Sverres birkebeinere og tilhengere. Borgen pa Nidareid ble 
jevnet med jorda enda den hadde et forsvar pa 80 mann. Etter 
seiren dro kuvlungene oppover Steinberget for a ta Sverres
borg. Men pa Sverresborg var det et forsvar pa flere hundre 
mann. H0vedsmannen deroppe het Torstein Kugad, og han ga 
kuvlungene blankt avslag nar de ba ham overgi seg. En del av 
fienden dro da tilbake til Nidaros hvor de tok med seg en 
slektning av kong Sverre som de truet med a henge hvis ikke 
borgen kapitulerte. Da det sa ut til a bli alvor, og en begynte 
a reise en galge rett under borgen, sa Torstein seg ingen annen 
rad enn a overgi Sverresborg til fienden. Sverresborg led der
etter samme skjebne som borgen pa Nidareid. Den ble helt 0de
lagt 

Sverre tok sitt igjen og sprengte kuvlungpartiet sa det ble 
helt oppl0st og forsvant fra valplassen i borgerkrigene i Norge, 
og sen ere bygde han borgen opp igjen. 

I 1197 oppholdt Sverre seg ei tid i Viken, og igjen ble det 
angrep pa Nidaros og Sverresborg mens kongen var borte. Som 
et stormV1er kom baglene over byen. 

Baglene skulle hevne sitt nederlag i Viken no en uker f0r 
hvor Sverre vant en av sine store seire. Etter a ha herjet noen 
dager i byen hvor det var drap og brann, dro de som kuvlun
gene noen ar f0r oppover for a ta Sverresborg. Torstein Kugad 
var framleis h0vedsmann, men hadde bare 80 manns besetning 
pa borgen. Baglene hadde med seg krigsmaskiner som det ma 
ha V1ert et strey med a fa opp Steinberget. Det ma ha v1ert 
kastemaskiner som slynget store steiner mot fienden. Baglene 
samlet seg pa sletta nedafor borgen og viste hvor stor over-
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makt de hadde mot bare 80 mann pa Sverresborg, og de ba 
Torstein Kugad overgi borgen. AIle skuIle fa fritt leide og brere 
med seg de klrer de had de pa og beholde livet. Torstein Kugad 
ville overgi festningen, men flere av hans offiserer sa nei . 

Torstein gikk da ut av en 10nnd0r for a forhandle med bag
lene, og de sa ham at de ville brenne av hans to garder pa By
neset om han ikke overga borgen. DaTorstein vendte tilbake, 
lot han med vilje 10nnd0ra sta apen. Om kvelden da alt var ro
lig og stille, og birkebeinerne satt til bords, vrimlet det inn 
med bagler som hadde kommet inn 10nnd0ra og overrumplet 
borgens tapre menno 

Baglene holdt ord. AIle birkebeinere forlot borgen og hadde 
med seg sine klrer, men ellers intet. Alt annet ble krigsbytte. 
Og dagen etter begynte 0deleggelsen av Sverresborg for ann en 
gang. En fallen birkebeiner ble kastet ned i br0nnen som igjen 
ble fylt av stein. Alt som var av treverk brente ned, og bag
lene tvang byens borgere til a rive ned hus av mur og ytter
verkene og brystvernet pa Sverresborg. Forbitrelsen i byen var 
stor ogsa av den grunn at baglene ila byen ekstraskatt fordi de 
fleste var tilhengere av kong Sverre. 

Om Torstein Kugad far vi av sagaen vite om hans seinere 
ferd. Etter at han to ganger hadde overgitt Sverresborg til 
fienden, gikk han over til baglene og ble h0vedsmann pa et av 
deres skip. En svigers0nn av Sverre, den svenske kongss0nn 
Karl Sverkeson, var kommet til Nidaros da tre baglerskip kom 
inn til byen, det ene f0rt a v Torstein Kugad. Da Karl Sverke
son fikk h0re det, gikk han over bybrua og 0PP. til Berg og tok 
inn der. Men da baglene fikk greie pa det, dro de opptil Berg 
og drepte Karl og hele f0lget hans. Straks etter holdt baglene 
ting pa 0ren, og her sto Torstein Kugad opp og holdt en tale 
der han ga til beste de mest harreisende meldinger om hvor ille 
det var gatt Sverre i Bergen om sommeren. Han hadde nok 
h0rt, sa han, at Sverre hadde tenkt seg oppover til Nidaros, 
men i sa fall matte han nok komme landevegen, for han hadde 
ikke en gang sa mye som en bat til a kare seg fram pa til sj0S. 
Nei, takke meg til da baglene. Det var gutter som hadde tatt 
bade skip og annet fra Sverre. Na var det endelig slutt med 
det skrepp og skryt som birkebeinene hadde faret med. 
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Ei tid etter kom Sverre til Nidaros, og sa snart baglene fikk 
h0re om det, stakk de av og dro ut fjorden, Torstein sammen 
med de andre. Snart begynte han a tenke pa hvordan han skulle 
fa forlik med Sverre igjen. 

Utafor Stor-Fosen m0tte de baglenes hovedstyrke som na 
kom fra Bergen. Da de fikk h0re at Sverre var kommet til 
Nidaros, vaget de ikke a ga inn til byen, men ble liggende ute 
ved Fosen og streifet sia omkring - nordover og sydover. Tor
stein Kugad satte med vilje sitt skip opp pa et skja:r utafor 
Hevnefjord sa det forliste, men han og folket hans berget seg i 
land. Om natta mmte han fra mannskapet sitt og reiste over 
Hevnefjellet og kom til Orkdal og reiste videre ut til garden 
sin Gudrekstad pa Byneset. Herfra sendte han bud inn til 
lagmann Gunnar Grjonbakk i Nidaros og ba ham om a legge 
et godt ord inn for ham hos Sverre. 

Gunnar var villig til det. En dag da han hadde h0ve til a 
snakke med kongen, sa han: «Vi mistet en rask kar, herre 
konge, da Torstein Kugad gikk over til baglerflokken. Det skulle 
ikke va:re ille om vi kunne fa lokket ham til oss igjen.» - «A, 
sa stort tap var det vel ikke,» mente kongen, «og jeg trur ikke 
at Torstein minnes lenger at han har va:rt var mann.» - «Jeg 
vet nok at De, herre, gir ham grid om vi far lokket ham over 
fra baglene,» sa Gunnar. Kongen skj0nte hvor Gunnar ville 
hen. Han 10 og sa: «Er du na ogsa blitt formynder for Torstein, 
du Gunnar? Ja, visst skal han fa grid av meg, men jeg kan 
ikke svare for om birkebeinene merker ham nar de m0ter ham 
ute pa gata.» 

Gunnar sendte straks bud ut til Byneset, og Torstein lot 
ikke lenge vente pa seg. - Dagen etter da kongen hadde et 
m0te, innfant de seg begge hos ham. Ingen visste at Torstein 
var i byen, og ingen ante hvem mannen med den side hatten 
var som gikk i lag med Gunnar lagmann. Da de var kommet 
fram for kongen, kastet Torstein hatten av seg og styrtet ned 
pa golvet som om han hadde fatt d0dshogget, grep kongens fot 
og utbmt: «Sa:l er jeg herre, at jeger kommet deg sa na:r at 
jeg kan ta pa deg, og at jeg er kommet meg i fra de djevelske 
mennesker baglene, som er bannsatt, det de sa vel har fortjent. 
Ransmenn og ugjerningsmenn er de og ingen h0vdinger sia de 
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faller pa a sette seg opp mot deg som er den beste mann av 
aIle.» Og slik snakket han videre. 

Birkebeinene kunne ikke dy seg, men kom med treffende 
merknader til talen hans. Noen sa at det fantes ikke storre 
forrreder enn han. Andre ropte at de like godt straks kunne ta 
ham ut pa 0ren og henge ham i galgen der. Men kongen sa: 
«Sta opp, Torstein, grid skal du ha.La oss sa fa hore hvordan 
du har hatt det hos baglene. » - Na kom nok Torstein riktig i 
veg om baglene, og han lovte dyrt og hellig at han heretter 
skulle vrere tro mot Sverre og hans birkebeinere. 

Sverre syntes at slike talegaver matte nyttes ut, og i sam
komster i daglig lag, pa tinge og ellers fikk han rikt hove til 
a utbre seg om de usle og nederdrektige baglerfarker. 

Kong Sverre sa ingen nytte i a bygge borgen opp igjen sa 
den ble liggende som en branntomt i mange ar inntil hans 
sonnesonn Hakon Hakonsonn bygde borgen opp igjen og gjorde 
den til en festning. Men den forfalt snart og mistet etterhvert 
sin betydning. Der ble roligere tider, og Trondelag kom etter 
borgerkrigene var slutt ut av sentrumet for de storre hendinger 
i Norge. 

Jord og stein dekket restene av kongeborgen pa Sverresborg, 
og slik ble den liggende gjennom arhundrene. I 1874 skrev 
avisene at det var funnet rester av et borganiegg pa Sverres
borg, men det ble ingen utgraving. Det heile gikk i glemme
boka. I nittentretti ara ble der mer interesse om saka da det 
skulle komme ut en bok «Norske Kongeborgel'», og der ble na 
av den kjente arkitekt Fischer foretatt flere utgravinger som 
viste at det har vrert en borg deroppe som har hatt et anselig 
anlegg. Den siste krig har hindret bade utgravingene og ut
givelse av boken om de norske kongeborger. Men utgravingen 
har vist at der har vrert hus bade av tre og stein. Der har vrert 
en vollgrav fra adgangen til borgen pa sydsida og sannsyn
ligvis har det vrert en vindebru over den. Hovedinngangen til 
borgen har vrert et anselig hus av stein med tarn og floyer med 
en hvelvet port. Rundt omkring har det vrert en borgmur og in
nafor muren igjen flere hus av tre og mur. 

Far hape det ikke blir lenge til en igjen begynner med ut
graving deroppe sa en far et riktig bilde av det som var den-
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gang da kong Sverre kjempet for sitt konged0mme, eller i 
Hakon Hakons0nns storhetstid da det etter en lang kamp ble 
fred i landet. 

FRA SJUARSKRIGENS TID (1563-70) 
Det 16. hundrearet var ingen lykkelig tidbolk i norsk historie. 

Alt samhold kom mer og mer bort. Ingen vir ken de and og ingen 
samlende vilje var tilstede i st0rstedelen av hundrearet. Arsa
kene hertil var mange. Vi skal f0rst nevne de kirkelige forhold. 
Den katolske kirke matte i 1536 vike for den evangelisk luther
ske, og erkebispen Olaf Engelbrektson som hadde v::ert en sterk 
h0vding bade som kirkens mann og som formann i det norske 
riksrad, hadde forlatt landet. Den kirkelige overgangstid var 
fylt av uro og mistanke og av utrygghet. Da den katolske kirke 
slapp taket pa folket, hadde den nye kirkel::ere enna ikke vunnet 
videre innpass. Religi0st og moralsk var derfor alt i Opp10S
ning. 0konomisk var stillingen slett. Der var krigstilstand mel-
10m Danmark- Norge og Sverige, og kong Kristian II ville ha 
heile Sverige. For a bryte all motstand i Sverige ville han sla 
ned den svenske adei. Det stockholmske blodbad vet aIle noe om 
(1521). - Krigsrustninger og krigshandlinger f0rte med seg 
sv::ere byrder med tunge skatter, skatter utover det folk kunne 
b::ere. I 1521 ble vart land palagt en ekstraskatt - en s0lvskatt, 
ved sida av de andre tunge skatter. Det ble derfor pa mange 
steder uro og klager og motstand, iblant ogsa oppstand. 

Da den katolske kirke mistet sin makt, fikk adelen en glans
tid - adelsveldets tid - som varte til eneveldet (1660). Denne 
adel var stort sett dansk og hadde som sitt h0gste mal a vinne 
rikdom - pa rettferdig eller urettferdig vis. 

Der ble mellom 1580 og 1585 gitt ut et klageskrift av en tysk 
mann mot adelen. Historikeren Suhm sier at skiftet «rimeligvis 
er skrevet av en viss Sabinus, Melanchtons datters0nn, som 
if I. Holbergs Danske Historie ble halshogget i K0benhavn fordi 
han hadde inngitt til kongen et forn::ermelig skrift mot adelen». 

Det skrift som vi har interesse av her, gjaldt den adel som 
pa den tid var i Norge, og Sabinus kjente til den, for han 0PP
holdt seg mange ar i Bergen. Dette skriftet som er inntatt i 
«Norsk Magasin, skrifter og opptegnelser» har fatt som over-
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ord «Den norske so», visstnok fordi det i Akershus skulle 
vrere f0dt en vanskapt grisunge, og etter tidens tro og tenkning 
matte dette pa en eller annen mate vrere et varsel som f0lge av 
synd og ugudelighet. Det var forresten ogsa sett merkelige tegn 
pa himmelen og isola. 

Han uttaler om de mektige kongelige emhetmenn pa slottene 
at de hrerer gullkjeder, smukke hatter og hl0te klrer av fl0yel 
og silke, de svirer og svermer gjerne, taler ingen motsigelse, 
men sier: Vi har rett og makt alene, hva vi gj0r, det er gyldig 
tross enhver som vil forhindre det. 

Om fogdene sier han at de er de verste tyranner som pa 
kongens vegne mottar skatten. Disse trosser pa sin makt og 
plager de arme folk sa Gud ma forharme seg. Fogdene, enten 
de sa er kongelige eller adelens, kaster kvantvis hat pa mang en 
fattig mann. Har en en god gard, jager de ham bort, tar gayer 
og gir garden til en ann en og heskatter eIlers de fattige folk 
pa det hardeste. 

Fogdens tjenere forholder seg verre enn ravner nar de sen
des ut og krever landskylden. De tyranniserer og lever lid
derlig. 

Dommere, horgermestre og radmenn feller uriktig dommer, 
d0mmer etter gunst, gayer og persons anseelse. Han forteller 
sa om de fire mann fra Gauldal som uriktig ble d0mt til d0den 
og hIe liggende i noen ar pa stegler til det hIe slatt fast at de 
var urettferdig d0mt, hvoretter de hIe gravlagt. Han tar ogsa 
fatt pa lensmennene, og geistligheten slapp heller ikke unda. 

De handIende; tyskerne, hoIlenderne og engelskmennene far 
ogsa sine alvorsord. En viI vel kunne si at denne Sabinus har 
hatt en viss evne til a overdrive, men det antas likevel at skrif
tet inneholder mange go de merknader om Norges tilstand ved 
slutten av Fredrik den annens regjering. 

Foruten disse indre forhold kom ogsa det til at man fra ut
landet fikk inngrep i den skandinaviske politikk. Der var sa
ledes krefter nok som kunne skape forviklinger. Men det verste 
var dog at her ikke fantes moralsk holdning. Edelige 10fter i 
dag ble lett og uten skrupler brutt i morgen. AIle tenkte bare 
pa a herge seg sj01. Ingen samfunnsand. Fienden matte gjerne 
herje nabobygda bare en sj01 slapp. Eit m0rkt hundrear! 
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Inn i alt dette far en sa den krigen som kom til a yare i sju 
ar. 

I Sverige styrte pa den tid Erik XIV, en stridbar, envis og 
krigslysten konge. Dette var f0r Sveriges storhetstid. Herje
dalen, Jemtland og Bahus len h0rte enna til Norge, og Dan
mark hadde Skane, Halland og Blekinge. Sverige var inne
stengt, og Erik ville ta Norge for a komme ut til det apne hay. 

H0sten 1563 tok svenskene Jemtland, men lensherren i 
Trondheim, Evert Bild, tok snart Jemtland tilbake. Etter nytt
ar i 64 rykte svenskene fram igjen under f0rerskap av fransk
mannen Claude Collart (Klad Kollar). Jemtland ble tatt uten 
motstand, og 28. februar Ill. Collart med. sine tropper utafor 
Steinviksholm. Evert Bild skulle forsvare festningen, men 
overga den allerede dagen etter, uvisst av hvilken grunn. 

Trondheims borgere som var uvillig stemt mot sin befalings
mann, underhandlet med Collart og sluttet fred med ham og 
svor troskap mot den svenske konge. Blant de som ivrigst 
kom Collart i m0te, var Olaf Engelbrektsons gamle tilhengere. 
Hans Gas som pa den tid var biskop, holdt derimot sin tro
skapsed tid kong Fredrik II og flere med ham. Biskopen ble av 
den grunn avsatt og matte betale 2000 daler. - Byen var i 
svenskenes voId all ere de fra 9. mars. 

Utover bygdene mot nord og S0r dro klerker og kj0pstads
menn og ivret for at folk na matte gi seg under svensk styre, 
og det gikk utrulig raskt bade i Innherredsbygdene og videre 
nordover Helgeland og like til Finnmark. Det ble vunnet for 
Sverige uten vapenmakt. Pa Nordm0re og i Romsdal gikk 
det pa samme mate. Pa Sunnm0re grasserte en svensk parti
gjenger - Mads Dalkarl. Om ham gikk det frasagn i bygdene 
gjennom lange tider. 

De danske embets- og tjenestemenn ble for en stor del slatt 
i hjel, eller de ble fan get og sendt til Claude Collart. Kong 
Erik hadde palagt sine menn a ga hardt fram mot Sveriges 
fiender, og det ble gjort. 

Domkirka ble i denne tida brukt til hestestall av svenskene. 
Vi kan vel si at dette var et sinnbilde pa de kirkelige forhold 
i Norge pa den tid. Olav den helliges skrin ble slept med pa veg 
til Sverige, men ble latt tilbake i Fl0an kirke i Stj0rdal etter at 
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den siste rest av s0lvnagler var plukket ut av det. Bakke nonne
kloster ble 0delagt i de nne tida. Likedan gikk det med Helg
sreter kloster som fra reformasjonen (1536) var brukt til bispe
gard. Seinere ble det avlsgard for lensherren. 

Det varte derfor ikke lenge f0r tmnderne skj0nte at det 
svenske styre var verre enn det danske. Trondheims len ble 
straks styrt som en svensk provins. Svensk loy ble innf0rt. 
Bare i private saker kunne enml Magnus Lagab0ters loy bli 
brukt. Sj01 levde Claude Collart et yilt liv med drikk og lystige 
lag. Nar folk klaget over tunge skatter og harde utskrivninger 
av folk til krigstjeneste, lot han sette opp galger pa tor vet og 
pa tingplassene. Vtafor Steinviksholm ble satt opp galge. Den 
ble for 0vrig innvidd av et par av Collarts egne tilhengere. -
Det var ikke godt a vrere dansker i Tr0ndelag i de dager. Col
lart skrev til en venn ved hoffet: «At jeg ikke flere jyder herfra 
og til Sverige har beskikket, er arsaken at jeg dennem ikke vil 
bem0de den lange reise over fjellene, men iader dem her en part 
ga til hengeby og en part til b0ddelsverd, og ellers gj0r kuler 
og krut sit beste». · 

Vinteren 1563-64 hadde vrert en streng vinter med mye sn0 
pa fjellet, og da Collart matte overvintre her, la han planer til 
a ta hele Vestlandet. Han skreiv til sine kjenninger i Bergen 
om a gi seg under svensk styre, og han sendte skuter S0rover. 
Vnderveis skulle de trekke til seg alle de forsterkninger de 
kunne fa f0r de gikk pa Bergen, som i den tida var reknet som 
Norges hovedstad. 

I Bergen styrte Erik Rosenkrands. Han var en rik og mektig 
mann og en sterk styresmann. Sa snart han hadde h0rt om 
hvordan det hadde gatt pa Steinviksholm, samlet han en hrer 
pa 4000 mann, og en hollandsk adelsmann, Erik Munk, ble satt 
til f0rer. Evert Bild som var kommet til Bergen, sluttet seg til. 
Den 26. april dro hreren nordover. I Romsdal ble gjort fors0k 
pa a fange Mads Dalkarl, men han kom seg unna. Den 2. mai 
i kveldinga nadde de Agdenes, og her m0tte de en svensk ekspe
dis jon pa 6 jekter som var pa veg til Bergen. Sa snart nord
mennene sa hvem de hadde for seg, ga de jektene det glatte 
lag sa at «somme sank av dennem, somme veltet, og somme 
str0g». En jakt berga seg sa vidt unda sa mannskapet kunne 
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pa bat skynde seg til Trondheim og melde av til Claude CoIl art 
hva han hadde i vente. Det var bare sa vidt han sammen med 
no en av sine menn kom seg unna og reiste til Steinviksholm. 
En time etter la Erik Munk med skip a sine til ved Munkholmen 
og skj0t inn i byen «sa det fl0i derefter». - Skj0nt det var h0g 
Sj0, kom noen borgere ut med en hatt pa en stang som tegn 
pa at de ville be om fred. Det fikk de pa det vilkar at byen 
straks overga seg og hyldet Fredrik den 2. De f0lgende dager 
var det sa sterk storm at Munk ikke kunne sende sine folk i 
land. Men han sendte et opprop til b0ndene i Tr0ndelag som 
na hadde fatt nok av Collarts regimente, at de skulle Vl£re med 
og rense landet for svenske hl£rmenn. Denne oppfordringa var 
ikke uten frukt. I 10pet av mai ble flere mindre flokker hogt 
ned ute i bygdene. Mads Dalkarl ville gjennom Opdal og Sokne
dal na fram til Collart, men han ble pa Garli i Soknedal over
rumplet sammen med 60 mann som han hadde med seg. 40 av 
disse ble drept og resten tatt til fange. Sj01 hadde Mads tydd 
inn i stua, og der ble han skutt gjennom ljoren av en mann 
som hadde gatt opp pa taket. 

Claude CoIl art hadde forskanset seg pa Steinviksholm med 
500 mann. Erik Munk kom og kringsatte festningen med 4000 
mann. CoIl art meinte ei tid at han kunne gj0re motstand og 
svarte overmodig nar Munk bad ham kapitulere. To av hans 
fogder som var fan get i byen, ble hengt i de svenske galgene. 
Om ikke lenge siapp vatnet opp inne pa festningen, og da matte 
CoIl art gi seg. Han forlangte f0rst fri avmarsj, men matte 
overgi seg pa nade og unadc. Han ble sendt til Danmark og ble 
satt fast der. Innen utgangen av mai hadde aIle fra og med 
Sunnm0re og nordover og aIle Tr0ndelags bygder igjen svoret 
troskapsed til Fredrik den II. 

En del tyske Iansknekter ble sendt til Danmark og matte i 
de f0Igende ar gj0re tjeneste i krig mot Sverige. De ble kait 
«de trondhjemske knekte ». 

I des ember kom en svensk hl£r pa 6000 mann igjen og la seg 
utafor Trondheim og Steinvikshoim. Men det varte ikke lenge 
f0r de trakk seg tilbake og herjet og plyndret her under tre 
kirkesokner. 

Det var blitt pest i Danmark og Sverige, og det ble gjort til-
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tak med a fa istand fred, men kong Erik sa nei. Sa fortsatte 
da kampen med spredte innfall. I mars 1564 viste svenskene 
seg igjen utafor Steinviksholm og Trondheim, men ble slatt til
bake. Krigen fortsatte pa den grusomste mate med herjing og 
plyndring og nedbrenning av hus og byer. Dette skjedde bade 
fra svensk og norsk side. Ei tid i 1567 sa det meget kritisk ut 
for Norge. Det siste innfallet mot Tmndelag og Trondheim un
der denne krigen kom i slutten av 1569. Nordmennene hadde 
herjet pa svensk side, og sa kom svenskene igjen under f0rer
skap av Klas Fleming med en krigsstyrke av dalkarler og hel
singer. Den 9. februar 1570 kom de med en del kanoner og 
m0rsere inn pa Strinda og slo seg ned i Smabergene der Kri
stiansten festning senere ble bygd. Herfra kasta de i l0pet av 
dagen over to hundre bomber ( << fyrballer») inn i byen. Det br0t 
ut eld pa tre steder, men byfolkene fikk den snart slokt ved 
hjelp av saltede huder. Ovafor bybrua ble det en kamp, og noen 
nordmenn ble saret og tre svensker faIt. Svenskene pmvde a 
kaste opp skanser, men dette ble hindret, srerlig derved at 
nordmennene brakte kanoner opp i tarnet pa domkirka og 
skj0t derfra. 

Kristiern Munk som aret f0r var blitt lensherre i Tr0ndelag, 
satte etter svenskene og hugde ned noen mann, men st0rste
parten av den svenske avdelinga nadde tilbake til Sverige. Pa 
vegen hadde den brent og plyndret sa tmnderne kunne vrere 
glade for at dette var svenskenes avskjedsvisitt under denne 
krigen. 

Denne ulykkelige krigen endte uten srerlige forandringer 
andre enn slike som all krig f0rer med seg: brente og utplyn
drede heimer og byer og tap av menneskeliv i mengdevis. 

* 
Under 30-arskrigen i Tyskland (1618-1648) gjorde den 

svenske konge Gustav Adolf seg sterkt gjeldende som forsva
rer for den evangeliske lutherske lrere. I denne krigen ville den 
dansk-norske konge Kristian den 4. ogsa gjerne vrere med, og 
han kom med. Herunder ble det ogsa krig mellom Danmark
Norge og Sverige som endte med freden til Bmmsebro. Det 
hadde ikke vrert direkte krigshandlinger her oppe under denne 
krigen, men des to mer f0lbar ble freden. De gamle norske 
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landsdelene Herjedalen og Jemtland ble avstatt til Sverige. 
Disse landsdelene hadde pa mange mater vrert sterkt knyttet 
til Tr0ndelag. Bygdene der 0st var nok ogsa del vis en gang i 
tida ryddet og bygget av folk fra Tr0ndelag og Namdal. ' 

Br0msebro-freden var et hardt slag for Danmark-Norge, 
ikke minst ved at Danmark foruten landavstaelse i det na
vrerende Syd-Sverige ogsa matte gi avkall pa den innbringende 
0resund-toll. Det gjaldt derfor a fa oppreisning, men dette 
var ingen lett sak mot det mektige Sverige. Imidlertid hendte 
det at den Svenske konge Carl X Gustav hadde innviklet seg i 
krig i Polen sa det sa farlig ut for ham. Da tenkte Fredrik 
den 3. at na var det tid, og erklrerte Sverige krig. Dette kom vel 
til pass for Carl som na kunne trekke seg ut av et farlig 
dilemma. Han gikk straks mot nord og opp gjennom Jylland 
hvor gardene ble plyndret sa det mange steder ikke var sa mye 
spiselig igjen som en h0ne. - Vinteren ble kald, og beltene fr0s 
til sa Carl Gustav kunne ga over pa isen, og han sto snart pa 
Skjrelland. Fredrik matte slutte fred til Roskilde og ga med pa 
nye landavstaelser, bI. a. heile Tr0ndelag. Norge ble pa denne 
mate skaret av i to deler. 

Her nord hadde J0rgen Bjelke med en norsk hrer gatt inn i 
Jemtland og hadde hatt hell med seg. Jemtland ble tatt, og 
det pastaes at jemter sluttet seg frivillig til den norske hrer. 
Bjelke hadde forberedt et tog lenger inn gjennom Sverige da 
meldinga om den s0rgelige fredsslutninga kom. En skulle vente 
at dette skulle bringe sorg og harme overalt i Norge. Herom 
skriver dr. Yngvar Nilsen i sin avhandling: Kampen om Trond
heim 1657-60 fig.: «Det hersket formelig glede i Trondheim 
over at man skulle komme under annet herred0mme, og bor
gerne syntes a vente frambruddet av en ny gullalder nar byen 
ble innforlivet med Sverige. Det var som de na hapet a bli fri 
for det harde trykk som hadde hvilet pa dem ved de tunge 
skatter som krigEm hadde f0rt med seg. Det var en fullsten
dig nasjonal sj0loppgiving som kom til syne, og med den fulgte 
alminnelig oppl0sning av aIle forhold. Ingen ville lenger lyde. 
Over alt oppsetsighet mot de gamle myndigheter». 

Lensherre i Trondheims len var den gang Peder Wibe. Han . 
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var en av sin tids mer framtredende personligheter. Han var 
Kristian den 4's resident i Paris og senere i Stockholm og ble 
sa rentemester og generalkommissrer i Norge. Han var av bor
gerlig rett, men var blitt adlet i Frankrike. Han var blitt lens
herre her i 1656 og nedla her et energisk og meget dyktig ar
beide, skjont han nok ikke var i sin fulle kraft da han kom her. 

Den 7. april 1658 utnevnte Carl X Gustav landshovding Lo
rentz Creutz til a ta imot Trondheims len pa kongen vegne. -
Han fikk med 800 mann. Kongen ga palegg om at innbyggerne 
skulle behandles med hoflighet og velvilje. Han skulle bringe til 
veie utforlige opplysninger om landets forhold. Alt som horte 
til Trondheims len, matte tas med, saledes ogsa Romsdal fog
deri, derimot skulle han ikke gjore krav pa Nordland. 

I de forste dagene av mai kom Creutz til Trondheim med 400 
mann, de It i 6 kompanier. Den 10. mai tok han imot lenet av 
Peder Wibes hand og lot sin instruksjon lese opp pa radstuen 

den 17. maL 
Peder Wibe klager i et brev av 11. mai til oversekretreren 

over de norske rytteres moral. Bade i Jemtland og pa veg til 
Trondelag hadde de til tross for forbud og likesa etter at de 
var kommet til Trondheim husert «ligesom ufornuftige brester». 
De mente at de ikke hadde noen over seg andre enn Jorgen 
Bjelke som «dennem hadde antageb>. Wibe ville nodig be om 
svensk hjelp for a bringe orden til veie, og han innkalte derfor 
noen kompanier fotfolk som skulle hoI de disse ryttere i tomme. 
- I samme brev gir han ogsa den opplysning at bade i byen 
og ute i lenet traktet de fleste etter fremmed 0vrighet. Men i 
et nytt brev av 25. mai kunne han allerede skrive om de forste 
tegn til at gleden ikke ville bli av lang va"(·ighet. «Borgerskabet 
her udi byen maa underholde med kost og lossement de 6 kom
panier som den svenske commissarius har hidf0rt. De vil ikke 
la sig forn0ie med fladbrod og tyndtol som de norske soldater 
gjorde den tid de laa her udi garnison, men vil vrere tragteret 
paa det bedste, hvorover en del af borgerskabet er nu mere 
perplex end de yare tilforn glade for den nye 0vrighed de med 
lengsel forventet. Det vil vel her efter ske st0rre forandringer 
end denne». 

Lorentz Creutz pr0vde srerlig pa a fa de norske ryttere og 
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de fremmede offiserer inn i svensk tjeneste, men de siste var 
allerede f0rst i mai f0rt til Bergen. Peder Wibes oppgave ble a 
fa offiserene ved de trondhjemske regimenter til Bergen sam
men med de bergenhusiske soldater. Transporten foregikk med 
«skjrerbater» (bater med flere master og en kahytt). 

Det var J0rgen Bjelke som hadde radet til dette. Ved a ha 
offiserene i tjeneste og fore10pig tilsette dem i Bergenhus len 
kunne de vrere nrer for handa ved en ny krig. En del av solda
tene fulgte med. Ved avreisen gikk det meget uordentlig til. 
Mange forlot Trondheim uten a ha fatt riktig oppgj0r for sitt 
tilgodehavende. Andre hadde gjeld hos kj0pmenn og hadde 
vanskelig for a komme bort av den grunn. Blant de menige sol
dater hersket ogsa stor n0d. Mange gikksa godt som nakne. 
Andre var syke. am 16 mann er fortalt at de gikk barfotet til 
Bergen. Det var ikke pa denne maten J0rgen Bjelke hadde 
tenkt at hans hrer skulle vende heim. Det hadde jo vrert en 
seirende hrer. - Opp10sningen var i full gang. De fillete solda
ter var som et levende bilde av den lemlestede stat, som var 
brakt undergangen nrer. 

Men man ante en gjenreisning. Ved a samle folk i Bergen la 
jo framtids10fter. 

Den 12. april ble holdt takkegudstjeneste i Trondheim for 
freden. A ordne med denne hadde nok ikke vrert no en opp
muntrende oppgave hverken for lensherren (Wibe) eller for 
biskopen (Bredal). Reknskapene skuIle avsluUes 1. maio AIle 
restanser matte innkreves, bade lensreknskaper og srerlig kirke
reknskaper skulle vrere ordnet, for «Trondheims gard og len» 
skuIle gis til den svenske commissarius fra 1. mai 1658. Men da 
ingen commissarius enna var kommet, ble overtakingen utsatt 
til 10. maio 

Lorentz Creutz hadde hatt mye a kjempe med under reisen 
til Norge, «Watn og djup sno» som han skriver til kong2n. Han 
kom som nevnt til Trondheim 10. maio Det ble saluttert fra 
blokkhuset ved Bratt0ra. lnne i gatene sto borgerskapet under 
vapen, og da de svenske kom til kongsgarden, ble de hilst av 
kanoner som var oppstilt der. Peder Wibe hadde arrangert alt, 
og da han hadde overlatt n0klene til Creutz, kunne denne 
kjenne seg som herre i Trondheim. 

15 



Men biskop magister Erik Bredal var m0tt fram sammen 
med en del av presteskapet. Fra Crautz's side var det i forvegen 
gitt ham tilsagn om den svenske konges yndest og nade. Men 
biskopen 0nsket hverken yndest eller nade, han tradte derimot 
fram og la ned sin verdighet som biskop over Trondheims len. 
Creutz ergret seg sterkt over dette, og akkurat na i en sa fest
lig stund! Det kunne i aIle fall ha skjedd til en annen tid. Na 
var jo sa mye folk samlet, og dette satte nesten st0kk i folk. 
Formentlig var den heile demonstrasjonen avtalt mea Wibe. 
Den danskf0dte biskopen ble et eksempel pa patriotisme i et 
slapt folk. Creutz hadde 0nsket at Bredal skulle bli i sin stil
ling, og han tok ham dette meget unadig opp. Det ble tatt fra 
ham alt, og han ble jaget ut av byen i st0rste armod med sine 
barn. 

Det 0vrige presteskap fulgte ikke eksemplet. Det ba Crautz 
om a fa en ny biskop eller superintendent, og kong Carl Gustav 
nevnte opp sin hoffpredikant magister Henning Skytte. 

Bredal ble biskop i Nordland og Finnmark og tok opphold i 
Trondenes hvor han ogsa var sokneprest, likesom han tidligere 
hadde wert sokneprest i Strinda ved sida av a inneha embetet. 
Han skal vrere fulgt dit opp av atskillige studenter og skole
elever. - Erik Bredal la stor kraft i arbeidet for den lappiske 
misjon. Han var i Trondenes i bare ett ar, men hans arbeid for 
lappemisjonen satte varige merker etter seg. 

Noe av det f0rste Lorentz Creutz fikk a ordne opp i var 
grensene mellom det okkuperte land og Norge. Som grense
kommissrerer pa norsk side hadde Fredrik den 3. oppnevnt 
Peder Wibe, J0rgen Bjelke og Pre ben von Ahnen. Ahnen var 
lensherre i Nordland. Da J0rgen Bjelke ikke var her oppe, og 
Ahnen bodde langt unna, var det Wibe som matte ta de tunge 
tak. Stor debatt mellom ham og Creutz ble det om Romsdal. 
Kong Fredrik hadde henstilt at Romsda,l matte reddes, og Wibe 
gjorde hva han kunne. Han hevdet at Romsdal var et sj0lsten
dig len, og dette var jo pa en mate rett, for Romsdal hadde til 
sine tider statt direkte under kongen uten egen lensherre. 
Wibe matte dog til slutt gi etter, og Fredrik ga i skriv av 19. 
juni ordre om a avsta Romsdal. Wibe pmvde ogsa a redde 
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R0ros og hevdet at R0ros la i 0sterdalen. Men Roskildefreden 
var alt for klar. Det gikk ikke. 

Den nye tid f0rte med seg mange forandringer for tmnderne. 
Kom de til Nordland for a fiske eHer handle, skuHe de der mot
tas som fremmede. Ved kgl. missive av 2. juli 58 til Preben von 
Ahnen blir meldt at Tronrlheims borgere ikke mer enn andre 
fremmede kunne handle pa Nordland, men dersom no en jem
ter eHer Trondheims-folk «aktet der i landet at bo og nedsette 
eller og sig der ind begive, da maa det dennem tilstedes». 

AIle jekter fra Nordland gikk her etter til Bergen. Den 
h0ge svenske tolltariff som var innf0rt i Trondheim, skremte 
nordlendingene bort herfra. 

Peder Wibe levde ikke lenge etter la'1davstaelsen. Sa snart 
grensesp0rsmaIene var ordnet, reiste han til Orkdal prestegard 
og derfra til Meldal prestegard hvor han var den 24. juni. Dagen 
etter reiste han og nadde den dagen Opdal prestegard, en strid 
dagsreis for en syk mann. Derfra reiste han til Christiania 
hvor hans hustru hadde vrert sia maio Derfra videre til Dan
mark hvor han d0de straks etter. Han er gravlagt i Roskilde 
domkirke. Danmark-Norge hadde i ham mistet en av monar
kiets betydeligste menn, en statsmessig anlagt diplomat av den 
nye skole, sier dr. Yngvar Nielsen i sin avhandling: Kampen om 
Trondh., s. 104. 

Det ble oppnevnt mange dugende svenske styresmenn som 
kom til Trondheim i sommermanedene, siUedes Clas Stiern
sk6ld som ble guvern0r. Hans myndighet skulle ogsa omfatte 
Jemtland og Herjedalen. Den norske lagmann Nikolaus Povel
sen hadde reist til G0teborg for a gj0re Carl Gustav sih opp
vartning og innynde seg hos kongen og hapet a bli lagmann 
her. Men det gikk ikke. Han fikk en stilling som stiftsskriver. 
Lagmann ble Georg Stiernhielm som var omtalt som Sveriges 
lrerdeste mann. Blant andre svenske menn skal nevnes berg
mannen Olof Nauclerus som fulgte Creutz v(·d grenseoppgan
gene og tegnet karter. Det er han som har levert den eldste 
tegning av Domkirka med grunnriss og E',n tegning av det 
gamle tarn pa Kongsgarden. Rimeligvis er det ogsa han som 
har tegnet planer over Trondheim f0r og under beleiringen i 
1658, som fulgte Pufendorps store verk. 
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De norske lensmenn, fogder og sorenskrivere ble i sine stil
linger. Om lenets innkomster ble den 26. mai fastsatt at det 
som ikke gikk med til 10nninger og andre faste utgifter, skulle 
betales inn til statholderen. Noen egentlig ordning med skatte
vesenet ble det ikke, men det ble utskrevet en 2-maneders skatt 
som skulle reknes som et avdrag pa den skatt som den svenske 
konge matte komme til a palegge. Innkrevingen av denne skat
ten voldte vansker fordi b0ndene mente at de na skulle fritas 
for skatt. Romsd0lene nektet avgjort a betale skatt. Creutz 
matte derfor sende et kompani og 50 ryttere dit for a drive 
pengene inn, og de ble i Romsdal til alt var betalt. 

Det har sin interesse a se hva denne 2 maneders-skatten 
brakte inn fra fogdene: 

Fogden i Namdal, Lars Eriksen, 300 rdl. 
Fogden 1 Fosen, Eilert Caspersen, 240~ rdl. 5 sk. 
Fogden i Nordm0re, Jakob Jensen, 1460 rdl. 
Fogden i Romsdal, Iver Jenss0n, 953 rdl. 
Fogden 1 Orkdal, Jakob Rasmussen, 630 rdl. 
Fogden i Gauldal, Svend Larss0n, 600 rdl. 
Fogden 1 Strinda, S0ren Anderss0n, 634 rdl. 6 0re. 
Fogden i Selbu, Rasmus Jonss0n, 167 rdl. 17 0re. 
Fogden i Indemen, Lage Hanss0n, 1090% rdl. 

Pengene ble betalt bade i svensk og dansk mynt. 
If I. kvittering fra StiernskOld hadde Creutz kj0pt av Wibe 

2 laksen0ter for 40 rdl. De skulle brukes til «kongelig tjeneste». 

UTSKRIVNING AV SOLDATER 

Carl Gustav trengte soldater, og han ville sa snart som rad 
var fa slike fra de nyvunne landskapene. Han hadde all ere de i 
mai skrevet til guvern0ren i Wismar at norske soldater skulle 
sendes dit. Creutz fant at dette var den vikUgste oppgave som 
hadde vrert lagt pa ham. Kongeu ville ha 3000 mann. De skulle 
f0res bort og kjempe i utenlandske kriger. Tmudernes mot
standsevne om det ble en ny krig, ville derved bli brutt. I Stj0r
dal nektet b0ndene a la seg utskrive, og det ble ikke greit for 
Creutz a fa dempe uroen. Da fogden i Indemya ville foreta ut-
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skrivning, samlet b0ndene seg og unnsa fogden sa han matte 
forlate tingbordet. Creutz f0lte at han ikke hadde midler til a 
tvinge den oppsetsige almue. Han pr0vde bade med lokking og 
trugsmaJ og Iovte bade 10nn og straff, det i rikeste mal, og det 
lyktes virkelig a oppdrive innpa 2000 mann, men da var det 
ogsa tatt opp til 2-3 mann pa samme gard. 

Carl Gustav skreiv til Johan Oxenstierna at han matte passe 
godt pa de norske soldater sa de ikke fikk stikke av nar de mar 
s jerte til Sundsval. 

I slutten av august marsjerte de to tr0nderske regimentf'r , 
det ene til Hudiksvall og det andre til Sundsvall. Da de kom 
fram hadde flokken minket til 1380 mann. Resten hadde stuk
ket av under vegs. Med unnatak av 300 mann ble begge r egi
menter sendt til Lifland. Det er tvilsomt om no en av dem ko~ 
tilbake til Norge. 

J 0rgen Bjelke hadde skrevet bade til b0nder og prest er som 
han kunne tro seg til, at de matte gi vink til soldatene om a 
forsvinne. Et skriv han hadde sendt til b0ndene i Romsdal , var 
blitt oppsnappet av svenskene, og der hadde Bjelke brukt over
drevne uttrykk om at de som na ble bortf0rt, skulle bli sendt 
til tyrker og hedninger for a slaktes, sa det var bedre at de 
vagde sitt liv for fedrelandet. 

Trondheims borgere hadde hapet pa store fordeler av det 
nye styre. De ble skuffet. Srerlige vansker skapte den h0ge tol
len som den nye r egjering hadde innf0rt og som 0dela gamle 
han delss am band. Det at nordlendingene r eiste forbi Trondheim 
og til Bergen med sin handel ble et f0lelig tap. De s0kte derfor 
om a fa satt tollen ned, og Creutz st0dde s0knaden og ga gode 
grunner, men alt til ingen nytte. Kongen sa nei, og han kom 
med palegg om a hindre nordlandsjektene i a r eise til Bergen, 
men det lot seg sj0lsagt ikke gj0re. 

Carl Gustav hadde ikke gjort noe for a vinne tmnderne. 
Tollpalegg og utskrivning av soldater var de morgengaver som 
de fikk. Han hadde vunnet dem ved rike 10fter , han st0tte dem 
fra seg ved a bryte sine 10fter. 

Omslaget kom derfor - hurtigere enn en hadde ventet. Bade 
borgerne i byen og b0ndene utover land~t hadde fatt nok. Til 
det andre kom ogsa at det ble uar. Fisket s10 feil . H0sten ble 
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vat sa det ble liten avkastning av jorda. Bondene spiste barke
brod. Fattigdommen tiltok, og byrdene ble tyngre. Folk lengtet 
tilbake til den gamle ordning, og hvert ord og hvert rykte som 
de horte om bedring, ble grepet med lengsel, men dette var 
ting som en ikke kunne snakke hoyt om. 

Creutz som etter grenseordninga fikk tid til a reise gjennom 
lenet, merket nok noe til den stemning som arbeidet seg fram, 
men det hadde ikke lyktes ham a rette pa de forhold som var 
hovedgrunnen til disse stemningene. 

Da Klaes Stiernskold var kommet til Trondheim som den 
nye guvernor, skulle Creutz fa avlosning og reise tilbake til 
Sverige. Men Stiernsk61d ville at han skulle stanse til soldat
transporten var ordnet. Han ble derfor f:orst ferdig til a reise i 
slutten av august. Han skulle legge vegen gjennom 0sterdalen 
og sa over til Sverige. - Men na var krigen aU begynt igjen, 
og Jorgen Bjelke paste pa. Creutz ble fanget, rimeligvis pa 
Elverum prestegard, og fort til Akershus hvor han ble til i juni 
1659. Da ble han utvekslet med en dansk adelsmann som var 
i svensk fangenskap. 

Kong Carl Gustav hadde hatt store planer. Han hadde tenkt 
ved store lofter a vinne heile Norge, likesom han tidligere 
hadde delt ut lofter til tronderne. Men na visste folk hva lofter 
var for n~e. Jorgen Bjelke var sa a si sjef for generalstaben, 
og han ble sjelen i motstanden mot Sverige. Den viktigste opp
gave na ble a vinne tilbake Trondelag, og her ble all kraft satt 
inn. Bjelke var dristig og var dessuten strategisk og admini
strativt vel utrustet. Bjelke var i Kobenhavn blitt utnevnt til 
generalloytnant over den norske hrer og var stilt umiddelbart 
under kongen uten a sporre statholderen om n~e. Jorgen 
Bjelke patok seg a redde Norge, og han holdt ord. 

Da han kom til Akershus fra Danmark, oppsokte han sin 
gamle far, kansler Jens Bjelke. Her fikk han vite at krigen 
var begynt. Pa forbausende kort tid ble en marsjferdig hrer 
reist. To avdelinger skulle ga mot Trondheim. Den ene ble 
samlet sonnafjels og skulle ledes av generalmajor Georg von 
Reichwein, og den andre ble reist pa Vestlandet av Ove Bjelke 
og ble fort av Ludvik Rosenkrans og Reinholdt von Hoven. 
Reichwein rykket oppover etter flere veger. Han kom til Roros 
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og tok byen. Videre nordover. En del av hreren gikk gjennom 
Kvikne. Heile styrken var pa om lag 1000 mann infanteri og 
dragoner, men hertil kom · bondehrerer fra Gudbrandsdalen og 
0sterdalen sa Reichwein hadde i det heile minst 2000 mann. 

Det bergenske regiment hadde sin hovedstyrke fra bergen
husiske regiment forsterket av tmnderske soldater og offise
rer som tidligere var kommet til Bergen. De samlede styrker 
herfra var pa minst 2000 mann. - Bergens skredderlaug skaf
fet klrer. I Em sending skulle vrere kommet 1821 par benklrer 
fra Bergenhus. Ludvik Rosenkrans og Ove Bjelke (J0rgens 
bror) hadde statt for utrustningen. Det er verd a legge merke 
til at fra krigsbudet kom til Bergen og til ekspedisjonen ankret 
opp ved Trondheim gikk det bare 5 veker. Dette til tross for 
at det tildels hadde vrert storm fra nord, altsa full motvind. En
kelte avdelinger hadde gatt inn til Selje og latt mannskapene 
ga over Manseidet for a slippe Stadthavet med de full-lastede 
skip. 

En av de mest kjente f0rende skikkelser ved bergenhusiske 
avdeling var nordhordalendingen Eilerik Visborg. Fra Sunn
m0re og Romsdal sendte han «kunnskapsmenn» (speidere) til 
Dovre og Opdal for a vrere i kontakt med de s0nnafjelske styr
kene. I Romsdal og pa Nordm0re holdt svenske offiserer pa 
med avvepning av folket sa de ikke skulle reise seg mot sven
skene. Dette fikk Eilerik satt en stopper for. 

Claes Stiernsk6ld hadde stilt seg tvilende med omsyn til 
no en ekspedisjon fra Bergen, men sa fikk han visshet om at 
bergenske skip kom, og at de hadde taU to cngelske skip som 
han hadde ventet, og som skulle brukes i svensk tjeneste. Den 
28. september sa han skipene komme og legge til ved Munkhol
men. Troppene gikk til dels i land pa Lade og begynte a for
skanse seg der, og dels tok de vegen til Vrerdal. F0r hadde 
Stiernsk6ld fatt melding om hreravdelingene s0rfra. Den ene 
jobspost etter den andre! B0ndene hadde reist seg bade i Opdal 
og Rennebu og sluttet seg til Reichwein. Den 1. oktober slo han 
leir pa Steinberget. 

Da Carl Gustav fikk meldinger om stillingen her nord, at f. 
eks. 40 jakter og 3 orlogsskip nrermet seg Trondheim, skreiv 
han brev etter brev for a fa hjelp sendt. Til Johan Oxenstjerne 
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skreiv han og ba om a skynde pa. Det gjaldt a berge Trondheim 
for Sverige. 

Hreravdelinga som ble sendt til Vrerdal, kom til a gj0re god 
nyte for seg. En svensk hreravdeling pa 500 mann hestfolk kom 
uten hindring over grensa til SuI i Verdal, men her var aBe 
veger stengt. Det var Eilerik Vis borg som hadde vrert ute her 
ogsa og ved sine kunnskapsmenn skaffet seg det n0dvendige 
kjennskap til svenskene som kom under ooerstl0ytnant Draken
bergs f0rerskap. Han kom gjennom Innadalsf0ret og nadde 
nesten ned til Stene festning, men ble her omringet og tilintet
gjort. Sj01 matte Drakenberg kaste fra seg kanoner og am
munisjon og flykte. Eilerik ble liggende ved Stene festning ut
over h0sten for a passe pa, og hall fikk dessuten forsterknin
ger. Dette regimentet holdt ogsa grensevakt pa Merakerfjella 
utover h0sten. Carl Gustav var forbitret pa Drakenberg som 
ikke hadde klart seg bedre. Han skj0nte na at Trondheim var 
tapt. 

Og det er vel noksa riktig at den norske seiren i Vrerdal var 
avgj0rende. Hadde Drakenbergs avdeling nadd fram til Trond
heim, hadde stillinga blitt mye vanskeligere for nordmennene. 

Av hreravdelinger som kom med for a vinne Tmndelag til
bake, skal nevnes 300 mann fra Nordland under Preben von 
Ahnens f0rerskap. Han kom til Tyholt pa Strinda den 9. okb. 

Stiernsk6ld var forbitret over at han ikke , fikk hjelp. Men 
han var ekte kriger og var fast bestemt pa a holde ut. Han 
visste at hans motstandere hadde lite 0ving, og at det for en 
stor del var bondehreren han hadde imot seg. Hvordan det 
hadde gatt med Drakenberg, visste han ikke noe om. For a 
sikre byen lot han brua over Nidelva kaste avo Han brente hus 
pa Bakklandet. Hospitalsprestens gard og de nrermestliggende 
garder lot han brenne. Den norske styrke - frareknet de tmn
derske b0nder - har utgjort omtrent 4000, og derav var minst 
3000 utafor byen den 1. oktober. Trondheims garnison var bare 
godt og vel 700 mann, og dessuten var festningsverkene i byen 
mangelfulle. Creutz hadde sendt forslag om a fa festningsan
legg pa h0gdene omkring byen, men det var ikke blitt gjort. 
Hovedverket var Skansen over eidet ved Ila. Ved Bratt0ra var 
et blokkhus og ved brua et batteri og en del andre forskansnin-
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ger med tilsammen 32 jernkanoner og 6 metallkanoner. Fest
ningsverkene synes aha dannet en noenlunde sammenhengende 
linje langs elva fra Ilevollen til kongsgarden. Videre var der 
en del kanoner langs elva og ved stranda. 

lnne i byen var atskillig sykdom. Og sa var det mange som 
mmte. De sol dater som f0r hadde h0rt til trondhjemske regi
ment og som var f0rt til Sverige, men stukket av der, kom jevn
lig tilbake og tok tjenest2 mellom sine landsmenn, og andre 
hadde mmt fra byen og lot seg verve til kamp mot byen. Dette 
skjedde omtrent daglig. Mellom de norske er det iblant ville 
elementer. 

I reknskapet finner en saledes f0lgende: Bekostet til Oluf 
Tossequam som Laurits Knudsen drepte, en kiste og skjorte 
- 1 rdl. Givet for en kiste og laken til Laurits Knudsen som 
skulle lide for sine misgjerninger - 1 rdl. Presten som fulgte 
ham til retterstedet - 1 rdl. Mestermannen for hannem at 
halshugge - 5 rdl. 

Forsyningene i byen var sma bade av proviant og ammuni
sjon. Sommeren hadde nemlig vrert darlig sa tilf0rslene hadde 
vrert sma. Av ammunisjon var der sa lite at Imler som var 
skutt inn i byen, ble gravet opp og brukt for a spare: Folk 
begynte a klage og knurre og mente at Stiernsk6ld skulle holde 
opp med det unyttige forsvar. De hadde f0r brukt store ord 
mot Wibe, men det heile hadde gMt anderledes enn tenkt. -
Furasje var det sa lite av i byen at de fleste rytterhester ble 
jaget ut av byen i de f0rste dager av beleiringen. Ved var det 
sa lite av at de i slutten av beleiringen matte rive ned hus til 
brenne. - Det ble sendt gloende kuler inn over byen. Stiern
sk6ld holdt ut. Det ble gjort enkelte raske utfall fra by en og 
likesa angrep pa byen. Folket ute i lenet 0nsket en avslutning 
og ville ha en hovedstorm pa byen, men beleiringen gikk sin 
gang. Det kom hjelp fra enkelte bygder. Ammunisjon ble sendt 
hit fra Akershus. Korn som var kj0pt i Malm0, kom til de nor
ske. Ved et h0ve kom 1698 par sko, sa de norske fikk atskil
lig hjelp. Men der var ikke lite sykdom ogsa hos beleirerne, 
srerlig midt pa vinteren. De syke og sarede matte innkvarteres 
pa gardene rundt byen. Her er Leira og Havstein nevnt srer
skilt. Stilling en i byen ble etter hvert verre. Folk samlet seg 
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pa gatehj0rnene, og nar de sa svensker, sendte de skjellsord 
etter demo En dag fantes en svensk rytter drept. 

Til slutt kom da forhandlinger i stand, og den 11. desember 
ble det kapitulasjon. Forhandlingene ble f0rt med all mulig an
stand, og det manglet ikke pa bevertning. Svenskene fikk mar
sjere ut under funt honn0r. Byen fikk overta det svenske or
logsskip «Lammet» som betaling for en gjeld pa 5500 rdl. 

Det var atskillig sykdom bade innafor de svenske og de 
norske hrerstyrkene. Da svenskene hadde forlatt byen, la 81 
syke igjen. Flere norske syke ble na flyttet over til byen der de 
kanskje kunne fa bedre pleie. Her er nevnt til Jakob i Graven, 
Guri Barsgard, Johannes Sanden, 0sten ved den nye kirke, 
Jon i Kippergarden og Guri i Hansgarden. Disse tok altsa imot 
norske syke i forpleining. 

Trondheims len var vunnet tilbake. Jemtene var mistenkt for 
a vrere altfor norsksinnet, men de ble svenske. 

Sammen med den svenske hrer reiste ogsa de svenske om
budsmenn ut, bade fra byen som hadde hatt svensk styre i 7 
maneder, og fra lenet som hadde hatt det i 5 maneder. Norske 
embetsmenn ble sa oppnevnt. Bl. a. kom biskop Erik Bredal 
igjen til sin gamle stiftsstad. For Strinda og Selbu fogderi ble 
ny fogd oppnevnt 1659. 

Etter krigen sto det darlig til. I byen var bade hus og l0s0re 
0deJagt, flere hus var revne ned, andre tent i brann av gloende 
kuler som var sendt inn over byen. Ute i lenet hadde f0rst 
svenske soldater herjet, sa kom flere tusen norske mann, og de 
for heller ikke lempelig fram. Pa gardene i Strinda var alt 0de
lagt, l0st og fast, sa tilstanden var heilt s0rgelig. Mange b0n
der kunne hverken betale skatt eller landskyld. Rundt om i le
net la garder 0de. Allikevel ble skatter palagt etter samme 
norm som i 1657 og drevet inn i den utstrekning det var gj0r
Iig-. 

Pa den andre side · rna det nevnes at disse krigsara hadde 
skapt en ny and i Norge. 

De norske var blitt mer nordmenn, og den unge norske hrer 
hadde fatt sin ilddap. 

Dr. Yngvar Nielsen sier: «Selvoppgivelsens dd,ger var forbi 
- krigens trengsler og seire ble en innledning for vart folk til 
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et nyU avsnitt i fedrelandets historie. Pa denne krig bygger den 
senere norske historie. Tre ar i trengsler had de bidradd til a 
stalsette de sinn som f0r hadde vrert inne pa heilt andre tan
ker. -

Der skal letes lenge i var historie f0r der kan treffes noe 
sidestykke til de lidelser som krigen 1657-1660 brakt over 
heile det norske folk,og jeg vil hevde at kampene om Trond
heim i disse ara danner et av de viktigste avsnitt i heile vart 
fedrelands historie». 

GENERAL ARMFELDTS TOG 1718 

Carl XII, Sveriges heltekonge, hadde ligget i krig i mange ar 
da han vendte seg mot Norge i 1717. I aret 1700 gikk han mot 
Danmark og vant her en leU og hurtig seir. Sa gikk han mot 
Polen og ble seierherre der og vendte seg sa mot Russland. Han 
slo russerne gang pa gang inntil de hadde lrert a sla ham, og 
det skjedde ved Poltava i 1709. Han ble dog i Syd-Russland 
enna i 5 ar, men maUe da reise heim til Sverige. Her sa det 
darlig ut pa mange mater, og Sverige matte finne seg i store 
landavstaelser. For a fa erstatning for disse ville sa Carl ta 
Norge. DeUe kunne skje, mente han, ved a sende en hrer inn 
i Syd-Norge og en inn i Tmndelag. Sj01 ville han f0re den som 
gikk inn mot Halden, og general Armfeldt skulle f0re den som 
gikk inn i Tmndelag. Armfeldt var f0dt i Ingermanland og 
hadde under tidligere kriger f0rt finske hreravdelinger. Han 
var en meget dyktig general. 

Planen her nord gikk ut pa f0lgende: Det skulle reises en 
hrer pa 8000 mann som skulle ga mot Trondheim. Denne hreren 
skulle vrere utstyrt med matforsyninger for 6 veker. Menin
gen var at de skulle klare a legge under seg Tmndelag med 
Trondheim pa 6 veker. Nar dette var gjort, skulle hrerstyrkene 
samles ved Trondheim hvor det sa ble a ruste ut et nyU £elt
tog til Skottland. Til denne utrustning reknet de nok med 
proviant og en del mannskaper fra et hrertaU Tr0ndelag. 

I Storbritannia var pa den tid Georg av det hannoveranske 
hus konge. Han var ogsa kurfyrste av Hannover og hadde eUer 
Carl XII's nederlag taU Bremen og Verden som f0r hadde h0rt 
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til Sverige. Del' var saledes fiendskap mellom Carl og Georg. 
I Skottland val' et parti, Jakobitene, som ville ha huset Stuart 
tilbake pa Storbritannias trone, og i 1715 hadde dette partiet 
gjort apen oppstand. Kunne Carl fa en hrer over til Skottland 
og fa i stand en alminnelig reisning del', sa kunne kong Georg 
bli skj0vet ut, og der kunne bli et samarbeidende Sverige
Storbtitannia. Bremen og Verden kunne da kanskje vinnes til
bake til Sverige'~). 

Utrustningen for Armfeldts tog gikk det smatt med. Mann
skaper kunne nok skaffes. Her hadde de store styrker fra 
Finland og dessuten fra no en svenske landskaper. Verre val' 
det med proviantforsyningen. Det hadde vrert uar i Nord
Sverige. Br0det i Helsingland var bakt av agner, h0yavfall og 
lyngknopp. I Medelpad hadde almuen ikke annen f0de enn 
barkebr0d og mj0lk, heter det. Befalingsmannen sa at folket 
del' val' sa nedfor at de hverken val' levende e11er d0de. F0lgen 
val' at det val' stor svikt i magasinene, og hreren kunne ikke 
fa det den skulle ha. De 8000 mann som la og ventet, fortrerte 
saledes mye av den niste de skulle ha under sj0lve felttoget. 

Forsvaret av Tr0ndelag og Trondheim val' lagt i hendene 
pa generalmajor Ove 'Wind, en tapper men hard mann. Han 
f0rte opp forskansninger ved flere av grensepassene mot Sve
rige og bygde ut byens forsvar, men han la harde tyngsler pa 
folk utover bygdene og ikke minst pa Strinda som la nrermest. 
Ble det alvorlige klager, skulle han ha sagt at «bedre land enn 
dette er blitt 0delagt». 

Fram pa varen 1718 fikk han bytte plass med generalmajor 
Budde som kom fra Fredrikstad. 

Den 26. august gikk den svenske armeen over grensen mot 
V rerdal. Det sku11e med hrerfolk og transportfolk vrere over 
10,000 mennesker og en mengde hester. De f0rte med seg 2500 
slaktenaut. 

Budde hadde sine folk fordelt pa flere steder, for det var 
uvisst hvor Armfeldt ville sette over grensa. Budde hadde sa
ledes avdelinger i Snasa, pii Stene skanse i Vrerdal, i Forbygda, 
i Meraker, i Tydal og Selbu, pa R0ros og flere steder. 

Den norske avdeling pa Stene festning ble omgatt av svenske 

*) Gustaf Petri: Armfeldts Karoliner 1718- 1719, s. 55 o. fl. 
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styrker og matte trekke seg tilbake med tap av 3 kanoner og 
en god del proviant. Budde trakk seg den 6. september fra 
Stj0rdal og utover til Gjevingasen der han satte seg fast i 
gjennomgangspassene, men alt den 8. gikk han videre til bake 
til Hommelvik, .og da han h0rte at svenske styrker hadde pas
sert Langstein, trakk han seg vider e tilbake til Trondheim, og 
der samlet seg mi samtlige tropper. Da Budde kom tilbake til 
byen, var en stor del av sivilfolket reist ut pa 0yene, men da 
svenskene ble liggende ved Sj0rdal, sendte Budde en del in
fanteri og kavalleri til Gjevingasen, og de skulle hindre de 
svenske i a ga over Stj0rdalselva. - Gjennom presten i Stj0r
dal fikk Budde kjennskap til svenskenes interesse for Skott· 
land*). Budde gjorde derfor framlegg om a fa noen krigsskip 
hit opp. Skulle sambandet med Bergen bli brutt, ville det vrere 
ille. 

Armfeldt ble liggende - trakk seg innover mot V::erdal igjen. 
Tilstanden i hreren hans var ikke god. Soldatene hans stjal, 
mvet og plyndret uh0rt. Savel blant h0gre som lavere befal 
riidde misforhold, og dette virket videre pa troppene. Ved Hel
singe regiment ble det apent mytteri. Grenaderene fikk streng 
straff, og hovedmannen for mytteriet ble hengt. 

Nar Armfeldt ble liggende sa lenge der inne, var det fordi han 
ventet pa forsterkninger fra Sverige. Budde hadde under dette 
tatt innover til Indemy, og han holdt seg her underrettet gjen
nom sokneprest Collin i V rerdal om Armfeldts planer. Den 
svenske fiskalen bodde hos Collin, og han holdt ikke tett. 

Da Armfeldt ikke fikk den hjelp fra Sverige som han hadde 
ventet pa, ville han ga mot Trondheim sa snart som mulig. 
Kanskje kunne han komme der f0r Budde og overraske byen. 
Men Budde ble underrettet gjennom Collin. 

Den svenske genera1l0ytnant de la Barre med 1000 hestfolk 
skulle ga f0rst , og hovedhreren skulle komme etter. Vegen ble 
for en stor dellagt over Markabygda til Fordalen og til Stj0rdal 
der de gikk over elva ved Hegra kirke. Da de regnet med for
hogninger pa Gjevingasen, gikk de over litt 0stafor og kom over 
til Malvik og Strinda. Barre nadde med sitt kavalleri fram til 
Trondheim den 4. november, og samme dag nadde hovedhrera 

") Gustaf Petri: Armfeldts Itaroliner, s. 82. 
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til str0ket vest for Hommelvik. Her fikk Armfeldt melding fra 
de la Barre om at Budde Hi ferdig i Trondheim for a ta imot. 
Han hadde brent forstedene og noen garder utafor byen, bI. a. 
Bakke gard, sa svenskene ikke skulle kunne sla seg ned der. 
- Armfeldt kom altsa for seint. Etter dette la han seg rolig 
5. november. Det var mangt som skulle gj0res. De skulle treske, 
male, bake og etterse vapnene. Den 6. bryter de opp og mar
sjerer mot byen, men slar seg ned 5 km. 0st for denne. Hoved
kvarteret blir pa Tesli der stiftamtmann von Ahnen bodde. Den 
0vrige hrer ble lagt lenger nede i bygda. Troppene hadde mar
sjert 80 km. pa 7 dager sa de var utkj0rt. 

Sa var sp0rsmalet for Armfeldt hva han skulle gj0re. Han 
hadde ordre til a ta byen. Men dette var jo ikke sa like til. Og 
oppgaven var ikke bare den a ta Trondheim. Heile Tr0ndelag 
og videre heile landet skulle takes, og et tog til Skottland 
skulle heller ikke glemmes. A innlate seg pa en kamp og risikere 
et nederlag kunne han saledes ikke. Han kunne heller ikke bli 
lenger liggende pa Strinda, for her var lite a leve av sa utpint 
som bygdene var etter de norske hreravdelinger. Armfeldt 
skulle ha her ca. 5500 mann og 1000 hester. Det skulle noe til. 
Inne i byen la Budde med vel 8000 mann. Folketallet i Trond
heim var ved den tid normalt 3000. A skaffe mat til dem var 
jo en smating mot alt det som na skulle leve. Men hrermennene 
tok seg fram med hard hand, og det fantes nesten ikke den 
gard eller husmannsplass i Strinda som slapp unna. Furasje 
til hestene, proviant og klrevarer til folket. 

S0ndag den 9. holdt svenskene gudstjeneste. Grenaderene fikk 
da palegg om a holde lunter og granater i beredskap. Storm
stiger og floteprammer skulle lages. Gevrerene matte holdes i 
full ferdig stand. - Den 10. red general Armfeldt ut sammen 
med sine h0gste offiserer for a rekognosere. Fra ei h0gd nrer 
byen fikk de oversikt. Budde la spent oppmerksom med sitt 
forsvar. 1000 mann skulle forsvare landtunga ved !la. Langs 
elva ned til Bratt0ra la 4080 mann. Pa Kristiansten la 1000 
mann og pa Munkholmen 400. Pa torget val' en reserve pa 414 
mann. 

Hvordan Armfeldts slagplan var, vet en ikke. Det en vet, 
skriver seg fra merknader i Helsinge regiments ordrebok. Et-
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ter denne skulle angrepet pa byen finne sted den 14. november. 
Regimentet hadde fatt ordre til at hvert kompani skulle ar
beide 2 hesteseler. De skulle gjores pa samme mate som vogn
seIer med haimputer i stedet for «seikrakar». En offiser og 
16 mann skulle skjrere vidjer og lage til rep og lenker. Kjott 
skulle de fa til 7 dager og mjol til 4 dager. Om natta skulle 
offiserene pase at mannskapene bakte sitt mjol til brod, eller 
dersom dette ikke lot seg gjore, skulle det av mjolet lages 
«klimpar» (klubb?) som skulle kokes og t0rkes og legges i 
ranslene da det siden kunne bli vanskelig om tid til a koke. 
Kvernsteinene skulle tas med, 16 hester og like mange kjelker 
skulle bringe fram prammene, og 6 hest0r med kjelker storm
stigene. Stigene var 20 til 24 fot lange og sa breie at to mann 
kunne ga ved sida av hverandre opp gjennom demo Alt skulle 
vrere klart til aksjon. Hovedhreren som la lenger nede i bygda, 
ble den 13. flyttet opp til Tesli. Umiddelbart vest for Tesli er 
en bergrygg eller skog, og bak den kunne forberedelsen finne 
sted uten a bli iakttatt av nordmennene. Ved a rykke fram 
raskt natt til fredag den 14. mot Nidelva kunne de kanskje 
likevel ta byen ved overrumpling. Med 7 feltkanoner kunne de 
holde nordmennene unna mens grenaderene i sine prammer 
far stormstigene over elva. Hvor overgangen skulle finne sted, 
er der ingen melding om. 

H vordan gikk det sa? 
I Helsinge regiments ordrebok ble notert at armeen den 14. 

var flyttet til Hoegga, 5 km. vest for Tesli. Stormstigene ble 
liggende igjen pa Tesli. Armfeldt hadde altsa latt sin plan om 
storm pa byen falle. Arsaken kjenner ingen. Kongens onske og 
Armfeldts oppdrag kjente alle til, men Armfeldt hadde vel 
funnet oppgaven uloselig med de hjelpemidler og styrker han 
hadde. Na var der intet annet a gjore enn a komme over Nid
elva sor for byen. Pa Strinda var det lite a leve avo Det matte 
bli bedre pa Leinstrand og i Gauldal. Og sa sto vegene apne til 
Orkdal og Meldal. Trondheim ville derved ogsa fa avskaret for
bindelsen mot syd, og svenskene hadde apen veg til Sverige over 
Tydal og Roros. Den norske oberst Motsfeldt som skulle hindre 
svenskene fra a komme over Nidelva, hadde i god tid odelagt 
Tiller bru. Armfeldt hadde derfor bestemt seg til a ga over 
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(j,Jerg(l llge1l av NidiilllCl/ (Klebo- c/ley R}'iil'l1e1l). 
Ritlling :w overstclojtllunt Gabriel Cronsledt. (Krigsarkivet.) 

• .. 
~. , -,,- -~' .. ~-"", 

a ocb /J Lcrnhojdcn, bakOIll viI ken grenadj:ircrna l&go den IS. oeh 16. nov. c den vag flotldelnrna fOrdcs nf.."'<i till ah" 
ottbron. e de 40 man som hopfogat hron. j fien llen.; postering. .If tvd hntaljoner grenndjiircr, som forst gingo OVcf. 

/H· !tnnoncrn:1, som skyddnde ovcrg~ngen. .r ~s.g . y dml1l11byggnad. I stellkisl.or. 

ATmjeld8 Iller ave)' Nidelva. 



Nidelva ved Leira gard mellom de to fossene. 0versteloytnant 
Cronstedt skulle sU\, for brubygginga. Natt til 15. november 
forte de fram flater som var laget til, og den 15. og 16. ble brua 
foyd sammen i 18 deler. Dette skjedde oppe pa plataet pa Leira 
gard. Den 17. lot de disse 18 delene gli nedover den bratte skra
ninga til elvebredden. Tidlig pa morgenen brot Armfeldt opp. 
Da han sammen med general de la Barre, obertsloytnant Cron
stedt og en del andre offiserer nrermet seg overfartsstedet, ble 
brua svinget ut fra stranda, og fra det oyeblikk og til Armfeldt 
gikk over, var det bare 10 minutter. - Elva var her 160 alen 
brei, altsa vel 100 m. Brua var sa brei at fotfolket kunne ga i 
6 manns bredde og hester 4 og 4. 

Ser vi pa bildet som er tatt fra Gustav Petris bok: Armfeldts 
Karoliner, og tar sa en tur opp over vegen mot 0vre Leirfoss, 
sa vil vi pa et nes som stikker ut i elva litt nedafor 0vre Leir
foss finne at her gikk Armfeldt med sin hrer over elva. De en
kelte brudeler ble forst lagt oppover Iangs elvebredden og bun
det godt samme, sa ble den ovre ende av brua skjovet fra land 
og med str0mmen f0rt over til den andre bredd, og overmarsjen 
kunne begynne. 

Motsfeldt la pa den andre side av elva og skulle hindre over
gangen, men kanoner som sto oppstilt pa h0gda ved Leira gard, 
holdt Motsfeldt pa avstand. Overgangen gikk derfor planmes
sig. De brukte 4 timer til a komme over. Den kvelden slo sven
skene seg ned ved 0vre og nedre Skjetne. Seinere spredte ar
meen seg sa den ble liggende fra Nypan til Melhus og ble der 
til 25. november. Sterke patruljer ble sendt ut for a samle mat, 
og sa gjaidt det a passe seg for Budde som ikke gjerne ville la 
dem i fred. Han lot saledes kvernene bli 0delagt sa svenskene 
ikke fikk male korn. 

Men Budde skriver f0lgende om resultatet: «Det kommer 
ham eij derpaa an enten han faar det m0hlet eller ikke, thi de 
reder kornet saa helt som det er naar det allene er udbl0dt saa 
som det er et haart folck». 

Budde hadde ventet pa angrep pa byen fra Byassida, men 
det ble det ikke noe avo Motsfeldt som hadde trukket seg unna 
da svenskene gikk over elva ble med sine 600 dragoner for
fulgt av Barre opp gjennom Gauldalen og Soknedalen. Han 
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0dela bruene etter seg bade i Horg og i Soknedalen, men Barre 
fulgte stadig etter , og Motsfeldt tok vegen over Dovre og 
brente ogsa de fire fjellstuene etter seg. 

Da ga Barre opp. 
Da Motsfeldt kom fram til Sell i Gudbrandsdalen, hadde han 

ikke mer enn 300 tjenestdyktige mann igjen. Det var stor syk
dom i avdelingen med 3-4 d0dsfall om dag. De la Barre vendte 
tilbake til Opdal og kvilte ut over ei veke. 

Den 11. desember sendte Armfeldt fra Melhus brev til kong 
Carl og sier her bI. a.: «Min ul?-derdanige tanke har aldri vrert 
noen ann en enn a bli her i landet» . Han hadde altsa ikke tenkt 
a forlate landet . Han hadde derimot hap om a fa atskillig pro
viant fra Sverige. Den 18. desember bmt han imidlertid opp og 
drog med heile armeen sydover langs Gaula, og den 20. la han 
sitt hovedkvarter pa St0ren prestegard. Den 24. drog armeen 
videre til Sings as og derfra til Haltdalen hvor den var den 26. 
desember. Hertil kom ogsa de la Barre med sitt kavalleri. Alle
rede f0r svenskene bmt opp fra Melhus, var kulden satt inn, 
men enna ikke videre av sn0. Soldatene var darlig kledd og 
matte i stor utstrekning ligge under apen himmel, og de led 
derfor sterkt under kulden. Budde fikk melding om at en heil 
del svenske soldater d0de i disse dager. 

Carl XII var faIt ved Fredriksten den 15. desember, og Arm
feldt fikk formentlig melding om dette den 28. desember. Der
som Armfeldt var heilt sikker pa at kongen var d0d, ville det 
rimeligste ha vrert a ga til R0ros og ta vegen over til Sverige 
derfra. To svenske generaladjutanter som hadde reist over fra 
R0ros til Sverige den 24. og fikk melding om kongens d0d der , 
lot samle pro vi ant og sendte til grensa og skrev til Armfeldt 
om dette, men den melding a fikk nok Armfeldt ikke. Han valgte 
a ga over til Selbu og det formentlig av f01gende grunner: Han 
kunne ikke vrere trygg for at norsk hrer fra syd og Budde fra 
nord kunne komme og skjrere av aIle veger for ham. Videre 
kunne det jo t enkes at meldinga om kongens d0d var falsk. Var 
den det, var det en lett sak a ga over Selbusj0en pa isen og ta 
opp beleiring av Trondheim for alvor. Sa en tredje ting: I Selbu 
var det bedre med mat enn i Gauldalen. - Fra Haltdalen gikk 
han derfor over Bukkhammerfjellet den 29. desember skj0nt 
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stormen og sneen var overveldende. Om kvelden nadde de trak
tene ved Floren. Etter den melding Budde fikk seinere, la 200 
mann igjen pa fjellet , og de 3 kanoner fra Stene skanse ble 
ogsa igjen der. Vegen over er ca. 25 km. lang, men det hegste 
punktet ligger 925 mover havet og 425 over Haltdalen. 

Etter a ha kvilt !itt i Selbu tok hreren over fjellet med Dufed 
som mii.!. Denne ferden er sa ofte omtalt at vi ikke skal ga 
nrermere inn pa den her. De rekner med at under heile ferden 
fra Haltdalen til Dufed d0de 3450 mann og mange ble kr0plin
ger for livstid. Ved Essandsjo og ellers pa fjellet 130 ihjelfrosne 
menn i hauger pa 10-20- 30-40 mann. Eller der de hadde fatt 
opp eld ved hjelp av Iyng, sleder, gevrerkolber o. 1. la der om 
morgenen ihjelfrosne menn i ring om eldsstedet . Eller de hadde 
sekt Iy mot snestorm og kulde ved a sta t ett sammenpakket 
mann ved mann og sto slik om morgenen, aile dede. 

De var komne ut i en kulde og snestorm av de sjeldne. Og 
sneen i slik kulde er ikke vanlige sn0krystaller , men 0rrende 
sma isnaler sa en kan ikke puste uten a f3. disse isnalene inn 
i munn og nese. Det heile virker kvelende. 

r Verdal hadde ogsa ligget en del svenske mannskaper. Prost 
Collins noteringer viser at den 21. desember om morgenen 
merkedes stor uro og travelhet hos svenskene. De begynte da 
a f0r e syke over til Sverige. Bagasje ble ogsa sendt. Den 30. 
desember sto Skanes skanse ved Levanger i brann. Den 1. ja
nuar 1719 gikk avdelinger over fjellet og kom ut i sn0storm og 
kulde sa noen mann ogsa av denne avdeling omkom pa fjellet. 

Den endelige fredsslutning etter Den store nordiske krig 
kom i stand i 1721. 

Omsorgen for krigsinvalider i denne tida viI en fa. et inn
trykk av ved a lese en notis som sto i «Nidaros . 13. september 
1947. Vi tar den her i sin helhet: .r JiimtJands Tidning forteller 
forfatteren P . Nilsson Tanner at han har funnet denne noten av 
pastor Burman i Offerdal, prentet ned i kirkeboka: «14. oktober 
1787 begravet dragon Greis Winter. Han kom i krigstjeneste 
1718, ble samme ar med armeen over til Norge og var ved 
heimferden fra dette felttoget i 1719 nrer frosset ihjel pa fjel
let. Han har siden i 9 ar mattet ga pa knrerne, et ynkverdig 
minne om hin ulykkelige ferd som han all tid snakket om mod 
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tarer i 0ynene. Trass de ubrukbare lemmene var !:tan flit~ig ogo 
arbeidsom som smed og jordhruker. Han ryddet og hygde seg 
et vakkert torp i utmarka, men matte i sine alders h0ye dager 
ga fra det. De siste fire arene var han fattiglem som ble f0rt 
mellom gardene. - - - » 

Forfatteren kommenterer: - «En fattig mann ofrer en f0rlig 
kropp, sa arheider han flittig, bygger en heim i 0demarka, men 
ma tilslutt tigge om bmd ved grannens bord • . 

I de melrunger som i slutten av 1700 tallet ble sendt fra lands
h0vdingen til statsmynrughetene finnes det mange hjerteskjre
rende detaljer. Verst var finnene stilt. Pa krykker humpet de 
seg fram mot Den Botniske hukt i det forfengelige hap om en 
gang a komme seg heim. Dels var de sa fattige som et menne
ske kan bli, og de kunne ikke svensk. Det var nesten hapl0st 
for dem a oppdrive et bit br0d. Enna 20 ar etter Armfeldttoget 
kmp finske kr0plinger pa knrerne langs veiene i Jamtland og 
tagg om en matbete». 

• 
I 1807-1814 hadde Norge igjen krig. Direkte krigshandlin

ger ble det ikke her oppe, men f01ger av krigen fikk en nok 
merke. Se herom i bind II s. 115 o. fl. og likesa seinere i dette 
hind. 

• 
Statsarkivet har en takst over de skader som ble voldt i 

krigsara 1717-1719, bade det som hie tatt eller 0delagt av 
Armfeldts folk som var her pa Strinda bare noen dager, og av 
yare egne som Ill. i byen i forholdsvis lang tid. Vi tar med denne 
taksten pa skader i Strinda fordi den pa flere mater er lrererik. 
Vi ser her hvor de svenske nadde fram og hvor ikke. Vi far ogsa 
et inntrykk av hva folk hadde pa gardene sine, saledes vogner 
pa et par garder. Vi far inntrykk av at krigen var f0rt pa en 
svrert hardhendt mate med plyndring og 0delegging. Det heter 
om 30-arskrigen i Tyskland (1618--1648) at de deler av landet 
hvor krigen hie f0rt, ble sa utplyndret at hrerene flere ' ganger 
matte flytte til andre deler av landet for a finne noe a leve avo 
Det samme var tilfelle ogsa her. Om Gustav Adolf som tok del 
i 30-arskrigen, er det fortalt at han holdt sa streng mannstukt 
at da to soldater hadde tatt en skal melk fra en bonde, bJe de 
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d"ml til Ii trekke lodd om hvem av dem som skulle miste livet. 
Del'ne strenge mannstukt finner vi visstnok lite av her. 

Garde:le t ar vi i den rekkefelge som de har i takstforretnin
gen og med det nr. de har der. Skrivematen pa gardsnavna har 
vi tatt som den var dengang. 

Av omsyn til helhetsinntrykket tar vi med noen garder fra 
Ma' ' ik, Ilsvika og Bakklandet som na ikke herer Strinda til : 

NB. Pengeverdiene nedenfor skal overalt leses rdl. - ort -
skilling. Altsa ikke spd. som ved en avskrivningsfeil er kommet 
inn. 

Nr. 408. Torgrer Vighamer. 
B1'enf. O(} taU au fi,61Idell: 

Garden, 1 dagllgstue, 1 sengstue, 1 lAve, 1 s tabbur, s ta ll , ma tstnc, 1 
sLort skurt a lt til en verdi av 200 spd. 

Vtdere : 15 tdr . bygg, 40 tdr. havre , 28 lass ha im , 30 lass h0Y. 1 hest 4 
kyr. 2 gjesvln, 4 do., 1 sau, 3 nye sk innfel1er og sklnn til 4 do., 5 ha lvsHtte 
do., 2 fla m ske dyner , 1 skinndyn e, 4 do. , 5 ha lvslitte do., 3 nye s lldegarn 
og 2 do. bl'ukte, 2 p. hamp og 1 vfig lin, 6 rAe huder, % td. tj",r e, 1 td. 
fl' a nsk salt, %. td . sild. 1 dregg, 1 tau, 1 td. hvete og 1 td. g ra erler. 

Gjenkjopsverdl : Tilsamme n 397 speciedaler - 2 ort . 
Skade av vdre egn6 soldater : 

70 lass hoy. 4 k y r til militsen, 1 bAt isLykkersJA.tt. 
Gjenkjopsverdi tIIsammen : 54 speciectaler . 
Heile skaden tIIsamme n : 451 spd. - :2 ort . 

Nr. 409. Siur Saxviig. 
A t) /;'enden /or'lioldt 8kade: 

15 tdr. bygg, 15 ldr. ha vre, 20 lass h0Y, 4 kyl' , 1 g jesvin, 5 mlndre do. , 
7 gelter, gjerdesgard og gardsredskaper, 12 slldga l'n , 3 greim', 1 kastnot, 
skinnklmr og husgerA.d, 4 vAger kj0tt. 

a lt til en verdi av 163 spd. _. 1 or t . 

A u vdre eg ne soldater jor vo ldt skade: 
15 lor. havre, 60 lass hoy, 4 kyr til militsen. 
Tilsammen en verdi av 66 spd. - 2 01·t. 

Heile s kaden tilsammen 229 s pd. - :1 ort. 

Nr. 409. OUe Saxviig. 
A u /iendeu /orvoldt skade: 

Ingen skade pi husene uten bordklednlngen og g jerdesgarden, 15 tdr. 
bygg, 17 tdr. havre, 'h td. rug, 20 lass h1JY. 2 hester , 2 ungnaut, 3 gjosvin 
og 3 mlndre do., 11 s mAfe. 5 sildgarn. 2 j e rv, gardsredskaper, husger A.d og 
m a tva r er. 
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Alt til en verdi av 143 spd. - 1 ort. 
Av vare egne soldater forvoldt skade: 

6 tdr. havre, 60 lass hoy, 1 bat, 2 skinnfeller. 
Alt til en verdi av 45 spd. - 2 ort. 
Heile skaden tilsammen - 188 spd. - 3 ort. 

Nr. 410. Johan og Iver Verre. 
Av fienden forvoldt skade: 

Husenes bordkledning, gjerdesgard og kornstaurer, 9 tdr. bygg, 34 tdr. 
havre, % td. rug, 18 lass halm, 44 lass hoy, 4 svin, 3 geiter, 10 hems, 
3 gjess, gardsredskaper, husgerad. 

Alt til en verdi av 218 spd. 
Av vare egne soldater forvoldt skade: 

72 lass hoy til en verdi 36 spd. 

Heile skaden tilsammen 218 spd. 

Nr. 411. Iver Ranum. 
Av fienden lorvoldt skade: 

1 stort hus oppbrent, bordkledningen, gjerdet om garden, gardsredska
pel', plog, jern, 10 tylvter tommer ved garden, de andre hus ruinert, 7 tdr. 
bygg, 20 tdr. havre, 14 lass halm, 3 kyr, 4 sauer, 3 hons, 2 voksne svin, 
1 mannssal og toy til fiskeri. 

Til sammen til en verdi 123 spd. - 12 skilling. 

Av vare egne lorvoldt skade: 
100 lass hoy, 3 kyr og 1 kvige til militsen. 
Tilsammen til en verdi 62 spd. 

Heile skaden pa garden: 185 spd. 12 sk. 

4 husmenn arbeider til garden. 
Nr. 1 .. . Joen Moen. 

Av fienden : 2 tdr. havre, 4 lass hoy, tils. 8 spd. fa ort. 

Nr. 2. Jacob Moen. 
Av fienden: 2 tdr. ?, 4 lass hoy, 1 hest, 5 smaie, tils. 9 spd. 2 ort. 

Nr. 3. Enken etter Klocher. 
Av fienden: 1 td. bygg, 5 tdr. havre, 4 lass hoy, 2 kyr. 
Tilsammen 18 spd. - 3 ort. 

Nr. 1/. Lars, dod. 
Ingen skader. 
Foranforte 3 husmenns skader tilsammen 36 spd. - 3 ort. 

Nr. 412. Petter Hoyer) Ranum. 
Av fienden forvoldt skade: 

Husene Tuinert likesa moll en, 1112 stabel bakved, 9 tylvter nytt hus
tommer, skigarden og pankene om hagen, ved sagen en stabel bord, for 
ovrig hoy, korn og havre, 21 kyr, 5 hester, svin, smaie, hons etc., gards
redskaper, husgerad og matvarer, alt til en verdi av 1044 spd. - 2 ort. 
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A v vdn~ eglle soldater fOT voZelt skade : 
180 lass hay tU en verdi a v 90 spd. 
Hell skade: 1134 spa . .2 art. 
3 husmenn, nemlig: Olle Reppe, QUe Bache, Qlle Moller arbeider til 

garden. 
Pd Setterbachen og Sulbachen hm' fienden taU: 

4 tdr. havre, 9 lass hoy, 2 kyr, 3 sauer, 1 hest. husgel'Ad og matvarer, 
alt ttl en verdi av 28 spel. - 2 art. 

Nr. 413, Rotvold, justitsrad Dreier. 
414. 

A v fi,enden forvoldt skade: 
1 stor lAve, 1 stort fjos , 1 stor vaning, bOl'ctkledning, tilsammen el' 

skaden taksert til 180 spll. 
Husmann Christopher Traen arbeider til garden. 
Ingen skade. 
Vldere hal' garden av flenden hatt folgende skade: 
1 stor haybu ved sjoen samt bordkledningen og inol'edniogen i det 

g jenstAende hus, gjerdesgarden. hoyvogner og kornstaurer, 75 tdr. havre. 
40 lass halm, 160 lass hoy, tilsammen aU skade av fienden 463 spd. - 2 art. 

A " vdre egne forvoldt skade: 
90 lass hoy til en verdi 45 spd. 
Hele gardens skade 507 spel, - 2 ort. 

Rotvold. 
President Folling bruker i deone gard 1 sp. (spand ) bispestolen tiI

horende. 
A u /,ienden fOTvoldt skade: 

1 nytt fjos, 1 kvernhus, gjerdesgarden, nyU bygningstemmer, furu
stoljer, hovlede bord, bordkledningen oppbrent, 12 tdr. bygg, 15 tdr. havre, 
3 tdr. l'Ug, 6 lass hahn, 56 lass hoy, 2 unge oksel', gal'dsredskaper. 

Alt til en samlet verdi av 201 spd. - 3 OTt - 8 sk. 

A v vd1'e egne fOl'voldt skade: 
1 reperbane pa Bakklandet, med bordinnredning og tHbehor av vlr 

egne milits nedtatt og bOl'tfol't, sammested bortfort 56 tylvter tOl're plan
kel', spireI' og utleggel'e, syller og balonger samt endel taksten, 72 
lass hoy. - Alt til en samlet verdi av 234 spd. 

Heile skaden pa garden 435 - 3 - 8. 

Nr. 415. Devle, Jonas Angel . 
Ingen skade pI\. denne gal'd. 

Nr. 416. Ringved. 
Skaden hel'av er anfort for general tollfol'valtereos 1 spand under ,Lade, 

nr. 419, 
og fot' madame Wessels lore under Ringved, nr. 417. 
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Nr. 417 og 
418. 

A v vd.re egtle /OT1)oldt skade: 
Ringved. 

Gjerdesgarden, furustolper og bord ved nybryggen, oppbrent av YAre 
egne kommandorer tilsj0s, 13 % tylft lange planker ved Bakklandet, 7 
tylfter langt temmer, 6 tyl. spirer, 6 tyl. utlegger (?), 3 tyl. bjelkel', 25 
tyl. sagtommer, 4 tyl. do., 2 store og 1 mindre bAt, 1 naust pA Bakk
Iandet, 60 lass hoy fra 0vre Ringved av yAre dragoner, 54 lass hoy. 

Alt til en samlet verdi av 361 spd. - 3 ort. 

Nr. 419. Lade. 
Brukes av generaitollforvaltel' TrB'!schov. 

Av vd.re egne fOTvoldt skade: 
Gjerdesgarden fart t il byeo og oppbrent, 8 tylvter tommer likesA, toy 

borttatt, 100 tdr. havre, 40 lass halm, 30 lass hoy, 6 store kviger, 30 smAfe, 
alt tU en verdi av 465 spd. 

4 husmenn Bl'beider til garden. - Ingen skader. 

Nr. 420. 
Ingen skadef'. 

Nr. 426. 

A u /ienden /oTvoldt skade: 

Berg. 

Storsand. 
(Dragonkvarter) . 

Husene, gjerdesgard og bur, 12 tdl'. bygg, 30 lass hay, til en samlet 
verdi av 102 spd. 

A u udr e egne /oTuOldt skade; 
30 tdr. havre, 50 las':l hay, til en verdi av 70 spd. 

Hele gardens skade 172 spd. 

Nr. 427 og 
428 

A u /ienden /orvoldt skade: 
Torp, 0de. 

Skade pA. gjerdesgard, bordkledning oppbrent, 7 tdr. bygg, 15 tdr. 
havre, 40 lass hay til en samlet verdi av 7" spd. - 1 ort. 
Au udr e egne: 

10 lass hey til en verdi av 5 spd. 
Gardens skade t11s. 79' spd. - 1 ort. 

1 husmann lidd skade av /ienden : 
4 tdr. havre, 3 smA.ie, tilsammen en verdi av 1 spd. - .e or t. 

Nr. 436. Vighammer, AnderS. 
Skade /orv oldt av /iellden; 

Garden og gardsredskaper oppbrent, 10 tdr. bygg, 30 lass havre, 20 lass 
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halm, 30 lass h0Y, 2 kyr, 1 okse, 1 gj0svin, 2 mindre do., gardsredskaper 
og khEr, 2 tdr. mel, alt tU en samlet verdi av 321 spd. - 2 ort. 
A v v(\re egne soldater: 

40 lass h0Y, 1 bA.t tatt, tilsammen til en verdi av 25 spd. 

Hele skaden tils. 346 spd. - .2 ort . 

Nr. 437. Leistad, Erik Madsen. 
(Dragonkvarter) . 

A v /ienden /orv oldt skade: 
16 tdr. havre, 10 lass halm, 10 lass hay. 4 kyr, 2 smAle, 10 hODS, 4. gjess, 

gardsredskapel', matvarer, alt til en verdi av 64 .'Jpd. - 8 sk . 
A v vdre egne soldater /orvoldt skade : 

8 tdr. havre, 30 lass h0Y, 1 bllt, tilsammen 36 I!Ipd. 
Tllsammen 100 - 8. 

Nr. 438. Bi0rnstad, Anders. 
5 tdr. bygg, 2 tdr. havre, 52 lass h0Y, 4: kyr, 3 kviger, 1 svin, 5 fA.r , 5 

h0ns, 2 hester, 1 td. mel, gangklrer. 
AU til en samlet verdi av 84 spd. - 1. ort - 12 skilling. 
Ingen skade av vAre egne soldater. 

Nr. 439. Refseth, Anders. 
A v /ienden /orv oldt skade: 

2 hus oppbrent, skade pA gjerdesgarden, kornstaur oppbrent, 12 tdr. 
bygg, 20 tdr. havre, 14 lass halm, 92 lass hay, 6 kyr, 2 svln, 14 smAle, 2 
hester, husgerAd, mat og klrer. 

Alt til en sa mlet verdi av 199 spd. - :1 01· t . 

A v vdre egne /orvoldt skade: 
28 lass h0Y, 3 kyr tilsammen 24 spd. - 2 or t. 
Heile skaden 224 - 1 ort. 

Nr. 440. Verre, Gundmund. 
A v /ienden /orvoldt skade: 

3 hus oppbrent og nedbrutt med bordkledningen, gjel'desgarden opp
brent, 14 tdr. bygg, 24 tdr. havre, 16 lass halm, 30 lass h0Y, 1 hest, 6 kyr, 
4 svin, 20 sauer, hans, gardsredskaper, husgerAd, alt til en samlet verdi 
a v 174 spd. 
A v vdTe egne / orvaldt skade: 

50 lass hoy tU en verdi av 25 spit. 
Skade Ulsammen 199 spd. 
1 husmann, Nils Vrerist.r0en hal' lidd skade av /ienden : 
1 td . bygg, 3 tdr. havre, 4. lass hay, 2 kyr. 6 sauer , alt til en samlet 

verdi av 18 spd. - :1 ort. 
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Nr. 444. R/iJnningen, Ole. 
Av jienden !orvoldt skade: 

1 fjos og gjerdesgarden oppbrent, skade pA hus og bordkledningen, 3 
tdr. bygg, 6 tdr. havre, 4 lass halm, 26 lass hoy, 1 hest, 1 svin sengklrer. 

Alt til en sam le t verdi av 118 spd. - 3 ort. 
A v v4re egne 8oldater: 

4 lass hoy til en verdi a v 2 spd. 
HeUe skaden tilsammen 120 - S. 

Nr. 445. Rlmningen, Bersvend. 
Av fienden t01"vOldt skade: 

3 hus nedbrent likes! gjerdesgarden, bordkledningen og k ornstaurer, 
5 tdr. bygg, 18 tdr. havre, 10 lass halm, 24 lass h0Y. 1 hest, 1 kvlge, 5 
svin, 20 smcite, 7 heDs. husgerl1d, sengklrer, gangklrer og matvarer. 

A lt til en samlet verdi av 195 spd. - 3 ort - 12 skilling. 
Av vdre egne: 

6 lass hoy til en verdi av 3 spd. 
Heile skaden 198 - S - 1~. 

Nr. 446. Prresthus, Peder. 
Av /ienden jorvoldt skade: 

Skade pA. husene, bordklredningen, gjerdesgarden, kornstaurer og red
skaper oppbrent, 6 tdr. bygg, 15 tdr. havre, 8 lass halm, 24 lass h0Y, 2 
kviger, 4. sauer, 2 svin, matvarer, alt til en samlet verdi av 104 spd. 

A v vdre egne: 
16 lass h0Y tU en verdi a v S spd .. 
Heile skaden pA garden tils. 112 spd. 

Nr. 446. Prresthus, Roal. 
A v /ienden forvoldt skade: 

1 nytt hus nedbrent, bordkledningen, gjerdesgarden og gal'dsredskaper 
oppbrent, videre er tatt 10 tdr. bygg, 27 tdr. havre, 12 lass halm, 48 lass 
h0Y, 1 svin, 13 smAfe, husgerAd, klrer og varer, 1 jernbeslagen manns
sIede, matvarer, alt til en samlet verdi av 211 spd. - 3 OTt. 
A v vdre egne: 

2 kyr, 12 lass h0Y, tUsammen 13 spd. 

Heile skaden tilsammen 230 - S. 

Nr. 447. Teslien. 
Conferentzrad og stiftsamtmann Iver von A/men. 

A v /ienden /oTvoldt skade: 
Panelingen om gardens hus samt planker og stakitter om garden, en 

stor ny farbAt, 3 stokkelengder, f lere hus, likesA gjerder og sleder, pIog, 
kornstaurer, innredning i husene, d0rer, vinduer og skaper, 1 stort naust 
ved sj0en, husene 'rulnert pA den ene husmannsplass, 76 tdr. bygg, 154 
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tdr. havre, 80 lass halm, 400 lass hey, 4 kyr, 1 stor okse, 5 A.rskalver , 9 
engelske sauer, 3 hester. 

Alt til en samlet verdi av 1141 spd. - 2 ort. 
A v rore egne soldater /orvo ldt skade: 

1 stort naust til store baiter, sjaredskaper samt 4 pakkbuer ovenpA., 
1 stort pA. Bakklandet, likesA. et annet stort naust a v 3 stokkelengder, 
hay, 44 voksne kyr, dessuten stittamtm. KAses naust. 

Alt til en verdi av 616 spd. 
Skade tusammen 1'15'1 - 2. 

2 husmenn arb. til garden : 
Nr. 1. Slur Kleiven, ha l' lidd skade av jienclen: 
Forbu, 11h td. havre, 4 lass hey, klrer og husgerAd. 
Alt til en verdI av 11 spd. - 1 ort. 
Husma nn nr. 2, enken Hougen, hal' lidd skade av /ienden: 
'¥.! td. bygg, 2 tdl'. havre, 4 lass hay, 2 svln, gardsredskaper, sengkl rer og 

buskap, matvarer. 
Alt til en sam let verdi av 17 spd. - 0 ort - 12 skilling. 
De 2 husma nnsplassers skade tils. 28 spd. - 1 ort - 12 skillitlg. 

Nr. 429. Wollum, Anders. 
A v /ienden /orvoldt skade: 

8 tdr. bygg til en verdi av 18 spd. 

Heile skaden 48 spd. 

Nr. 430. 

A v jienden /orvo ldt skade: 

Forbord, Sivert. 
(Dragonkvarter ) . 

4 tdr. havr e, 1 td. havremel, skade pI\. gardsredskaper, tilsatnmen t il en 
verdi av 10 spd. 
A 1) vdre egne soldater: 

80 lass hoy, 100 Jass ved liggende ved sjaen. 
Tilsammen til en verdi av 48 s pd. 
Heile skaden tilsammen 58 spd. 
1 husmann arb. til garden. 

Nr. 431. Bogstad, Lars. 
A 1) /iendeu. jOrvoldt skade: 

3 tdr. bygg, 5 tdr. havre, 10 lass hoy, 2 hester, 2 sauer og gardsredska
per tilsammen en verdi av 32 spd. - 3 ort. 
A v vdre egne /orvoldt skade: 

70 lass hey til en verdi av 35 spd. 
Skade tilsammen 67 spd. - 3 ort. 

Nr. 432. Malvig, 0de. 
Skaden av biskopen angitt og a ntert under Bakke, nr. 466. 

41 



Nr. 434. Leistad F1·edrik. 
(bruker den ene halvpart, 1 sp. 2 0 , 6 m). 

A v /itmden forvoldt skade : 
2 tdr. havre, 30 lass hoy, 7 kyr, 3 SViD, 4 smMe, 1 hest, gardsredskaper, 

sjoredskaper og husgerld, gangklrer, 1 % td. m el. 
Alt tU en en verdi av 88 spd. - 2 ort - 16 skilling. 

A v vdr e egne soldater !oTvoldt skade: 
30 lass hoy til en verdi av 15 spd. 
Skaden beloper seg tllsa mmen til 103 spd. - Sort - 16 skilling. 

Nr. 434. L e·istad, Ole, og mag. Bastian. 
(bruker den andre halvpa rt. Bastians skade for denne part er fort under 

Laholt og Dragvold). 
A v /ienden forvoldt skade: 

2 tdr. bygg, 4 tdr, havre, 30 lass hay, 1 h est, 2 avln, 3 hODS, 4 smlife, 
gardsredskaper, matvarer. 

Alt t11 en aamlet verdi av 49 spd. - 3 ort - 12 skilling. 
Ingen skade av yAre egne soldater. 

Nr. 448. Viger0jne, lOde. 
A v /ietLden /oTVoldt skade: 

100 lass h0Y til en verdi av 50 spd. 

Ingen skade av vAre egne soldater. 

Nr. 449. Grilstad. Cancellirad Bygbald. 
A v liendet' lort)oldt skade: 

Gjerdesgard oppbrent, h0ysleder og gardsredskaper, 2 beslagne vogner, 
8 tdr. bygg, 7 tdr. havre, 30 tdr. gml. bygg, 50 tdr. gmt. havre, 12 tdr. rug, 
5 tdr. COm1'0g (?), 120 lass h0Y, 10 kyr, 2 store okser, 6 kvigel', matvarer. 

Alt til en samlet verdi av 435 spd. - it art. 
A v vd.r e cgne 8oldate)' lorvoldt skade: 

48 tdr. havre, 26 lass halm, til en samlet verdi av 85 spd. 

Heile skaden tllsammen 520 spd. - 2 ort. 
3 husmenn arbelder til garden, som tusammen hal' lidd skade av /,ienden 

for 25 spd. - 1 ort. 
Et stort naust ilia er brent opp av vA.l'e egne, beregnet tU 200 spd. 

Nr. 450. Thyeholt . Enken. 
A 'V lie1lden IOTVOldt skade: 

3 kyr pA. bette i FJA. sogo til en verdi av 10 spa. - .2 ort. 
A t) vdre egn e soldater /orvoldt skade: 

Gjerdesgarden ruinert og tatt til brenneved pA. Christiansten, 32 tdr. 
havre, 7 tdr. bygg, 3 tdr. halvbygg, 14 lass halm, 120 lass h0Y, s mAfe, 
gArdsredskaper. 
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Nr. 456. Fiolstad, Arnt. 
A t> fienden forvoldt skade: 

3 tdr. bygg, 5 tdr. havre, 10 lass hoy, 2 gjodsvin, barket Irer, gards
redskaper, matvarer. 

Alt til en samlet verdi av 34 spd. - 1 01't. 

A u vdre egne soldater: 
40 lass hoy til en verdi av 20 spd. 
Heile skaden tilsammen 54 spd. - 1 ort. 

Nr. 457. H(!mstad, Lars. 
Av fienden !orvoldt skade: 

2 kyl', 1 hest , 4 sauer, 4 tdr. havre , Yz td. salt, 5 rep, klrer ·og matvarer. 
Alt til en samlet verdi av 31 spd. 

Av vdre egne soldate?': 

45 lass hoy, sleder og greier, tus. 24 spd. 
Skade tilsammen 55 spd. 

Nr. 458. Herjo, Halvor. 
Av /ienden forvoldt skade: 

1 td. bygg, 4* td. havre, 8 lass hoy , 1 hoppe, en sal, matvarer. 
Alt til en verdi av 47 spd. - 2 ort. 

Av vdTe egne 801dater: 

42 lass hoy, brenneved, tilsammen 29 spd. - 2 ort. 
Heile skaden tilsammen 77 spd. 

Nr. 459. 

Av fienden forvoldt skade: 

Ranum, Sivert. 
(Dragonkvarter) . 

3 hus pa garden, naustet ved sjoen, bordkledningen, gjerdesgarden, 
kornstaurer, 10 tdr. bygg, 20 tdr. havre, 14 lass halm, 1 ku, 1 okse, 16 
smafe, 6 hans, 1 td. comrog, 1 td. rug, gardsredskaper, smiredskaper, 
husgerAd og matvarer. 

Alt til en samlet verdi av 168 spd. 
Av vdre egne soldater: 

54 lass hoy, 3 kyr, 1 okse, tilsammen 40 .~ p(l . 

Heile skaden til en verdi av 208 spd. 

Nr. 460. 

A v fienden forvoldt skade: 

Bromset, Matz. 
(Dragonkvarter) . 

20 lass hoy, 1 ku, 6 smAfe, 3 svin, husgerAd, klrer og matvarer, alt til en 
verdi av 40 spd. - 1 art. 
A v vdre egn e soldater: 

40 lass hoy til en verdi av 20 spd. 
Heile skaden tilsammen 60 spd. - 1 art. 

43 



AU til en samlet verdi av 21"'. spd. - 3 ort. 
Heile skaden tils. 255 spd. - 1 ort. 

Nr. 451. Haset, Ole. 
Av fienden forvoldt skade: 

Husene endel oppbrent og beskadiget srerdeles bordkledningen og gjer
desgarden, 5 tdr. bygg, 2 tdr. halvbygg, 10 tdr. havre, 7 tdt'. g ml. havre, 
8 lass halm, 5 lass hey, 2 hester, 11 smiUe, husgerad og klmr, gardsved 
i stabler og sleder, matvarer. 

Alt til en samlet verdi av IS5 spd. - 1 ort. 
Au udTe egne soldateT: 

40 lass hey til en verdi av .eo spd. 
Hele skaden tits. 155 spd. - 1 01·t. 
En husmann, Erich KolbMten. 
Mannens kones s0ster med 4 barn ble m Yl'det av fienden, og konen til 

en krepling, Hagen. 
Au fienden fOTv oldt skade: 

1 hus, aile gjerdeI', 7 tdr. havre, 1 td. bygg, sengklrer, gangklrer , mat
varer. 

Alt til en samlet verdi av 51 spd. - 2 0 1't . 

Au vdre egne soldater: 
6 lass hey ttl en verdi a v 3 spd. 

Nr. 452. W enan. 
Ingen skader, 

Nr. 453. Wiigen. 
Ingen skader. 

Nr. 454. Skeinstad, Joen. 
Au fienden forvoldt skade: 

1 td, bygg, 1 td. havre, 1 hest, 4 kyr, 4 smate. gal'derobeskap, husge
rAd og k lrer, matvarer. 

Alt til en samlet verdi av 4"1 spcl. - 2 or t . 
A v vUTe egne soldater forvoldt skade: 

40 lass hay. 3% tylvt tammer og ved, 1 bat. 
Alt til en verdi av 34 spd. - 2 OTt. 
Heile skaden ttlsammen 82 spcl. 

Nr. 455. H adset, J oen. 
A v vUTe egne sOldater fOTvoldt skade: 

50 lass hay, endel redskaper ved sjaen, til. 27 spd. - 2 ort. 

Ingen skade a v fienden. 
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Nr. 461. 

Av fienden jorvoldt skade: 

Sollum, Claus. 
(Dragonkvarter) . 

8 tdr. bygg, 20 tdr. havre, 1 % td. comr0g, 10 lass halm, 60 lass h0Y, 
1 hest, 8 kyr, 1 kvige, 3 svin, 5 sm8.ie, 3 gjess, gardsredskaper, husgerad 
og sengklrer, gangklrer og matvarer. 

Alt til en samlet verdi av 155 spd. 
Ingen skade av vd1·e egne. 

Nr. 462. Valset, Peder. 
Av fiend en forvoldt skade: 

40 lass h0Y, 4 kyr, 2 ungnaut, 16 sm8.ie, gardsredskaper, gangklrer og 
matvarer, tilsammen en verdi av 63 spd. - 1 ort. 

Ingen skade av vdre egne. 

Nr. 463. 

Av f ienden forvoldt skade: 

Gierven, Torkel. 
(Bruker % sp.). 

2 tdr. havre, 50 lass h0Y, 1 hest, 4 ungnaut, 5 sm/He, gardsredskaper, 

husgerad, klrer og lerret, matvarer. 
Alt til en samlet verdi av 66 spd. 

lngen skade av vare egne. 

Nr. 463. Gierven. 
Brukes av radman Wessels enke andre halvdel). 

Av fienden forv oldt skade: 
Skade pa husene, bordkledningen oppbrent, 12 tdr. utsadd, bord opp

brent, 4 t. kjellerplanker, 12 tdr. havre, 8 lass halm, 5 kyr, 1 :;,~or irsk ku. 
Alt til en verdi av 68 spd. 

Ingen skade av vare egne. 

Nr. 464. Leangen. Justitsrad Dreier. 
Av fienden forv oldt skade: 

Skade pa kobberhusenes bygning og deres hjul og hjulhus, borttatt 
gjerdesvedstabel, skade for hammermesterens opphold, 7 lass kull, opp
smidd, 9 tdr. bygg, 13 tdr. havre, 2 hester, den ene pa R0ros borttagen, 
sengklrer, husgerad og matvarer, alt til en verdi av 349 spd. - 3 ort. 

Av vare egne soldater forvoldt skade: 

Gjerdesgarden oppbrent av de s0ndenfjelske og Yare dragoner, 36 lass 
h0Y av de s0ndenfjelske, 10 tdr. byg, 35 tdr. havre, 50 lass halm, 60 lass 
h0Y, tatt skade pa bekkbrenderiet ved Bakklandet, huset brent helt ned, 
et stort naust nedbrent og brakt til Kristiansten, 2% stabel bord til 
festningstjeneste , furusyller og t0mmer samt bord og bakved, 1 ny bat i 
Selbusj0en, alt til en samlet verdi av 614 spd. 
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Nr. 465. Ronningen. 
(Grinden, Bakkaunet, Dalen). 

Av tienden torvoldt skade: 
2 hester, skade pa kreaturer, til samlet verdi av 30 spd. 

Av vdre egne soldater torv oldt skade: 
Gjerdesgarden om R0nningen, Persaunet og Bakkaunet brent, likesa 

kornstaurer, gardsredskaper, vogner, sleder, redskap og staller, husgerad 
og sengklrer, 36 tylvter nytt t0mmer til befestningen. 5 bater, 16 tdr. 
bygg, 56 lass halm, h0Y fra Bakkaunet 36 lass, 200 lass h0Y fra R0nnin
gen og Persaunet, havre, matvarer og proviant. 

Alt til en samlet verdi av 577 spd. 

Fra fru cancellirad Dreiers eiendom i Ila har vdre egn e soldater for
voldt f0lgende skade: 

1200 stkr. planker, 1 stabel granbord, 60 tylvter haIvgranbord, 24 tylv
ter furubord, 1 % stabel opphuggede bafuner (!), 45 tyIvter stort hus
t0mmer, skade pa husgerad og brennved, kostnad ved husets nedrivelse. 

Alt til en verdi av 550 spd. 

All skade tilsammen 1157 spd. 

Nr. 466. Bache. Biskop Peder Krog. 
Av vdre egne soldater torvoldt skade: 

1. Bakke gard nyoppbygd, med bordkledning, kjeller og skorstein, samt
lige hus pa Lade gard med innredning etter ord;:-e brent, skaden for dette 
anskriver han seiv til 3000 rdl. men anf0rer i penger til 2000 - » - » 
2. 500 lass h0Y er taU og oppbrent fra Bakke, Berg, MaI-
vik, Brunstad, Ivedal, tilsammen .................... 250 » - » 
Kornavlingen av bygg og havre pa Bakke, Brunstad og 
Malvik, tils. . ...................................... . 150 » - » 
Gjerdesgarden pa Bakke oppbrent ............... . . . 100 - » - » 
3. 200 tylfter rure bord, provisjon av jern, murstein, 
brenneved, 1000 bia taksten, 6000 md do., 46 tyIfter nytt 
t0mmer, bjelker, spirer, syller ...................... 400 -- » - » 
4. Hans reperbane, Bakkiandets oppbrennelse, der han 
arlig grunnIeie av 85 rdl. For disse 2 ar setter han 170 
rdl., og da han mener det ikke kan bli oppbygd igjen f0r 
ti ar, beregnes skaden .............................. 600 - » _. » 
5. Husene pa prestegarden Berg, som av biskopen ble 
brukt til avisgard, er brakt til festningen Kristiansten, 
likesa gjerdesgarden ................................ 2900 - » -- » 
Skade pa husene pa Brurok og Foldal og Malvik, gjerdes 
garden pa Brunstad ................................ 400 - » - » 
6. Hans prestelige rettigheter av korn, ostetiender 015 
og offertoid av Strinda prestegjeld som han nil, mister 
pa grunn av at menigheten er blitt ruinert . . . . . . . . . . .. 250 - » - » 

7050 - » - » 
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7. Endel1g anfarer han at hans prebende er ruinert over
a lt, som han mener ikke kan komme seg igjen pA mange 
Ar, og anfarer derfor skaden til 400 - . -» 

Videre f01gende sam har hatt skade pa sme eiendommer, 
beliggende pa Bakke grunn: 
Nr. 1 . Stiftamtskriver E rich Matzens brygge som han 
eier sammen m ed rAdmann Tander er nedbrutt og over-
fart til brystvernets bygning .... .. .................. 150 - » - » 
17 tyivter nytt bygningstammer ogsA til brystvernets 
bygning fort .................. . ....... . ... . ........ . 
3 tylvter tammer tatt til Ska nsenporten 
2'h tylvt tommer tatt til defensjonskip .. . .... . .... . . 

Nr. 2 Rddmann Tonders halve brygge n edrevet og fart 
til byens forsva r ......... .. . . ............. . .. . ..... . 
Gardskorn og sj0redskaper som var i bryggen . . ..... . 
Et nytt naust pA. samm e sted oppbygd . . ........... . 
En bA.t i naustet slA.tt istykker ..................... . 
5 tylfter tam mer overfort til byen .. . .... . . . . . .. ... . 

Nr. 3. Hans Hornemann. 

Hans ha lve brygge pA. Bakkiandet som ha n eier sam
men med Jonas Angel (nyUg kjapt pa auksjon), er ned-
brutt. H ans h a lvdei beregnes til ..................... . 
600 vA.ger raskjrer og rundfisk for ..... . . . ........... . 
10,0 tdr. spansk salt for . . ................ .. ... . ... . . . 
Det 0vrige er reddet og fort over, til byen, men beska-
diget for .......... .. .. . ............................ . 
154 1h td. rug borttatt ............................. . 

Nr. 4, Hans brygges nedrivelse pA. Bakklandet, amort til 
Nr. 5. Jonas Angel. 
Hans halve brygge kjopt pA auksjon for ........... . 
Reparasjon for .... . ......... .... ..... . ........... . 
80 tdr. fransk salt ................................. . 
50 tdr. spansk salt ........................... .... .. . 
Furuplanker, never og bord ..... ..... ........ , ... . .. . 
Utlegg i transport av r esten over elven ...... . . . . . .. . 

25 - 2 -. 
5 - 1 -. 
3 - 3 -. 

184 - 2 -

150 -.-. 
110 - » • -

50 » - • 
5 -»-. 
7 -.-> 

322 - • - • 

338 1 - . 
450 · -. 
250 · -. 

32 - 1 - 18 
463 - 2 -. 

1534 • - 18 

450 »- • 

280 » - » 
68 - . - . 

120 » - • 
125 - » » 

55 » - > 
12 - » - » 

654 » - • 
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Nr. 6. Thomas J elstr'up. 

Hans sjobrygge i grunn nedreven, kostet nylig pA auksojn 510 - » - • 
Salt, fisk k ornvarer, alt stjAlet ..... . ..... . .. .. ..... , 300 _ • _ • 

Nr. 7. 
brygge 
Nr. 8. 

Hans Morten 8omm'er og Johan Lykesens sjo
etter ordre nedrevet, skaden beregnet til . . , ... 
Hans Schulz. 

Hans jekt som var oppsatt pA Bakke grunn, nedhugget 

810 - . - . 

800 -.-> 

og ruinert, skaden anf0rt til , . ............. , .. , . .. ,. 80 - • - • 
Hos repslageren pa Bakkiandet Ill. 60 vA-ger tau som 
ble bortf0rt til festningen, skaden anfort .. . ... ,. ". . 120 - • - » 

200 -.- . 

Oppsitterne under Bakke gard og pa Bakklandet sogn angir herved 
sin skade: 
Nr. I. OBe Andersen, . . , .. , ..... , .. , .. ,. , skade for 100 - » - • 
• 2. Arnt Joensen, · , , . , . . . . . . . . . . . . . . . -.- 50 - > - • 
> 3. Sacharias Andersen, . . . . . . . . . . . . . . -.- 50 • - > 

• 4. Joen Olsen, . . , . . , . . , . . , . . . . . . . . . . -.- 16 - • - • 
» 5. Peder Jensen, · . , . . , . . , . . . . . . . . . . . -.- 350 - » - » 
» 6. Maritte Christensdatter . . ......... . -.- 40 - • - » 

• 7. Brynold Amundsen, . . . . . , . . , . . , . . - >- 220 » - • 
> 8. Fredrik Pedersen, . . , . . . . . . . . . . . . . .. -»- 200 • - > 

• 9. Hendrich Ingebrigtsen. . . . , . . . . . . .. -.- 16 - » - • 
• 10. Elluf Ellufsen, · . . . . , , . , . . , . , , . . ... - >-- 80 » - • 
• I!. Nils Estensens datter Gurru , , , . .. ->- 90 - > - • 
» 12. Ingebrigt Olsen. . , .. , .. , .. , . . , , .. , -.- 80 - » - » 

• 13. Ingeborg Olsdtr. J ohannis Andersen . . - ,- 30 - » - » 
» 14. Peder Andersen, ' .. , .. , .. , .. , ..... -.- 32 - > - » 
» 15. Joen Olsen, . , . , . . , . . , . . , . . , . . . . . . -.- 40 - • - • 

Tilsammen 1584 - > - • 

Nr. 467. Belboe, Hans Hagerup. 
(Dragonkvarter) . 

A v vc!1'e egne soldater jorvoldt skade: 
Kaptein Collin fraktet 100 lass hoy fra garden, 15 tdr. utresket havre, 

12 tdr. bygg pA akeren nedtrAdt av hester, likesA 30 tdr. havre. skade pA 
gjerdesgarden, ha lvdelen av et herghrenneri pA Bakklandet. 

Alt til en samlet verdi av 214- £ or t . 
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Nr. 468. Bj'unstad, Ole. 
Skaden aofort under Bakke Dr. 466. 

Nr. 469. Bmset, Lorens Angels enke. 
Av jienden jorvoldt skade: 

12 tdr. bygg, 10 tdr. havre. 10 lass halm, 1 hest. 
Alt tU en samlet verdi av 51 spd. 

A t) v 4r6 egne soldater jOT'lJoldt skade: 
Skade pA gjerdesgard, 24 tdr. havre, 20 lass halm, 100 lass hoy. 
Tilsammen en verdi av 106 spd. 
Helle skaden tUs. 163 spd. 

Nr. 470. Reitgjerdet, Bersvend. 
AV vdre cgne soldater !orvoZdt skade: 

Endel av gjerdesgarden l'uinert og f0rt til brende pA Kristiansen, 46 
lass hoy, 10 tdr. havre i halmen, 4 lass halm, gardsredskaper . 

Alt til en samlet verdi av 5 L 1'dl. 

Nr. 471. Blesevold, Hans Pettersen. 
A v vc:'1r 6 egne soldater /oT'lJolclt skade: 

Skade pA. gjerdesgarden, 12 tylfter hustommer p A. Bakklandet , * tylft 
bjelkel', 6 tdr. havre, 60 lass hoy, gardsredskaper, laBore. 

Alt til en samlet verdi av 190 spd. 

Nr. 475. Knidset, Svend. 
A v jienden jOTvoldt skade: 

5 hus, gjel'desgarden, bordkledningen og kornstaul'cr oppbreot, 5 tdr. 
bygg, 17 tdr. havre , 10 lass halm, 1 hest, 2 svin, husgel'Ad, kvinnens gang
kler, 1 kiste, matval'e l'. 

Alt til en samlet verdi av 211 - 1. 
A v v(h'e egne soldater forv oldt skade: 

3 tdr. ha vre med hatmen, 40 lass hoy, ~ bAt. 
Alt til en samlet verdi av S8 - ! . 

Helle skaden pA garden 239 - 3. 

Nr. 476. Lilsande, Lars. 
A u j ienden forv oldt skade: 

3 tdr. bygg, 5 tdr. havre, 3 lass halm, 14 lass hoy, 2 kYl', 2 kvlger, 16 
smAfe, 1 hest, gardsl'edskaper, husgerA.d og gaogklrel'. 

Alt tU en samlet verdi av 51 - . 
A u v etre egne solclater jorvoldt skade: 

22 lass hoy, 100 lass hoy ved sjoeo b orttatt. 
Alt tit en sam let verdi av 19 - . 
Heile skaden 76 - . 
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Nr. 480. Peders0fne. 
Skaden aufert under nr. 465. 

Nr. 481. Bachland. 
Brukes under nr. 517 av hr. comandant von der Osten, hvor 

og skaden er angitt. 

Nr. 482. T"ngen. 
Au ji.e'uden !orv oldt skade: 

10 tdr. havre i haimen, 4 lass halm, 1 hest. 
Tllsammen en verdi av 22 - . 

A v vdTe egne soldater forvoldt skade: 
50 lass hay, slede og greie, tilsammen 26 - . 
Heile skaden 48 - . 

Nr. 483. Glinset, Niels. 
Au /ienden /ol'v oldt skade: 

6 tdr. bygg, 12 tdr. havre, 6 lass halm, 40 lass hey, 5 kyr, 18 smife, 
2 SVID, gardsredskaper, gangklrer, husgerAd, sengklrer, matvarer. 

Alt til en samlet verdi av 99 - 3. 
Ingen skade au vdre egne. 

Glinset. Eieren Andreas T0nder. 
Au /ietlden /orvoldt skade: 

1 ku, 10 sauer og geiter, ridet0y. av saler og 3 beslagne bisler, kyr, 
gardsredskaper og hey, rnannssiede, husgerAd. 

Alt til en aamlet verdi av 99 -. 
Ingen skade av vdre egne. 

Nr. 484. Halstad. 
Au /ienden forvoldt skade: . 

1 stor del malt, homle, salt, havre, slld, torret og saltet fisk, o. m. 
kjopmannsvarer som val' lagret del', husgerAd og matvarer, 2 dus. «ryss
ledeers stallen , 25 tylfter bord, 10 kyr, 1 hest, gard og sjoredskap, seng
klfer. - Alt ttl en samlet verdi av M5 - 1 - 12. 
A v v tire egne soldater /orvoldt skade: 

Skade pA aYling, endel sagtommer samt bommer 1 elva, sagen i seg 
selv, 15 tylfter bygningstommer, 10 store syller, 1 lakseverpebygning samt 
sklgard og plassen, 36 tylfter bord, 30 tylfter bakved, 600 skru fot ( ?) 

store, sklgarden samt innhengningen rundt haven, 1 Daust I Da med plan
ker, bjelker og lekter til byens befestning. 

Alt tU en samlet verdi av 578 - . 
Helle skaden 1023 - 1 - lB. 
1 husmann, Kristen Dallen gjor arbeide I garden. 
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Nr. 492. Bach0/ne, Weigmester Peter. 
Skaden anf01't under nr . 465. 

Nr. 493. Moe, Arent. 
Av j ienden /on)oldt skade: 

1 td. bygg, 4 tdr. havre, 3 sauer, matvarer. 
Alt til en samlet verdi av 12 - 1. 

A v vih'e egne soldateJ' lorvaldt skade: 
G[ inder , steder og gjerder oppbrent, 12 lass hay. 
Tilsammen en verdi av 16 -. 
H eile skaden pA. ga rden tilsammen 28 - 1. 

Nr. 494. Ilf;Jybye, Lod·uig. 
Bruker halvparten. 

Av /ienden f01" voldt' skade: 
Skade J?A. gardens hus, gjerdesgarden, kornstaurer m. v. 1 % td. bygg, 

5 tdr. havre, 1 hest, 2 kyr, 13 smate, .gardsredskapel', klrer og matval'er. 
AIt tU en samlet verdi av 50 - 1 - 12. 

A v v etre egne soldater lorvoldt skade: 
12 lass hoy til en verdi av 6 -. 
Verdi tIIsammen 56 - 1 12. 

Nr. 494. 
Bruker andre halvparten. 

A v /ienden /01'"1}oldt skade: 
Skade pi\. gjerdesgarden, husene m. V ' I 3 tdr. bygg, 8 tdr. ha vre i hal

men, 4 lass halm, 1 hest, 4 kyr, 14 smafe, gal'dsredskapel', matvarer. 
Alt til en sam let verdi av 68 - 2. 

Av v are 6.Qne soldat61' jorvoldt skade: 
20 lass hoy til en verdi av 10.- . 

Heile skaden tilsa mmen 18 - -. 

Nr. 495. Nyhus, Niels. 
A v jienden jorvoldt skade: Ingen. 
A v vdr e egne soldater jor 'lJoldt skade : 

14 lass hoy til en verdi a v 1 - . 

Nr. 496. Engen, Thomas. 
A v jien den jorvoldt skade: Ingen. 
A v vdre egne 801dater jOTvoldt skade: 

24 lass hoy, 1 td. havre, tilsammen en verdi av 13 f 

Nr. 497. 

Nr. 498. 
Ingen skader . 

Ki0saas. 

Rol/stad. 
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Nr. 499. Vossilien. 
A v fienden farvaldt skade: 

10 lass hey, 3 kyr, 3 sauer, gardsredskaper, sengklrer. 
Alt til en sam let verdi av 1M - . 

A v vdre egne saldater farv aldt skade : 
20 lass hey til en verdi av 10 - . 
H eile skaden tilsammen 33 - - . 

Nr. 500. 0ydal) Hover. 
Av fiend en farvaldt skade: 

1 ku, 1 hest, 3 slaktede naut, 1 sal og bissel. 
At! til en verdi av 18 - . 

Ingen skade av vdre egne saldate)·. 

Nr. 501. Knudset) Sivert . 
A v fienden farvaldt skade: 

1 ku, 1 eks, gardsredskaper, g a nklrer, ull og lin, matvarer. 
Alt til en samlet verdi av 28 - . 

Ingen skade av vdre egne. 

Nr. 502. Wasdal) Ole. 
A v fienden farvaldt skade: 

1 td. bygg, 1 td. havre, 30 lass hey, 3 kyr, 1 kvige, 8 smflJe, gardsled
skaper, sengklrer, matvarer. 

Alt til en samlet verdi av 47 - 1. 

Ingen skade av vdre egne. 

Nr. 503. 

Nr. 504. 
Ingen skader. 

Nr. 505. 

Stockdal. 

H aasetl!) fne. 

Lien) 0de. 
Av fienden farvaldt skade: Ingen. 
Av vdre egne saldater jarv oldt skade : 

11 lass hey til en verdi av 5 - 2. 

Nr. 506. Sl!)rness. 
Ingen skader. 

Nr. 507. Roden) Peder. 
A v fienden farvaldt 'skade: 

1 td. bygg, 4 tdr. havre, 12 la ss hey, matvarer. 
Alt til en samlet verdi av 18 - 1. 

A v vdre egne sol dater jarvaldt skade: 

1 bat slatt istykker, fiskeredskaper, tau. 
Tilsammen en verdi a v 6 - . 
Heile skaden tilsammen 24 .- 1. 
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Nr. 408. Follien) Ole. 
Av fienden: Ingen skader. 
A v vdre egne soldate?': 

15 lass h0Y til en verdi av 7 - 2. 

Nr. 509. 
A v fienden: Ingen skader. 
A v vd?'e egne soldate,-: 

Fossen) Peder. 

15 lass h0Y til en verdi av 6 - 2. 

Nr. 510. Nressvold) Lars. 
A v fienden !o,-voldt skade: 

1 td. bygg, 4 tdr. havre, 1 ku, 2 sauer, 1 hoppe, 1 0ks, 1 hanc'lkvern, 
gangklrer, matvarer. 

Alt til en samlet verdi av 25 - 3. 
A v vdre egne soldater: 

20 lass h0Y til en verdi av 10 -. 

Heile skaden tilsammen 35 - 3. 

Nr. 511. 
Ingen skader. 

Nr. 5i2. 
A v fienden: Ingen skader. 
A v vdre egne soldater: 

Voldaas. 

F0llen) Joen. 

10 lass h0Y til en verdi av 5 - . 

Nr. 513. Aasum. Brukes av Petter Dreier. 
A v fienden forvoldt skade: 

16 lass h0Y til en verdi av 8 - . 
Av vdre egne soldater: Ingen skader. 

Nr. 514. 

Nr. 515. 

Nr. 516. 
Ingen skader. 

Nr. 517. 
A v fienden: Ingen skader. 
A v vdre egne soldate,-: 

Wassaas. 

Aasen. 

Bacheland. 

Bacheland. 

Generaltollforvalter Treschovs skade, gardens hus i grunn nedbrutt og 
fert til Kristiansten, tern mer og materialer til et nytt hus's oppbyggelse 
som lA. i byen. 

Skaden anfert tilsammen 173 -. 

53 



Nr. 518. 
A v jienden: Ingen skader. 
A v v4re egne soldater: 

0steraas. 

Oberst von del' Ostens oppgave over skade for nr. 481 og 517 : 
1 hus pA Mollenberg nedbrent, 1 stor reisebAt, ruinert og bortf0rt fra 

nesset, 20 ldr. bygg, 50 tdr. havre, 3 tdr. rug, 30 lass halm, 100 lass hoy. 
Alt til en samlet verdi for 294 - . 

Videl'e ,anfores nedenfor den skade grunnsittel'ue av Bakklandets sogn 
80m svarer grunnleie til nr. 516, 517 og 481 hal' Udd ved at deres hus etter 
0vrighetens ordre ble nedbrutt. T0mmeret ble fort til Kristiansten og 
andre befestninger. 

Enhver hal' angitt sin skade som f01ger: 
Av vdre egne foUe: 
Nr. 1. Lars Nielsen 

OIle Eriksen • 2. 

• 3. 

• 4. 

• 5. 

• 6. 

• 7. 

• B. 
» 9. 

• 10. 
» 1I. 

• 12. 
» 13. 
» 14. 
» 15. 

• 16. 

• 17. 
» lB. 

• 19. 
» 20. 

• 2I. 
» 22. 
» 23. 
» 24. 
» 25. 
» 26. 
» 27. 
» 2B. 

Olle Joensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Olle Einersen 
Einar Sivertsen ... ..... . ... .. ... . . .. ...... .. . 
Perder Olsen, kj0rer ..... . ................. . 
Klerstin Hansdatter 
Lorents Kipper ....................... . . . ... . 
Joen Henningsen ....... .... ............ . ... . 
Erich Thomassen 
Andreas 8nekker 
OUe Erichsen 
Joen Larsen ..... ................... . ... . .. . 
One Halvorsen ....... ..... ........ . .. . ..... . 
Andreas Pedersen 
Jonas Iversen ................... . . . .. . . . .. . 
OIle Olsen ............ . .... .. ............ . . . 
8irl 8ivertsdattel' .... . ...................... . 
Anne, Johan Paulsens ....................... . 
Elias Eliassen ........................ . .... . 
Michel Larsen ............. .. .............. . 
Johan Evensen ............................. . 
Peder Ingebrigtsen .. . . ..................... . 
Simen Andersen ......................... . . . 
Dorthe Bi0l'nsdatter ................. . ..... . . . 
Anders Pedersen, Tyholt ........ . ...... .. . .. . . 
Hagen Michelsen .... ........ . ..•. ........... 
Niels Nielsen .. .. ... .. ......... ... . .. .. . . ... . 

40 »- » 
30 » - » 
36 » - » 
15 »- » 
40 »- » 
26 »- » 
20 »- » 
16 -» - » 
60 -» » 
90 -» - » 
70 »- » 
50 » - » 
60 - » -, 
30 - , - » 
40 » - » 
32 » - » 

140 - » - » 
300 - » - » 
200 - » - » 

40 -, -» 
60 -» - . 

300 » - » 
20 -» -» 
30 -» -» 
12 -» -» 

200 > - » 
30 
16 

» - » 
»- » 

» 29. OUe Rasmussen, smed ...... . " . ..... . ..... . 120 - » - , 
» 30. Berette, Lars Larsens ..... .. . ' ....... .. .. . . .. . 30 »- » 

• 3I. Torchel Christophersen .. .... . .... ....... . .. . 15 -» - » 
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• 
• 
• 

32. 
33. 
34. 

Olle Skrredder ...............•........•.•... 
Peder Olsen, klokk er ... .... .. .• ............. 
Bent Smed .............................•. , .. 

» 35. Thran J ensen ................ . •.........•.... 
» 36. Knud Olsen 
» 37. P eder P edersen, T yhalt .................•••.. 
» 38. Lars J oensens eoke ........ . .••••.. . .. . .•••.. 
» 39. Nils Thoresen .... , .........•..........•.• . . 
» 40. One Olsen ..................•........ ... •... 
» 41. Niels J acobsens eok e .. .... ..••.. . ..... . ..... 
» 42. Morten Holm ... . .............. .... :., .••.... 
» 43. OIle Tyset ................ .. ..... .... ..• . ... 
» 44. Elling Pedersen ............ . ...........•.... . 
» 45. Jonas Olasen, snekker ............ .....•.... 
» 46. Erich Joensen .... ... .... .. ................ . . 
» 47. Luchas Frandsen ........................... . 
» 48. Soren Bradset ............ . ...........•.. ... 
» 49. Kirsten Nielsdatter ..... . ..••.. . ....•••...... 
» 50. Olle Erichsen 
» 51. Rasmus Leren ......... ..• •....... .. ........ 
» '52. Elisabeth Nielsdatter . . .. •. . ..... ..•......... 
» 53. La rs Joensen ........... .. ........••......... 

• 
» 
» 

• 

54. 
55. 
56. 
57. 

OUe Christophersen ......••.. ... ...••..•..... 
Niels Olsen 
Ivar Pedersen, kjorer .. ...... .. ....••.... .. ... 
Joen Pedersen, vekter ..........•............. 

» 58. Ingeborg, Anders Olsens ..... ..•. ........... 
» 59. Tetgel, bruderhuuset ....... ... .•............ 
» 60. Cars Larsen ' ................ . ••.......... . .. 
» 61. Sirt Hermandsdatter ... . . . .. . •.•... . . .. ..... 
» 62. Hans Erichsen . ..............•.............. 

- » 
150 » - » 

40 ·- • -, 
40 -. -. 
40 »- » 
40 · -. 
60 - . - . 
30 - , - . 
50 -. -. 
20 -» -. 

200 -.-» 
30 • - » 
42 · - . 
80 · - . 
30 -. -. 

150 - . - » 
80 - . - . 
20 -. - . 
16 - , - . 
80 · -. 
16 - . - . 
40 · -, 
40 »- • 
70 »- • 

120 - . - . 
50 · -. 

100 · -. 
50 - » - . 
30 -» -. 
40 - » - » 

50 - » -, 

2687 ->-> 

Nr. 519 Elsetter. med Singsager Joens Petter Joch. 
A v jienden jorvoldt skade: 

16 stkr. fe som han av frykt for fienden hadde f0rt til Byneset, 3 hester. 
Tilsammen en verdi av 136 - . 

Av v4re egne so ldater: 
Gardens hus med innredning, gjerdene om garden, gardens heile avling 

av h0Y og korn likesA. halmen innfort til byen og endel oppbrent, 16 kyr, 
kveg og oksen fort til militsen og slaktet. skade pii husgerA.d og buskap. 
kjokkentoy og jernkakkeiovner, gardsred~kaper og kornstaurer, husene 
pA. plassen Vollen som ligger under garden, gjerdesgarden, 3 tdr. bygg 
og 7 tdr. havre pa samme plass, gardens hestehage m ed hus. 
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Alt til en verdi av 3612 - . 
Heile skaden 371,8 - . 

Nr. 520. Bratzberg, Clement. 
Av fienden /orvoldt skade: 

Matvarer til en verdi av ~2 - 2. 
A v vd.re egne soldater: 

10 tdr. havre i h almen, 60 lass hoy, 3 lass halm, gardsredskaper av 
s leder og greier t il en samlet verdi av 51 2. 

Heile skaden 94 - . 
1 husmann pA garden Dalan sval'er arbeide til garden. 

Nr. 521. Stendal!. 
Eies og brukes a v radm. Holst. 

A v /ienden /orvoldt skade: 
'% stabel bord, 30 tdr. bygg, 16 tdr. halvbygg, · 50 tdr. Havre, 30 lass 

halm, 66 lass hoy, gardsredskaper og husgerAd. 
Alt til en samlet verdi av 302 - 2. 

A v vetre egne soldater: 
13 tdr. h avre, 4 lass ha lm, 114 lass hoy, alt til en samlet verdi av 78. 2. 
Heile skaden 381 - . 

Nr. 522. Leren. 
(Brukes a v no en oppsitter e. 1. Oleto. 

Av /ienden /orvoldt skade: 
Skade pA bordkledning, planker og gjerdesgarden, 5 tdr. bygg, 24. tdr. 

havre, 12 lass halm, 80 lass hoy, 2 kyr, 2 hester, 2 sauer, husgerAd, gards
redskaper og matvarer, til en samlet verdi av 157 ~'l. 

A v vetre egne soldater: Ingen skader. 

Nr. 522. 

Av /ienden /orvoldt skade: 

Leren. 
2. Bache. 

6 tdr. bygg, 16 tdr. havre, 8 lass halm, 60 lass hoy, 1 hest , 2 kyr, 1 
kvige, 2 sauer, 1 gjet, gardsredskaper, matvarer. 

A lt t il en samlet verdi av 95 - . 
Av vd.re egne soldater: Ingen skader. 

Nr. 522. 

Av /ienden forvoldt skade: 

Leren. 
3. Olle. 

5 tdr. bygg, 10 tdr. havre, 8 lass halm, 60 lass hoy, 2 hester, 2 kviger, 
7 smMe, gardsredskaper og matvarer, alt til en samlet verdi av 95 - . 
Av vdre egne soldater: Ingen skader. 
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Nr. 523. Udleren. 
(Dragonkvart er) . 

Skade pa garden, 2 store hus, forbuer og 1 t0rkeskur nedbrutt, skade 
pa de 0vrige h us av bordkledningen og innredningen, hAtsvoger, gards
redskaper samt gjerdesgard, hoy ira Udleren, Blachlien, Kastbrochen og 
1 spd. i Faaldalen, 648 lass, 135 tdr. havre, 40 tdr. bygg, 18 tdr. halvbygg, 
60 lass ha lm, 4 kyr, 4 k viger , 1 hest, 8 svin, 6 sauer, endel duel', hells og 
gris, alt til en sam let verdi av 1057 - •. 

A v vdre egne soldater: 
1 stor sjobrygge pa Bakkla ndet med pakkbuer, innredning og videre 

trefang tekket med taksten, 37 tyivter temmer, 12 store syller innfort til 
befestningen la ngs elven, 52 lass hoy, alt til en verdi av 650 - . 

Heile skaden 1707 - f. 

Nr. 524. Sundland. Michel. 
A v fienden !orvoldt skade: 

10 tdr. havre, 6 lass halm, 26 lass hoy, 1 hest, 2 ungnaut, 2 svin, 4 hens, 
sengk lrer, mannssal med bissel, matvarer. 

Alt til en sam let verdi av 50 - . 

A v vare egne so ldater : 
6 tdr. havre, 16 lass h ey, tllsammen en verdi av 11 - . 
H eile skaden tilsammen 67 - . 

Nr. 524. Sundland, Bernt Rieber. 
A v fienden forvoldt skade: 

20 tdr. havre , 8 lass halm, ! mannssal , senklmr. 
Alt til en samlet verdi av 38 - . 

A v vdre egne so ldater: 
40 lass hey til en verdi av 20 - . 
Heile skaden tilsammen 58 - . 

Nr. 525. Digre, Lars. 
A v fienden forvoldt skade: 

1 kobberkjel til en verdi av 2 - . 
A v vdre egne soldater: 

8 tdr. havre, 3 lass ha lm, 90 lass hey, gardsredskaper, av seier og rep. 
Alt t il en sam let verdi av 62 - . 
Heile skaden 64 - . 

Nr. 526. R0lstad, Rolf. 
A v fienden forvo ldt skade: 

8 lass hey, 1 hest, kl rer, g reier og rep, matvarer. 
Alt til en verdi av 22 - f. 

A v vdre egne so ldater : 
19 lass hey, gardsredskaper, tilsammen 12 - . 
H eile skaden tusammen 34 - f. 

57 



Nr. 527. Qvdl, Lars. 
12 lass hoy, 1 td. h avre, gardsredskaper og matvarer. 
Alt tll en samlet verdi av 13 - 2. 

Av vd.re egne soldater: 
3 tdr. havre i halmen, 24 lass h0Y. gardsredskapel'. 
Alt til en samlet verdi av 11 - 2. 
H eile sk aden 31 - . 

Nr. 528. Setter. (Enken). 
(Dragonkvarter) . 

A v fienden forvoldt skade: Ingen. 
A v vdre Bune 801dater: 

10 tdr. havre i hal men, 4 lass halm, 60 lass h0Y. 
Alt til en samlet verdi av 41 - . 

Nr. 529. Raadlie, Joen. 
(Dragonkvarter). 

A v fienden !or'voldt skade: Ingen. 
A v vd.re egne soldater : 

58 lass hoy til en verdi a v f 9 - . 
1 husmann, Michel Needbroen h al' lidd skade av vdre egn e soldater: 

2 tdr. hav re, 3 lass hoy, tilsammen en verdi av 4 - 2. 

Nr. 530. Echle, Peder. 
A v /ienden jorv olclt skade: 

Skade pA husene, gjerdesgarden, 2 tdr. bygg, 30 lass hoy. 3 k y r, 1 ung
hest, gardsredskaper, alt til en samlet verdi av 54 _ . f . 

A v vdre egne soldat er: 
2 tdr. havre, 8 lass hoy til en samlet verdi av 1 - . 
H eile skaden for hans part 61 - 2. 

Nr. 531. Blecken, Anders. 
A v /ienden /orvoldt skade: 

Skade pA. g jerdesgarden og husene, 4 tdr. bygg·, 9 tdr. havre, 6 lass 
halm, 52 lass hoy, 2 hester, 7 kyr, 1 kvige, 1 svin, 16 smAfe, gardsred
skaper, sengklrer, matvarer, alt til en samlet verdi all 130 - 1. 

A v vare egne soldatel·: Ingen skadel'. 
1 husmann, OUe, arbeidel' t il garden. 

Nr. 531. Blechen, [ver. 
A v liettden IOTvoldt skade: 

Skade pA. husene, g jerdesgarden e m . v., 4 tdr. bygg, 12 tdr. havre, 6 
lass h a lm, 52 lass hoy, 2 h est er, 5 kyr, 2 kviger, 1 svin, 16 s mMe, m at
varer, a lt til en samlet verdi av 1£6 - f . 
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A v vdre egne soldater: 
8 lass h0Y til en verdi a v 1, - . 
Heile skaden tilsammen 130 - 2. 

Nr. 532. N eer Leer·en. 
(Bruker halvparten). 

Av /ienden /orvoZdt skade: 
Skade pA husene, bordkledningen og gjerdesgarden, 3 tdr, bygg, 60 lass 

h0Y, 6 lass halm, 2 kviger, 1 avin, 4 sauer, matvarer, 
Alt til en samlet verdt av 83 - 1. 

Nr. 532. N eer Leeren. Olle Ingebrigt. 
(Bruker andre halvparten) . 

Av /ienden /oTvoldt skade: 
3 tdl'. bygg, 10 tdl'. havre, 6 lass halm, 60 lass h0Y, 1 hest, 1 ku, 1 svin, 

matvarer, alt til en samlet verdi av 61 - 3. 
A v vdre egne soldater : Ingen skader, 

Nr. 533. Foldal. 
(Brukes av enken). 

Skaden anfert under n1'. 523, 

Nr. 533. Foldal. Hendrich Schi0t. 
Av /ienden /orvoldt skade: 

Skade pA husene av derer, bordkledning og lofter, skigarden, 3 tylfter 
t0mmer oppbrent, 8 tdr. bygg, 24 tdr. havre, 60 lass h0Y, gardsredskaper 
og husgerAd, tilsammen 15£ - . 
Av v4Te egne soldater: 

1 stort naust ilIa, innhegnet have, jernkakkelovn, 12 lass hey. 
Ait til en samlet verdi av 306 - . 

Heile skaden ,tilsammen 458 - . 

Nr. 534. Tombset, Anders. 
Gardshusene ruinert, bordkledningen og det meste av skigarden, 12 tdr. 

bygg, 30 tdr. havre, 16 lass halm, 80 lass halm, gardsredskaper. 
Alt til en samlet verdi av £08 - . 

A v vU1'e egne soldate1': Ingen skader. 

Nr. 535. Naro, Peder. 
A v /ienden /orvold t skade: Ingen. 
Av vdre egne soldater: 

10 tdr. havre i halmen, 5 lass halm, 60 lass hoy. 
Ait t il en' samlet verdi av 1,1 - 2. 
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Nr. 536. Naro, Lars. 
Av lien den lorvoldt skade: Ingen. 
Av vare egne soldater: 

30 lass hoy, 4 tdr. bygg, 8 tdr. havre, tils. en verdi av 36 -. 

Mag. Jens Parelius bruker i samme gard (nr. 536) lJ2 spand. 
Av lienden lorvoldt skade: 

Angir sin skade pa sin benificerede tiende i Verdalen, 12 tdr. bygg, 20 
tdr. havre, smatiende. Videre angir han a ha mistet sine tiender av 4 
predio som er: Stop i Verdalen, Aalberg i Inderoen, Gimse i Melhus, 
Lave i Storen sogn, tils. 3%, tdr. bygg, 7l1z td. havre, videre skade pll. 
garden, alt til en samlet verdi av 136 - 2 - 18. 
Av vare egne soldater: 

BorUatt 6tylvter tommer til byens befestning, videre et nyU hus pa 
Bakklandet som ble taU til brenneved pa Munkholmen, 36 lass hoy. 

Tilsammen en verdi av 40 - . 

Nr. 537. Steene, Peder. 
Av lienden lorvoldt skade: 

5 tylfter tommer, 2 hus, loftene av de andre husene, gjerdesgarden, 10 
tdr. bygg, 36 tdr. havre, 14 lass halm, 68 lass h0Y, 9 kyr, 30 smafe, 2 unge 
hester, gardsredskaper, sengklrer og matvarer. 

Alt tilsammen en verdi av 251 - 3. 
Av vare egne soldater: 

12 lass hoy til en verdi av 6 -. 
Heile skaden tilsammen 257 - 3. 

Nr. 538. Oversteene, Peder. 
Av lienden lorvoldt skade: 

Gjerdesgarden oppbrent, 50 lass hoy, tilsammen 35 -. 
Av vare egne soldater: 

30 lass hoy til en verdi av 15 -. 
Heile skaden 50 -. 

Nr. 539. 

Av fienden lorvoldt skade: 

Moholt, Anders. 
(Br. halvparten). 

Gardsredskaper og sleder, sengklrer og matvarer tils. verdi av 18 -. 
Av vare egne soldater: 

2 hus pa garden, den halve gjerdesgard og 20 tylvter fort til Kristian
sten, 18 tdr. havre i halmen, 8 lass halm, 60 lass hoy. 

Alt til en samlet verdi av 101 -. 

Heile skaden tilsammen 119 
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Nr. 539. Moholt) Frantz. 
Av fienden jorvoldt skade: 

Gardsredskaper og matvarer tilsammen 9 ~. 
2 tylfter hustommer, 16 tdr. havre, 6 lass halm, 60 lass hoy, 12 lass ved, 

4 rep, alt til en samlet verdi av 61 ~2. 

Heile skaden: 70~ 2. 

Nr. 540. Stafne. 
Av jienden forvoldt skade: Ingen. 
Av vare egne sol dater : 

4 hus nedbrutt og brukt til brennevd, skade pa gjenstaende hus, gjerdes
garden oppbrent, 18 tdr. bygg, 48 tdr. havre, 32 lass halm, 40 lass hoy. 

Alt til en samlet verdi av 849 ~ 2. 

Nr. 541. 0fre Stafne. 
Av fienden forvoldt skade: Ingen. 
Av vare egne soldater: CAv de sondenfjelske dragoner): 

8 tdr. bygg, 40 tdr. havre, 20 lass halm, 10 lass hoy. 
Alt til en samlet verdi av 138 ~. 

Nr. 542. Halset. 
Av fienden forvoldt skade: Ingen. 
Av vare egne sol dater : 

Skade pa husene og innredningen, 20 tdr. bygg, 48 tdr. havre, 28 lass 
halm, 100 lass hoy, alt til en samlet verdi av 201 

Nr. 543. Selsbach. 
Av fienden forvoldt skade: Ingen. 
Av vare egne soldater: 

Husene skadet, gjerdesgarden nedrevet, 50 tdr. havre, 24 lass halm, 20 
tdr. bygg, gardsredskaper, alt til en samlet verdi av 155 - 2. 

Nr. 544. Kiostad. 
(Br. av enken). 

Av fienden jorvoldt skade: Ingen. 
Av vare egne soldater: 

Skade pa dorer, skigarden og kornstaurer, skade pa et nost i !la, mur
stein pa samme sted, 12 tdr. havre, 4 lass halm, 80 lass hoy. 

Alt til en samlet verdi av 204 ~. 

Nr. 588. Hestehagen. 
Ingen skader. 

Nr. 589. Almaasofne) Joen. 
Av fiend en jorvoldt skade: 

1 hest, 1 sal med bissel, 1 hud, tilsammen 7 ~ 1. 
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Nr. 590. Espaas. 
Ingen skader. 

Nr. 59l. Raaen, Haftor. 
Av /ienden fOTvoldt skacle: 

1fz td. bygg, ljz td. havre, 1 hest med kl0vtOY, husgenld. byggmel. 
Alt til en samlet verdi av 12 - 3 - 12. 

A v vd.re egne 8oldater: 
9 tdr. havre, 4 lass halm, 30 ]ass hey. gardsredskaper. 
Tilsammen en verdi av 34 -. 
Heile skaden tilsammen 46 - 3 12. 

Nr. 592. L eeragerslet. 
Ingen skader. 

Nr. 593. Slupen. Thomas Homands enke. 
Av /ienden /or'Voldt skade: 

8 tdr. bygg, 40 lass hoy, gardsredskaper og husgel'Ad . 
Tilsammen en verdi av .qS - 1 . 

Av vdre egne soldateJ'; 
30 lass hoy til en verdi av 15 - . 
Heile skaden tilsammen 58 - 1. 

Nr. 594. Halset0fne. 
Ingen skader. 

Nr. 595. Sundlands0 flte. 
Av fienden !orvoldt skade: 

5 tdr. bygg, 6 tdr. 'havre, 5 lass halm, 40 lass hoy. 
Alt til en samlet verdi av 42 - 3. 

A v vdre egne solda ter: 
6 lass hoy til en verdi av S - . 

Heile skaden tilsammen 45 - 3. 

Nr. 596. Hafsteen0fne. 

Nr. 597. Jerven. 

Nr. 598. Rosslie. 

Nr. 599. Greistad. 
Ingen skadeJ·. 
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Nr. 545. Moe, a"ldbrand. 
Av fienden !orvoldt skade: 

4 tdr. havre, 2 kyr, 2 kviger, 5 sauer, 40 lass h0Y, husgerAd og kl rer. 
matvarer. r ede penger (4 - .). 

Tilsammen en verdi av 5.q - 3. 

Nr. 546. Engelsaas, Joen. 
Av /ienden /orvoldt skade: 

30 lass hay, 1 hest, 2 kyr, 1 kvige, 5 s mafe, h usgerAd, gal'dsl'edskaper, 
matvarer, tUsammen en verdi av 45 - s. 
I ngen skade av vdre e.Qne. 

Nr. 547. Rolstad, Ole. 
A v fienden forvoldt skade: 

1 td. bygg, 5 tdl'. havre, 40 lass hey, 5 kyr, 2 kalver, 12 sm life, gards· 
l'edsk aper, sengkl rer og matvarer, tilsammen en verdi av 66 S. 

I ngeu skade av vdre egne : 

Nr. 548. Fiermstad, Peder. 
Av fienden jorvoldt skade: Ingen. 
A v vdr e egne soldater : 

10 lass hey Ul en verdi av 5 - . 

Nr. 549. Bruroch, Olle. 
Av /ienden /orvoldt skade: 

8 lass hay, matvarer . tilsammen 10- ". 
A v vdre egne soldate1' : 

2~ td. havre, 15 lass h0Y, 4 s.leder, tilsammen en verdi av 13 - ". 
Heile skaden tilsammen 24 - . 

Nr. 549. BrUToch, J oen. 
A v fienden forvoldt skade: 

1 td. halvbygg, 10 lass h0Y, 1 h est , gardsredskaper og matvarer 
Tilsammen en verdi av 23 - . 

A v vd1'e egne soldater: 
20 lass h0Y til en verdi av 10 - . 

Heile sk aden t ilsammen 33 - . 

Nr. 550. Echle, 0de. 
A v fienden for·vold t skade: 

Skade pi gjerdesgarden, 10 lass h0Y, tilsammcn 21 
I nge1t skade av vdre egne. 

Nr. 550. 

Av fienden forvoldt skade: 

Echle, Jens. 
(Bruker 2 "'re). 
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20 lass h0Y til en verdi av 10 - . 

Ingen skade av v('l.re egne. 

Nr. 551. Gisvold, Carl. 
A v fienden torvoldt skade: 

Skade pa gjerdesgarden, 4 tdr. bygg, 2 tdr. havre, 18 lass h0Y, 1 hest, 
1 hoppe, 6 kyr, 2 kviger, 2 sVin, 11 smAie, gardsredskaper. 

Alt til en samlet verdi av 70 - . 

Av vare egne solda.ter : 
6 lass h0Y til en verdi a v 3 - . 
Heile skaden tilsammen 73 --. 

Nr. 552. Lien, Lars. 
A v tienden forvoldt skade: 

Skade pa husene og gjerdesgarden, 6 kyr, 2 ungna ut, 18 smafe, 1 ung-
hest. 44 lass h0Y, 1 kil'keslede, matvarer. 

Alt til en samlet verdi av 77 - f . 

Av vare egne soldater: 
6 lass h0Y tn en verdi av 3 - . 
Heile skaden tilsammen 80 - 2. 

Nr. 553. Lien, IlJde. 
Av tienden /orvoldt skade: 

441ass h0Y til en verdi av 22 - . 
Av vare ~gne soldater: 
24 lass h0Y til en verdi av 12 - . 

Heile skaden tilsammen 34 - . 

Nr. 554. Qvam. Enken. 
Av /ienden jorvoldt skade: 

2 fj0S, 1 h0ybu, skade pa bOl'dkledningen, . gjel'desgal'd og planker om 
garden, 5 tylfter hust0mmer, 4 syller, gardsredskaper, kornstaurer og 
sleder oppbrent, 16 tdr. bygg, 6 tdr. halvbygg, 30 tdr. havre, 16 lass halm, 
64 lass h0Y, 3 hester, 8 kyr, 2 kviger, 6 svin, 12 smAfe, kalkuner og 
smah0ns, stoler og annet husgerA.d, alt til en verdi av 384 - . 
A v vare egne soldater : 

10 tdr. havre, 4 lass halm, 40 lass h0y, alt tli en verdi av Uls. 37 - . 
Heile gardens skade tilsammen 421 - . 

Nr. 555. Bierchen, Jens. 
A v fienden forvoldt skade: 

3 tdr. bygg, 8 tdr. haYre, 5 lass halm, 16 lass h0Y, 6 kyr, 1 kvige, 17 
smAie, gardsredskaper, a lt til en samlet verdi av 64 - 1. 
Av va1'e egne solda.ter: 

8 lass h0Y til en verdi av 4 - . 
Heile skaden tilsammcn 68 - 1. 
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Nr. 556. 

Av /ienden forvoldt skade: 

Eggen, Iver. 
(Dragonkv arter). 

Skade pA. husene, bordkledningen, innredningen med rarer, lofter m. v., 
samt gjerdesgarden oppbrent, 20 tdr. bygg, 45 tdr. h avre, 24 lass halm, 
90 lass hoy, 4 svin, gjess og hons, gardsredskaper av vogner, sleder og 
ploger, snekkerredskap, husge:-A.d, m atvarer, buskap. 

AU til en sarolet verdi av 1,15 - . 
Av vare egne 8oldater: 

40 lass hoy til en verdi av 20 - . 
Heile skaden tilsammen 495 - . 

Nr. 557. Neder Stubben. 
Av /ienden forvoldt skade: 

Gjerdesgarden ruinert. 8 tdr. bygg, 20 tdr. havre, 12 lass halm, 50 lass 
h0Y, 2 hester, gardsredskap, alt til en samlet verdi av 100 -. 
Ingen skade av vare egne. 

Nr. 558. Blochlie. Enken. 
Skaden for denne gard er fort under 523. 

Nr. 559. Olver Stoben, Pedel·. 
Skaden for denne gard er fort under nr. 581. 

Nr. 560. Sundland, Peder. 
Av /ienden /orvoldt skade: 

3 tdr. bygg, 8 tdr. havre, 4 lass halm, 24 lass hey, 1 hest, 5 kyr, 1 
gj0svin, 15 smA-fe, gardsredskaper, tilsammen en verd av 70 - 3. 
A v vare egne soldater: 

11 lass h0Y til en verdi av 5 - ~. 

Heile skaden pA garden 76 - 1. 

Nr. 561. Kastbrcechen. 
Skaden av avling anf0rt under nr. 523. 

Nr. 562. Stochen. Enken. 
Av /ienden /orvoldt skade: 

Skade pa l ' fj0S og en heybu, de 0vrige hus's tak og bordkledning revet 
av og !oPPbrent, likesA skigarden, 1 sag, 6 tdr. bygg, 12 tdr. havre, 10 
lass halm, 46 lass h0Y, 1 ku , 1 kalv, 1 svin, 3 h0ns, sleder og redskap. 

Alt til en samlet verdi av 11S - » - 1~. 

A v vure egne soldat6T: 
4 lass hey, 4 kyr, tilsammen en verdi av 16 _. 
Heile skaden tilsammen 128 - » - 12. 
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Nr. 563. Stochen) Isach. 
Av lienden jorvoldt skade: 

Skade pa gjerdesgarden, husene oppbrent, 3tdr. bygg, 8 tdr. havre, 6 
lass halm, 32 lass hoy, alt til en samlet verdi av 87 - 3. 
Av va1'e egne soldate1': 

16 lass hoy til en verdi av 8 - . 
Heile skaden tilsammen 95 - 3. 

Nr. 564. Steen0fne) 0de. 
Av lienden lorvo ldt skade: 

Skade pa gjerdesgarden, 1 hoybu ruinert, 40 lass hoy. 
Tilsammen til en verdi av 36 - . 

Ingen skade av va1'e egne. 

Nr. 565. Loholt) Ingebrigt. 
Av lienden lorvoldt skade: 

Skade pa husene og bordkledningen, gjerdesgard oppbrent, 5 tdr. bygg, 
12 tdr. havre, 8 lass halm, 50 lass hoy, 4 kyr, 5 ungnaut, 2 svin, 20 smafe, 
gardsredskaper, husgera d, matvarer, alt til en samlet verdi av 126 _. 
Av va1'e egne soldater : 

10 lass hoy til en verdi av 5 - . 
H eile skaden tilsammen 131 - 2. 

Nr. 566. Dragvold. 
Av fienden lorv oldt skade: 

Hus utafor garden nedrevet og oppbrent, husene i garden . ruinert pa 
bordkledning og innredning, g.ierdesgard og kornstaurer oppbrent, 4 tylf
ter furustolper, 9 tdr. bygg, 7 tdr. halvbygg, 42 tdr. havre, 2 % td. som
merrog (kjopmannsrug? ), 17 lass halm, 90 lass hoy, 4 hester, 2 svin. 

Alt til en samlet verdi av 459 - 2. 
Av vare egne soldate1': 

9 lass hoy til en verdi av 4 - 2. 
H eile skaden tilsammen 464 _ . 

Nr. 434. Leistad. 
Av lienden lorvo ldt skade: 

2 % td. bygg, 10 12 td. havre, tils. en verdi av 21 - 1 - 12. 
A v vare egne soldater: 

33 la ss h0Y til en verdi av 16 - 2. 
Heile skaden tilsammen 37 - 3 - 12. 

Nr. 567. Hoeeggen) Hans Montanie. 
Av fienden j01'voldt skade: 

Skade pa husene og bordkledningen, gjerdesgard og planker oppbrent, 
kornstaurer og beslagne sleder, 10 tdr. bygg, 50 tdr. havre, 30 lass halm, 
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84 lass h0Y, 4 tdr. rug og commermg, 1 ku, 2 kalver, 1 svin, 18 h0ns, 1 
hest, gardsredskaper, husgerad, sengklrer, matvarer. 

Alt til en verdi av tilsammen 285 - . 
Av vare egne folk: 40 lass h0Y til en verdi av 20 - . 

Heile skaden tilsammen 305 - . 

Nr. 568. Hoem, Ole. 
(Bruker halvparten). 

Av jienden !orvoldt skade: Ingen. 
A v vare egne soldater: 

Gardsredskaper, 10 tdr. havre, 4 lass halm, 50 lass h0Y. 
Tilsammen en verdi av l,8 -. 

Nr. 568. Hoem, Esten. 
(Bruker andre halvparten). 

Av jienden forv oldt skade : Ingen. 
A v vare egne soldater: 

10 tdr. h avre, 4 lass halm, 50 lass h0Y, gardsredskaper. 
Tilsammen en verdi av 48 - . 

Nr. 569. Hafsteen, Ole. 
A v fienden forvoldt skade : Ingen. 
Av 'I.,are egne soldater: 

3 tdr. havre, 50 lass h0Y, gardsredskap, tils. en verdi av 33 -0. 

Nr. 570. Haldseth. 
Skaden er anf0rt under nr. 542. 

Nr. 571. Selsbache. 
Av fienden forvoldt skade: Ingen. 
A v vare egn e soldater: 

12 tdr. bygg, 40 tdr. havre, 24 lass halm, 86 lass h0Y. 
Alt til en samlet verdi a v 142 - . 

Nr.572. Selsbache. 

Nr. 573. ]I;] unchvold. 
Ingen skader. 

Nr. 574. Fi0stad. Ass. Petter Hoyer. 
Av fiend en forvoldi skade: Ingen. 
A v vare egne soldater: 

24 tdr. havre, 23 lass halm, 70 lass h0Y, tils. en verdi av 82 -- 2. 
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Nr. 575. Gierven, Anders. 
Av fienden farvaldt skade: 

1 td. havre, 1 lass hoy, 3 kyr, 8 smiife, 1 hest, sal, bissel ag grime, hus
gerad, gardsredskaper og matvarer, alt til en samlet verdi av 50 - 3 - 12. 

A v vare egne falk: Ingen skader. 
1 husmann, Joen Jerven har lidd skade av fienden nemlig: matvarer til 

en verdi av 6 -. 

Nr. 576. Sium, Joen. 
Av fiend en farvaldt skade: 

2 tdr. bygg, 20 lass hoy, 1 hoppe, 3 kyr, 2 ungnaut, 6 smilJe, husgerad, 
sengklrer, matvarer, rede penger (12 --- ), tils. en verdi av 67 - 2. 
Av vare egne falk: Ingen skader. 

Nr. 577. Rosmoe, 0de. 
Av fienden farvaldt skade: Ingen. 
Av vare egne saldater: 

40 lass hoy til en verdi av 20 - - . 

Nr. 578. Reenaas) 0de. 
Av fienden farvaldt skade: Ingen. 
A v vare egne saldater: 

40 lass hoy til en verdi av 20 -. 

Nr. 579. Leeraas) 0de. 
Av fienden farvaldt skade: Ingen. 
Av vare egne saldater: 

50 lass hoy til en verdi av 25 - . 

Nr. 580. Estenstad) Olle. 
Av fienden farvaldt skade: 

1 td. bygg, 3 tdr. havre, 20 lass hoy, 5 smiife, gardsredskaper. 
Alt til en sam let verdi av 20 - 3. 

Nr. 580. Estenstad) Anders. 
(Bruker halvparten). 

Av fienden farvaldt skade: 

1 td. bygg, 4 tdr. havre, 20 lass hoy, 2 hester, 3 smilie, gardsredskaper. 
Alt til en verdi av 31 -- 1. 

Av vare egne falk: Ingen skader. 

Nr. 581. Risvold. 
Skade pa bordkledningen pa husene samt innredningen, gjerdesgard og 

kornstaurer, 84 tylfter opphuggede bakker (!), 15 tdr. bygg, 30 tdr. 
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havre, 20 lass halm, 120 lass hey, 1 ku, 2 a rskalver, 4 svin, 2 r 1'lhuder, 
gardsredskap, matvarer, alt til en samlet verdi av 29:2 
Av vare egne folk: Ingen skader. 

Nr. 582. T0merhoZt) Lorentz Meiers enke. 
Av fienden f orvoldt skade: 

Skade pa husene, 60 lass hey, tilsammen 38 -. 
Av vare egne folk: Ingen skader. 

Nr. 583. Granaas) Joen. 
A~) fienden forvoldt skade: 

Skade pa husene og g jerdesgarden, 5 tylfter nytt hustemmer, 3 tdr. 
bygg, 10 tdr. havre, 6 lass hahn, 26 lass hey, 4 kyr, 4 ungnaut, 20 smate, 
2 svin, gardsredskaper, sengkl~r, matvarer. 

Alt til en samlet verdi a v 101 -3. 

A v vare egne soldater: 
14 lass hey til en verdi av 7 - . 

Nr. 584. Vadden. 
Ingen skader. 

Nr. 585. F'cerstad) Holger Birch. 

Nr. 586. F'cerstad) H olger Birch. 
Av fiend en forvoldt skade: Ingen. 
Av vare egne soldater: 

12 tdr. bygg, 20 tdr. havre, 14 lass halm, 130 lass hey. 
Tilsammen en verdi av 129 - . 

Nr. 587. OZsvig. 
Lakseverpe. 

Dette er et lite laksefiskeri som Jigger under en liten plass som herer 
under fri bomark. - Denne plass er by ens grunn og Jigger n~r ved byen , 
nemJig i Ita , som er byens frigrunn og ladeplass. - Husene ble etter ordre 
avbrent eller nedrevet da fienden n~rmet seg byen. 

Nr. 1. Enken Aletha Franch, hustru etter avd. Hans J espersen. 
Av vdTe egne folk forvoldt skade : 

En stor vaning med stue, k a mmer, saler og kjekken, 2 etasjes bygning, 
panelt utenpa og inne, tilherende bryggerhus med innmuret bryggerkjel. 
Fjes og kornstaurer, heybu, 2 bakkebuer, 1 firkantet innbygd gard, et 
nytt stabbur, pane It og m a lt utenpa, alt ble oppbrent. 

Bordbenker, skap, derer, porter, las, h engsler, et nytt plankeverk og 
skigard om garden , alt ble borttatt. 
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Heile avlingen av korn samt innkj0pt h0Y. 
Nauster eller sj0buer nedrevet samt en stor del spirer og t0mmer, 50 

tdr. steinkull , slipesteiner, brenneved, 80000 mursteiner og videre sj0red
skap og gal'dsredskap, alt til en samlet verdi av 2400 - . 

Nr. 2. Rasmus BoyesenJ gartner. 
Av vCi?'e egne folk forvoldt skade: 

H ans nyUg oppsatte vaningshus med innredning og paneling, sk orstei
ner og bryggerhus samt bord og b enk eI'. - Innhengning og planker om 
,garden. - 29 tylfter granbord, alt til en sam let verdi av 385 - . 

Nr. 3. Johannes Svendsen. 
A v vCire egne folk jorvoldt skade: 

VAningshus og tilhorende hus m. V., heUe hans eiendom. 
Alt til en samlet verdi av 63 - 2. 

Nr. 4. Pottemaker Michel Clemen.tsen. 
Av vdre egne folk fm'voldt skade: 

Husene samt en oppbygd ovn, all hans eiendom. 
Til · en samlet verdi av 62 --. 

Nr. 5. Enken Gunel, Rasmus Povelsens. 
Av vdre egne folk forvoldt skade: 

Sine fattige hus, alt til en verdi av 35 - . 

Nr: 6. A vdode frue p1'esident BrixJs arvinge1·. 
Av vare egne fo l k for-voldt skade: 

Hennes gard i !la med innredning, a lt panelt utenpa og jnne. Flere 
gardshus, velbygde, hagen med sine plankeverk og gjerdesgarden. 

Alt t il en samlet verdi av 1300 - . 

Nr. 7. Klokkestoperen Otto Moller. 
Av vare egne folk forvoldt skade: 

Hans 2 etasjes hus med kammer, kjokken og innredning, fj0s og andl'e 
gard.shus, innhengnet gard, ned revet eller oppbrent. Hans oppbygde 
smelteovn samt hytten hvori den sto, nedrevet. 

All skade tilsam men 80 - . 

Nr. 8. Gl. Malene Bleeg, kone. 
Av vare egne folk for-voldt skade: 

En enke pa 95 a1' som hal' bodd 55 a1' i !la. Hennes nylig oppsatte hus 
med kjokken, loft og kjeJler. Et gam melt hus med kammer. Fjos, la ve og 
stall, 2 skjul , gje1'desga1'd, alt til en sam let verdi av 180 - . 

Nr. 9. 0 elsviig eller !len - enken Guner. Klokkestopers. 
A v vare egne f01"voldt skade: 
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En fattig enke som har bodd 36 ar ilia. Hennes hus nedbrutt, likesa 
en stor del av hennes boskap, som besto av en lit en vaning med kjokken, 
loft og stue, lave og fjos, samt innredning av bord og benker. 

Alt til en samlet verdi av 100 - . 

Nr. 10. A v gdtte rddmann Friis's enke. 

A v vare egne soldater forv oldt skade: 
Hennes hus og vaning med tilbehor, plankeverket om hagen, 10 tylfter 

tommer, 12 store utleggere, 6 tylfter kjellerplanker, 6 tylfter hugne jeg
terplanker, alt til en samlet verdi av 167 - . 

Nr. 11. M olleren i /len, R einholt F estio. 
Av vare egne jorvoldt skade: 

5 par store mollersteiner og deres jernsegl, hans korn pa marken, en 
stor lave, skade pa husene, gjerdesgarden, 1 sjohus eller pakkbu. 

Alt til en samlet verdi av 336 

Nr. 12. Thomas Molmand. 

A v vare egne jorvoldt skade: 

Hans nye stuehus med kjokken og vrerelsenes innredning, 1 annen stue 
med lave samt stall, alt oppbrent, hele skaden tilsammen 400 --. 

Videre et nytt stabbur med loft, gjerdesgard og planker om husene og 
plassen, alt tilsammen 250 - . 

I det heile tilsammen 650 - . 

Nr. 600. Stafset) Anders. 
Av jienden jorv oldt skade: Ingen. 
Av vare egne soldater: 

6 tdr. havre i halmen, 2 lass halm, 20 lass hoy, gardsredskaper. 
Alt til en sam let verdi av 21 

Nr. 601. Fr0set. 

Nr. 602. UgZen. 
Ingen skader. 

Nr. 603. Sollum) Erich Skanche. 
Av fienden forv oldt skade: Ingen. 
A v vare egne soldater: 

40 lass hoy, 5 lass halm, 12 tdr. havre, rep og sleder. 
Alt til en samlet verdi av 93 -. 

Nr. 604. Houchaas. 
Ingen skader. 
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Nr. 605. Brandhaugen J Joen. 
Av fiend en forvoldt skade: Ingen. 
A v var e egne soldater : 

6 tdr. ha vre, 16 la ss h 0Y, klrer og r edskap t Us. en verdi av 18 - . 

Den skade som fiend en h a r gjort i Strinda presteg jeld er 17977 - » - 22 
VAr e egne folk . . ... .. . . ..... . ......... .. .. .. . .. . . . 36013 - 2 - 18 

Tilsammen 53990 - 3 - 16 

Vi merker oss at fienden hadde vrert pa Strinda i bare 13 
dager. 

FRA KRIGEN 1940-45 

Da fienden br0t inn over oss i 1940, var politiet blant dem 
som f0rst matte orientere seg, og if0lge sin stilling matte det 
f0lge med i meget av det som hendte utover. Det hadde ogsa 
srerlig godt h0ve til a se hvordan folk alminnelig reagerte. 

Overbetjent Bj0rnebo og politikonstabel Lauglo har gitt ei 
utgreiing om dette til bruk for Strinda bygdebok. 

Herr Bj0rnebo skriver: 
Tirsdag den 9. april 1940 kl. 4, kom telefonmelding fra Ut

tmndelags politi mester, Gustav Hoel, til overbetjent Bj0rnebo 
ved Strinda politi om at politimesteren nettopp hadde fatt tele
fonmelding fra politimester Joh. L0chst0er i Trondheim om at 
tyske krigsskip i dette 0yeblikk hadde pasert Agdenes festning 
og sto inn Trondheimsfjorden mot Trondheim. Uttmndelag 
politimester ga ordre om at alle polititjenestemenn ved Strinda 
politi straks skulle m0te i Prins ens gate 2 i Trondheim, hvor 
politikammeret og Strinda politi hadde sine kontorer. 

Pa foresp0rsel til politimesteren om det skulle slaes fly
alarm, svarte han, at politimesteren i Trondheim hadde kon
ferert pro telefon med fylkesmann Odd Klingenberg i S0r-
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Tmndelag, og at de var blitt enig om at flyalarm pa denne tid 
av d0gnet og under denne situasjon ikke ville gagne noe, men 
bare skape panikk. De militrere sjefer i Trondheim hadde alt 
fatt melding om overfaIlet. 

Tyskerne hadde vrert snar i vendingen, for samtalen med po
litimesteren var enna ikke slutt f0r 5 store tyske krigsskip 
svingte syd for Munkholmen og ankret opp pa reden og nord 
for Ladehammeren. Ca. en kvart time etter kom flere tyske fly 
i 2 avdelinger og kretset over Strinda og Trondheim og landet 
i Ilsvika. 

Nattm0rket la over Tmndelag, noen fa kuldegrader, opp
holds vrer, h0ge sn0karmer langs vegkanter og gater, en liten 
maneskalk pa himmelen, gatene nesten folketomme, bare en
kelte mennesker pa veg heim eIler til arbeide, alle ante fred og 
ingen fare, dette var mottakingen av en stor fiende. 

Politiembets- og tjenestemenn m0tte hurtigst pa kontoret. 
En dyster og trykket stemning la over alle. Utsendte patruljer 
kom inn og meldte at tyskerne holdt pa a land sette tropper pa 
Bratt0ra og i Ravnkloa. Troppene sendte straks ut maskinge
vrerposter som tok oppstilling pa Torget i Trondheim, ved aIle 
bruene over Nidelva, og ved krysset av Holtermanns veg og 
N ardovegen. 

Tyske patruljer for rundt med klisterb0tte og store plakater 
med rau tekst som ble klistret opp pa husvegger og plankegjer
der, for a gi detbudskap til det norske folk at tyskerne var 
kommet til Norge for a beskytte landet mot England. Om det 
norske folk sto det, at nordmennene var b0nder som dyrket 
jorda, var troskyldige, tyverier var en ukjent ting. 

Plakatene fikk ikke lang levetid. Allerede ved middagstider 
var de flenget vekk. 

Kl. 8 fm. kom et tysk mitralj0sekompani til Prinsens gate 
2 og opprettet feltvakt i Baptistkirken. Langs begge langveg
ger ble soldatene k0yet i halm, midtgangen ble fyldt med hand
vapen og ammunisjonskasser, pa alteret ble plantet en mitral
j0se som pekte mot hovedinngangen. Politiet matte straks avgi 
et av sine kontorrom med inventar og telefon. 

Flere underoffiserer og menige fors0kte a komme i kontakt 
med politiet, og forsikret at de var kommet til Norge som ven-
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ner og kamerater. Innen h0sten samme ar skulle England vrere 
knust og krigen slutt. Flere skrev opp navnene sine og adres
ser, og inviterte politiet til a bes0ke dem i Berlin, Hamburg 
m. f1. steder i Tyskland. 

K1. 10 form. kom det ordre fra den tyske hrermakta, hvis 
stab hadde tatt kvarter i Hotell Phoenix i Trondheim, om at 
det i Strinda og Trondheim luftvernkrets fra m0rkets fram
brudd denne kveld og inntil nrermere ordre fra tyskerne skulle 
gjennomf0res streng blending. Politiet sendte ut patruljer med 
oppslag til aIle stmk i Strinda. Alle folk hadde da fatt vite at 
tyskerne hadde besatt Trondheim og store deler av Strinda, 
og at det var krig i Norge. Da politiet kom til Ranheim Sam
virkelag, var butikken proppfull av folk. Ingen diskusjon eller 
prat, bare tause, alvorlige ansikter. En eldre mann spurte om 
hvordan det var inne i byen. Det fikk han av politiet svar pa. 
En annen mann sa: «Jeg er glad for a se en norsk politimann 
i uniform, det er en tr0s1». Ute pa trappen ble politiet innhen
tet av noen unge menn som spurte om hvor de kunne m0te for 
a melde seg for sin militrere avdeling. Det ble svart at enna 
forela det ikke noen underhands beskjed om det, men det gikk 
an a ta seg fram 0stover mot Levanger og Steinkjer. Denne 
stemning var a se og h0re over aU i Strinda. 

K1. 17 gikk den f0rste flyalarm i Strinda og Trondheim. 3 
engelske fly angrep de tyske krigsskipene pa reden. Krigsski
pene besvarte angrepet med kraftig luftvemlld . R0kdotter fra 
de eksploderende granater val' spredt i lufta over Trondheim 
og de nrermestliggende str0k av Strinda. Etter en kort kamp 
trakk flyene seg tilbake i nordvestlig retning over Vanvika. 

Strinda og Trondheim luftvernkrets hadde tidligere bare 
hatt en 0velse i alarm og blending, nemlig den 1. november 
1939 fra k1. 11 til 24. En liten smak fikk da befolkning80n. Vir
keligheten ble en annen. Da det small for alvor, forsto folk at 
det var best a s0ke dekning. Det gjorde de ogsa. Det var inter
essant a se at beboerne av hus vinket til heJt ukjente forbipas
serende folk og inviterte til dekning i deres kjeller. En ny 
vennlighet og hjelpsomhet var kommet over alle folk. Dette 
trekket ikke bare holdt seg, men det vokste seg sterkere og 
sterkere etter kvart som krigen satte st0rre og st0rre krav. 
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Kl. 18 kom det ordre fra staben- i Hotell Phoenix om at fra 
kl. 20 ble all bilinnkj0rsel til byen stoppet ved de nrermeste 
vegkryss utafor byen og til byens bruer. De som etter dette 
klokkeslett skulle passere, matte ha skriftl~ passerseddel fra 
staben. Ved Strindheim vegkryss var flere bilister, som ikke 
kjente ordren, blitt stoppet av tyske patruljer og nektet videre 
innkj0rsel. Bilistene pakalte politiets bistand, hvoretter over
betjenten s0kte foretrede hos vakthavende tyske offiser i 
Hotell Phoenix og fikk utvirket passertillatelse. 

Samme kveld kom det en annen ordre fra stahm om at po
litiet straks skulle reise til Stavne og til en hytte ved R0stad
bakken i Strinda og anholde 2 tyske navngitte kommunister 
som skulle bo der. Overbetjenten fikk i oppdrag a utf0re 
ordren. Ved framkomsten til begge stedene ble det opplyst, at 
de etters0kte bare kort tid etter tyskernes ankomst hadde for
latt sine oppholdssteder uten at noen visste hvorhen de var 
reist. Seinere fikk overbetjenten vite at det i Strinda og Trond
heim var i alt. 5 etters0kte kommunister som hadde kommet 
seg vekk fra tyskerne. En av de r0mte var en eldre kvinne med 
brukket fot, men ogsa hun hadde klart a komme seg bort. Det 
viste seg at disse folk hadde mmt fra Tyskland etter og under 
kommunistforf01gelsen etter Riksdagsbrannen i Berlin noen 
ar f0r krigen. 

N oe seinere samme kveld kom en tysk ordonans inn pa 
Strinda politikontor og meldte at engelske spioner hadde vrert 
pa Stavne og kuttet av telefontradene pa flere steder. Politiet 
skulle straks reise til astedet, etters0ke og anholde spionen og 
framstille ham for staben. Det ble sendt ut en politipatrulje, 
som en tid etter kom tilbake og meldte at han ingen spioner 
hadde funnet. Melding om det bli gitt til staben. 

Dette var den f0rste dagen av krigen i Norge, spesielt I 

Strinda. 
Allerede ut pa dagen den 9. april begynte befolkningen i 

Strinda byggebelte a evakuere til mer bortliggende steder. Og 
de f01gende dager gikk en stadig stmm av folk ut over byg
dene. Krigens gang er lunefull. Det viste seg at flere bortlig
gende steder nettopp ble sentrer for alvorlige kamper, bade 
i luften og pa land. De som forble i sine heimer i byggebeltet 
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kom lettest fra det. Tirsdag den 16. april om kvelden gjorde 
engelske flygere angrep pa den tyske flyhavna ved Valset ved 
Jonsvatnet. Det kom til kraftig luftkamp. De folk som var 
evakuert dit fra byggebeltet, kom nettopp inn i et kamp
sentrum. 

Torsdag den 11. april i middagstiden, oppsto det ryktet 
blant byens befolkning at flere engelske krigsskip var ved 
Agdenes festning for a trenge seg fram til Trondheim og an
gripe de tyske krigsskipene pa reden. Det oppsto en vill for
virring blant folk i byen og byggebeltet. AIle som kunne komme 
seg ut, gjorde det. Folket gikk heimefra uten a lase d0rene. 
Bare de ble igjen som ikke kunne ga pa grunn av alder og syk
dom. Men ogsa de ble hjulpet sa langt ra var. Ingen av sivil
befolkningen visste den gang noe om ryktet var santo Den 
tyske hrermakt ga ingen opplysninger. Seinere viste det seg at 
ryktet likevel hadde hatt noe for seg, fordi det hadde vrert 
engelske krigsskip utafor Agdenes og litt innafor Agdenes, 
men gatt ut igjen. 

Merkelig nok medf0rte den store evakuering av tusen pa 
tusen ikke noen ulykker. Folkestmmmen seg sakte og sikkert 
utover aIle landeveger i Strinda. Folket kom seg inn pa bonde
gardene i Steinangrenda, Bratsberg og Kvammen. Pa de st0rre 
gardene kunne det vrere opptil 100 mennesker. Kl. 14 fikk po
litiet sikker kunnskap om at det ikke ble noe angrep. Folke
stmmmen vendte sa tilbake igjen. 

Vidkun quislings tale til det norske folk i radioen den 9. 
april om kvelden om at han hadde overtatt statsmakten i 
Norge, og ga ordre til den norske hrer og flate om a nedlegge 
vapnene, virket ikke pa den mate han og partiet Nasjonal Sam
ling hadde ment. Folket ble tvert imot sveiset sammen til en 
fast vilje til a kjempe mot fienden til det ytterste. Strinda 
politi hadde stadig innrykk av unge menn som ville ha opplys
ning om hvor de kunne melde seg til militrer avdeling. Pa grunn 
av at politiet ikke hadde fatt noen sikker beskjed om hvor de 
norske militrere samlet seg, og pa grunn av at den tyske hrer
makta hadde tatt kvarter og satt ut feltvakt i den samme byg
ningen hvor politiet hadde sine kontorer, ble det meget vanske
lig for politiet a gi bestemte retningslinjer. Tyskerne hadde 
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trengt seg lenger og lenger utover Strinda, srerlig da pa hoved
vegen 0stover mot V rernes, og sydover mot Heimdal og St0ren. 
Politiet som hadde gjort den iakttakelse av de tyske soldatene, 
at disse ikke kunne skjeldne sa n0ye mellom alminnelige veg
farende og folk som s0kte seg · fram til militrere samlingsste
der, gjorde at politiet kunne gi opplysning om, at det gikk an 
a ta seg fram 0stover mot Levanger, samt til Haukasen ved 
J onsvatnet, Skivevoilen og videre mot Dragsten i Selbu. Om 
nettene var politiet i uniform ute pa vegene og ga folk veg
ledning. Det var flokk pa flokk som pa ski og med pakket 
ryggsekk reiste ut. 

Etter krigen i Norge var slutt i juni 1940, vendte de eva
kuerte tilbake til sine boliger. Norske soldater kom ogsa til
bake. Det inntradte en lengere stille peri ode uten srerlige hen
delser. 

Om de egentlige krigshandlinger var opph0rt, sa var det 
likevel en mer stille kamp mellom folket og tyskerne. Den tyske 
staben i Trondheim hadde oppdaget at illegale sendere var i 
vir.ksomhet et sted ved Blusevolden i Strinda. A v sine agenter 
hadde tyskerne fatt oppgitt mistenkelige personer. Sommeren 
1940 ble det rassia. Heimen til overbetjenten i Nordahl Bruuns 
veg 8, Strinda, ble ransaket av en tysk styrke fra 4 lastebiler 
og 2 personbiler. Villaen ble besatt med dobbeltposter ved aile 
adkomster. Vtafor hovedinngangen ble plasert et maskingevrer 
i stilling. Heile leiligheten ble n0ye unders0kt. Det var ikke en 
flekk, en bok eller en kopp uten at den var unders0kt til bunns. 
Hverken i denne boligen eller pa de andre stedene ble det fun
net noe. 

Allerede den 10. og 11. april lot tyskerne strindingene forsta 
at det skulle ytes materiell til krigen. Politiet fikk palegg om 
a rekvirere lastebiler, rutebiler, hester og selet0y. Slik fortsatte 
det ogsa helt til slutten den 8. mai 1945. I denne tida var det 
rekvivert flere tusen biler og hester. 

Kj0tt og annen mat ble rekvirert i store mengder. Somme
ren 1942 ble det iakttatt en ku- og oksetransport som i dobbel 
rekke rakk fra Gamle Bybru pa Bakklandet oppetter Lille
gardsbakken, Jonsvannsvegen til transformatorstasjonen 
ved Moholt. Transporten ble f0rt ombord i bater ved Bratt0ra. 
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Den tyngste og bitreste hendig var unntakelsestilstanden fra 
tirsdag den 6 oktober 1942 kl. 5 morgen til mandag den 12. 
oktober kl. 5. Ordren var fra der Reichskommissar fUr die 
besetzten norwegischen Gebiete herr Terboven und H - Ober
gruppenfUhrer und General der Polizei herr Rediess. 

Den 6. oktober kl. 18 ble der skutt 10 gisler, hvorav 2 var 
strindingene banksjef G. S. Birch og skipsmegler Per T. Lykke. 

26. oktober 1942 passerte ordren fra Statspolitiet om arrest a
sjon av j0der. De fikk forhandsvarsel av politiet i den utstrek
ning det var gj0rlig om arrestasjonen, men trodde ikke pa 
noen alvorlig fare. 

I alt var det 78 flyalarmer i Strinda og Trondheim. De mest 
bemerkelsesverdige var mandag den 27. april 1942 fra kl. 
23.55 til kl. 2.10 neste morgen. Luftvernilden fra de tyske bat
teriene pa Leira, Sundland, Byasen og Ladehammeren Skj0t 
lavt og gjorde stor skade. 9 hus pa Tempe ble mer eller mindre 
truffet, 1 mann ble drept, flere saret. I Asveien ble et hus skutt 
ibrann. 

L0rdag den 24. juli 1943 kl. 13.45 ble Nyhavna ubiitbasis 
og Ladehammeren radiostas.ion og batterier angrepet i 2 store 

Byen under luftvernild. 
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· b0lger av amerikanske fly. Hele Trondheim og store de
ler av Strinda ble r0klagt av tyskerne. Angrepet ble meget vel
lykket. Det var denne dag kl. 14 fastsatt kranselag pa nybyg
gene, som nettopp var ferdig. En flerhet av framstaende tyske 
ingeni0rer og offiserer fra aIle vapen var samlet. Ubathavna 
og verkstedene ble rasert. Massevis av tyskere ble drept. Flere 
spredte bomber faIt 0stover Strinda. En bombe traff Lade 
kirkes kirkegard og rev opp flere graver. En bombe traff kj0p
mann KoIst0s hus pa Charlottenlund, hvor det unge ektepar 
Stenhaug var alene heime og ble drept. Heile huset ble blast 
vekk. En bombe faIt ned i den store fangeleiren nord for Brom
stad og drepte 2 norske tjenestepiker ved leirens sykebrakke. 
I alt ble 4 norske personer drept. 

Politiet reiste straks ut for a fa et overblikk av 0deleggel
sene. Det ble kj0rt 0stover Strandvegen mot Lade. Tyskerne 
hadde enna ikke summet seg sap as etter angrepet at de hadde 
tanke for a stoppe oss. Vi fikk se 0deleggelsene pa nrert hold. 
Det la knust materiell og lik over alt, aldeles som etter et 
bombeangrep. Pa retur ble politiet stoppet, fordi ingen skulle 
ha adgang til omradet. 

I august 1945, etter kapitulasjonen, kom forarbeidet til 
dette flyangrepet for dagen. 2 faIlskjermsoldater, Kare N0St
voId og Helge Grande fra Leksvik var av engelske fly blitt 
drop pet pa Fosenhalv0ya med sendere for a gi meldinger av 
interesse. N0stvold hadde av arbeidere h0rt om at ubathavna 
var ferdig, og at kranselaget skulle holdes 10rdag kl. 14. Tors
dag den 22. juli plaserte han seg med sitt apparat i et skogholt 
pa Byasen i Strinda og ga sin melding til London. L0rdag den 
24. k1.13.45 sto han pa samme sted og iakttok angrepet, og sa 
de vesentligste virkninger, hvoretter han straks ga sin melding 
til London. Han innsa at det na var best a komme seg bort. Og 
etter en dramatisk bilreise med tyskerne i helene for han syd
over Strinda, Gauldalen til R0ros, og videre til Sverige. 

Tyskerne behandlet sine krigsfanger pa en grusom mate. 
Srerlig ille var det med de russiske fangene. Under transpor
tene til og fra arbeidet d0de flere. Tyskerne begrov sa likene 
der mannen var faIt. Seinere under jordsarbeide pa gardene i 
Strinda kom det for dagen flere ,lik. I oktober 1942 fantes et i 
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et san(ltak pa ::;teman, I november samme ar kom (let fram ::5 ' 
lik under pl0yning pa 0stre Fortuna. r nord0stkanten av Tun
gen utmark mot Skovgard lnnmark fantes flere lik. I mars 
1943 begynte tyskerne a grave ned russiske lik i sydhellingen 
av St. Hanshaugen ved 0vre Rotvold. De satte ogsa opp et 
stort trekors pa denne gravplassen. 

Strindingene unngikk heller ikke straffevakter. Det ble 
etablert flere slike vakter, til dels for lengere tid. Nasjonal 
Sam ling ville utpeke vaktmannskapene, og en liste av 25. juni 
1942 fra N asjonal Samlings PersonalKontor Iyder slik: 

Nasjonal Samling - S0r-Tr0ndelag fylkesorganisasjon. 
Fra Fylkesf0reren. 
Politimester Hoel, 
Uttr0ndelag Politikammer, her. 

r henhold til var samtale av i dag tillater jeg meg a over
sende Dem f01gende forslag til det borgerkorps som skal tje
nestgj0re som vakt i Strinda. De personer som er nevnt i for
slaget, er personer som politisk sett er ivrige motstandere av 
N. S., samtidig er det tatt hensyn til deres tid og arbeide. Da 
De skulle ha 42 mann, sender jeg Dem herved fortegnelse over 
50, med oppgivelse av stilling og bopel. Jeg har tatt med en del 
lrerere og lektorer, da det for disses vedkommende passer med 
sommerferien som nu nettopp er begynt. 

Heil og Srel 

H enr-ik Rogstad. 

Herr Sverre Lauglo skriver : 

Statistikken viser at kriminaliteten auka jamt over under 
okkupasjonen. Dette var i srerlig grad tilfeHe i Strinda, men 
dermed er det slett ikke sagt at det ·moralske forfallet hos de 
fastboende strindinger var st0rre enn andre steder. Arsaken 
rna en i f0rste rekke s0ke i den uvanlige store underbringelsen 
av okkupasjonstropper og fremmed arbeidskraft som fant sted 
i kommunen. Okkupasjonstroppene viste stort sett god fram
ferd, men blant de mange tusen som passerte foriegningene i 
Strinda, var det stadig noen som utvilsomt var rekruttert di
rekte fra fengsler og forbryterleire i «das Vateriand • . Ved si-
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den av disse hadde en et stort flertall av relativt hederlige 
Heinz'er og Fritz'er, - soldater som aldri 0vet en forbrytelse 
sj01, men som med sine tobakks- og brennevinsrasjoner alltid 
sto rede til a bytte seg til det andre hadde stjalet. Denne spe
sielle form for clearing manglet aldri folk til a gj0re grov
arbeidet - I O. T.-Ieirene pa Strindheim, Rotvoll, Charlotten
lund, Munkvoll o. a. steder var det underbragt arbeidere fra 
de fleste europeiske land, med nordmenn og dansker som ab
solutt majoritet. Det foreligger neppe noen palitelig statistikk 
over innbyggertilveksten i Strinda i okkupasjonsara, men det 
er sikkert ikke for mye sagt at den til sine tider matte skrives 
med femsifrede tall. Og en fant ikke bare tvangsutskrevne 
patrioter i leirene, tvert imot, fra ulike steder i Norge, Dan
mark (i f0rste rekke K0benhavn), Nederland, Belgia, og Tsje
koslovakia ble Strinda tilf0rt et stort antall yrkesforbrytere 
og 10sgjengere, som sammen med okkupasjonsmaktens egne 
ofte gjorde helvete hett for politiet. 

Innbrudd - tyverier - og helerier var uten sammenlikning 
de forbrytelser som forekom hyppigst i Strinda i okkupasjons
ara, i annen rekke kom ran, sedelighetsforbrytelser, legems
og rerekrenkelser, bildrap, trafikkulykker, saker om overf0ring 
av veneriske sjukdommer, uforsiktig omgang med spreng
stoff (livsfarlig stensprut under minering), overtredelse av 
10sgjengerloven og rusdrikkIoven (surrogatdrikking) o. 1. 

Et fellestrekk for de fleste saker var det, at etterforsknin
gen pa et eller annet stadium f0rte til tyske impliserte, eller til 
personer, norske eller utenlandske, som paberoper seg en slags 
eksterritorialrett pa grunn av sitt forhold til okkupasjons
makta. Og her begynner aIItid vanskelighetene. 

Samarbeidet mellom det norske politi og okkupasjonsmak
tens forvaltningsorganer og politi var regulrert ved en rekke 
instrukser fra begge sider. Instruksene ble stadig forandret i 
retning av mindre myndighet til den norske siden. Heilt fra 
den f0rste okkupasjonsdagen var det forbudt det norske politi 
a avh0re - enn si arrestere - tyske statsborgere. Det samme 
gjaldt for andre lands borgere, herunder norske. hvis de til
h0rte den tyske krigsmakt, og endelig - m. h. t. arrestasjoner 
- ogsa norske og utenlandske arbeidere i tysk tjeneste. For-
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f0yninger mot slike personer kunne bare treffes av tysk politi, 
etter skriftlig anmodninger fra de norske myndigheter. (Det 
tyske sikkerhetspoliti i Trondheim gikk for 0vrig enna lengere : 
I 1944 kom det nemlig en bestemmelse om at de stedlige politi
organer i omradet fra Alesund til Bod0 skulle innhente tysk 
forhandstillatelse til arrestasjoner av enhver art. Bestemmel
sen kom utvilsomt som en f0lge av at det norske politiet stadig 
arresterte sikkerhetspolitiets agenter, i kriminelle saker, og 
den var ikke gjort gjeldende i andre deler av landet. Den ble i 
stor utstrekning sabotert). 

Det sier seg sj01 at det under slike omstendigheter matte bli 
meget vanskelig a drive etterforskning. Formaliteter krever 
tid, og tap av tid virker alltid pa ytelser og resultater. Denne 
regelen gjelder i srerlig grad etterforskningsarbeidet. Strinda 
politi fikk ogsa pa et tidlig tidspunkt erfaring for, at det tyske 
sikkerhetspoliti - sa langt fra a forf0lge de saker de fikk 
overlatt - tvertimot saboterte dem og bevisst la an pa a 0de
legge bevisene. Det er her tale om rene kriminalsaker med 
tydelige spor til tyske gjerningsmenn, med andre ord _. for
nektelse. av de mest elementrere. rettsprinsipper. 

De fleste mennesker identifiserer det tyske sikkerhetspoliti 
med det politiske overvakingsorgan SD., eller eksekutivavde
lingen Gestapo. Dette er bare delvis riktig. Vel var det disse 
avdelinger de norske patrioter fikk mest f0ling med, men sik
kerhetspolitiet hadde en rekke · andre avdelinger, og blant 
disse ogsa en for kriminelle saker. Strinda politi la under heile 
okkupasjonen an pa a unnga samarbeidet med denne avdelin
gen, og det lyktes - stort sett - utvilsomt til fordel for re
sultatene. 

F0lgende eksempler forteller litt om den innstilling som ra
det i sikkerhetspolitiets kriminalavdeling: 

Sommeren 1940 ble det meldt til Strinda politi, at det i 
m0rke var blitt skutt - fra bakhold - mot en tysk soldat som 
sto vakt ved et ammunisjonslager i Kroppanskogen (Tiller). 
To tjenestemenn rykket ut. Pa «3.stedet» ble de mottatt av en 
«kriminalsekretar» som fortalte, at han allerede hadde funnet 
et Krag-J0rgensen-projektil i nrerheten av vaktpostens plass. 
Pa nrermere sp0rsmal om hvor han hadde funnet projektilet, 
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opplyste han at det hadde ligget godt skjult i mosen. Hans opp
merksomhet hadde det imidlertid ikke unngatt. Han ble h0flig 
gjort oppmerksom pa det usannsynlige i denne fremstillingen, 
men avfeiet det med at en tysk kriminalist aldri tok fei!. _ 
Dagen etter ble det foretatt en stort anlagt rassia pa. Selsbakk 
med ransakinger i ell rekke hus, angivelig for a finne den 
Krag-riflen som hadde vrert brukt i Kroppanskogen. Den ble 
ikke funnet, men det ble til gjengjeld beslaglagt endel jakt
vapen, pistoler og ammunisjon. Skuddet mot vaktposten hadde 
saledes vrert bare et «pa-skudd». 

Tidlig en morgen sommeren 1941 syklet ell arbeider fra 
Strinda 0stover Innherredsveien. I svingen ved Gildheim (den . 
gamle vegen) m0tte han en tysk militrerbil i kj0reretning vest
over. Bi!en hadde altfor stor fart, og da f0reren i siste 0yeblikk 
ble merksam pa dell skarpe svingen til venstre i kj0reretnin
gen, drev han rattet sa hardt over - for a unnga en utfor
kj0ring pa h0yresiden - at bilen skj0t tvers over veien og 
praktisk talt klistret arbeiderell fast i skrilningen syd for 
veien. Alt som kunne knuses, ble knust. Her var det ingell 
tvil om skyldsp0rsmalet. En konstabel som var postert i krys
set ved Gi!dheim, tradte ti l og fikk oppgitt navn pa den tyske 
bilf0reren. Det var en oberleutnant fra Vrernes. Saken ble 
sendt den ordinrere tjellestevegen gjennom det tyske sikker
hetspoliti, som imidlertid meddelte at den navngitte ober
leutant ikke eksisterte. At vedkommende hadde !egitimert seg, 
og forsavidt opptrildt korrekt, affiserte ikke herrene i Misjons
hoteliet. Hall eksisterte likevel ikke. 

En dag varen 1942, tidlig om morgenen, ble det funnet en 
d0d kvinne i terrenget i nrerheten av et utpreget tysk militrer
omrade. To malln fra det tyske sikkerhetspoliti kom uoppfor
dret tilstede og overtok ledelsen pi\. astedet. Liket frembar ingen 
symptomer pa void av noen art, men de to tyskere ville likevel 
ikke h0re tale om noen annen teori elln drap. Det var apellbart 
deres melling, at det i forbindelse med et likfulln rna foretas 
minst ell arrestasjon, og her ble en llorsk arbeider den uheldige. 
Han fortalte, - noe rotet forresten - at hall hadde sett den 
d0de sammen med noen tyske ubi\.tmannskaper kvelden f0r, og 
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dermed var det gjort. Nordmannen ble fengslet, ubatmannska
pene hadde ingen interesse. Saksbehandleren ved Strinda politi 
fulgte en annen teori, og den viste seg tilslutt a vrere riktig: 

Bruddstykker av en eller flere tab letter, funnet i den d0des 
kapelomme, ble unders0kt og viste tydelige reaksjoner pa 
morfin. Blod og mageinnhold ble likeledes unders0kt og viste 
henholdsvis 2.49 0/00 alkohol (fern ganger mer enn det en bil
f0rer straffefritt kan kj0re med) og reaksjoner pa morfin. 
De samme reaksjoner ble ogsa pavist ved en patologisk under
s0kelse av den d0de, og da det videre ble pavist store mengder 
alkohol i blodet, ble den naturlige slutning, at d0den matte 
skyldes alkohol - og morfinforgiftning, fremkalt ved uakt-

. somhet av den d0de sj01 (dette ble ogsa de sakkyndiges kon
klusjon pa et seinere tidspunkt). Det sto tilbake a fa brakt 
pa det rene hvor den d0de hadde fatt tak i morfin. Ved vitne
avh0r ble det godtgjort at hun i 10pet av kvelden og natten 
hadde konsumert betydelige mengder alkohol (rom) sam
men med de f0r nevnte ubatsmannskaper. Det ble videre 
opplyst, at hun den foregaende dag pa sitt arbeidssted (et 
tysk offiserskasino) hadde hatt sterke anfall av kramper, og 
at hun var blitt behandlet av en tysk lege. For na a fa bekref
tet den naturlige slutning m. h. t. morfinen, d. v. s. at hun 
hadde fatt den av den tyske legen, forela det to muligheter, 
en ten a ga vegen om det tyske sikkerhetspoliti, eller a ta 
sjansen pa en direkte henvendelse. Tjenestemannen valgte det 
siste, og med godt resultat. Den tyske lregen erklrerte at han 
hadde behandlet avd0de, og at han ogsa hadde overlatt henne 
noen «krampel0sende og smertestillende» tyske tabletter, inne
holden de morfin, til bruk i gjentagelsestilfeller. Han strakte 
seg enndog sa langt som til a innmmme at for store mengder 
av tablettene - srerlig i forbindelse med alkohol - nok kunne 
medf0re d0den. Strinda politi mente her a ha gjort et godt 
stykke arbeid, men sikkerhetspolitiet var apenbart av en an
nen oppfatning. Pa en eller annen mate fikk det kjennskap til 
at tjenestemannen hadde avh0rt den ·tyske legen. - Resultatet 
ble en innkalling til Misjonshotellet, trusler om arrestasjon, 
beskyldninger om a ha 0delagt etterforskningen, og tilsluU -
«Heraus - Mensch». 
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Og sa et skoleeksempel pa vellykket samarbeid mellom det 
tyske sikkerhetspoliti og en representant for vart eget «stats
brerende» NS: 

Varen 1943 meldte en mann pa Byasen at han pa Grakall
banen, ved Lian, val' blitt legemsfornrermet (slatt i ansiktet) 
av en av de mest kjente NS-sterrelser i Strinda, og at han sam
tidig var blitt fratatt sitt legitimasjonskort. Det siste gjaldt 
ogsa endel av klagerens kamerater. Fra Strinda politi gikk det 
straks ut skriftlig innkalling til anmeldte, og i denne het det 
tilslutt: «De ulovlig beslaglagte legitimasjonskort mcdbringes 
ved fremmetet». Dagen etter ringte en meget vred herre til 
politiet. Han gjorde kort oppmerksom pa at han hadde mot
tatt innkallingen, at han hadde oversendt legitimasjonskor
tene til det tyske sikkerhetspoliti, og at innkallingen ogsa 
ville bli sendt dit. Han uttalte tilslutt, at han ikke aktet a mete 
for Strinda politi, og at vedkommende tjenestemann selv mu
ligens ville fa en innkalling om ikke lenge. Tjenestemannen 
henvendte seg samme dag til MisjonshoteUet, og ba om a fa 
snakke med vedkommende avdelingsleder. Audiensen ble inn
vilget. Tjenestemannen spurte rett ut om det forholdt seg slik 
at sikkerhetspolitiet hadde mottatt endel beslaglagte legiti
masjonskort fra NS-mannen. Avdelingslederen bekreftet dette, 
og opplyste samtidig at kortene tilherte medlemmer av en kom
munistisk «bande» pa Byasen (hvem han hadde sine informa
sjoner fra, kan enhver tenke seg). Tjenestemannen uttalte for
siktig at betegnelsen neppe var riktig, og at NS-mannen under 
enhver omstendighet hadde opptradt uten lovhjemmel ved a 
beslaglegge legitimasjonskortene. Til dette svarte avdelings
lederen at NS-mannen hadde opptradt pa vegne av det tyske 
sikkerhetspoliti, og at saken ville bli behandlet der - i sam
arbeid med det norske statspoliti. - Og sa var audiensen slutt. 
Avdelingslederen holdt imidlertid sitt lefte om a behandle sa
ken: Da tjenestemannen noen maneder senere havnet pa Fal
stad (for evrig uten sammenheng med denne historie) traff 
han bi. a. ogsa «kommunistbanden» fra Byasen. 

Det tyske sikkerhetspoliti, og statspolitiet, serget sikkert 
for a kartlegge en stor del av virksomheten til det ordinrere 
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politi, men det hendte ogsa at de ble lurt. En liten historie fra 
1943 skal vise det: 

En dag, like f0r paske, ringte «Wilhelm» til Strinda politi
kontor. Han ba om en personlig konferanse med en tjeneste
mann han kjente. Konferansen kom i stand, og Wilhelm inn~ 
ledet den med en tillitsfull opplysning om at han nettopp hadde 
mmt fra en tysk arbeidskommando, pa veg til Nord-Norge. Na 
var det sp0rsmal om tjenestemannen kunne hjelpe ham med a 
komme til Oslo, derfra ville han ta seg videre til Sverige -
gjennom 0stfold - ved hjelp av andre forbindelser. Wilhelm 
var sj01 fra 0stfold og hadde sin spesielle grunn til a velge 
nettopp den vegen. Tjenestemannen lovte a gj0re sitt beste, og 
Wilhelm gikk forel0pig i dekning h::>s en felles kjent oppe pa 
Singsaker. -

En morgen, like etter paske, kom to tjenestemenn fra Strinda 
politi til Trondheim jernbanestasjon og fikk anvist egen kupe 
i et sterkt forsinket dagtog til Oslo. «Reservert for fangetrans
port» sto det pa kuped0ren. I f01ge rekvisisjonen skulle det 
vrere to fanger, og det var det ogsa. Den ene som nettopp hadde 
fatt 12 ars fengsel for drapet pa en kjent tater, var pratsom 
og jovial som tatere fIest. Den andre fant straks sin plass i et 
hj0rne og dukket seg ned bak en avis. Ved Heimdal kom en av 
de mer kjente statspolitibetjenter inn i kupeen. Han skulle til 
Dombaas og ba om a fa benytte en av de ledige sitteplassene. 
Det fikk han, og 0yeblikket etter var han midt oppe i en disku
sjon med tateren - om krig, politikk og ellers alt det som 
satte sitt preg pa tiden. Tateren sparte ikke pa kruttet. Han 
hadde fatt sine 12 ar og risikerte intet tillegg om han na tok 
!itt hardt i overfor en tjenestemann i det statsbrerende partis 
spesielle politi. De kom ogsa inn pa den stadig voksende flukt 
til Sverige, og tateren serverte herunder en kraftsats om at 
han egentlig skulle ha slatt ut politiet og stukket han ogsa. 
Med sin gode kjennskap til grensetraktene skulle han nok ha 
klart a ta seg fram. Statspolitibetjenten 10 og svarte at den 
sterke grensevakta gjorde det heilt umulig a komme til Sverige 
na, han hadde sj01 deltatt i den i pasken, og dessuten var 
straffetruselen sa alvorlig at han gjerne ville se den som vaget 
a fors0ke. «Fangen» ved siden av ham senket et 0yeblikk avisen 
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og blunket til Strinda politi pa den motsatte benk, og sa gikk 
diskusjonen videre. 

Pa Dombas takket statspolitibetjenten for laget og forlot 
kupeen. Fra Oslo 0. bar det til Botsfengslet med tateren. Ved 
avskjeden spurte han hvor det var blitt av den andre fangen. 
«Han skulle til Langholmen,» svarte den ene av tjenestemen
nene. 

Wilhelm kom ikke til Langholmen, men allerede samme natt 
satte ogsa han sine spor i de fredl0ses trakk, gjennom 0stfold, 
mot grensa, og - friheten. Han klarte endog a fa sin forlovede 
med over Svinesund. 

I den spisse vinkelen som dannes av Ladeveien og Lade aile, 
ligger det en pen, toetasjes villa - Ladeveien 44. De ferreste 
vet at denne villaen i okkupasjonstiden huset et tysk politi
organ, og det er sikkert enna ferre som kan tenke seg at det 
var et virkeUg politiorgan, som sa det som sin oppgave a be
skytte og hjelpe skikkelige mennesker, istedenfor a drive jakt 
pa dem. 

Det Tyske Feldgendarmeriet hadde flere sjefer. En av dem 
som var der lengst, og som Strinda politi har srerlig grunn til 
a minnes, var Oberleutnant - senere Hauptmann Laurin. 
Laurin var politimann av yrke, intelligent, saklig, faglig meget 
flink, og alltid tjenestvillig·. Det samme gjelder stort sett hans 
underordnede. Det gikk en tid f0r Strinda politi fikk forbin
delse med Feldgendarmeriet, men da forbindelsen f0rst kom 
i stand, f0rte den ogsa til resultater som den norske sivilbefolk
ning hadde all grunn til a vrere forn0yd med. 

Feldgendarmene befattet seg ikke med politiske saker. De 
behandlet kriminalsaker, i f0rste rekke tyverier for0vet av -
eller fra okkupasjonsmakten, og utf0rte dessuten trafikkon
troller og vanlig ordenstjeneste. Noen vii mUligens huske de 
tyske dobbelpatruljene som bar et skalkformet metallskilt pa 
brystet. Det var Feldgendarmer. F eldgendarmenes ordenstje
neste var preget av saklighet og respekt ogsa for et okkupert 
folks rettigheter. Dette kom tydelig fram under k00rdninger, 
f . eks. ved Grakallbanens endestasjon pa Lian og ved Rosendal 
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teater. Det er et s0rgelig faktum at de tyske soldater under 
Feldgendarmenes oppsyn, ofte - ja, som regel - viste bedre 
k0kultur enn det norske flertall. Samarbeidet mellom Strinda 
politi og Feldgendarmene var til a begynne med preget av de 
vanlige formaliteter og en viss reservasjon. Dette endret seg 
senere. Istedenfor de forme lIe skriftlige henvendelser gikk en 
pa begge sider over til a bruke telefonsamband og personlige 
sam taler. At dette var en fordel er utvilsomt, og at samarbei
det ogsa ga resultater, skal f0lgende eksempler vise : 

Sommeren og h0sten 1941 ble det begatt en rekke grove inn
bruddstyverier i Strinda, Malvik og bygdene syd for Trond
heim, helt opp til Fla. Alt mellom himmel og jord ble stjalet, 
biler, bensin, klrer, s0lvt0Y, matvarer - srerlig flesk - og en 
rekke andre ting. Det var srerlig garasjer og stabbur som ble 
hjems0kt, og politiet kunne i de fleste tilfeller hurtig festsla 
at det hadde vrert gjort bruk av bil. Mistanken gikk hele tiden 
i retning av tyskerne, men bevisene manglet. -

Natt til tirsdag 4. november 1941 ble det meldt fra en gard 
ved Jonsvannet at det var innbrytere pa ferde i stabburet. Po
litiet rykket ut med to biler. En tok vegen over Nidarvoll -
Bj0rkmyr - til Bratsberg kirke og videre langs Jonsvannet 
pa sydsiden, den andre kj0rte opp Jonsvannsvegen til Solbak
ken bru og videre langs J onsvannet pa nordsiden. Hensikten 
var a hindre flukt til begge sider, under forutsetning av at 
gjerningsmennene gjorde bruk av bil. Ved fremkomsten til 
garden var gjerningsmennene forduftet, men de ble like etter 
overrasket pa vegen i ferd med a fylle bensin. Begge flyktet 
og kom inn i skogen f0r politiet kunne na demo To av tjeneste
mennene t0mte pistolmagasinene i fluktretningen, men for
gjeves. Det eneste utbytte av jakten ble en Pugeot personbil, 
helt ny, og uten nummer. Den viste seg ved nrermere under
s0kelse a vrere stjaJet fra Trondheim jernbanestasjon den 12. 
oktober 1941. Politiet lot pressen fa en kort melding om be
slaget, og dette f0rte til at det meldte seg et vitne som hadde 
sett bilen i en tysk forlegning ved flere anledninger i tiden 
12. oktober til 4. november. Vitnet hadde ogsa kjennskap til 
at det var en tysk soldat, Bernhard .... . .. . , som hadde dis-· 
ponert bilen. Politiet sio 0yeblikkelig til, sammen med det 
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tyske feldgendarmeri. Bernhard var pa dette tidspunkt reist 
til Tyskland med permisjon, men dette hindret ikke politiet i a 
foreta en unders0kelse i hans forlegning. Heile kompaniet ble 
oppstillet og fikk en kraftig formaning til a snakke sant, der
etter ble mannskapene - en for en - spurt om de hadde del
tatt i tyverier sammen med Bernhard, eventuelt mottatt tyve
gods av ham. Resultatet oversteg aile forventninger. Mann
skapene slo hrelene sammen og svarte «Jawohl, Herr Haupt
mann» fort vekk. Deretter ble de kommandert til a tre ut for 
a hente det tyvegodset de var i besiddelse av, og ogsa denne 
ordren ble kvittert med det vanlige tyske «Jawohl, Herr Haupt
mann». Bernhard ble omgaende returnert med fly fra Tyskland 
sammen med det tyvegodset han hadde klart a fa med seg dit. 
Alt i alt ble det oppklart om lag 50 grove tyverier, fOr0vet i 
Strinda og andre bygder omkring Trondheim. Det viste seg for 
0vrig at Bernhard ikke hadde n0yet seg med a stjele fra nord
menn, han hadde ogsa forsynt seg rikelig med yarer fra sine 
egne, bI. a. bilgummi og radiomottakere, og dette f0rte i siste 
omgang til at 3-4 norske avtakere havnet i tukthus i Ham
burg. Heldigvis kom aile tilbake med livet. Med Bernhard 
gikk det mUligens verre. Feldgendarmene sa at han ble skutt, 
men sj01 om dette ikke var tilfeHe, er det rimelig a tro at han 
fikk anledning til a ofre livet for das Vaterland, et eHer annet 
sted i Russland. 

En dag vinteren 1942-43 kom en oppskaket nordlending 
flyende inn pa Strinda politikontor i Prinsens gate 2. Mannen 
arbeidet na for tyskerne pa Nyhavna, og bodde i Ladehamme
reno Han fortalte: Under et opphold i Bod0 var han blitt fra
stjalet ur, penger, dress, kappe og forskjellig annet. Ved 
samme h0ve var ogsa en annen person i samme huset blitt rib
bet til skinnet. Tyveriene var straks blitt meldt til Bod0 politi, 
som hadde festet seg ved en tysk sj0mann. Sj0mannen hadde 
vrert pa bes0k hos klageren samme kveld som tyveriene var 
blitt 0vet. Ransaking var blitt foretatt av Bod0 politi og Feld
gendarmeriet i Bod0, men med negativt resultat. Na var kla
geren altsa kommet tilbake til Strinda, og her hadde han til
feldigvis m0tt en tysk sj0mann nr. 2, som ogsa hadde vrert om-
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bord i den mistenktes skip i Bod0. Nr. 2 hadde fortalt at mis
tanken nok had de vrert begrunnet til tr~ss for det negative 
resultatet av etterforskningen. Etter at skipet hadde kommet 
i rom .sj0, hadde nemlig mistenkte begynt a fallby av tyvegod
set til skipskameratene, men uten at det hadde kommet noen 
handel i stand. Mistenkte ·hadde sa m0nstret av med tyvegod
set i Bremen. Slik 10d historien, og den munnet ut i en inntren
gende henstilling til Strinda politi om hjelp. «iE' kain grat' 
nar re' trenke pa klokka att'n far, » sa nordlendingen. Haupt
mann Laurin i det tyske feldgendarmeriet lovet a gj0re sitt 
beste, men det var lite hap . .lUte dager senere ringte feldgen
darmeriet og varslet om at aile tyvekostene fra Bod0 kunne 
hentes i Ladevegen 44 - «klokka att'n far» medreknet. Kri
minalpolitiet i Bremen hadde pagrepet tyven og sendt tyve
kostene til Trondheim med flyleilighet. Nordlendingen virket 
nrermest mutt, da han etpar dager seinere, etter innkalling 
m0tte pa politikontoret. Optimismen etter m0tet med sj0mann 
nr. 2, var apenbart fortrengt av den motsatte reaksjon pa ut
siktene til a fa sine eiendeler igjen. En rna ha god fantasi og 
inngaende kjennskap til det nordlandske folkelynnet for a 
kunne forestille seg det som hendte i de neste sekunder. Lov
prisningen av politiet munnet omsider ut i en omfavnelse av 
tjenestemannen, og f0lgende 10fte - pa ekte, syngende nord
landsdialekt: «Det' hrer ska' du jaggu ha ei tynne torsk for. » 
Forhapentlig er det daglige synet av «klokka att'n far» egnet 
til a minne ham om at 10ftet ikke er innfridd. -

«Pus» er mest brukt som navn pa katter og kvinnfolk med 
kattens egenskaper: Mjuk - liker a bli kl0dd og stmket med 
harene - parrer seg med hvilkensomhelst hannkatt, uten hen
syn til rase og arveanlegg. Det vrimlet av «Pus'er» i okkupa
sjonsarene, i Strinda som andre steder. Her er !itt av historien 
om en av dem: 

I 1942 ble det begatt en rekke tyverier av klrer fra t0rreloft 
og snorer i byggebeltet og byen. Pus ble pagrepet og tilsto un
der grat og tenners gnissel en rekke tyverier. Den f0rste be
tingelsen for en ransaking, nemlig et noenlunde fast tilholds
sted, forela ikke. Pus hadde ligget ute og i brakker, overalt og 
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ingen steder. Tyvegodset hadde hun omsatt etter hvert - for 
tyske sigaretter og brennevin. Unnskyidningen val' stadig den 
samme, hun hadde slett ikke villet det, men en venninne hadde 
narret - tvunget - henne til a stjele. Na val' Pus villig til a 
peke ut de brakkene hun hadde omsatt tyvegodset i, eventueit 
ogsa Heinz'ene og Fritz'ene. Sammen med feidgendarmeriet 
bar det til brakker i Korsvika, ved 0stmarka, Strindheim og 
andre steder. Kompaniene ble oppstillet, og Pus pekte og for
klarte. Hennes hukommeise og evne til a kjenne igjen val' for
bausende. Heinz'ene og Fritz'ene sio helene sammen fort vekk 
og sa: «JawohI, Herr Hauptmann - Stimt, Herr Hauptmann». 
- Duker, undert0Y, handkirer, kjoler, senget0y · og barnet0Y 
ble baret frem i mengder som kunne ha fatt de fleste husm0dre 
til a korse seg. Noen hadde allerede rukket a sende utstyret til 
en eller annen Gretchen i Tyskiand, men storparten kom til 
rette og ble tilbakelevert de norske eiere. BIant de heldige val' 
ogsa et kjent NS-mediem. Pus ble beI0nnet med fast bosted i 
6 maneder. 

En dag, sommeren 1941, ble det funnet en kape og en dame
yeske like ved sj0en i nrerheten av 0stmarka. I veska Ia det 
bI. a. et Iegitimasjonskort, et mindre pengebel0p og en kvittert 
legeregning. De opplysninger som ble innhentet om den d0des 
omgang, sammenholdt med leg ens anf0rsel om konsultasjons
grunn, gjorde det lett a se motivet til det som apenbart hadde 
passert. Liket ble aldri fun net. Feldgendarmeriet gjorde ogsa 
i dette tilfelle hva det kunne for a bringe klarhet i en av okku
pasjonstidens mange tragedier, men dessverre - eller heldigvis 
- forgjeves. 

Det tyske ordenspoliti hadde lysegmnne uniformer og besto 
vesentlig av unge folk. Forlegningen val' pa top pen av BIuse
vollsbakken ved Kvilehaugen. Ordenspolitiet og Feldgendarme
riet hadde et sympatisk fellestrekk i det at mannskapene 
sjelden val' ff . I sikkerhetspolitiet val' det omvendte tilfelle. 
Mens ff apenbart hadde rendyrket rovdyrinslinktene i en slags 
ideologisk kultur, ga tjenesten i Feldgendarmeriet og Ordens
politiet et visst spillerom for menneskelige egenskaper. Et lite 
eksempel kan vise det: 
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En natt under unntakelsestilstanden h0sten 1942 kom en 
tysk ordenspolitimann inn pa Strinda politikontor. Etter a ha 
forvisset seg om at vakthavende tjenestemann var alene, hentet 
tyskeren en kasse ammunisjon, som han if0lge sine egne opp
lysninger hadde beslaglagt pa en gard i Strinda under en av de 
mange rassiaer i de dagene. Han ba oss om at ammunisjonen 
matte bli overtatt og tilintetgjort, og en kvittering for inn
leveringen. Kvitteringen skulle utstedes til den norske eieren 
av ammunisjonen, og heIst dateres tilbake til tiden f0r inn
leveringspliktens inntreden. Kvitteringen ble utstedt under 
sterk tvil. Ved unders0kelse neste dag viste det seg at tyske
ren personlig hadde overlevert kvitteringen til ammunisjons
eieren etter bes0ket pa Strinda politikontor. Hadde sikkerhets
politiet fatt tak i den historien, kunne den lett ha fatt en annen 
utgang. Strinda politis erfaringer om det tyske ordenspoliti er 
sa fa, at de utelukker en helt rettferdig vurdering. Det er imid
lertid en kjent sak at ogsa ordenspolitiet har gjort bruk av den 
terror og totale forakt for menneskerettighetene, som var 
sikkerhetspolitiets srerkjenne - spesielt under tjeneste i andre 
land. 

Samarbeidet med Feldgendarmeriet utviklet seg etter hvert 
slik, at Strinda politi fikk relativt frie hender til a foreta un
ders0kelser pa steder hvor gendarmene egentlig sku lIe ha del
tatt. Dette gjelder f. eks. O. T.-Ieirene pa Strindheim og Rotvoll 
hvor det ofte gikk noksa viIt for seg. Srerlig ille var det med 
hensyn til surrogatdrikking, og det rna desverre innr0mmes at 
nordmennene her la et hestehode foran de andre nasjoner. 
Sommeren 1943 ble det sa galt i leiren ved Rotvoll, at pen
sjonrerene i det store brune huset nord for jernbanelinjen ville 
ha vrert uten sjanser til a hevde seg. Etter at den tyske ledel
sen hadde anmodet politiet om a ta affrere; ble det foretatt 
arrestasjon av en mann som innmmmet a ha omsatt denatu
rert sprit, men bare som redskap for andre. Den arresterte 
opplyste at hovedmennene hadde fatt kjennskap til at politiet 
var gatt til aksjon, og at det aktet a komme seg vekk med Oslo
to get samme kveld. Disse opplysningene bl~ gitt i fengslet i 
Kongens gate 85 ca. Vz time f0r Oslo-togets avgang. Arrestan-
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ten var villig til a peke ut de to, og ut bar det. Politiet var for
beredt pa aIle vansker, og forbauselsen var derfor sa mye 
storre da arrestanten like utafor fengselsporten hvisket: «Her 
star de». Og det gjorde de virkelig - lenet opp til den veggen 
som sen ere skulle bli deres daglige skue - fra innsiden. For
klaringen ligger i at de var ukjente i byen og rent tilfeldigvis 
hadde tatt seg en orienteringspause pa dette hayst uheldige 
sted. Begge innrommet sin skyld, og det samme gjorde en far
gehandler i en ostlandsby som hadde vrert fast leverandor av 
spriten. Det ble bedre med edrueligheten pa Rotvoll en tid 
framover, men sporene skremte ikke sa langt som til Strind
heim, der krevet metanolen et offer like etter. 

Tyskerne sparte ikke pa kruttet i begynnelsen av krigen, og 
de sparte heller ikke pa dynamitten ved sine forskjellige an
legg i Strinda. For sivilbefolkningen hadde det vrert bedre, i 
svrert mange tilfelle, om de norske skytebasene hadde brukt 
mindre dynamitt - og flere faskiner. Det begynte pa Lade fly
plass i juli 1940, da en norsk skytebas (ikke fra Strinda) ble 
drept som folge av egen uforsiktighet. eYed samme anledning 
unngikk Strinda politi savidt a bli arrestert for a ha fotogra
fert militrere anlegg). Og sen ere gikk det slag i slag. Srerlig 
ille var det i 1943. Det gikk nesten ikke en uke uten at det 
kom en eller flere meldinger om uforsiktighet under spreng
ningsarbeid. Heldigvis innskrenket skaden seg som regel til 
knuste ruter og - takstein, men det kunne lett ha gatt verre. 
Skytebasene skyldte pa de tyske oppdragsgivere, og det er nok 
mulig at det hadde noe for seg. Likevel hadde politiet ofte et 
forstemmende inntrykk av at krigsmentaliteten, mangelen pa 
respekt for andres liv og eiendom, hadde begynt a gjore seg 
gjeldende ogsa blant nordmenn. 

* 
Et av de sorgeligste kapitler I var okkupasjonshistorie 

knytter seg til aIle dem som uforskyldt ble drept eller lem
lestet ved trafikkulykker. Et barn som leker - en kvinne eller 
en mann pa veg til sitt arbeid - overkjort, lemlestet, utslettet 
av et kjoretoy som ikke ville ha vrert pa det samme stedet hvis 

93 



det hadde vrert fred. Slike hendinger stiller krigens grusom
het og forbannelse i det skarpeste relieff for politiet - som for 
enhver annen som elsker livet. Det inntraff mange slike ulyk
ker under okkupasjonen, altfor mange, ogsa i Strinda. 

D0DE SOM F0LGE A V KRIGEN 1940--45 

1. Amundal, Asbj 0rn Ingolj, f . 10. juni 1922, Innher.v. 22. 
Asbj0rn Amundal reiste til Sverige 4. oktober 1941. Han 

arbeidde f0rst i skogen, var sa bademester i en forlegning, tok 
sa hyre pa m iT . Storsten» av Temsberg som va.r en av de ba
tene sam fra G0teborg pmvde a bryte den tyske blokaden. Det 
var Asbj0rns mening a komme over til England. Ski pet ble 
bombet fra fly og 0delagt utafor norskekysten. - Rodde i liv
bat i 3 d0gn og kom inn til J 0ssingfjord, men ble her tatt til 
fange av tyskerne og satt i selle pa Akerdhus. Ble derfra sendt 
til Tyskland. Han d0de 15. mai i Sonnenburg av lungebeten
nelse og er gravlagt der. 

Foreldre : Sj8.f0r Albert Amundal og hustru Ingeborg, f . 
Kverndal. 2 s0sken. 

2. Anjinsen, Odd Fredrik , f. 18. septbr. 1917, Stavne. 
Odd Arnfinsen var maier pa jernbaneverkstedet. Han ble ar

restert 2. november 1943 a v tre tyskere og ble f0rst sendt til 
Lademoen skole, deretter til Falstad og den 8. desember til 
Tyskland. Han fikk ikke sende noen melding heim. Etter det 
en vet, ble han ikke utsatt direkte for mishandling. Han d0de i 
Dachau 22. februar 1943 a v fiekktyfus . Odd Anfinsen var be
svogret med bmdrene Thingstad, og det er trolig at han var 
angitt av en eller annen i Rinnanbanden. Det var ordnet med 
reise til Sverige for ham, men han vi lle ikke at noen i fami lien 
skulle komme i vansker for hans skyld. 

Foreldre: Lokomotivreparat0r Kristen Anfinsen og hustru 
Anne Marie. 8 gjenlevende sasken. 

3. Ansteinsson, Nina Hi"sch, f . Weidemann, f. 6. febr. 1901. 
Fru Nina Anstensson,gift med overbibliotekar ved Norges 

tekniske H0gskole, var ett av de f0rste sivile krigsoffer norda
fjels. Hun hadde evakuert med sine to d0tre til Rugeldalen. 
Onsdag 24. april var hun pa veg til landhandleren sammen med 
hushjelpa og tre barn fra garden de bodde pa. Da passerte tre 
fly i sydlig retning, men flyene vendte straks om da den lille 
gruppe pa vegen var blitt sett, og de gikk ned i svrert lay 
h0gde. Fra halen pa siste fly ble det skutt, og fru Ansteinsson 
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forliste syd for Bod0 19. oktober 1942. Baten ble minesprengt. 
Anes ble ikke funnet igjen. 

Han etterlater seg hustru, Jenny Anes, f. Nikolaysen, og 3 
voksne barn. 

OPPGA VE FRA MILITlERVESENET 
OM TYSKE BESLAGLEGGELSER I STRINDA 

UNDER OKKUP ASJONSTIDEN 
Antall 

A. Private hus (villaer og bolighus) ............ . ... ca. 185 
B. Private sommerhus, hytter o. 1. ......... . ....... » 80 
C. Del av boliger (enkle leiligheter) ..... . .......... » 150 
D. Private garasjer . . . .. . ........................ » 40 

E: Private eiendommer (Bondegarder). 
Her gjelder delvis beslaglagt og helt beslaglagt: 
Ringve gard, Leangen, Tunga, Ferstad hovedgard, Hoem, 
Ranheim, Belbuan, Reitgjerdet, Teslimyr, Kastbrekka, 
Munkvold, Falkenborg, Devle, Lade, Persaunet og Pinneberg 
gard. 

F. Skoler. 
Berg skole, Asvang skole, Brurak skole, Solbakken skole, 
Ranheim skole, Byasen skole, Nidarvoll skole, Dalen blin
deskole. 

G. Forsamlingshus o. 1. 
Strinda gamlehjem, Forsamlingshuset mellom Persaune
vegen og Laurits Jensens gate, Ferstadhaugen, Strindheim 
forsamlingshus, Leira bedehus, Leira avholdslokale, Folkets 
hus, Selsbakk, Folkets hus, Ranheim, Byasen Idrettslags 
hytte, Lohove ungdomshus, Losje Sagatun, Ranheim. 

H. Idrettsplasser. 
Ranheim idrettsplass, Lerkendal idrettsplass. 

1. Andre bygninger. 
S0sterhjemmet og funksjonrerboligen + 8 andre bygninger 

pa 0stmarken Sykehus. 
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Beslaglagt i alt ca. 3000 maJ arealer hvorav meRteparten var 
dyrkbar mark. 

Pa Lade ble beslaglagt (Flyplassenl i aU ca. 1200 mal. 

St0Tste beslagleggel8eT: 
Devle gard 575 mal dyrket. 
Falkenborg 44 mal dyrket. 
Dalen 54 mal dyrket. 
S0rgjerdet 300 mal dyrket. 
Selsbakk gard 250 mal dyrket. 
Leangen Travbane 150 miU dyrket . 
Bromsta.d 180 mal dyrket. 
Pinneberg 60 mal dyrket. 
Sundland nordre 50 mal dyrket. 
Ranheim hovedgard 100 mal dyrket , 30 mal skog. 
(Ranheim papirfabrikkl. 
Presthus, Ranheim 40 mal skog. 
Rotvold gard 50 mal delvis skog. 
Ha vstein gard 47 mal til tysk kirkegard. 
Sundland s0ndre 30 maL 
Tempe gard 30 mal. 
Kystad ga.rd 100 mal dyrket mark og skog. 
Ringve gard 30 maJ. 

Leirens navn : A ntall : 
Berg pr0stegard ....... 5 

Leirens navn : 
Thofllas Hirsch gt . 

Antall : 

14 
Blakkli . ...... . 
Blusuvold ............... . . . 
ByAsen menighetshus ....... . 

1 
1 

4 

Chariottenlund ..... . ........ 28 
Charlottenlund forpl.lager .... 4 
Charlottenlund kantine .. . .. . 1 
Da len blindesk ole .......... 22 
Dr. Sands veg .... . .. . ...... 7 
Lille Eberg ................ 5 
S tore E berg ................ 19 
Fredriksborg . . . . . . . . . . . . .. 10 
F y lkcs!Jk cien Moholt ....... . 
A.sheim 

5 
2 

Jonsvannzts sykehus .... . . .. 3 

Korsvika . . ................ 25 
Kuhaugen ................ . 10 
Kystad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14 
Kyvatnet . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 
Lade flyplass ........ . ..... 35 
Lade AUe .......... ... . . .. . 4 

Leangen brakker 4 

Leangen travbane ..... . .... 4.7 
Lelra Nord .......... . .... . 
Loholthaugen radio 

4 

2 
Marienborg .. . . . . . . . . . . . . .. 10 
Munkvoll ...... , . . . . . . . . . .. 16 
Nedl'e Stokkan .............. 4. 
N idarvoll I .......... . ..... 12 
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Beslaglagt i alt ca. 3000 maJ arealer hvorav meRteparten var 
dyrkbar mark. 

Pa Lade ble beslaglagt (Flyplassenl i aU ca. 1200 mal. 

St0Tste beslagleggel8eT: 
Devle gard 575 mal dyrket. 
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Leirens na vn: Antall: 
Nidarvoll II .... . ........... 7 
Persaunet ......... . ..... . .. 66 
Pinneberg . . . .... . . . ... . .... 7 
Ranheim I . .. . . . .......... 3 
Leirens navn: Antal! : 
Ranheim II ....... . .. ...... 8 
Ranheim III .. . . ...... .. ... . 9 

Ranheim IV .. . . .. . . . . . . . . .. 5 
Rotvol! ... . ......... . ...... 11 

St. Hanshaugen . .. .. .... . .. 7 

Ronningsbakken . ... . .. . . . .. 13 
Selsbakk . . . . .. . . . . ... . . . .. 3 
Sjomannshjemmet .. . ..... . . 7 
Sluppen bru . . ......... ... . . 3 
Sluppen Nord .... . . ...... .. 6 
Sluppen 0st 
0vre Solem 
Solemsasen 

. . . . . . . . . . . . . . .. 15 
5 
1 

Leirens navn: Antalt: 
Sorgenfri ..... .. .. . ........ 13 
Stavne . . . . .. . .... . . . . . ... 8 
Steinhaugen radio .. . ... . . . . 3 
Strindheim 
Fagerhaug 

...... . . . .. . . .. 63 
4 

Kroppanskogen . . . . . . . . . . . . 1 

Tempe .... . ... .. . .. ... . . "' 17 
Valentinlyst ..... . ....... . .. 5 
Valgrind 3. ............... . .. 17 
Osterlivegen 

Ostmarken 

5 
.. .. . . ... . .. . . . . 30 

0vre Rotvoil . ..... . .. ... ... . 2 

Jonsvannet flyhavn .. . ..... 3 
Tiedemanns gt. 26 ... ..... .. 1 
Falkenborg ..... . .... . . . . . . 7 
Sluppen vaktbrakke ... . .... 2 
Jonsvannets radio ...... . ... 2 

Viere ................. . .... 9 

693 

MELDING OM DE ENKELTE GARDER 

Lade gard) gnr. 1, bnr. 1. 
Av eiendommen ble fra 1940 beslaglagt 70 maJ jord. Her ble 

oppf0rt 7 brakkebygninger og anlagt potetkjeller, tilfluktsrom 
og flere skytestillinger. AIle bygningene ble beslaglagt. Hoved
bygningen ble gitt et tilbygg mot 0st, og kufj0set ble innredet 
til festlokale. 

S0rgjerdet, gnr. 2, bnr. 12, ble i sin helhet beslaglagt til fly
plass. Areal 350 maL 

Devle) gnr. 3, bnr. l. 
Devle gard som er pa 550 mal, ble rekvirert og tatt i sin hel

het. Husa ble brukt av mannskaper fra Luftwaffe. Praktisk 
talt all dyrka jord ble tatt til flyplass. En del bunkers og brak
ker ble bygd. En stor hangar som dekker ca. 3 mal, star delvis 
pa Devle grunn, og dessuten er 8 mindre betonghangarer hygd. 
Mange brakker er bygd, visstnok mer 20 stk., st0rre og mindre. 
- En utmerket veg, en betongveg - er bygd fra Devle og 
nesten til Leangen, og hertil en del andre veger. Husa pa Devle 
ble svrert ramponert. Uthusa ble atskillig forandret. Der ble 
gravd ut svrere kjellerrom til ymse bruk, ogsa til baderom. 

Fagerheim) gnr. 3, bnr. 2. 
Av eiendommen ble i det heile beslaglagt 25 maL Hovedbyg-
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Leirens na vn: Antall: 
Nidarvoll II .... . ........... 7 
Persaunet ......... . ..... . .. 66 
Pinneberg . . . .... . . . ... . .... 7 
Ranheim I . .. . . . .......... 3 
Leirens navn: Antal! : 
Ranheim II ....... . .. ...... 8 
Ranheim III .. . . ...... .. ... . 9 

Ranheim IV .. . . .. . . . . . . . . .. 5 
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St. Hanshaugen . .. .. .... . .. 7 

Ronningsbakken . ... . .. . . . .. 13 
Selsbakk . . . . .. . . . . ... . . . .. 3 
Sjomannshjemmet .. . ..... . . 7 
Sluppen bru . . ......... ... . . 3 
Sluppen Nord .... . . ...... .. 6 
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0vre Solem 
Solemsasen 
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5 
1 

Leirens navn: Antalt: 
Sorgenfri ..... .. .. . ........ 13 
Stavne . . . . .. . .... . . . . . ... 8 
Steinhaugen radio .. . ... . . . . 3 
Strindheim 
Fagerhaug 

...... . . . .. . . .. 63 
4 

Kroppanskogen . . . . . . . . . . . . 1 

Tempe .... . ... .. . .. ... . . "' 17 
Valentinlyst ..... . ....... . .. 5 
Valgrind 3. ............... . .. 17 
Osterlivegen 

Ostmarken 

5 
.. .. . . ... . .. . . . . 30 

0vre Rotvoil . ..... . .. ... ... . 2 

Jonsvannet flyhavn .. . ..... 3 
Tiedemanns gt. 26 ... ..... .. 1 
Falkenborg ..... . .... . . . . . . 7 
Sluppen vaktbrakke ... . .... 2 
Jonsvannets radio ...... . ... 2 

Viere ................. . .... 9 
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MELDING OM DE ENKELTE GARDER 

Lade gard) gnr. 1, bnr. 1. 
Av eiendommen ble fra 1940 beslaglagt 70 maJ jord. Her ble 

oppf0rt 7 brakkebygninger og anlagt potetkjeller, tilfluktsrom 
og flere skytestillinger. AIle bygningene ble beslaglagt. Hoved
bygningen ble gitt et tilbygg mot 0st, og kufj0set ble innredet 
til festlokale. 

S0rgjerdet, gnr. 2, bnr. 12, ble i sin helhet beslaglagt til fly
plass. Areal 350 maL 

Devle) gnr. 3, bnr. l. 
Devle gard som er pa 550 mal, ble rekvirert og tatt i sin hel

het. Husa ble brukt av mannskaper fra Luftwaffe. Praktisk 
talt all dyrka jord ble tatt til flyplass. En del bunkers og brak
ker ble bygd. En stor hangar som dekker ca. 3 mal, star delvis 
pa Devle grunn, og dessuten er 8 mindre betonghangarer hygd. 
Mange brakker er bygd, visstnok mer 20 stk., st0rre og mindre. 
- En utmerket veg, en betongveg - er bygd fra Devle og 
nesten til Leangen, og hertil en del andre veger. Husa pa Devle 
ble svrert ramponert. Uthusa ble atskillig forandret. Der ble 
gravd ut svrere kjellerrom til ymse bruk, ogsa til baderom. 

Fagerheim) gnr. 3, bnr. 2. 
Av eiendommen ble i det heile beslaglagt 25 maL Hovedbyg-
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ningen ble ogsa beslaglagt, og del' bodde forst byggeledelsen 
for flyplassen pa Lade, og sia kom tyske telefondamer. 

Pa eiendommen ble bygd en permanent bunker og likesa en 
veg eller sakalt ringbane i forbindelse med flyplassen. Denne 
vegen er ca. 15 m brei. I parken val' det et bombelager, og 20 
forskjellige lager av bensin som val' plasert over heile eien
dommen. 

RognZi. 
Heile eiendommen med hus og 17 mal jord ble beslaglagt og 

tatt i bruk allerede i 1940 av det tyske flyvapen. 
Del' ble bygd brakker og drivhus. Ved a sprenge flere meter 

inn i berget ble laget et solid tilfluktsrom. Her ble montert inn 
lytteapparat. 

«Louiselysf») gnr. 5, bnr. 1. 
Tannlrege Meinche Finne opplyser om sin eiendom: 
En parsell, vel 8 da., val' av meg tilplantet med forskjellige 

gr0nnsaker, da tyskerne i mai 1940 la beslag pa den til mili
trere anI egg (Lade flyplass). AIle plantene ble rykket opp, ogsa 
spisskiUen som ville ha vrert ferdig til salgs innen 8 a 10 dager. 
I 1942 ble parsellen fraskilt hovedbruket som bnr. 7 med skyld 
59 0re, og tilh0rer na den norske stat. 

To parseller pa hver ca. 8,5 og 10 da., ::;t0rstedelen utlagt til 
og brukt som gartnerjord, ble fra henholdsvis 1. oktober 1940 
og 1. mars 1943 rekvirert av «den norske stab. Pa den f0rste 
parsell, na tilh0rende Nordenfjeldske Sekkesentral AjS, lot 
tyskerne oppf0re 3 store lagerhus samt vaktbolig, mens del' 
pa den annen parsell pa ca. 10 da., ble reist 2 boligbygg samt 
ett kjellerlokale. Disse siste bygg er nylig ervervet av Strinda 
kommune til boligbruk, og vil den forn0dne grunn bli ekspro
priert i nrermeste fremtid. 

Gardens hovedbygning med hage (park) ble rekvirert av 
tyskerne fra 1. oktober 1943. I f0rste omgang ble bygningen 
benyttet som lagerrom, deretter som oppholdssted for norske 
arbeidere, overflyttet fra 0rlandet, og endelig - inntil frigj0-
ringa - som kaserne for tyske mannskaper. Hagen ble benyt
tet som lagertomt for kj0ret0yer av forskjellig slags, hage
stakittet ble passende brukt til leirbaJ. 

En stor del av eiendommens beste jordveg er for alltid gatt 
ut av gardsdriften, beboelsesrommene i hovedbygningen er 
blitt vandalisert osv., men dette er vel neppe noe bemerkelses
verdig i forbindelse med tysk beslagleggelse under siste ver
denskrig. Skaden pa hus ble etter frigj0ringa taksert til 7080 
kroner. Det dobbelte herav viI sikkert ga med til istandset
telsen. 

118 



0stmarka sykehus, ved overlrege Nissen. 

Allerede noen dager etter 9. april fikk sykehuset den ferste 
feling med krigen idet tyskerne satte opp batterier po. en haug 
po. garden Moen. Disse luftbatterier har statt der hele tida 
siden, og haugen er etterhvert utbygget til en . stor festning 
med bunkers minert inn i fjellet og piggtradsperringer om
kring. En av de siste dager fer kapitulasjonen kom ogsa tungt, 
langtrekkende skyts po. haugen, beregnet po. a skyte ut over 
fjorden . 

Po. «Utsikten» ut mot fjorden like ved funksjonrerboligen po. 
gamle 0stmarken gard, ble der ogsa snart satt opp batterier, 
Iytteapparater og Iyskaster. Heile omradet helt ned til Vest
landske Petroleumskompani ble seinere avsperret med pigg
trad og landminer, og her ble oppfert mange brakker og andre 
bygninger. Avsperringen innbefattet ogsa Vestlandskes eien
dom og mot est en del av tidligere dr. Bangs eiendom, og gikk 
ogsa mot est inn po. 0stmarkas eiendom nesten frem til Tin
veen. Po. Vestlandskes eiendom har tyskerne hatt sin stasjon 
for og sine lager av sjeminer. - J eg skal her fa lov til a inn
skyte at noen alvorlige ulykker med miner skal ikke ha fore
kommet po. eiendommen under krigstida. Tyskerne holdt noen 
sauer her ute, og noen av dem skal ha gatt po. landminer og er 
blitt drept. Noen av tyskernes hunder skal likeledes vrere blitt 
drept po. den maten, likesom noen katter skal ha mattet late 
livet. Etter kapitulasjonen skal en sjemine ha ekRplodert nede 
ved Vestlandske med den felge at en tysker ble drept, og savidt 
jeg har hert, to engelskmenn saret. 

Bomber er ikke fait po. sykehusets eiendom, men vi har vrert 
meget sjenert av udekket minering fra mange arbeidssteder 
rundt omkring. Dette har vrert tilfelle gjennom mange ar, men 
srerlig ille har det vrert siste halvar av krigen. Overlregeboligen 
og gardsbrukets bygninger var da utsatt for stein fra ca. 5 
forskjeJlige mineringssteder. Disse fait rundt omkring husene 
og knuste takstein og vindusruter. En dag siste var gikk en 
stein, som kom helt fra Ringve gard, gjennom et vindu i fjeset. 
Heldigvis kom ingen av dyrene til skade. Noen dager etter kom 
en nesten hodestor stein ogsa fra Ringve gard, gikk gjennom 
et av vinduene po. grisehuset, edela jernsprosene i dette og fait 
i en av sementbingene hvor den faktisk eksploderte. Ingen dyr 
var i huset, men to av sykehusets pleiere var beskjeftiget med 
vedhogging der. Heldigvis kom ingen til skade. 

Tre kuer har i arenes lep revet seg slik opp po. tyskernes 
piggtradsperringer at de matte slaktes. Hertil kommer to som 
har skadet sine jur, men som det dog er Iyktes a redde. 

De forskjeJlige militrere arbeider har gjennom aile ar pagatt 
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rundt om pa sykehusets eiendom. Der er sflledes minert inn 
store beskyttelsesrom i fjellet under sasterhjemmet. Et svrert 
beskyttelsesrom er ogsa minert inn i fjeUet langt ast pa eien
dommen, i skraningen ned mot fjorden nord for apen kvinne
avdeling. Dette har to lange innslag som innel'st bunner i en 
stor hall. Srerlig siste ar har slike arbeider tatt stor fart. Del' 
er minert inn to ganger i fjeUet ved tennisplassen, som er helt 
adelagt. I nrerheten herav, litt lenger nord, gar ogsa en gang 
inn i fjellet. I gardsbrukets beiteomrade, mellom Moen gard 
og sosterhjemmet, er der minert ned store bunkers, hele vrerel
ser under jorden, med innlagt vann, vask og ovn. En rekke 
enmanns skyttergraver og mindre kanonstillinger finnes for 
avrig spredt over heile eiendommen. 

Ca. 1 maned far kapitulasjonen begynte tyskerne anlegg av 
en fangeleir pa sykehusets omrade. Denne skulle plaseres 
vest for funksjonrerboligen og «Utsikten», ned mot sjoen. 
Noen brakker er oppfart. Heldigvis ble dette anlegg ikke ferdig. 

Den starste 0deleggelse pa sykehusets jordeiendom betegner 
dog den store «rullebane for fly» som gar tvers over Moen gard 
i en bredde av ca. 40 meter. Denne er minert dypt ned svarende 
til innkjarselsvegen til sykehuset, som derved har mistet sin 
plane trace og er blitt ei «hengebru». Lenger mot 0St er det 
blitt en stor fylling. Her kan der aldri mer bli brukbar jord. 
Fra denne gikk der ut en lang veg tvers olTer sykehusets fineste 
jorde, nedenfor sykehusavdelingene og helL bort til haugen 
for apen kvinneavdeling. Her var matjorda fjernet, men er na 
lagt tilbake, bare pa endel av dette anlegget langt mot nord er 
vegen uforandret. Ogsa dette stykke er en na iferd med a 
bringe tilbake til dets tidligere tilstand. Fra denne veg gikk 
en tverrveg like mot overlregens hage. Det var nemlig menin
gen a minere inn bunkers for fly i hagen. Heldigvis kom ikke 
dette arbeidet lenger enn til gjerdet. 

Agronomen regner med at pa grunn av disse arbeider er 
gardsbrukets dyrkete areal redusert med ca. 55 min, da er ogsa 
tatt med festningsanlegget pa haugen pa Moen. 

Tyskerne har oppf0rt flere skur og brakker pa eiendommen. 
Mellom sykeavdelingene star ialt 3 skur, derav to kjempeskur 
og et mindre. Ved sasterhjemmet er oppf0rt en garasje og pa 
en tomt, like ved dr. Bangs tidligere eiendom, en stor brakke. 
Videre er oppf0rt et vakthus ved innkjarselen til plassen mel-
10m 0konomibygningell og kontorbygningen. 

Bygninger. 
Det nye s"sterhjemmet var ikke ferdig da krigen i Norge 

bmt ut 9. april 1940. Det ble bygget pa det gjennom heile som-
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meren og h0sten. Da det var nesten ferdig, ble tyskerne opp
merksom pa det, og gjorde krav pa a fii. det rekvirert. Dette 
f0rte til en del forhandlinger mellom styrets formann, konsul 
Andreas Moe, og overlrege Nissen pa den ene side og de tyske 
militrere myndigheter pa den annen side. I forhandlingene del
tok ogsa davrerende ' «ordf0rer» Bergersen. Forhandlingene 
f0rte til det nedslaende resultat at bygningen ble overtatt av 
tyskerne. Tyskerne har der den hele tid siden hatt sin militrere 
flykommando. 

Ved pasketider 1942 begynte tyskerne a interessere seg for 
resten av sykehuset, og det endte med at ogsa dette ble rekvi
rert. Tyskerne tok den gangen nesten aile bygninger, nemlig: 

Kontorbygningen. 0konomibygningen. Lukket mannsavde
ling. Halvapen mannsavdeling. Apen mannsavdeling. Lukket 
kvinneavdeling. Halvapen kvinneavdeling. Apen kvinneavde
ling. 

Pasientene matte da f0res bort. Sykehuset hadde et belegg 
pa 300 pasienter. Herav ble 230 f0rt til sykehusene s0rpa, 
nemlig til: Gaustad, Dikemark, Blakstad, Lier, Veum, Preste
sreter, og Sanderud, samt noen til Rotvoll og Reitgjerdet. De 
0vrige 70 ble utskrevet til sine hjem eller til privatpleie. A v 
betjeningen ble en del igjen for a fungere ved det nye provisor
iske sykehus som skulle opprettes pa Bell skole i Selbu, men 
mange s0stre, pleiere og piker fulgte pasientene S0rover. Noen 
funksjonrerer ble igjen pa 0stmarka av hensyn til administra
sjonen og gardsbruket. Materiellet ble spredt for al!e vinder. 
Sykehuset beholdt inventaret for 50 senger. Det meste av det 
0vrige ble sendt med pasientene til de steder hvortil de ble 
sendt. Det ble solgt til disse sykehus med den klausul at 0st
marka kunne kj0pe det tilbake seinere etter taltst. De penger 
som kom inn for materialet ble lagt til et fond som ble kaldt 
«Kj0p og salg». 

En mengde m0bler ble lagret pa Rotvoll og pa 0vervik i 
Strinda. 

Seinere ble ogsa en del senget0y utlant til Kalvskinnets 
sykehus. 

Da tyskerne 0nsket a ta bort r0ntgenapparatet, ble dette 
solgt til Reitgjerdet sykehus. 

H0sten 1942 rekvirerte tyskerne gardsbrugets potetkjeller. 
Sykehuset matte innrede ny sMan til sitt bruk under laven. 
En del av denne ble siden rekvirert til militrert bruk. 

I januar 1943 ble forvalterboligen rekvirert. Agronom Stokke 
matte flytte med sin familie til den Iedige maskinmesterbolig i 
funksjomerboligen i det gamle 0stmarka. Sykehusets konto
rer, som midlertidig var fJyttet inn i den ledige assistentboli-
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gen i 2nen etasje i forvalterboligen, ble f lyttet ned i overhege
bohgen hvor 2 stuer ble tatt til dette bruk. Likeledes ble 3 
s?vevrerelser i overlregeboligen tatt i bruk av 2 budeier og to 
pIker. Gardsbrukets husholdning flyttet ogsa ned i overlrege
boligen, hvor den delte 'kj0kken med overlregen og har brukt 
overiregens entre til spisestue. 

Seinere pa aret 1943 ble laboratoriebygningen rekvirert av 
tyskerne. 

I 10pet av 1944 fors0kte tyskerne gjentagne ganger a rekvi
rere enten overlregeboligen eller funksjonrerboligen pa 0st
marka. Disse angrep ble imidlertid avslatt idet det fra syke
husets side ble hevdet at i sa fall matte gardsbruket nedlegges. 

Sykehuset pa Bell. 
Sinnsykeforholdene nordenfjels ble mer og mer fortvilet. Pa 

nyaret 1942 var R0nvik sykehus ved Bod0 i sin helhet rekvi
rert av tyskerne. Sa kom rekvireringen av 0stmarka sykehus 
noen maneder etter, seinere ble halvdelen av Rotvoll sykehus 
rekvirert av O. T. og aret etter pleiehjemmet i Hammerfest. 
Videre ble som kjent ogsa selieavdelingen vecl Trondheim syke
hus rekvirert. Nordafor Dovre har en saledes i de siste ar hatt 
til disposisjon bare kvinneavdelingen pa Rotvoli samt Reit
gjerdet sykehus, som imidlertid bare har lIlottatt menno Da 
0stmarka sykehus ble rekvirert, fant en det derfor pakrevd a 
finne et sted hvor der kunne opprettes et psykiatrisk sykehus. 
Dette sted fantes i Bell i Selbu som ble rekvirert til dette 0ye
med. Der matte foretas en del forandringer i det sanitrer
anlegget ble utvidet og vaskeriet innrettet i kjelleren. Syke
huset hadde ogsa store vansker med a skaffe tilstrekkelig vann, 
men dette sp0rsmal ble 10st ved anlegg av en ledning med en 
kraftig trykkpumpe fra Selbusj0en. 

Pa skolen gikk ingen ordentlig kloakk, og sykehuset har 
hatt mange ubehageligheter i den anledning. 

Sykehuset pa Bell var dog bare et surrogat. For det f0rste 
kunne der ikke innrettes plass til mer enn 50 senger, 25 pa 
hver kj0nnsside, og det var umulig a differensiere pa'sientene 
etter deres tilstand. Srerlig urolige, brakende, voldsomme og 
urenslige pasienter kunne saledes ikke mottas hvis en ikke 
skulle 0delegge alt for de andre pasienter. Sykehuset har imid
lertid gjort god nytte for seg. I tiden fra 7. september 1942 til 
21. august 1945 er der i alt behandlet 371 pasienter. Dettc er et 
meget stort antall pa 3 ar for en sa liten avdeling. 0stmarka 
sykehus pleiet f0r krigen a ha den forholdsvis st0rste sirkula
sjon av alle landets sinnssykehus, og antallel av nyinnleggelser 
pleiet fra ar til annet a ligge omkring 150 arlig. Nar en da ten-, 
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ker pa at sykehuset pa Bell har mottatt ca. 125 om aret, vil en 
forsta hva dette har betydd for sinnsykepleien nordafjels. 
Dette sykehus har for en stor del vrert drevet som behandlings
sykehus, og en har i st0rst mulig utstrekning fors0kt a unnga 
a ta imot pleiepasienter som pa den mate ville bC'Jegge plasser 
i lengere tid. Men det har vrert tungvint a drive dette sykehus. 
Overlegen har bodd pa 0stmarka i Strinda og har reist opp og 
ned. Det samme har vrert tilfeHe for sykehusets agronom og 
forvalter, og for dets kasserer. Sykehusets reservelrege, dr. 
G. Grenness, har bodd i Selbu. 

Sykehusets navcerende tilstand. 
Tyskerne forlot st0rstedelen av sykehusets bygninger alle

rede noksa snart etter kapitulasjonen, men fremjeles bor det 
tyskere i s0sterhjemmet og i pleierboligen. Da tvskerne hadde 
forlatt bygningene, rykket engelskmennene inn. Det var men in
gen a innrede et st0rre militrert sykehus i 0stlYlarkas bygnin
ger. Dette ble det imidlertid intet av, og de fleste av sykehus
bygningene ble stilt til anstaltens disposisjon i slutten av juni 
maned 1945. 

Bygningene er i en redselsfuH forfatning. Varmeanlegg, 
sanitreranlegg og elektrisk anlegg er sterkt ramponert. Det 
samme er tilfelle med vegger, golv, d0rer og vinduer. Det er 
helt utrolig skittent overalt. 

0stmarka sykehus, 8. oktober 1945. 

R0nningen Vestre) gnr. 9, bnr. 39. 
Under heile okkupasjonen var om lag 53 mal tatt i bruk for 

brakkebygg, 0velsesplasser, stort dobbelt pokkverk, transport
baner og bunkers. - Videre la de beslag pa 2 loftvrerelser i 
hovedbygningen, stall og fj0s samt delvis llthuslemmer. Der 
var til sine tider 15-17 hester i uthusa som delv is ble 0delagt. 
I den siste del av krigen hadde tyskerne svinehold med avls
dyr og smagriser. 

Det sto ofte militrervogner og kj0ret0yer bade pa gardsplas
sen og utafor. 

Den 24. juli 1943 ble vaningshus og fj0sbygning skadet ved 
flyangrepet pa havna. Det gikk verst utover tak og vinduer. 
I hovedbygningen ble det ogsa gjennomslag av splinter i 2. 
etasje. I det gamle solite t0mmeret i hovedbygningen sitter 
sikkert en mengde splinter som en gang vil kunne fortelle om 
den store krigen. 
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Strindheim skole. 
Gymnastikkbygningen ble rekvirert av tyskerne fra 1. sept. 

1941 og heilt til kapitulasjonen. Den ble brukt som lagerrom. 
En tysk vakt bodde der mesteparten av tida. Samtlige de andre 
skolerom - unntatt et i den eldste bygningen - var rekvirert 
fra 24. april til 1. august 1942 av tropper pa gjennomreise til 
nordfronten. De hadcte med fullt krigsutstyr. Det var kj0re
t0yer, kanoner og annet krigsutstyr overalt pa plener og pa 
gardsplassen. Skolen var sa trigitt til 20. november 1944. lJa 
hie den pa ny beslaglagt og den ble ikke frigitt f0r etter kapi
tulasjonen. Den siste tysker trakk seg bort den 22. mai 1945. -
Denne gangen var det tropper som kom fra nordfronten. 

Etter frigivinga var skolen i en s0rgelig tilstand. Maling og 
trekte vegger var stygt skamfert. Golva hadde til dels vrert 
brukt som hoggestabbe og bar merker etter det. Plenene var 
heilt 0delagt og en del av hekken skadet. Grindstolpene ved 
inngangen var nedkj0rt og fjernet. 

Arresterte lrerere: Lrerer Odd Nordstrand var i 1942 ei tid 
pa Falstad. Skolestyrer T0nne ble arrestert, men ble straks 
sloppet ut igjen. 

Bromstad, gnr. 13, bnr. 1. 
Ca. 120 mal rekvirert og utbygget mesteparten. Ca. 45 mal 

utbygget til brakker. Resten permanente hus. En stor bunkers 
oppf0rt pa eiendommen. 

ialt var nesten 200 mal beslaglagt. I de brakker som var 
oppf0rt pa eiendommen, bodde tyskere, danske arbeidere og en 
lang tid russiske fanger. I den russiske fangeleiren var en tid 
opp i mot 700 fanger. 

Persaunet. Eier: Strinda kommune. 
Ca. 20 mal beslaglagt. Pa denne eiendommen ble oppf0rt mest 

permanente hus. 

Pinneberg, gnr. 9, bnr. 4. 
Ca. 70 mal beslaglagt. Herav ca. 35 mal til brakker, og pa 

resten ble Oppf0rt permanen te hus. Tok til a bygge alt h0sten 
1940, og bygde stadig mer. I de permanente husa bodde mest 
tyske marinefolk. I brakkene bodde russiske og serbiske fan
ger. - I 1940 straks tyskerne kom ble a ile husa pa garden 
rekvirert og tyske soldater rykket inn her. Tett ved garden ble 
oppsatt kanonstillinger. 

Dalen oft. skole for bUnde, gnr. 7, bnr. 1 og 12. 
Eies av Th. Owesens legat for blinde. 
Ca. 60 mal av eiendommen var beslaglagt. Pa eiendommen 
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ble bygd 15 brakkeI'. Veg ble anlagt og ei bru bygd mellom 
eiendommen og Lade flyplass. Under okkupasjonen ble pabe
gynt anlegg av ny jernbanelinje fra Leangen gjennom tunnel 
fra R0nningsbakken til Berg prestegard og videre over Nid
elva. Ca. 700 m av denne banen gar over Blindeskolens eien
dom. AIle hus pa Blindeskolen var beslaglagt fra 25. mai 1940 
og helt til kapitulasjonen. Derpa ble husene rekvirert av 
engelskmennene til 6. des ember 1945. 

Undervisningen av de blinde fortsatte f0rst ved Klrebu ands
svakeheim og sia ved Torshus folkeh0gskole, Fannrem. Pa 
lekeplassen ble innredet flere tilfluktsrom. Et gammelt uthus 
som h0rte til skolen, ble revet ned og fjernet. Hele skolens om
rade ble innhegnet med piggtrad. Tyskerne raserte parken 
foran hovedbygningen og lot grave en meget stor potetkjeller. 
Et 8 st. pipeorgel i skolens festsal ble helt 0delagt av de tyske 
soldater. I kjelleren val' i f0rstningen innredet endel fangerom. 

Tysk krigsrett ble holdt flere ganger i skolens gymnastikk
sal. Her ble visstnok ogsa nordmenn d0mt. H eiZe bygningen 
var underminert med 4500 kg. sprengstoff. 

Det var en heil del maskingevrerreir anlagt pa eiendommen 
- en gang visstnok 18 slike. Under flyangrep faIt 2 bomber pa 
eiendommen. Inngangsd0ra ble ogsa en gang kraftig pep ret 
med maskingevrerkuler fra et engelsk (norsk?) fly. 

BeZbuan gard. 
Ca. 30 mal beslaglagt. Brakker bygget her for sivile arbei

dere. Mest dansker. To sykestuer i anlegget ble bombet i 1943 
og sterkt skadet. 26 mal tilh0rende Nidar sjokoladefabrikk var 
ogsa beslaglagt, og her var ogsa bygd brakkerc Av hus pa 
garden var en potetkjeller beslaglagt i 2 ar. 

RotvoZZ 0vre) gnr. 13, bnr. 7. 
3% mal beslaglagt i 1940 til oppf0ring av brakker. 35 mal 

beslaglagt i 1944. Herpa oppf0rt en mindre bunker. 50 mal 
skog ogsa beslaglagt, men ikke mrt. 6 mal rekvirert i Rotvoll
haugen. Her ble hugget snaut og oppf0rt vaktstue og lyskaster, 
samt lytteapparat. Varen 1945 rekvirert en potetkjeller pa 
garden til forbinningsstue i tilfelle invasjon. Ungskogen stygt 
skadet i 1940 da 20 russere i lengre tid under tysk oppsyn gikk 
og tok opp med spade en masse smatrrer som kamuflasj for 
tyske kanonstillinger osv. 

RotvoZZ sykehus. 
Ca. 80 mal dyrka jord beslaglagt. Dessuten endel utmark. 

Pa ca. 40 mal ble oppf0rt permanente hus. Resten brakker. I 
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brakkene bodde russiske og ·serbiske fanger. En stor bunker 
oppf"'rt pa eiendommen. Pa Kuhaugen ble oppsatt kanonfunda
menter. Her pa Kuhaugen er det ogsa p.n kirkegard hvor 33 
serbere er gravlagt. En minnestein over disse ble oppsatt av 
serbere f",r de forlot landet. 

Av sykehusets bygninger var 4 avdelinger beslaglagt fra 
1943 og heilt til kapitulasjonen. Dessuten beslagla tyskerne en 
pleierbolig og en etasje av vaskerjentenes rom. 

Ranheim Papir/abrikk, ved disponent Overwien. 
Av grunn ble der rekvirert i alt over 150 dekar overveiende 

dyrka mark. Pa denne jord ble der oppf"'rt i alt ca. 20 brakker, 
hvorav de fleste na er f jernet. Like ved Ranneim jernbanesta
sjon ble der bygd endel store lagerbrakker (Bekleidungslager) 
av mer permanent art, som forel"'pig er overtatt av de norske 
militrere og mUligens viI bli staende. Grunnen her, ca. 15 dekar, 
av var eiendom Ranheim Vestre, gnr. 23, bnr. 1, er for alltid 
",delagt som dyrkingsjord. Med Ranheim Nedre, gnr. 24, bnr. 1, 
hadde tyskerne store planer. De aktet a f",re jernbanesporet 
helt ned til sj",en, oppf"'re store lagerskur og bygge en over 100 
meter lang betongkai for bater pa 3 a 4000 tonn. Sa langt kom 
de imidlertid ikke, men fikk planert jernbanetrasseen og en 
vegtrasse med den f01ge at jordvegen n8. er temmelig 0delagt. 
Store jordmasser er flyttet i forbindelse med utsjaktning til 
veg og jernbane. Et par store magasiner ble oppf"'rt nede i 
fjrera og star framleis fulls tappet med forskjellige sorter 
tyske kanoner. (Nov. 1946). 

Ogsa innen fabrikkomradet tok tyskerne seg tilrette, idet de 
beslagla ca. 800 kv.m. av papirfabrikken, hvor de gjennom 
ara lagret tusenvis a v sekker mel. Vi hadde flere ganger be
s0k av tyske sprengkommandoer som malte og planla hvor de 
eventuelt skulle plasere sine sprengladninger om de ved til
baketrekking skulle sprenge fabrikken i lufta. Av mere pussige 
episoder kan vi nevne at vi engang fra fylkesmannen fikk en 
henvendelse pa vegne av noen h"'gere offiserer i Wehrmach, 
som beklaget seg 'over den vonde lukt fra fabrikken «som i 
vesentlig grad hindrer den militrere og ",konomiske utvikling 
av Trondheim mot ",st. . 

Foruten den ",delagte innmark ma vi ogsa nevne den skade 
tyskerne gjorde i var skog - Ranheimskogen -- gnr. 23, bnr. 
5. Pa en flate av vel 100 dekar satte tyskerne inn 30-40 rus
siske krigsfanger til vedhogst. Der ble felt i alt 600 kb.m. t",m
mer fra de st",rste dimensjoner og ned til ungskog i et 20-arig 
plantefelt. Vi har gatt i gang med planting pa den snauhogde 
flate, men det vil jo ta lang tid f",r det blir noen skog igjen. 
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Na er de fleste brakker fjernet og meget av den jord som 
ble beslaglagt, inkl. Ranheim Idrettslag sportsplasser, er na 
kommet tilbake til tidligere stand, men enna sees mange steder 
i utmarka og pa vegene rester etter de tallrike forskansninger 
og piggtradsperringer som tyskerne hadde sa travelt med a 
bringe i orden det siste ar f0r kapitulasjonen. 

Ranheim krets) ved lrerer Olav Kjeldstad. 
Vrere Nedre) gnr. 26, bnr. 2. 
I 1942 ble beslaglagt ei lita stue (Barstua), som tyskerne 

hadde til kapitulasjonen. Stua ble delvis nytta av tysk mann
skap og norske «darner» i tysk tjeneste. Tyskerne bygde egen 
telefonlinje og plaserte en del stolper pa eiendommen. Det ble 
gravd flere skytestillinger like ved husa, og piggtradsperringer 
ble satt flere steder pa eiendommen. 

I 1940 ble davrerende karmann Ole Siim pakj0rt av en bil i 
tysk tjeneste og d0de. 

Flomalet) gnr. 26, bnr. 5. 
Eiendommen er pa 10 mal, og tyskerne beslagla all jord til 

diverse formal. H0sten 1942 bygde de 2 store brakker og en 
mindre (varelager) like ved husa pa eiendommen. Nede ved 
sj0en ble bygd 3 st0rre og 1 mindre hus. Disse ble brukt til 
kj0kken, sportsbrakker, kontorer og maskinhus for motorer 
og elektriske anlegg. Samtidig bygde de et sidespor fra jern
banen i en lengde av ca. 200 m. Pa dette spor sto 3 jernbane
vogner som inneholdt avmagnetiseringsanlegg for skip. Dette 
anI egg ble lagt i sj0en ca. 500 m fra land. Det ble bygd kai i ca. 
100 m lengde fra land mot anlegget ute pa sj0en. Der ute ble 
det slatt ned en masse peler og bygd et lite skur . 

. Hele eiendommen var innhegnet med piggtrad. En elektrisk 
kraftledning ble ogsa lagt over eiendommen . 

Forlegningen besto bare av tyskere. Avmagnetiseringsanleg
get ble betjent av ca. 20 personer. 

Eieren ble i f0rstninga truet med at han helt skulle forlate 
eiendommen, men fikk til slutt fortsette a bo der. All beslag
legging varte til kapitulasjonen. 

Smedstrand) gnr. 26, bnr. 9. 
Eiendommen er pa ca. 10 maL Av dette beslagla tyskerne ca. 

7 mal til flg. formal: 
I 1942 ble f0rt opp 3 store brakker like ved husa - den ene 

delvis bygd pa naboeiendommen FlomaJet. En av brakkene ble 
brukt til kanonverksted. De andre var mannskapsbrakker. 
Nede ved sj0en ble bygd 3 store lagerskur for skyts (kanoner). 
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Pa eiendommen hadde de ogsa stillinger for antiluftskyts og 
drev skyte0velser mot ballonger fra egne fly. Det ble gravd en 
del skytestillinger for maskingevrer. Heile omradet var inn
hegnet med piggtrad. 

Det var bare tysk mannskap i brakkene. Fast bodde det ca. 
20 mann som arbeidet pa verkstedet. Ellers ble brakkene brukt 
til gjennomgangstrafikk. Ei !ita hytte ved sj0en ble beslaglagt 
til kapitulasjonen. Det ble bygd veg fra jernbaneovergangen 
ned til sj0en. 

Vrere 0stre, gnr. 27, bnr. 2. 
I beitetrl!Ja oppfor sj01ve garden ble det i 1941-42 beslaglagt 

ca. 7 mal jord og anlagt en lagerplass med 3 store brakker. 
Noen vaktsoldater bodde der. I 1941 gjerdet tyskerne inn et 
omrade som strakte seg fra sj0en og opp til asen ved grensa 
mot Malvik (ca. 1 km langt). Det ble satt varselplakater om at 
det var livsfarlig a komme inn pa feltet, men savidt vites, ble 
det aldri lagt miner der. Feltet tok vekk 7-8 mal dyrket jord 
og dessuten skog og beitemark fra eiendommen. Det ble lagt 
vannledninger over gardens grunn fram til Sj01yst i Malvik og 
til leiren pa Flomalet. Stolperekka for Iys og kraft til lager
plassen ble satt opp og dessuten 2 stolperekker for telefon. Det 
ble ogsa anlagt flere skytestillinger pa eiendommen. Sommeren 
1944 ble rekvirert 3 rom i 2. etasje i hovedbygningen. Beslag
leggelsen varte i noen maneder. 

Gudvang, gnr. 25, bnr. 20. 
1. juli 1943 ble rekvirert 2 delvis m0blerte rom i 2. etasje. 

Samtidig ble forlangt adgang til kj0kken. Romma ble brukt av 
tyske offiserer som vekslet - 7 i tallet. Romma var beslaglagt 
til kapitulasjonen. 

Sagatun, gnr. 25, bnr. 44. 
Sommeren 1941 ble m0telokalet med tilh0rende rom rekvi

rert av Luftwaffe. Sj01ve salen ble brukt til kinolokale og 
garderoben til potetkjeller. Lokalet ble frigitt sommeren 1942, 
men ble allerede 14 dager seinere beslaglagt pa nytt og brukt 
f0rst til norske og seinere til belgiske arbeidere. I juni 1943 
ble heile huset (m0terom + vaktmesterbolig) overtatt av 
tyske etterretningsmannskap, som hadde det til kapitulasjo
nen. Pa gardsplassen ble bygd en proviso risk garasje. Det var 
ogsa et ganske stort lager av bensin pa eiendommen, som i sin 
helhet var inngjerdet med piggtrad. I den siste perioden av 
beslagleggelsen ble m0tesalen brukt som offiserskantine. 
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Knausen) gnr. 25, bnr. 48. 
En Ieilighet i huset var rekvirert fra 20. juli 1943 til fri

gj0ringa. Leiligheten ble nytta av tyske offiserer. Eieren ble 
jaget ut av huset, fordi hanhadde forbudt tyskerne gjennom
gang over eiendommen. 

Ranheim skaZe. 
Ved Ranheim skole var den eldste skolebygning og gymna

stikkbygningen besIagIagt fra 18. juni 1941 til ca. 1. mai 1945. 
I den nye skolebygning var Irerervrerelset og to klasserom be
sIagIagt vel 3 maneder sommeren 1944. De besIagIagte romma 
var den Iengste tid brukt som opphoIds- og soverom for mann
skap tilh0rende Luftwaffe. Noen rom ble ogsa brukt som kon
torero En tid var ogsa sivile arbeidere, belgiske og norske, inn
Iosjert i gymnastikkIokaIene. SI0ydsaIen i gymnastikkbygnin
gen ble en tid brukt som bar og kantine, seinere som Iagerrom 
for poteter. 

P a 0vre skolegard ble f 0rt opp en stor garasje - og to 
mindre hus, som ble nytta til kj0kken og Iagerskur. Mellom 
gymnastikkbygningen og Irererboligen ble f0rt opp en mann
skapsbrakke. Heile skoleomradet ble avsperret med piggtrad. 
Hovedinngangen til det nye skolebygg ble til og med sperret 
med «spanske ryttere», mens undervisningen enna varte. 

Ranheim 0stre) gnr. 25, bnr. 1. 
Like ved husa pa garden ble det i 1944. skutt ut 2 tilfIukts

rom i fjellet. Det ble ogsa innrettet 3 kanonstillinger rundt 
husa. Ellers var det flere skytestillinger for mindre skyts pa 
eiendommen. H0sten 1942 ble en haIvpart av fj0set rekvirert 
og tatt som oppbevaringsrom for poteter. Sortering og pass 
av potetene ble utf0rt av russere, serbere, kroater, belgiere og 
dansker. Varen 1943 ble det satt opp et piggtradgjerde over 
eiendommen, slik at den ble fullstendig delt ito. Gjerdet var 
ca. 800 m Iangt og ble satt utelukkende pa dyrka mark. Det 
opptok ca. 3 mal jord. Det ble ogsa satt opp flere stolperekker 
for telefon og elektrisk kraft. Men det verste for eiendommen 
var at tyskerne 3. juledag 1944 satte i gang en ruinerende 
hogging av den sparsomme skog pa garden. Der de gikk fram, 
fantes ikke en busk igjen. Ca. 50 mal skog ble 0deIagt pa 
denne maten. 

Reppe Nardre) gnr. 29, bnr. 1. 
Tyskerne hadde flere skytestiIIinger pa eiendommen. Om

trent heile eiendommen var ringet inn med piggtrad. Denne 
sperring gikk gjennom aker og eng og opptok ca 2 mal jord. 
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F'ellesorganisasjonen F'olkets hus, Ranheim. 
I juni 1940 ble aile m0telokaler med tilh0rende rom beslag

lagt. Beslaglegginga varte heile okkupasjonstida. Den f0rste 
tid ble lokalene disponert av Luftwaffe ca. 14 dager. Deretter 
kom en avdeling bergjegere, som var til i september 1940. Sa 
ble lokalene overtatt av forsynings- og reparasjonstropper. 
Disse oppholdt seg pa stedet til i april 1941. Etter disse kom 
en gruppe av org. Todt. Denne gruppe besto foruten av tyskere 
ogsa av dansker og nordmenn. Da disse rykket inn, matte ogsa 
vaktmesteren evakuere sin leilighet i huset. Da gruppen forlot 
stedet i februar 1942, tok de med seg alt inventar, ca. 500 
stoler, aile ovner, all elektrisk armatur og aile vasker med 
varmtvannsanlegg. Sentralvarmeanlegget lot de speike i styk
ker. Seinere kom nye forsyningstropper, som vekslet noe i 
belegg - og hadde bygningen til kapitulasjonen. 

H0sten 1940 ble det f0rt opp garasje og verksted pa gards
plassen. Etter frigj0ringa var aile golv heilt nedslitt. Troppene 
hadde mange biler og lager a v bensin pa stedet. 

Ranheim Idrettslags bane. 
I samband med beslaglegging av Folkets hus tok tyskerne 

ogsa over idrettsplassen. Grusbanen ble nytta til bilplass, og 
det ble bygd et stort lager- og verkstedslmr der. Gressbanen 
var nettopp ferdig da den ble tatt. Det ble bygd 3 breie veger 
langs denne banen. Vegene var forsvarlig kultsatt. Bade grus
og gressbane ble totalt edelagt. Det ble ogsa bygd 2 store 
skur mellom banene. 

Overvik, gnr. 20, bnr. 1. 
I 1940 la en avdeling SS-tropper pa garden i 6 veker. De be

slagla 2 rom i hovedbygningen. Resten av troppene la pa laven. 
I 1943 la en arbeidskommando med 4 hester pa garden .. Disse 
anla kanonstillinger og mitralj0sereir. Fra 15. mai 1944 ble 
% av hovedbygningen, 2 rom i uthuset 0>;" garasjen beslaglagt. 
Romma skulle nyttes til sykehus. Beslaglegginga varte til ka
pitulasjonen. 

Grilstad, gnr. 17, bnr. 1. 
10. april 1940 beslagla tyskerne alt disponibelt rom pa sj0lve 

gardsbruket - bade i vaningshus og driftsbygninger. Beslag
leggelsen varte den gang bare ca. 14 dager og gjaldt for mann
skap og hester. Sommeren 1941 anla de 3 kanonstillinger pa 
eiendommen. Samme ar beslagla de ca. 25 mal av skogen, som 
de sperret heilt avo Idette omradet ble bygd 1 vakthus og 1 
stort og 4 sma lagerskur - vesentlig for ammunisjon. De 
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bygde ogsa telefonlinjer fram til husa og nytta da fortrins
vis aker og eng. Seinere tok de ca. 5 mal uten gyldig beslag
legging og anla der skyttergraver med kanonstand. Pa dette 
stedet bygde de ogsa et merkelig utkikstarn h0gt oppe i noen 
trrer. Tarnet ble seinere delvis nytta som danseplass. I 1942 
utvidet de befestningen med kanonstillinger 'og maskingevre
reir. Til dette og annet tok de store trrer fra parkanlegget. Etter 
de store eksplosjonene i Oslo og Bergen kj0rte de en masse 
bomber fra Trondheim og lagret i den beslaglagte del av sko
gen. Under evakueringstransporten fra Finnland tok de inn pa 
garden bade med hester og folk. Parkens trrer ble delvis nytta 
som for til hestene. Bombelagret ble liggende til ved juletider 
1945. 

Fagerheim, Ranheim. 
Heile huset var beslaglagt fra 27. juni 1944 til i juli 1945. 

Huset ble f0rst nytta som spisested for tyskc offiserer. Kjeller 
og uthus nytta som lagerrom for elektriske artikler. Vinteren 
1945 var huset bolig for tyske soldater. 

Aspheim, gnr. 21, bnr. 41. 
Heile eiendommen - i alt 3 hus - var rekvirert fra mai 

1944 til kapitulasjonen. Husa ble nytta bade som bolig og som 
skomaker- og skredderverksted. Dessuten var det lagret her
metiske matvarer i hovedgarden. Det var «nordmenn» som 
arbeidde som skomakere og skreddere. Eiendommen ble stygt 
ramponert. 

Heimveg, gnr. 21, bnr. 47. 
Heile huset var beslaglagt fra 22. juni 1944 til i august 1945. 

Eiendommen ble nytta av signaltropper ti lh0rende Luftwaffe. 
Huset ble ogsa nytta som lagerrom for en god del materiell -
bl. a. ca. 45 beslaglagte norske radioer. I et rom i huset var 
det montert tradl0s sender. Det ble ogsa bygd et lagersknr pa 
eiendommen. Huset ble mye 0delagt og alle ovner brent i 
stykker. 

Fjordgl0tt, Ranheim. 
Heile huset var beslaglagt fra 15. juni 1944 til kapitulasjo

nen. Huset ble brukt som spisested for ca. 50 tyskere. Det 
bodde ogsa 2 «damer» i ·huset. Kjeller og uthus ble nytta sam 
lagerrom. 

Hommelhaugen, Ranheim. 
Pa eiendommen ble det fra varen 1943 til ved pasketider 

1945 skutt ut to skytestillinger (kanon) og ett tiifluktsrom i 
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fjellet; Varen1944 ble-3. etasje avo huset brukt som kommando
plass under en man0ver. Under en av de store nattlige opp
klaringstokter i 1943 fait en Iysbombe pi'>. gardsplassen like 
ved husa. 

Foruten de nevnte rekvisisjoner var det beslaglagt ett eller 
flere rom i kortere eller lengere tid pa f01gende eiendommer: 
Hitravegen 3, Parkvegen 7, S0rly, Petersborg, Fossheim, 
Stranvegen (J. Horrigmo) , Gustavborg, Sletten 1, Sletten 2, 
0stmo 3, Solhaug. Muligens ogsa flere steder. Romma ble nytta 
av offiserer, soldater eller norske og ~yske kvinner i tysk 
tjeneste. 

Det ble lagt flere telefonlinjer i kretsen, bl. a. fra Ranheim 
skole over Reppe til Jonsvatnet. 

I 1943 og 44 ble det lagt ut en masse bensin- og oIjefat langs 
hovedvegen Charlottenlund - Ranheim og langs flere side
veger pa Ranheim. Det ble delvis utkommandert sivil «borger
vakt» til a passe disse brenselsdepotene. Lrererne ved Ranheim 
skole ble ogsa utkommandert til slik vakt, men nektet a ga. 
«Borgervakter» ble da opphevet. 

Pa Charlottenlund hadde tyskerne ogsa beslaglagt mange 
hus i lengere ener kortere tid. 

Skogstua. 
Hytta ble tatt i 1942. Den ble delvis ombygd og brukt som 

vaktbolig. Det ble hogd en del skog pa eiendommen. Ellers ble 
stedet innhegnet med piggtriid. Beslaglagt til kapitulasjonen. 

1'illa H asselba7cken. 
Huset var beslaglagt fra september 1943 til kapitulasjonen. 
Det ble brukt som bolig for tyske lreger. Disse hadde sine 

pasienter pa Rotvon sykehus. Det ble bygd en garasje i parken. 

N ordihaugen. 
Huset med tilh0rende omriide var beslaglagt fra september 

1944 til oktober 1945. Tyskerne hadde meteorologisk stasjon 
der, og et rom ble innrettet for radioeksperimenter og peilinger. 

Haugen, Haugstua og Damplassen. 
Disse eiendommer var beslaglagt av Jen tyske marine og 

ble for det meste nytta av offiserer. Heile omradet var avsper
ret med piggtrad. Haugen var beslaglagt fra h0sten 1944 til i 
oktober 1945. Et rom i 1. etasje ble brukt som bodega. Haug
stua var beslaglagt fra h0sten 1944 til i oktober 1945. Dam
plassen var beslaglagt i samme tidsrom. Foruten offiserer 
bodde en tysk lrege med frue der. net ble ogsa foretatt flere 
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vielser der - ofte under apen himmel. Naboene var saleis oyen
vitner til at 4 «norske darner» ble viet til sine tyske kaw~lerer. 
Det ble hogd en del skog pa eiendommen. 

Kveldsro. 
Beslaglagt fra varen 1944 til kapitulasjonen. Ble brukt av 

tyske marineoffiserer og kvinnelige assistenter. 

Presthus gard. 
J ord og skog pa garden ble delvis odelagt. Det var plasert 

flere olje- og bensindepoter pa jordene. 

Asvang skole. 
Den nye skolepaviIjongen ble beslaglagt fra 1. november 

1944 til 1. januar 1945. Heile skolen med uthus ble beslaglagt 
fra 10. mars 1945 til julio Dessuten var det fra h0sten 1941 og 
til okkupasjonens slutt beslaglagt rom til lagring. Et vakt
mannskap pa 5 mann holdt seg der, og romma skullebrukes til 
innkvartering av soldater pa gjennomreise fra Finnmark. Ei tid 
var et kompani pa 180 mann der, for det meste l~dige marine
folk. 

Sloydlokalet ble delt i to og brukt til kjokken. Forskjellige 
andre forandringer og odeleggelser ble utiort. 

Stokkan) gnr. 42, bnr. 2. 
A v eiendommen ble beslaglagt 4 maL Her ble det hosten 

1940 bygget et motorhus og en brakke for 16 mann. Dessuten 
ble oppsatt lyskaster, et Iytteapparat og en stor maskinkikkert. 
Det hele ble inngjerdet med piggtrad. Mannskapene som holdt 
seg her, var all tid tyske. 

Foruten de nevnte anI egg hadde tyskerne skytebane pa eien
dommen. Her var det daglig oving av soldater fra aIle kanter 
av Strinda. 

Dragvoll) gnr. 48, bnr. 1. 
Pa Dragvoll ble bygd 4 bunkers, og tyskerne hadde her 5-6 

kanonstillinger. Militrere ovinger bade for infanteri utover 
jordene og for artilleri med kanonskyting ble drevet her i det 
meste a v krigstida. 

Asheim) gnr. 48, bnr. 3. 
I 1944 ble beslaglagt ca. 8 mal jord, og to storre bygninger 

ble oppfort, et verksted og en lagerbygning for Luftwaffe. Det 
arbeid som ble utfort her, var reparasjon og vedlikehold av 
mindre vapen og instrumenter. Arbeiderne bodde i de opp
forte husa. 
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Granasen, gnr. 49, bnr. 1. 
Her ble oppf0rt et Iytteapparat og noe som liknet radar (?). 

En mindre brakke ble oppf0rt. 

Pa Ormhaugen som eies av Angeltma og Reitgjerdet var an
lagt et st0rre luftvernbatteri med brakker for mannskap. Disse 
var delvis oppf0rt pa tilst0tende eiendommer og en del jord 
ble beslaglagt. I alt ble til dette anlegget tatt ca. 120 mal jord. 

Asvang. 
Langs aile veger var i 1944 fordelt lagre av bensin i fat som 

var kamuflert pa beste mate. Disse lagre skulle vrere reserver 
i tilfelle bombing og invasjon. 

Pa en heil del garder ble i 1943 og 1944 beslaglagt hus for 
lagring av h0Y og halm og delvis til lagring av forskjellig 
krigsmateriell, (reserver i tilfelle bombing). 

Langs vegen og pa andre steder ble for a brukes i tilfelle 
invasjon anlagt bunkers og maskingevrerreir. Telefon- og ka
bellinjer ble oppf0rt hvor tyskerne syntes de kunne fit bruk 
for dem uten omsyn til skade pa dyrket jord. 

Steinan, gnr. 80, bnr. 3. 
Det ble pa denne eiendommen sprengt en tunnel inn i fjellet. 

Det var visstnok tanken a bygge en sykebrakke inne i tunnelen 
som har stort tversnitt. 

Idrettsplassen ved Jakobsli ble tatt til lagerplass for tre
virke. 

BlttsevoU, «Trines Minne», gnr. 58, bnr. 1. 
10 mal jord ble beslaglagt av eiendommen, og en garasje 

med ca. 200 kv.m. grunnflate ble bygd. Pa garden ble rekvi
rert rom i uthuset for 2 hester og en gris. En piggtradsperring 
ca. 100 m lang og 4 m brei ble lagt over det beslaglagte om
rade. 15. april 1940 ble forlagt 18 soldater i hovedbygningen, 
og de ble der i 3 veker. 

Kvilhaugen, gnr. 58, bnr. 3. 
Den 12. april 1940 kom tyskerne til garden kl. 5 om mor

genen og satte opp sine maskingevrer ved aile hushj0rner, sa 
garden ble «uhyggelig godt befestet». 18 soldater tok opphold 
i storstua, og de ble der til 12. maL 

10 mal jord ble beslaglagt av eiendommen. Her ble bygd en 
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stor permanent bygning ca. 200 kv.m i to etasjer for det tyske 
ordenspoliti. Dessuten var planlagt 2 lignende bygg. Solid 
grunnmur ble st0pt for den ene, men det ble ikke til mer fordi 
det ble mangel pa byggematerialer. 

En brakke ble bygd i vinkel med 60 og 30 m fl0yer, ca. 800 
kv.m. Likesa ble en middels stor kantinebygning oppf0rt sam
men med en annen brakke, ca. 200 kv.m tilsammen. 

Siste krigsaret ble det laget 2 store kanonstillinger og gravd 
og minert flere ammunisjonsdepot pa eiendommen. 23 gevrer
stillinger ble gravd ute pa jordene. 

Piggtradgjerde ca. 1000 m langt og 3 m breit gikk rundt 
eiendommen. 

Blusevoll 0stre, gnr. 58, bnr. 5. 
5 mal jord ble beslaglagt. Her ble bygd 2 brakker, tilsam

men ca. 400 kv.m og dessuten en noe mindre fangebrakke, en 
vaktstue, et stort materialskur og et par mindre skur for hus
dyr, h0ns og kaniner. - 2 st0pte bunkers ble bygd, og 15. 
gevrerstillinger ble gravd rundt om pa jordene. - Brakkene 
var omgjerdet med skrastakitt. Det var oppf0rt piggtradsper
ring i ca. 300 m lengde og 4 m bredde. 

Berg prestegard, gnr. 59, bnr. 1. 
Jernbanelinjen Stavne-Leangen er lagt over prestegards

jorden og har lagt beslag pa 75 mal jord. Det ble bygd 5 store 
brakker, verkstedbygninger, sagbruk og skur. Nar jernbane
anlegget blir ferdig, gar med ca. 30 mal til. 

Berg, gnr. 59, bnr. 3. 
4 mal jord ble beslaglagt. Her ble bygd 2 brakker, ca. 350 

kV.m. - Det ble sprengt 2 lange tunneler inn i fjellet. Der er 
gang mellom demo Dessuten 10pegrav fra Berg skole og til disse 
tunnelene. 

L erkendal, gnr. 62, bnr. 6. 
Jernba.nelinjen som ble pabegynt under krigen, tok 10 mal 

jord. - Tyskerne beslagla en del rom i uthusene til lagerrom. 

Berg skole. 
Fra 19. mai 1940 til januar 1944 brukte tyskerne lrerervrerel

set til Funkstelle. Mannskapene - 8 til 10 mann - bodde pa 
avkledningsrommet i gymnastikkbygningen, slik at skolen· i 
heile den tid var avskaret fra a bruke avkledningsrom og dusj. 

Fra 22 april 1942 til august S. a. var heile skolen beslaglagt 
og nytta av Wehrmacht til soldatforlegning. Avdelingene skifta 
og var som regel pa ca. 600 mann. 
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I pasken 1943 var skolen beslaglagt og nytta av Sicherheit
polizei. 

Fra 26. mars 1944 til kapitulasjonen var heile skolen - fra 
3. oktober 1944 ogsa vaktmesterens leilighet - nytta av Wehr
macht til kontorer. 

Varen 1942 leide skolen lokaler i Lerkendal kolonihagers 
forsamlingshus og bedehuset pa N ardosletta. 

Fra 26. mars 1944 og skolearet ut hadde 20 av klassene 
ved Berg lokaler ved Strindheim skole. 1 storskoleklasse bIe 
henvist til Asvang skoIe. 

Utover h"sten 1944 fortsatte 11 storskoleklasser og 1 sma
skoleklasse ved Strindheim skole og 1 storskoleklasse ved As
yang skole. Til Iokaler for 8 smaskoleklasser bIe det rekvirert 
en villa i nrerheten av Berg skole, Ludv. Musts veg 10 - 2 
sammenhengende mindre stuer i 1. etasje og det samme i 2. 
etasje. 

27. oktober 1944 ble ogsa de 12 klassene som hadde hatt 
lokaler ved Strindheim skoIe, flyttet over til Ludv. Musts 
veg 10. 

10. februar 1945 ble det rekvirert ei stue pa Trines Minde til 
skolelokale, slik at skolen na. disponerte 3 klasserom til 21 
klasser. Tyskerne beslagla Asvang skole, og klassen fra Berg 
som hadde gatt der, ble flytta over til Trines Minde. Slik holdt 
en det gaende til kapitulasjonen. 

3. september 1945 ble Berg skole tatt i bruk igjen, etter at 
de n0dvendigste reparasjoner var utf0rt. 

Berg skole var atskillig ramponert ved frigivelsen. Verst 
gikk det ut over skolen i tida 26. mars 1944 til kapitulasjonen. 
Tyskerne ominnredet lokalene i stor stil sa. de skulle bli tjenlig 
til deres formal. Klassevrerelsene ble oppdelt i mindre rom. Det 
ble flere steder slatt hull pa murveggene og satt inn d0rer og 
luker. Ved frigivelsen var sanitrer- og varmeanlegget og likesa 
det elektriske anlegget i ustand. Gardsplassen, plenene, gjerdet 
og portene var ramponert. De n0dvendigste reparasjoner kom 
pa ca. 30,000 kr. Men enna er ikke skolen i den stand den var 
f0r beslagleggelsen. 

Det gikk hardt ut over undervisningen for elevene ved Berg 
skole i krigstida. Nar skolen ikke var beslaglagt, matte en 
avsta lokaler til Strinda kom. husmorskole, til Realskolen, til 
klasser fra Nidarvoll skole, til skolekj0kkenundervisning for 
elevene ved Trondheim folkeskoIe og til Myklands handelsskole. 
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Dette f0rte med seg redusert undervisning for skolens elever, 
ved siden av aile de ulemper som overfyJte lokaler blir arsak til. 

Varen 1942 hadde en 2 klasserom (Lerkendal og Nardosletta) 
til 21 klasser. 1-5 kl. hadde 2, 6. og 7. kl. 3 timers undervis
ning annenhver dag. Undervisningen begynte kl. 8.30 og varte 
til kl. 18.45. 

Fra 26. mars 1944 og skolearet ut hadde 20 klasser fra Berg 
ettermiddagsundervisning ved Strindheim skole med redusert 
lesetid, 1-3 kl. 4 timer a 40 min., 4-7 kl. 5 timer a 40 min. 

Fra 27. oktober 1944 disponerte skolen 2 undervisningsrom 
i Ludv. Musts veg 10 for 20 klasser, og en matte igjen ga til 
ordningen med 2 og 3 timers undervisning, henholdsvis for 1-
5 og 6-7 klasse. 

Fra slutten av februar 1945 hadde en 3 undervisningrom til 
21 klasser. 1-3 kl. hadde da 2, 4 og 5 kl. 3, 6 og 7 kl. 4 timers 
undervisning annenhver dag. 

Sa ble undervisningen forstyrret av de mange og lange 
ekstra feriene, innh0stingsferier og brenselsferier . 

Hertil kom ogsa andre ting som ikke gjorde det lettere for 
skolen. Fra h0sten 1941 og utover var nazistene stadig ute 
etter elever og lrerere ved Berg skale. Med 8-14 dagers mel
lomrom var det klager, muntlig og skriftlig, gjennom skole
inspekt0ren og direkte til skolen, oppringninger og skrivelser 
med klager og advarsler og mer eller mindre forblommede trus
ler. Skolen var apenbart faIt i unade. Den hadde bl. a. padratt 
seg rykte som «kongelig propagandasentral», som det het i et 
av klageskriftene. Alt dette utidige etterheng, med unders0-
keiser og forh0r av lrerere og elever, skapte naturligvis uro og 
irritasjon pa skolen, - og var formentlig forspillet til arre
stasjonen av 4 lrerere i mars 1942, og til den srerlige bevaken
het som enkelte av lrererne ved skolen ogsa siden lot til a ha 
hos nazimyndighetene. 

Lrerer Almaas ble arrestert 8. mars 1942 og sendt til Falstad, 
frigitt 2. mai samme ar. Arrestert 7. oktober 1942 og sendt til
bake til Falstad. Frigitt 13. desember s. a. Flyktet til Sverige 
4. november 1944, kom tilbake 13. mai 1945. 

Lrerer Herje utskrevet til tvangarbeid pa 0rlandet 8. mars 
1942 til 17. april samme ar. Falstad 17. april 1942 til 24. april 
1942. 

Lrerer Ytrest0yl arrestert 20. mars 1942 og sendt til Falstad, 
frigitt 24. april 1942. 

Skolestyrer 0stborg arrestert 20. mars 1942 og sendt til 
Falstad, frigitt 22. april 1942. Arrestert natt til 5. januar 1945, 
frigitt neste dag. Flyktet til Sverige 9. januar 1945, kom tilbake 
13. juni 1945. 
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Fru Almas flyktet til Sverige 4. november 1944, kom tilbake 
17. juni 1945. 

Lrerer Kjeldstad arrestert pa skolen i Ludv. Musts veg en 
dag i desember 1944, frigitt neste dag. 

I Berg krets ble beslaglagt ca. 42 privathus med 80- 90 lei
ligheter for lengere tid. 

Solbakken skole. 
I 1944 fra pasketider og fram i mot jul ble tatt ett klasserom 

og heile kjelleretasjen med sl0ydrom, handgjerningsrom, vedbu 
og gang. Loftsetasjen ble ogsa tatt og delt opp i f lere smarom. 

Skolen ble brukt som feltkj0kken og som reparasjonsverk
sted for rifler, sykler m. v. En del omdanninger fant sted og 
forskjel\ige ting tatt bort. 

Yalsetbakken, gnr. 31, bnr. 4. 
Heile eiendommen rekvirert og brukt av tyskerne. 3 svrere 

brakker bIe oppf0rt, ei av dem ligger delvis pa eiendommen 
Vassdalen. Tyskerne brukte garden t il militrert rekreasjons
lasarett. Litt av f lyhavna ligger pa Valsetbakken. Strinda tu
berkuloseforening er eier (se bind I, S. 222). Etter krigen har 
norske militrere disponert garden og har brukt den til sjuke
hus . . 

Yalset, gnr. 31, bnr. l. 
Her ble rekvirert 1,5 mal som ble lagt til f lyhamna. Det ble 

gravd et tilfluktsrom inn i bakken. Trondheim kommune er 
eier av f lyhavna. Tyskerne foretok stor utviding av havna. 

Yassdalen, gnr. 32, bnr. 1. 
Tyskerne rekvirerte i 1944 aile hus pa garden, vaningshus, 

fj0S, lave og smie. Garasje 150 kv.m ble bygd. Bare tyskere 
var her, 5 til 20 mann. Var her til etter kapitulasjonen. 

Fru doktor Arnfinsens villa Fagerneset ble tatt samtidig med 
Vassdalen, og dr. Brodtkorps villa Jonsborg var ogsa i tysker
nes hender. 

• 
N edre Jervan, gnr. 32, bnr. 3 + 4. 
Av denne eiendom ble beslaglagt 30 mal, og her ble bygd 

radiosenderstasjon med 4 master. Fram til stasjonen ble lagt 
ei h0gspentlinje med transformatorkiosk. For kraftledninga 
ble hogd ei 20 m brei gate gjennom skogen, ca. 200 m lang. 
Fra hovedvegen til stasjonen ble bygd veg. Pa en haug ble 
bygd et ca. 20 m h0gt utkikstarn. 
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Mot slutten av krigen ble lagt et kraftig minefelt omkring 
senderstasjonen. Under minelegginga ble 3 tyskere drept og 
1 sara. En norsk anleggsarbeider gikk inn i minefeltet og fikk 
f0ttene stygt skadd. For a fa ham ut av feltet matte eksperter 
hentes fra Melhus. - 3 hunder kom ogsa inn i feltet og matte 
b0te med livet. 

Greistad, gnr. 127, bnr. 2. 
Her ble hogd ut 35 mal av den beste skogen. Ei brakke ble 

bygd i samband med dette skogsarbeidet. Ei smie ble rekvirert 
i januar 1945 og brukt av 10-15 polakker til kapitulasjonen. 

Engelsas, gnr. 134, bnr. 1. 
Her ble gravd ut en del mindre skyttergraver og maskinge

vrerreir. Lyskasteranlegg ble installert, og brakke ble bygd for 
vaktmannskapet. En mindre garasje ble bygd. All skog, for 
det meste lauvskog, pa omradet ble snauhogd. 

Brakka er etter krigen kj0pt av Jonsvatnet idrettslag. 

R0stad Vestre, gnr. 122, bnr. 1. 
Fra h0sten 1940 ble beslaglagt ca. 20 mal innmark. 1 brakke 

ble Oppf0rt. - Lyskaster. 

Greistad, gnr. 127, bnr. l. 
Pa denne garden ble uthogd 35 mal av den beste skogen. Ei 

brakke ble bygd i samband med dette skogsarbeidet. Ei smie 
ble rekvirert fra januar 1945 til frigj0ringa. 10 til 15 polakker 
arbeidde her. 

Engelsas, gnr. 134, bnr. 1. 
Her ble baslaglagt 7 mal jord og et Iyskasterannlegg ble satt 

opp i omradet. Ei brakke ble bygd for vaktmannskapet. En 
del mindre skyttergraver ble laget og likesa maskingevrerreir. 
All skog - for det meste lauvskog - ble uthogd. En mindre 
garasje ble reist i utkanten av omradet. Brakka er etter krigen 
kj0pt av Jonsvatnet idrettslag. 

Almannaune Vestre, gnr. 135, bnr. 3. 
3 mal jord ble beslaglagt. Ei stor solid skihytte av t0mmer 

ble bygd, og brukt av tyskere. Hytta er etter krigen kj0pt av 
Tmndelag Indremisjon. 

Almannaune 0stre, gnr. 135, bnr. 1. 
Her ble beslaglagt 10 mal jord. Ei sportshytte ble bygd. Etter 

krigen kj0pt av grunneieren. Ei hytte som en mann fra Trond
heim eier, ble rekvirert. Tyske forlegninger. 
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Langs vegen i Osbakken (Meieribakken) har tyskerne laU 
grave inn i bakken kamuflasjonsgroper for motoriserte kj0re
t0yer, i alt 30 stykker. Arbeidet er formentlig utf0rt av krigs
fanger. 

Nidarvoll krets. 
Omtrent pa aIle garder fra Nidarvoll skole og oppover til et 

stykke inn i Lial0kken krets var det tyske man0vrer i okkupa
sjonstida. Mange gardbrukere i dette stmket klager over ned
tramping av aker og eng. Det var kj0ring av tren, riding og 
marsjering, framrykning under 0ving m. m., srerlig i 1942 og 
1943. Sa a si aIle garder i deUe stmket fikk oppsaU stolperek
ker for telefonlinjer. 

Str0ket bygrensa - Tempe - Slttppen. 
Her har tyskerne bygd mye pa eiendommen Val0ya, Tempe 

gard, Paulinegard, Valgrinda vestre og Sluppen gard. Hos Carl 
P. Amundsen, Tempe, ble oppf0rt ei sprengstoffbrakke, AjS 
Bil fikk beslaglagt to jordstykker mellom Holtermannsvegen 
og Klrebuvegen. 

Foruten beslaglagging av husrom pa gardene i Nidarvoll 
krets tok tyskerne ogsa avholdslokalet Nidarhall ved Nidarvoll 
skole og smia ved Fredly skole, avholdslokalet en vinter. En 
del leiligheter og husrom ble beslaglagt, srerlig nederst i Hol
termanns veg og ved Klrebuvegen, anslagsvis mellom 40 og 50 
leiligheter. 

Nidarvoll skole. 
Morgenen den 9. april 1940 var det utsaU tyske vaktposter 

heilt opp til Nidarvoll skole. 
Lrerere og barn kom eUerhvert pa skolen. Flymaskiner durte 

over skolen ustanselig, sa det var umulig a holde skole. 
Den 12. april var skolen fullpakket av folk og fulIt av biler 

pa gardsplassen, det gikk rykte om at byen skulle bombes. 
Enkelte hadde et teppe og en hodepute, de fleste hadde ikke 
mer enn de sto og gikk i. 

De plaserte seg i skolelokalene og la pa golvet om natta. En 
del ble boende pa skolen heile sommeren. Trondheim gamle
heim flyttet hit den 13.-14. april, plaserte de gamle i gym
nastikksalen og pa sl0ydrommet, betjeningen i den gamle sko
lebygning. De var pa skolen til sist i august. 

Skolen begynte i vanlig tid om h0sten, men om ca. 6 veker 
kom det beskjed at skolen var beslaglagt av tyskerne. Gymna
stikkbygningen ble fullstappet av tyskere. 2 mndr. deretter 
ble skolekj0kkenet tatt. Den nye skolebygning fikk skolen be
holde inntil videre. 
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De f0rste som flyttet hit, kaltes tor .tilde Rompam \neste
kompani) og var her til jul 1941. 

Etter disse var skolen ikke noe srerlig 0delagt. Sa kom et 
klrelager jan.-febr. 1942. Heile gymnastikkbygningen var full
pakket av undert0y og militrereffekter som var her en stund. 
Etterhvert ble lokalene mer og mer 0delagt. Sa kom et bilkom
pani som igjen reiste herifra 1. august 1942. Natta mellom 3.-
4. august kom atter et nytt bilkompani dundrende inn pa gards
plassen. De kom direkte fra Holland, saes det. Det var det 
vrerste som har vrert her. De 0delag og stjal alt det de fikk 
h0ve til a ta, t. o. m. ovner. Aile komfyrer fra skolekj0kkenet 
var alt kommet pa gardsplassen, men ble heldigvis stoppet sa 
de fikk brere dem opp igjen. Et heilt billass av skolens inventar 
var fjernet om natta, men kom tilbake om en ukes tid etter at 
det var meldt. 

Sa sto skolen delvis tom til varen 1943. I mars kom atter 
soldater og mange befal flyttende og tok bygningene i bruk. 
Et entrepren0rfirma begynte a dele opp lokalene og gymna
stikksalen i sma rom. I mai-juni var alt ferdig til innflytting 
av det sakaite etterretningsvesen som besto av bare kontor
personale med et vrerelse til general en, som kom en tur hver 
dag og inspiserte. 

I gymnastikksalen var sentralbord, avsender og mottaker. 
Denne avdeling av herrefolket var her til varen 1945. 

Sundland nordre, gnr. 72, bnr. 1. 
Ialt ble ca. 40 mal beslaglagt, de f0rste 25 mal i 1940. Pa om

ractet ble bygd 4 boligbrakker + smahus og buer. Nrer husa 
satte tyskerne opp et luftvernbatteri pa flere store og sma 
kanoner. I 10pet av 1940 var et rom pa garden beslaglagt for
uten laven. 

Av episoder kan nevnes: Tyskerne skulle en gang sette opp 
en 5 m brei piggtractsperring pa den siste del av garden som 
ikke var beslaglagt. En offiser spurte eieren, Presthus, hvor 
det passet best for ham. Han foreslo langs vegen fra Bromstad
haugen til Fredly. Offiseren ville derimot ha det midt etter 
jordet et stykke fra vegen. Derved ville jordstykket fa liten 
verdi for eieren, og litt arg spurte han hvorfor det matte vrere 
sa., Jo, sa offiseren, sto den langs vegen, var det for lett for 
englenderne a klippe av piggtracten og ta vegen som dekning. 
Presthus ytret at han trodde det var tyskerne som skulle til 
England og ikke englenderne hit. Tyskeren svarte bare: Du er 
frekk. 

To tyskere truet en gang Presthus pa livet. En annen ad
varte Presthus og ba ham reise fra garden. 
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Kapitulasjonsdagen fikk tyskerne i de 4 brakkene utlevert 
700-800 flasker brennevin. Det ble da mye brak. En smagutt 
kom og fortalte at en tysk soldat hadde sagt at han skulle helle 
parafin over Presthus og tenne pa. 

Da noen tyskere en gang hadde stjalet brer i hagen, ble heile 
avdelingen, offiserer og menige, utkommandert til straffe
eksersis i 3 timer - en s0ndag formiddag. 

Sundland Nordre, gnr. 71, bnr. 1. 
25-30 mal jord beslaglagt i 1940. 6 brakker og smahus ble 

bygd. En bunker av tre ble bygd til oppbevaring av maskinelt 
utstyr. 2 vrerelser og 3 lagerrom var beslaglagt en tid under 
krigen. 

Sundland Vestre, gnr. 72, bnr. 3. 
17,6 mal jord beslaglagt fra juli 1943 til mai 1945. Tilflukts

rom for tyskere som var innkvartert pa Nidarvoll skole, ble 
bygd. Langs vegen ovafor garden ble lagt forsvarssperringer. 

Hjemmet, gnr. 73, bnr 6. 
4 mal jord 0delagt ved kj0ring av beltebiler, eksersis og 

skyte0vinger. Omradet innhegnet av piggtrad straks f0r ka
pitulasjonen. 

Nedre Leir/oss, gnr. 92, bnr. 4. T.heim elektrisitetsverk. 
I et rom i kraftstasjonen bodde fra 1940 18 tyske SS-folk som 

skulle passe pa verket. I desember 1942 overtok norske politi
folk sammen med tyskerne. Vaktbrakke oppf0rt pa bnr. 36. 
I febru. 1944 eller 1945 overtok hirdens bedriftsvern vakthol
det. ·- Stort sett bra oppf0rsel av vaktmannskapene. - Vakt
styrkene skiftet hver 24. time. - Til 1942 sendte tyskerne 
streifpatruljer fra Nedre til 0vre Leirfoss. Fra 1942 fikk 0. 
Leirfoss egne vaktmannskaper. 

Leira bedehus. (Thonning Owesens legat). 
Bedehuset var kvarter fra juni til oktober 1940. Sia holdt 

et artilleriregiment til der (120 mann i bedehuset og 70 hester 
i uthuset). Regimentet reiste i mars 1942. Fra den tid var bede
huset lagerrom. Framleis (oktober 1946) en mengde Yarer der. 

Nedre Stubban, gnr. 76, bnr. 1. 
1 mal 0delagt ved skyttergraver. Skaden taksert til 600 kr. 

250 m gardsvei 0delagt av tunge lastebiler. Varen 1944 var ca. 
50 russere i arbeid med a lage bl. a. en potetkjeller. Russerne 
fikk mat pa garden. Halve fj0set beslaglagt fra oktober 1944 
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til 7. mai 1945. Fra 1. juni 1fJ44 til april IfJ4t> var <:. etasJe av 
stabburet beslaglagt tillagerplass. Fra dette lager ble stjiUet 50 
kg. sukker. Tyskerne ville arrestere 3 av folkene pa garden, 
for noen matte de skylde pa. Dersom de ikke greide a finne 
tyven eller tyvene, ville de sj01 matte ta ansvaret. Tyven ble 
funnet. Det var en tater som ble arrestert. I h0yet pa laven sto 
en bil bortgjemt. Den h0rte til en mann i byen. En tysk soldat 
som hentet h0Y til laven, fant bilen, men holdt tett da bonden, 
Peder Bromset, bad om det. 

Utler, gnr. 85, bnr. 1. 
Varen 1941 kom noen tyske offiserer ridende over dyrka 

mark. Eieren av garden, J. Fristad, ble sint og ba dem i skarpe 
ordlag om a holde seg pa vegen. En av offiseren truet da med 
a skyte herr Fristad sa han hurtigst matte trekke seg tilbake 
til garden. 

Utler, gnr. 85, bnr. 2. 
Eieren av garden, herr Sigvart Utler, klager srerlig over en 

tysk man0ver f0r slattonna i 1942. Brystvern ble gravd pa 
jordene, eksersis pa og riding over eiendommen. Slike ting 
skjedde visstnok pa mange garder fra Nidarvoll skole og opp
over, og ogsa til andre tider i okkupasjonstida. 

Utler, gnr. 85, bnr. 3 og 4. 
Bunker bygd h0sten 1941. Jordkabel lagt ned. Man0vrer, 

kj0ring, ridning over jordene. Under en man0ver ble kanoner 
satt opp rundt garden. 

Flatheim, gnr. 90, bnr. 3. 
Man0ver i 1942. Brystvern pa jordene og artilleri oppstilt. 

Tyskerne kj0rte hensynsl0st ned hodekal. 

Tveregg/laten, gnr. 90, bnr. 4. 
11 mal jord beslaglagt h0sten 1942 og omgitt av piggtrad 

varen 1943. Der ble laget tilfluktsrom og skyttergraver. Eierens 
bilverksted ble rekvirert f0r paske 1945, men ble ikke tatt i 
bruk. 

Solvang, gnr. 90, bnr. 18. 
Tilfluktsrom bygd varen 1945. 

Tvereggen, gnr. 90, bnr. 2. 
4 bunkers ble bygd pa eiendommen 1942. Felt0velser 1942-

1943. J ordkabel lagt fra hovedvegen til Leira. 
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Foldal) gnr. 91, bnr. 2. 
2 bunkers bygd i 1942. 

Tvereggen S(!mdre) gnr. 90, brnr. 1. 
10 rna.! beslaglagt fra varen 1943 til mai 1945. Piggtradgjerde 

omkring de 10 maL 2 bunkers bygd i 1943. 

Kastbrekka) gnr. 87, bnr. l. 
1 brakke oppf0rt. Karstua rekvirert fra oktober 1942 til mai 

1945. Ved foten av hoppbakken Kastbrekka i merheten av bek
ken ble liket av Jonni Pevik, som var myrdet i okkupasjons
tida, fun net. Politiske fanger sat fengslet pa garden da krigen 
slutta. Stavsets hundefarm pa Kastbrekka ble rekvirert av tys
kerne. 

Blakli) gnr. 83, bnr. 1. 
20 mal jord beslaglagt fra mai 1944 til mai 1945. 2 brakker 

bygd og lyskasterbatteri anlagt. Noen bunkers ble bygd. H0sten 
1942 var 3 rom pa garden rekvirert til opphold for 24 mann 
under kommando av en Feldwebel. Samtidig ble underlaven 
beslaglagt. Tyskerne hadde hester der. Etter 3 maneder flyttet 
tyskerne ut. 

Leira gard. gnr. 92, bnr. 1. 
Beslaglagt i alt ca. 100 mal jord. Fra 1940 60-70 mal, resten 

seinere. Ogsa utenom de 100 mal ble ved riding og kj0ring med 
tunge kj0ret0yer jord 0delagt. Her var vapen0vinger, kabler 
ble nedlagt og telefonlinjer bygd. Det ble oppsatt 9 brakker, 4 
bunkers, 1 ammunisjonslager, 1 kanonbatteri (4 kanoner + 
maskingevrer). Skyttergraver. Av og til beslagiegging av hus 
pa garden, saledes i fj0S og stall i 3-4 maneder i 1940. 2. eta
sje i stab buret ble tatt i 1943 til lagerrom og frigitt i 1945. 

Allebakken) gnr. 92, bnr. 53. 
Uthusa ble rekvivert fra november 1940 til februar 1941 til 

stall. Vapen0vinger. Nedtramping av aker og eng. Varen 1944 
ble en brakke pabegynt, men ikke ferdig. 

Gisvoll) gnr. 114, bnr. 1. 
Eieren av Gisvoll, Nils Viken, fikk 9. oktober 1944 melding 

fra tyskerne at de beslagla 8700 kv.m av eiendommen. Herav 
var ca. 4500 kv.m england, 3600 kv.m skogland og resten sand
tak og veg. Tyske offiserer hadde lenge forut vrert pa stedet 
og sett seg om. Pa tomta for gamlegarden ble satt opp lys
kaster, og et lytteapparat ble montert. Fra dette stedet var 
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nemlig god utsikt bade over Oppstrinda, Byasen og en del av 
Tiller og Klrebu, likesa over Trondheim og fjorden til Vann
vika. - Det ble videre bygd 18 bunkers. 

Ved a grave ut jordhaugen skaffet de seg plass for arr.mu
nisjonslager av forskjellig slag, dessuten godt tilfluktsrom 
hvor de hadde telefonsamband med byen. Motoren for Iys
kasteren var plasert i en sandgru ve, og smaskogen skjulte det 
heile. Som vaktmannskap var der 14 menige og 1 offiser. En 
stue ble beslaglagt for disse og en annen stue for offiseren fra 
byen. - Verkto,y, vogner o. I. tok tyskerne til bruk uten lov og 
mot eierens vilje. - Etter kapitulasjonen brente tyskerne alt 
av verdi, men demonteringen av maskiner o. I. skjedde av nor
ske militrere. 

Leirgjerdet, gnr. 92, bnr. 13. 
2 mal jord beslaglagt i 1940, men tyskerne brukte mer av 

jorda. 5 brakker bygd. Bunkers. Skyttergraver. Lyskastere ble 
oppsatt og Iytteapparater. Likesa kanoner. Laven beslaglagt 
der 30 mann opphold1 seg. H0sten 1940 tok de 2 rom i hoved
bygninga. Disse ble gitt fri 1 mnd. seinere. Garden brente ned 
17. september 1942. - f september 1943 ble eieren, John Nes
set, arrestert av en tysk politioffiser som spurte hvor hans 
radioapparat var. Det var da alt funnet hos noen kjente. Han 
var formentlig angitt av en tysk soldat som visste at han hadde 
radio. Nesset bie brakt til Huitfeldt garden og satt inne i 7 
dager. Ble id0mt 50 kroner i bot. 

Nesset opplyser : Einar R0'S bat med 1 tysker i for ut for 
Nedre Leirfoss h0sten 1941' ) . Maskinmester Johnsens bat med 
2 tyskere i for utfor Nedre Leirfoss (muligens i 1942). 

Trondheim renholdsverk, Siuppen. 
H0sten og vinteren 1944- 1945 brukte tyskerne kontoret. 2 

a v grisehusene og noen andre rom var beslagiagt et par ars tid . 

• )Overbetjent Bjornebo korl'igerer denne m elding og opplyser: 
LOfdag den 24. aug. 1940 kl. 19 melding ira tysk loytnant Brem til 

Strinda politi om at tysk menig Kramer denne dag val' forsvunnet ira 
Leira luftvernhatteri. 

I denne an ledning ble det foretatt etterforskning, og det ble bragt pA 
det rene at Kramer hadde tatt en eivebAt fra Einar Roe pI\. Leira i Strinda 
og fodd pA Nidelven. BAten ble seinere funnet koust nedenfol' Nedre Leir
foss. Det norske politi fant ikke Kramer, hverken som lik eller levende. 
Etter kapitulasjonen hadde overbetjent Bjornebo en samtale med den 
tyske etterretnIngsoffiseren Gemecke om denne saken. Gemecke ville ikke 
bekrefte forespersel om hvor det var blitt av Kramer, men uttaIte seg 
sa meget at Kramer ikke hadde druknet. 
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Sluppen, gnr. 73, bnr. 1. 
Beslaglagt fra 1940 250 mal jord. 35 brakker bygd, dessuten 

vakthus o. I., tilsammen 41 hus. 

Paulinegard (Valgrinda) ,gnr. 65, bnr. 1. 
Fra 1940 beslaglagt 35 mal jord. Oppf0rt 15 hus, lagerbrak

ker O. I. 

Valgrinda Vestre, gnr. 65, bnr. 3. 
Oppf0rt 12 brakkeI'. 

Sorgenjri, gnr. 62, bnr. 1. 
Oppf0rt 2 brakker. 

Tempe gard, gnr. 62, bnr. 24. 
Ca. 30 mal jord beslaglagt i 1942. 15 lagerhus og brakker 

bygd. 

ValfJya, gnr. 62, bnr. 24. 
5 mal jord beslaglagt i 1942. 2 brakker og et par smahus 

bygd. Vannbasseng. 

Tujten, gnr. 76, bnr. 7. 
2 mal jord beslaglagt fra 1944. Omgjerdet av et 300 m langt 

piggtradgjerde, 3Y2 m bred. - Skyttergraver. 

Asveien krets: 
Stavne 0vre, gnr. 95, bnr. 1. Ved forpakter Anton Horneberg. 
Eiendommen omfatter foruten gardsbruket, Stavne skole og 

Stavne kirkegard. 
Stavne skole ble evkuert 9. april 1940, og tyske vakttropper 

kom til garden allerede samme veke. De holdt til der med veks
lende belegg aret ut. H0sten 1942 overtok norske polititropper 
skolen, og de var der til krigens slutt. Storparten av mannska
pet var medlemmer av N. S., og det var slett ikke hyggelig a bo 
pa samme gard. 

Stavne kirkegard ble benyttet som tysk heltekirkegard, og 
det var en tid begravd ca. 1100 tyskere der. Sommeren 1943 ble 
230 lik oppgravd og f0rt til kirkegarden pa Havstein, og seinere 
ble ingen tyskere gravlagt pa Stavne. 

Det er ogsa ca. 170 britiske krigsgraver der. 
Fra h0sten 1942 og til krigens slutt var det tysk kanonstil

ling og Iyskasteranlegg pa eiendommen. Betjeningen var ca. 
15 mann. 

Varen 1943 begynte arbeidet pa jernbanelinjen Stavne -
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Leangen, og storparten av eiendommen ble beslaglagt i forbin
delse heoned. - Det ble ogsa opprettet en russisk fangeleir ca. 
100 meter fra husa. Fangene hentet vann fra en vannpost ute 
pa Val' gardsplass, og vi hadde trafikk av dem heile dagen. Det 
val' sjelden det fulgte tysk vakt med . En tid val' det visstnok 
meget darlig med mat for demo De lette gjennom s0ppelkopper 
og grismatkopper og tok med seg potetskreU, fiskavfaU O. 1. 
En dag hadde vi slaktet ei ku og kj0rt vommen og en del andre 
innvoUer ut pa en aker bak husa hvor vi skuUe t0mme innhol
det. Mens vi val' inne og spiste, val' imidlertid alt forsvunnet , 
bare tarminnholdet la igjen. De skuUe vel lage seg noe som 
smakte av kj0tt. 

I alt ble det beslaglagt ca. 70 dek. jord av eiendommen. 
Pa Stavne val' det eUers ikke mye brakkebygging, men sa val' 

trafikken opp og ned over Nyvegen overhendig. Srerlig da tys
kerne kom og endelig da de reiste, men eUers sa a si til stadig
het. 

Innlosjeringer fant sted, saledes ei tid pa Dorthealyst gard. 
Delvis ogsa i enkelte villaer. 

Jernbaneverkstedene pa Marienborg hadde tyskerne et va
kent 0ye med, og her opptradte de som virkelige beskyttere, for 
trafikkvesenet val' de avhengig avo De holdt derfor stadig vakt 
pa verftstomten, soldater med opp-plantede bajonetter. - I en 
lengre tid under krigen val' en del russiske fanger pa jernbane
verkstedene som arbeidere i alt 52, og det val' dyktige og flit
tige folk. Noen av dem val' utlrerte fagarbeidere. 

IT alset, gnr. 95, bnr. 8. 
Her ble i krigstida bygd 18 a 20 brakker hvor det bodde 

tyske forlegninger. 3 kanoner ble satt opp og dessuten sikte
apparat. 

Pa SverTesmyr, (A/S Sverresmyr), gnr. 94, bnr. 3 
ble under krigen bygd 13 brakker. Her bodde tyske forlegnin
gel'. - Etter krigen er samtlige brakker revet pa en nrer. 
Denne er innredet til ungdomsherberge. 

Byasen krets: 
Dahlha"g S0nd" e, gnr. 96, bnr. 9 - 19 - 1. 

Av denne eiendom ble beslaglagt 1% mal, 1 brakke oppf0rt. 
Del' ble eUers drevet militrere 0vinger pa jordene. GjerdeI' rundt 
eiendommen ble fjernet, og piggtractsperringer i 6 meters 
bredde ble oppf0rt over jordene. 
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l1avsxe'z,nJ fOSXreJ gnt. ~ti, onr. ;:So 

Det ble under okkupasjonen anlagt en tysk krigskirkegard 
pa eiendommen. Det beslaglagte areal val' pa 47 mal dyrka 
mark. Sj01ve gravplassen utgj0r 10 mal, og der er gl'avlagt 
omkring 1100 tyske soldater. 

Da man begynte arbeidet med jernbanelinjen Stavne-Lean
gen, ble det overflyttet 252 lik fra kirkegarden pa Stavne. Ar
beidet pa kirkegarden ble utf0rt av nordmenn. 

Havstein Vestre, gnr. 96, bnl". 20. 
Det ble under okkupasjonen oppf0rt to brakker pa eiendom

men. Disse to brakkene ble bygd i forbindelse med den tyske 
kil'kegarden pa naboeiendommen. Den ene brakka ble brukt 
sam spisebrakke og som lagerskur for redskaper. Den andre 
ble brukt som Iikhus. 

Ca. ett mal av eiendommen val' beslaglagt. 

Bu7070vollan, gnl'. 97, bnr. 3. 
Av eiendommen ble rekvirert og brukt som byggetomter 40 

mal, men det ble i det heile disponert 75 mal grunn. Her ble 
bygd 12 a 14 brakker til boliger, garasjer, staller, grishus m. v. 
Luftvernbatterier med svrere kanoner ble ogsa anlagt. Likesa 
veger. I 1940 val' rekvirert hovedbygning og uthus pa garden. 

Halset Nordre, gnr. 100, bnr. 1. 
Av denne gard ble beslaglagt 230 mal dyrka jord. Her ble 

f0rt opp en. del mursteinsbygg til bruk for marinen. 

Halseth Sendre, gnr. 100, bnl'. 2. 
Pa denne eiendommen ble gravd en del skyttergraver og opp

satt piggtradsperringer. En del av laven ble beslaglagt, men 
ikke brukt. 

Selsba7070 IZistre, gnl". 101, bnr. 6. 
Av denne garden ble beslaglagt 11/2 m:l.l. Her ble bygd noen 

bunkers, og det ble gravd skyttergraver. 

Selsba707c Nordre, gnr. 102, bnr. 1. 
I 1942 ble av eiendommen beslaglagt 15 mal dyrka jord. Her 

ble bygd brakke1", forsvarsanlegg, veier o. I. Vaktstue og lager
hus pa 60 m lengde ble saledes Oppf0rt. Skyttergraver og luft
vernstasjon ble anlagt. Skinnegang ble lagt fra Grakallbanen 
til Marinebyggene. Potetkjeller som rommer 700 t0nner pote
tel', ble beslaglagt fra h0sten 1940. Likesa for ei tid plass for 
18 hester og 20 mann. Laven beslaglagt 1943 til 1945. 
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SeZsbakk gard) gnr. 102, bnr. 2. 
A v denne eiendom beslagla tyskerne den 1. juli 1942 et areal 

pa ca. 20 maL Her ble det bygd en heil del brakker bade store 
og sma. Heile arealet ble hegnet inn og brukt som internasjo
nal arbeidsfangeleir. Det var hovedsakelig dansker og russere, 
men ellers var det folk fra nesten samtlige europeiske land. 
Gjennom dette arealet la tyskerne ned et sidespor fra GrakaIl
banens hovedspor pa Munkvoll ned til torpedofabrikken som 
var anlagt pa naboeiendommen Halset. Etter kapitulasjonen 
ble omradet beslaglagt av allierte myndigheter og er til na ikke 
frigitt (nyttar 1947). 

Kystad) Haukvang) grn. 104, bnr.2. 
A v denne eiendom ble 21 mal skog snauet. 

U gZa gard) gnr. 103, bnr. 2. 
Allerede den 26. juli 1940 ble det av denne eiendom beslag

lagt ca. 13 mal grunnarea1. Her ble bygd lytterstasjon for fly 
og et lyskasteranlegg. Beslagleggelsen varte til kapitulasjonen. 

Lian gard) gnr. 110, bnr. 1. 
Den 1. mars 1944 ble Lian gard med restaurant beslaglagt 

av tyskerne. Her ble anlagt en stor radiostasjon. Herfra ble det 
ogsa lagt telefonlinje til vaktpoststasjonen pa Grakallen. Den 
23. august 1944 ble beslaglagt et areal pa 30 mal av samme 
gard. Her ble det etter beste tysk oppskrift rassert forferdelig, 
skogen ble hogd ned, skyttergraver anlagt, piggtradsperringer 
oppsatt osv. Tyskerne hadde Lian inntil kapitulasjonen, og der 
etter ble den overtatt av engelskmennene. Lian gard ble ikke 
frigitt til sin rettmessige eier f0r fram pa h0sten 1945. 

Solem Nordre) gnr. 109, bnr. 3. 
Den 1. november 1942 ble det av tyskerne beslaglagt 9 mal 

av Nordre Solem gard. Her ble anlagt en radiostasjon. I omra
det omkring ble ogsa besIaglagt en del hytter som etter fri
gj0ringa aIle var i mer eller mindre ramponert stand etter her
refolkets innlosjering. Beslagleggelsen varte til kapituIasjonen. 

Kystad 0stre) gnr. 104, bnr. l. 
Av denne eiendom ble beslaglagt 101,6 maL Her bIe bygd en 

radiotelegrafstasjon og f0lgende hus bIe oppf0rt: 4 mann
skapsbrakker, 3 garasjer, 2 radiobunkers av t0mmer, 2 tiI
fluktsrom innskutt i berget (for tyske soIdater) og ca. 10 
mindre hus som badstue, vaktstue, grushus o. 1. 

Bilveger ble bygd fram til de forskjellige brakker. 
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Folkemuseet pa Sverresborg. 
Pa Sverresborg var tyskerne tidlig ute i det de begynte med 

beslagleggelser der heilt fra 9. april 1940. Det ble ut gjennom 
krigsara f0rt en seig kamp fra amanuensis Tiller og styrets 
side for a unnga alt for store 0deleggelser. Men tyskerne f0rte 
gjerne den taktikk (eller mangel pa taktikk) at om det ble gitt 
et 10fte fra en kant, ble det like raskt brutt fra en annen kant. 

R0sten 1942 ble det gamle L0veapoteket beslaglagt og sei
nere ogsa museets samlingsbygning, og de matte da ga til 
evakuering av denne del av samlingene. Pa kort tid ble de sendt 
til forskjellige steder i S0r- og Nord-Tr0ndelag. Tyskerne 
mente at bygningene ogsa burde flyttes til sikrere steder. Dette 
b0d dog pa sa store vansker at en matte se tida an. - Ralt
dalen kirke fant de dog a matte flytte da den er en av landets 
eldste stavkir ker og har et srer!~3 stort bygningshistorisk 
verd. 

De 10sgjenstander som ikke var f0rt bort tidligere, lyktes 
det a finne plass for i BudaI, Meldal, Rennebu, Byneset og pa 
Frosta og Inner0Y. Skj0nt tyskerne begynte med a opptre som 
beskyttere av museet, viste det seg snart at de ikke var heilt 
inne i denne rollen. De begynte nemlig !';nart a forsyne seg med 
materialer fra lagrede gamle bygninger og brukte dem som 
brensel. Protester hjalp ikke, eller j 3Ue fall sjelden. 

I juni 1942 ble en luftvernpost stasjonert pa borgplataet og 
2 brakker oppf0rt. Luftvernkanon og lyskaster ble ogsa plasert 
her. Videre ble oppf0rt 2 brakker og et maskinhus ved foten av 
borgplataet. Andre brakker ble ogsa bygd, saledes i bakkehel
let mot Stenbergvegen. 

Det er sj0lsagt at museet har lidd store tap i disse ara. Til 
tr~ss for tilsyn og papasselighet av amanuensis gjorde tys
kerne innbrudd i restaurantbygningen og stjal forskjellige 
gjenstander inntil herr Tiller grep en pa fersk gjerning og 
saledes hadde beviset klart og kunne klage til tysk politi. Ved 
ransaking i brakkene viste det seg at det var stjalet en rekke 
gjenstander av forskjellig slag. Blant ting som var tatt og brent 
var ogsa portalen fra Rarmonien som var overlatt til museet 
etter brannen. 

Vinteren og varen 1943 ble inn under sj0lve Sverresborg
plataet sprengt et veldig tilfluktsrom, en hall hvor det star en 
26 m lang brakke som en kan ga omkring inne i berget. Fra da 
av ble heile museets omrade beslaglagt, piggtradsperring ble 
oppsatt og mange mitralj0sereder og kanonstillinger anlagt. 
Museets parker ble pl0gd opp og brukt til ~r0nnsakdyrking. 
Mange bilgarasjer av stein ble oppf0rt og kamuflert. 

150 



En stor del av arbeidet po. Sverresborg ble utf0rt av russiske 
fanger. 

Ras i Ladedalen varen og sommeren 191;4. 
Disponent Kolby po. A/S Dampvaskeriet forteller: Den 11. 

april 1944 kl. 16.30 sto han ved vinduet po. Dampvaskeriet og 
so. opp mot Lade og Lade Aile. Plutselig ser han at daIs ida po. 
den andre side a v Ladebekken kommer sigende nedover med 
retIling mot vaskeriet. Det heile var jo so. urimelig at han la 
den ene hand a over 0ynene og tenkte at nO. var han ferdig. Men 
da han so. opp igjen, kom virkelig leirmassene med trrer og hus 
nedover. Lade Aile, vegen og trrerne, var med i raset. Heldig
vis var det ingen mennesker po. vegen akkurat da. Av hus som 
gikk med var det ikke mange. Vesentlig en sementbunkers og 
ei tyskbrakke. En lastebil som sto i Lade Aile gikk ned i 
gj0rma. Nar ikke flere hus gikk med i dette raset, kom dette 
av at det 24. juli 1943 hadde vrert en kraftig bombing over 
Nyhavna. En stor del hus var blitt skadet og delvis 0delagt i 
0stbyen og po. Ladehalv0ya. Da brente noen hus ved Lade Aile 
som i tilfelle nO. hadde kommet med i raset. 

Ladebekken var fra vaskeriet og ned til sj0en lagt i kulvert 
(betongledning) 4 kv.m i tversnitt. Da leirmassene kom, ble 
denne kulverten revet med til siden og delvis 10ftet flere meter 
i vreret. 

Den 26. juli samme aret kom et nytt ras som begynte noe 
lenger oppe i bakkeskraninga. Da gikk huset Gr0nnlia med, 
og den 30. juli kom det et etterras. Flateinnholdet av heile ras
omradet utgj0r 20 mal. 

Arsaken til disse leirrasa hal' det vrert ymse gjetninger om. 
Somme har tenkt pa den bombinga som var 81/2 maned tidli
gere, og andre forhold har mann og mann dr0ftet seg i mellom. 
De sakkyndige har foretatt inngaende granskninger med bo
ringer for a finne den rette arsaken, og de uttaler: . 

1. Grunnforholdene var forut for raset ugunstige, slik at om
radet po. forhand var naturlig disponert for ras. 

2. De tyske marinemyndigheter utf0rte i tida forut for raset 
flere uforsiktige gra vningsarbeider som direkte har fremkalt 
raset. 

Ved boringer fikk en visshet om at det i skraningen ovafor 
Ladebekken i 8-10 meters dybde var kvikkleire med van1ig 
leire og delvis blaleire som overlag. Dette er som vi veit en 
utrygg grunn. 

De sakkyndige legger dessuten vekt pa at i vestkanten av 
raset i en forholdsvis steil bakke hadde tyskerne gravd inn i 
bakken og bygd et sementskur og derved fjernet en god del 
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leire. Herved var trykkforholdene kommet ut av balanse, og 
de har funnet at just fra denne kanten hadde raset begynt. Det 
kan synes som denne arsaken er liten nar vi ser pa f0lgene, 
men det skal iblant ikke mer enn en drape til for a f a begeret 
til a flyte over. Bombinga som arsak finner de sakkyndige ikke 
a kunne legge noen vekt pa da det ligger over 8 maneder mel
lorn de to hendingene. Arsaken til det andre raset val' at det 
f0rste raset brakte trykkforhoidet ytterligere ut av balanse. 

For a skape balanse i trykkforholdet og derved unnga nye 
undergrunnsglidninger er na raskantene skavet av og jevnet 
utover. Hen imot 10,000 kb.m jord er pa denne mate flyttet. 

SIVILORGANISASJONEN (Sivilorg.). 

Da krigen br0t inn over landet vart den 9. april 1940, kom 
den som et mektig stormst0t fra fjellet. Hurtig og overmate 
farlig. Det var ikke krig i aiminnelig forstand, det var et over
fall bakfra, like mye rettet mot siviIfolket som mot vart mili
here forsvar. - Her oppe kom krigen sj0vegen, til lands og 
luftvegen, fra alle kanter med sikte pa a bryte all motstand 
ned pa kort tid. Det hette at de var kommet for a ta hand 
om oss og forsvare oss mot engelskmennene, og de demon
strerte sine hensikter ved a bombe og brenne norske byer og 
ved a skyte med maskingevrer fra sine fly pa, sivile mennesker 
pa landevegene - ogsa pa kvinner og barn. 

Overfallet var forberedt ved hemmelige kontakter som de 
hadde skaffet seg pa forhand, f0rst og fremst tyskere som 
bodde her i Iandet, eller tysk innstilte «nordmenll», politiske 
lykkejegere og forbrytertyper som na kunne boltre seg. Det 
norske folket skulle ein-zwei-drei gj0res til «germaner» etter 
tysk oppskrift, og den gamle tanke om et pangermansk for
bund skulle na bli gjennomf0rt. 

Dette skapte hos det norske folk angstfyit spenning. 
Vi ble pa kort tid m0rklagt ved falske meidinger og 10gn

propaganda. Vi kunne ikke apent si fra eller protestere. Dette 
ville i tilfeHe f0re til fengsel eller konsentrasjonsleir eller til 
noe enda verre. Det matte bli en hemmelig andens kamp mot 
en overmektig militrer verdensmakt, en liten David med slynge 
mot en kjempe med slagsverd. 

Tyskerne hadde sa a si seiren her alt i sine hender. At det 
i tilvreret fantes en makt som kunne finne fram til et riktig for-
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leire. Herved var trykkforholdene kommet ut av balanse, og 
de har funnet at just fra denne kanten hadde raset begynt. Det 
kan synes som denne arsaken er liten nar vi ser pa f0lgene, 
men det skal iblant ikke mer enn en drape til for a f a begeret 
til a flyte over. Bombinga som arsak finner de sakkyndige ikke 
a kunne legge noen vekt pa da det ligger over 8 maneder mel
lorn de to hendingene. Arsaken til det andre raset val' at det 
f0rste raset brakte trykkforhoidet ytterligere ut av balanse. 

For a skape balanse i trykkforholdet og derved unnga nye 
undergrunnsglidninger er na raskantene skavet av og jevnet 
utover. Hen imot 10,000 kb.m jord er pa denne mate flyttet. 

SIVILORGANISASJONEN (Sivilorg.). 

Da krigen br0t inn over landet vart den 9. april 1940, kom 
den som et mektig stormst0t fra fjellet. Hurtig og overmate 
farlig. Det var ikke krig i aiminnelig forstand, det var et over
fall bakfra, like mye rettet mot siviIfolket som mot vart mili
here forsvar. - Her oppe kom krigen sj0vegen, til lands og 
luftvegen, fra alle kanter med sikte pa a bryte all motstand 
ned pa kort tid. Det hette at de var kommet for a ta hand 
om oss og forsvare oss mot engelskmennene, og de demon
strerte sine hensikter ved a bombe og brenne norske byer og 
ved a skyte med maskingevrer fra sine fly pa, sivile mennesker 
pa landevegene - ogsa pa kvinner og barn. 

Overfallet var forberedt ved hemmelige kontakter som de 
hadde skaffet seg pa forhand, f0rst og fremst tyskere som 
bodde her i Iandet, eller tysk innstilte «nordmenll», politiske 
lykkejegere og forbrytertyper som na kunne boltre seg. Det 
norske folket skulle ein-zwei-drei gj0res til «germaner» etter 
tysk oppskrift, og den gamle tanke om et pangermansk for
bund skulle na bli gjennomf0rt. 

Dette skapte hos det norske folk angstfyit spenning. 
Vi ble pa kort tid m0rklagt ved falske meidinger og 10gn

propaganda. Vi kunne ikke apent si fra eller protestere. Dette 
ville i tilfeHe f0re til fengsel eller konsentrasjonsleir eller til 
noe enda verre. Det matte bli en hemmelig andens kamp mot 
en overmektig militrer verdensmakt, en liten David med slynge 
mot en kjempe med slagsverd. 

Tyskerne hadde sa a si seiren her alt i sine hender. At det 
i tilvreret fantes en makt som kunne finne fram til et riktig for-
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hold mellom forbrytelse og straff, det visste ikke den nazistiske 
viten, men vi hapet det, ja trodde det. 

Idette hapet begynte en derfor a danne en motstandsfront 
som ut gjennom ara fikk mange og overmate vanskelige opp
gaver, en front som matte ha sin indre ledelse og na utover sa 
langt som mUlig. Her ble det Trondheim og de to trondelags
fylker som matte arbeide sammen, og som da forst matte ar
beides sammen. 

Allerede hosten 1940 ble det dannet en illegal organisasjon 
av advokat (na fylkesmann) Cappelen, domprost (na biskop) 
Fjellbu, riksmeglingsmann h .r.advokat Claussen, advokat (na 
statsadvokat) Lyng og ordforer Skjanes .. 

Arbeidet hadde da en mer spredt og tilfeldig karakter. Der 
var ogsa samband med Oslo, men ogsa dette var tilfeldig. 

Hosten 1941 var dr. MaIm og pastor Bonnevie-Svendsen i 
Trondheim for a fa et fast samarbeide mellom Oslo og Tron
delag. Det ble da dannet et lite utvalg som skulle representere 
og lede Sivilorg. for Trondheim og Trondelag. Valgt ble Cap
pelen, Fjellbu, lektor Ullman, Lyng og lrerer (na overlrerer) 
Saltnessand. Fjellbu fikk bI. a. den viktige oppgave a organi
sere prestefronten, og Saltnessand den like viktige oppgave a 
organisere lrererfronten her oppe. 

Leder for sivilorg. ble ikke valgt, men lederarbeidet sam let 
seg hurtig hos fylkesmann Cappelen. Lyng overtok en funk
sjon som ble kalt hovedkontakt (h. k.) og hadde den daglige 
ledning av heile det tekniske apparat, likesa korrespondansen 
med Oslo og spredning av skrifter rundt i distriktet (byen og 
de to fylkene). Ved sida av dette utvalget ble oppnevnt 13 
yrkeskontakter som bare Cappelen og Lyng kjente navnene 
pa og sto i kontakt med. Allerede i 1942 ble det farlige tider. 
Fra 20. mars begynte massearrestasjon av lrerere, og fra 6. 
oktober til 10. oktober ble det unntakelsestilstand da 10 kjente 
menn fra byen og distriktet ble skutt. I februar-mars 1943 
ble det enn videre en rekke arrestasjoner i Trondheim og om
land. Bade CappeIen og Ullmann bIe arrestert. Fjellbu var tid
ligere forvist fra byen, og domprost Fjrer ble tatt inn i stedet 
for Fjellbu. Oberstloytnant Bockmann organiserte militreror
ganisasjonen (mil.org.) og hadde en viss kontakt med Cappe-
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len. B0ckmann ble ogsa arrestert i denne tida. Lyng matte 
go. i dekning og fikk fra Cappelen som var fengslet, ordre om 
a reise ut av landet. Han reiste i begynnelsen av mars via 
Steinkjrer og gjennom Ogndalen. 

Arne T0mmeraS (sammen med ingeni0r Normann,), konser
vat~r H0eg og lektor (nO. rektor) J0rgensen f ikk i oppdrag a, 
rekonstruere motstandsapparatet. I mai 1943 overtok direkt0r 
Jemtland og Arne T0mmeraas funksjonen som hovedkontakt. 
Cappelen som var f0rt over til Innherreds sykehus, Levanger, 
hadde framleis ei ledende hand med i laget. Etter tilrading fra 
Oslo ble dannet et indre rad, og her ble prestenes tillitsmann 
domprost Fjrer tatt med. 

Det var ingen lett sak a komme sammen til m0ter uten at 
det vakte mistanke. Som eksempel po. hvordan en fant utvei, 
kan nevnes at i Jemtlands og T0mmeraS' funksjonstid gikk de 
til danning av et «Teknikkens hus» med lokale i sentrum av 
byen, og her ferdedes byggherrer, entrepren0rer, konsulenter, 
finanseksperter etc. Utf0rlig protokoll ble f0rt, og bygget kom 
langt po. veg, men tomtesp0rsmalet gikk de heilt forbi. Det 
heile var kamuflasje for illegalt arbeid. 

T0mmeraS ble arrestert 20. oktober 1944. Det ble seinere 
spredt ut det rykte at han var d0d, hadde hengt seg i fengslet. 
Ei tid f0r var ei liste over de fleste ordf0rere som skulle overta 
i Tr0ndelagsbygdene etter krigens slutt, kommet po. avveger 
i Oslo. Blant disse var ogsa mange av organisasjonens tillits
menn utover i distriktene, og da det ikke var godt a vite om 
gestapistene kunne klare a pine opplysninger ut av T0mmeraS, 
fant en det riktigst at disse s0kte dekning eller kom seg ut av 
landet. - Men nO. da T0mmeras var borte, (d0dsattest var ut
stedt og hans urne var sendt til familien) ble det klart at det 
fra den kant intet var a frykte. Mange av de som hadde s0kt 
dekning, kom da fram i dagen igjen. Da var det vi i desember 
1944 fikk harde slag fra fienden med delvis opprulling. 

Heile historien T0mmeraS' d0d var et listig spill for a narre 
gode nordmenn ut po. glattisen. Det var nemlig asken av en 
serber som ble sendt til familien T0mmeraS. T0mmeraS ble 
seinere av Rokstad framstilt i ei stor forsamling til stor for
bauselse for aile. 
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Den 16. november matte Jemtland reise ut av landet. Som 
sekretrerer rykte da inn disponent O. Schjetlein og kjemi
ingeni0r F 0rland. 

Da Jemtland matte reise, og «Teknikkens hus» ble nedlagt, 
ble en vesentlig del av arbeidet vedkommende den praktiske 
ledelse av distriktet samlet pa prestekontoret. Da sa ogsa Fjrer 
matte trekke seg ut, var det prestene Godal og Winsnes som 
overtok arbeidet der. - Inn i hovedledelsen kom i kort tid 
konservator (na professor) Ove Arbo H0eg, men sa matte ogsa 
han reise, og arkitekt T. Castberg overtok lederstillingen pa 
henvendelse fra pastor Godal. Herr Castberg ble staende til 
krigens slutt. Som formann i Arkitektforeningen og som for
mann i teatrets styre hadde han allerede f0r utsatte poster. 

Foruten den sentrale ledelse var det en mengde ledende 
krefter i byen og i Tr0ndelag. Samtidig med at det indre ap
paratet ble bygd opp h0sten - 1941, ble 13 yrkeskontakter 
som bare Cappelen og Lyng kjente navn pa, utpekt. Disse skulle 
sa igjen skaffe seg medarbeidere sa heile apparatet var atskil
lig forgrenet. Men det heile var bygd opp sa at den enkelte 
skulle vite minst mulig om «hvem var hvem». Dette sj0lsagt 
av omsyn til sikkerheten. Spesielt matte det ikke bli gitt opp
lysning om de 0vre deler av apparatet sa det ikke skulle bli 
rullet opp nedafra. 

Det er sj0lsagt at sekretariatet for en sa omfattende orga
nisasjon fikk hendene fulle og mer enn det. Reisesekretrerene 
likesa. Det var saledes ingen lett sak a finne de rette kontakter 
overalt. Direkt0r Jemtland som kunne reise i embets medf0r, 
fikk ordnet med mange slike, og dessuten hadde han god hjelp 
av Cappelen, advokat frk. Varmbo, fylkesagronom Have i Selbu 
og ikke minst pastor (na kst. sokneprest) Winsnes og pastor 
Skollerud. Til slutt hadde en da kontaktpunkter i hver bygd i 
heile Tr0ndelag. En stor del av ordf0rere i begge fylker fun
gerte som kontaktpunkter. -- Direkt0r Jemtland ble av Cap
pelen oppnevnt som form ann i en illegal !yZkesarbeidsnevnd 
sammen med direkt0r Karlsen, professor Lyse, forretnings
f0rer Hamsas og overlege Stubb. 

Oppgavene for organisasjonen var bade mange og van
skelige, men overmate viktige. F0rst skal vi da nevne opplys-
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ningsarbeidet som i seg sj01 ogsa var mangeartet. Skulle en na 
noe ved motstanden, matte heile folket sa vidt mulig sta sam
men - i en samlet front. F0lgelig matte en ha visse ting a 
samle seg om, og det fikk en da i de sakalte paroler. 

Disse ble sendt ut fra Oslo. Til Trondheim kom de i ett eks
emplar til sekretariatet. De ble sa mangfoldiggjort, til deis som 
fotografiske kopier, og tildeis ble stensilene skrevet pa en 
heilt spesiell skrivemaskin og deretter mangfoldiggjort pa 
rotaprintmaskin. Herfra gikk de til h. k. og videre til yrkes
kontaktene eller ved reisesekretrerene til fylke~kontaktene. 

Denne spredningsmaten ble brukt fra januar 1945 i stedet for 
a sende dem gjennom avisens spredningsappart hvor de kunne 
finnes av nazistene ved apning av postpakker. 

Forbindelsen med Oslo ble opprettholdt ved faste kurerer. 
Brev skrevet med synlig blekk ble Ievert til en postmann pa 
Dovrebanen. Fra januar 1945 ble ved sida av kurerforbindeise 
brukt post restanteforbindeiser. Brevene ble da adressert til 
et fingert navn. Postkontakten s0rget for at brevet ble tatt ut 
og sendt videre til h. k. Disse brev kunne vrere vanlige for
retningsbrev, takkebrev m. v. Men det riktige brevet kom fram 
pa baksida nar det var behandlet kjemisk. 

Foruten parolen matte ogsa skaffes til veie aviser til rett
leiing for sa mange som mUlig. Allerede h0sten 1940 ble av 
den f0rste komite startet en avis «Tr0ndelag under nazistyret». 
Den kom til a begynne med noe uregelmessig med et nr. hver 
eller hver annen uke. Seinere gikk den over til en slags tre
manedlig historikk over de lokale hendinger i Tr0ndelag. Avisa 
ble redigert av Lyng. Det var ikke vanskelig a fa nyheter. Her 
var et stort tall radioer. 

En ny avis var startet og redigert av professor dr. Arne 
Bergsgard. Den kom ut i 1300-1500 eksemplarer som 14-dag
Iig avis. En del stoff kom fra Oslo, og dette ble supplert med 
lokalt a.ktuelt krigsnytt. Stoffet fra Oslo gikk gjennom sekre
trer 1 og h. k. til redakt0ren. Stoffet fra London gikk gjennom 
«postkasse» til red. som hadde kontakt med to darner som 
skrev stensiler. Stoff som kom en dag, var i 10pet av natta fer
dig til utsending neste dag. Utsendinga utabys gikk i stor ut
strekning gjennom posten, lagt i postkasse utafor byen for a 
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unnga sensur. Det ble gjerne brukt konvolutter patrykt f. eks. 
Strinda Forsyningsnemnd eller Telegrafverkets stempel. 

Samband med Sverige ble av h. k. holdt oppe ved hjelp av 3 
ultra kortbalgesendere, en pa Ranheim, en pa Skansen i Selbu 
og en ved Storlia som hadde telefonsamband med Stockholm. 
Meldingene gikk gjennom «postkasse. til sekretrel' 1 og h. k. 

«Postkasse» val' et srerskilt sikringssystem, og det merkelige 
er at det val' en dame pa 83 ar sam hadde denne stillingen. De 
fleste av dem som leverte viktige saker til «postkassen», og 
andre som hentet de samme sakene del', visste sam regel ikke 
am hverandre sa spar som kanskje kunne f01ges til «post
kasse», ble borte del'. 

Underhold: Det ekonomiske underst0ttelsesarbeid val' di
rekte lagt under h. k., men hadde sin egen organisasjon med 
kontakt gjennom sekretrer 1. Opplysninger om famiJier med 
akonomiske vansker ble gitt til en akonomisjef, og en rekke 
damer foretok utdelingen av pengene med bel0p skjannsmessig 
i hvert enkelt tilfelle. Pengene ble skaffet fra Oslo og gjen
nom lokale organisasjoner, og det ble betalt ut atskillige ti
tusener Pl'. mnd. i Trondheim og Sar- og Nord-Trandelag. 

Eksportapparatet val' en ordning med hjelp til dem som 
ville komme ut av landet. Dette apparatet val' lagt under sek
retrer 2 med kontakt opptatt til h. k. og til reisesekretrerene. 
De eventuelle flyktningers data og postfoto ble av sekretreren 
overlatt til eksportsjefen og i samrad disponerte de sa de for
skjellige ruter. Eksportsjefen hadde en eksportsekretrer med 
forbindelse til forsyningssjef som skulle s0rge for klrer og 
utstyr og videre for pl'oviant til depoter ved l'utene, til utste
del' av illegale pass og reisetillatelse og legitimasjonskol't. 
Denne utstedel' hadde igjen forbindelse med politikontakt som 
kunne skaffe skjemaer, legale papirer hvis man fant dette ned
vendig m. V. Utstederne av pass etc. radde over en sterre sam
ling av politi- og lensmannsstempler som val' samlet gjennom 
politikontakter og delvis fra Sverige. Videre hadde eksport
sekretreren samarbeid med en gruppe som s0rget for flytting 
og oppbevaring av det som h0rte flyktningene til. Nal' aile pa
pirene val' ordnet, s0rget eksportsjefen for at flyktningene ble 
sendt etter nrermere konferanse med rutesjefene. - Det val' 
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bygd opp 5 ruter: Meraker, Levanger, R0ra, Steinkjer og Halt
dalen. Rutesjefene sto i gjensidig kontakt med losene, men 
skulle de fram til eksportsjefen, matte de gjennom . postkasse» 
for a na fram. - Eksportapparatet ble i f0rste rekke bygd opp 
med tanke pa organisasjonens egne medlemrner, og det rna sies 
9.t de fikk bruk for det etter hvert. Blant sekretariatets egne 
folk var det bare noen fa som ble n0dt til a reise; men flere av 
yrkeskontaktene reddet seg unna pa de oppsatte ruter vinteren 
1944-1945. Rutene ble dessuten brukt av mange utafor sj01ve 
organisasjonen, b!. a. tok en seg av mange studenter da H0g
skolen ble oppgitt, studentene s0kte over til Sverige. Eksport
ap'paratet klarte seg ogsa gjennom opprullingsperioder ide
sember 1944, og etter innsetting av noen nye kontakter sto 
savel eksportapparatet som heile det tekniske apparat for 0vrig 
klart til aksjon da Rokstad i talen sin den 10. januar 1945 
proklamerte heimefrontens endelige opprulling og avsl0ring. 
Trafikken pa rutene var tildels stor utover vinteren som f01ge 
av utskriving til arbeidstjeneste og som f01ge av uheldige f0re
forhold til fjells pa flere av rutene. Eksporten matte konsen
treres over Meraker, R0ra og Levanger. Disse eksportferdene 
ble gjennomf0rt aile uten uhel!. 

Nedlegging av N. T. H0gskole ble heilt overlatt til h. k. Etter 
tyskernes overgrep mot Universitetet kom sp0rsmalet stadig 
opp om det var forsvarlig av studentene ved H0gskolen a fort
sette arbeidet sitt. Opprullingen av milorg. pa H0gskolen jula 
1943 gjorde stillingen enna mere kritisk. Da arbeidsmobilise
ringen kom i mai 1944, fikk studentene sin srerskilte parole 
med en henstilling om a forlate skolen og s0ke ut av byen. 
Dette ble stort sett gjort. I begynnelsen av august sendte h. k. 
studentene en orientering om risikoen ved astarte h0stse
mesteret 15. august og henstilte til dem ikke a vende tilbake 
f0r de fikk nrermere melding, og 25. aug.ust kom sa parolen 
om a legge arbeidet ved H0gskolen ned. Parolen ble stort sett 
fulgt, og studentene forsvant i 10pet av en viss tid. 

Sivilorg. arbeidde ut en liste over angivere, og denne ble 
spredt utover blant tillitsmennene. Politiet varslet i mange til
felle nar det var aksjon i gjrere. 

Siadderen var en av de verste fiender for heimefrontens folk. 
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Det var sa a si umulig for de mer kjente menn innen organi
sasjonen a ga i dekning uten at en eller annen snakket om det, 
og sa fl0Y det ut over. 

For a vise noen av de vansker sivilorg. og motstandsfronten 
i det heile hadde a kjempe med, rna vi ha med litt om de for' 
bryterske elementer som tyskerne trakk til seg som hjelpere, 
og !itt om de midler de brukte i sin kamp. Vi rna da nevne noe 
om Henry Rinnan og hans stab, den sakalte Rinnanbande. 

Rinnan val' tmnder og han omga seg med en flokk for
bryterske individer, menn og kvinner. Ved rettsoppgj0ret etter 
krigen var 45 av disse samtidig under rettsforf01ging og 11 
ble d0mt til d0den, derav 1 kvinne. - 2 ble imidlertid benadet 
og fikk livsvarig fengsel, den ene av disse var kvinnen. 9 ble 
siUedes henrettet. Rettsoppgj0ret med Rinnanbanden er vel den 
uhyggeligste i norsk rettspraksis. 

Denne banden hadde sitt hovedkvarter pa Strinda og hadde 
torturkammer i kjelleren hvor of rene skulle pines for a fa 
dem til a gi opplysninger om folk som h0rte til i den aktive 
motstandsfront. 

Banden skaffet seg kontakter, ikke bare i Tmndelag, men 
videre bade S0r- og nordover, og den var ute pit ekspedisjoner 
for a fange inn gode nordmenn. Disse kontaktene val' dels sa
kalte positive nar vedkommende kontakt visste at de gikk inn 
for tyskernes sak, dels val' det «negative kontakter» som var 
f0rt bak Iyset sa de trodde at de tjente norske interesser nar 
de ga opplysninger, men derved f0rte ulykke over mostands
frontens folk. Som eksempel kan nevnes at det hendte at Henry 
Rinnan hjalp folk over grensa til Sverige, og Rinnan vant der
ved tiltro og skaffet seg pa den mitten opplysninger som han 
etterpa brukte, og kunne fange gode nordmenn inn i sitt spinn. 
Slik ble det i stor utstrekning arbeidet, og det var ingen lett 
sak for sivilorg. og motstandsfronten i det heile a baute seg 
fram mellom sa mange skjrer og blindskjrer. 

De som ble fanget inn av Rinnanbanden kom gjerne under 
forh0r og tortur og fikk iblant Sa umenneskelig behandling at 
de d0de av det. I Tinghusets kjeller i Trondheim er bl. a. sam
let torturredskaper i det sakalte kriminalmuseum. Vi tar med 
et bilde som viser et lite utvalg av torturredskaper. Nr. 1 pit 
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bildet viser en tang som tyskerne brukte til a trekke ut negJer 
med. Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 14 og 15 var brukt av Rinnan og hans 
folk i «Bandeklosteret». Nr. 2 er en totenschHiger, og nr. 3 en 
gardinstokk der treet delvis er fjernet . Begge disse var brukt 
til asia med. Nr. 4 er et brennjern. Nr. 5, 6, 7 og 8 var slag
redskaper. Nr. 10 er en tysk neglklemme. Nr. 12 er en ben
klemme som var brukt bade av tyskerne og av Rinnan. Nr. 
14 (to bilder) er «oksepeis» til a sill. med. Nr. 15 er en jern
stang som var brukt i samband med «Rinnans gynge». Denne 
gynge ble brukt saledes: Hendene ble bundet sammen og 
knrerne trukket opp mellom de sammenbundne hender. Stanga 
ble sa stukket under knrerne sa hendene kom under og knrerne 
over stanga. Stanga ble sa I"'ftet opp, og offeret kunne settes 
i svingende rersle og ble samstundes tildelt slag. 

Intet under at mange flyktet over grensa til . Sverige eller 
kom seg bort pa annen mate nar de visste at de var i fare
sonen. 

MILITlERORGANISASJONEN (Milorg.). 
AV OBERSTL0YTNANT B0CKMAN 

Ett ledd i den organiserte motstandsbevegelse var Mil.org. 
Det ligger i sakens natur, at de oppgaver Mil.org. kunne stille 
seg var meget begrenset. Under de vanskelige forhold som or
ganisasjonen matte arbeide, kunne der ikke organiseres styrker 
av noen virkelig kampverdi . Dertil var mUlighetene for vapen, 
utrustning og framfor alt 0velser alt for begrenset. Fors0k i 
den retning ville i lengden ikke kunne holdes skjult. Overalt var 
man, srerlig i Trendelag som tyskerne ansa som militrert sa 
overordentlig viktig, omspent av okkupantens politi og vakt
styrker. Man matte ogsa ta hensyn til de elementer av norsk 
befolkning som 10p okkupantens erender, og enna mer matte 
man ta hensyn til den mentalitet, som vel de fleste husker var 
sa fremtredende blant befolkningen i den tid. Aile ville sa 
gjerne gj0re noe, og i tankel0s og bla0yet troskyldighet hadde 
de sa vanskelig for a tie stille med hva de gjorde, hva de visste, 
og det verste av alt, hva de trodde a vite. Vi var ikke vant til a 
leve omgitt av spioner, og vi var enna mindre vant til a bli 
tvunget til gjennom tortur a si ting vi ikke 0nsket a si . Man 

Srrinda Ilradobok - 11 
161 



bildet viser en tang som tyskerne brukte til a trekke ut negJer 
med. Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 14 og 15 var brukt av Rinnan og hans 
folk i «Bandeklosteret». Nr. 2 er en totenschHiger, og nr. 3 en 
gardinstokk der treet delvis er fjernet . Begge disse var brukt 
til asia med. Nr. 4 er et brennjern. Nr. 5, 6, 7 og 8 var slag
redskaper. Nr. 10 er en tysk neglklemme. Nr. 12 er en ben
klemme som var brukt bade av tyskerne og av Rinnan. Nr. 
14 (to bilder) er «oksepeis» til a sill. med. Nr. 15 er en jern
stang som var brukt i samband med «Rinnans gynge». Denne 
gynge ble brukt saledes: Hendene ble bundet sammen og 
knrerne trukket opp mellom de sammenbundne hender. Stanga 
ble sa stukket under knrerne sa hendene kom under og knrerne 
over stanga. Stanga ble sa I"'ftet opp, og offeret kunne settes 
i svingende rersle og ble samstundes tildelt slag. 

Intet under at mange flyktet over grensa til . Sverige eller 
kom seg bort pa annen mate nar de visste at de var i fare
sonen. 

MILITlERORGANISASJONEN (Milorg.). 
AV OBERSTL0YTNANT B0CKMAN 

Ett ledd i den organiserte motstandsbevegelse var Mil.org. 
Det ligger i sakens natur, at de oppgaver Mil.org. kunne stille 
seg var meget begrenset. Under de vanskelige forhold som or
ganisasjonen matte arbeide, kunne der ikke organiseres styrker 
av noen virkelig kampverdi . Dertil var mUlighetene for vapen, 
utrustning og framfor alt 0velser alt for begrenset. Fors0k i 
den retning ville i lengden ikke kunne holdes skjult. Overalt var 
man, srerlig i Trendelag som tyskerne ansa som militrert sa 
overordentlig viktig, omspent av okkupantens politi og vakt
styrker. Man matte ogsa ta hensyn til de elementer av norsk 
befolkning som 10p okkupantens erender, og enna mer matte 
man ta hensyn til den mentalitet, som vel de fleste husker var 
sa fremtredende blant befolkningen i den tid. Aile ville sa 
gjerne gj0re noe, og i tankel0s og bla0yet troskyldighet hadde 
de sa vanskelig for a tie stille med hva de gjorde, hva de visste, 
og det verste av alt, hva de trodde a vite. Vi var ikke vant til a 
leve omgitt av spioner, og vi var enna mindre vant til a bli 
tvunget til gjennom tortur a si ting vi ikke 0nsket a si . Man 

Srrinda Ilradobok - 11 
161 



matte derfor fare varlig fram, og man matte begrense sine 
oppgaver skulle det i det heile tatt vrere hap om a kunne ha noe 
brukbart nar den tid kom, da det ble bruk for en Mi1.org. 
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settes i verk nar tiden var inne. I f0rste rekke matte man da 
ta sikte pa a skaffe en organisasjon, som i tilfelle av alliert 
landgang i Norge kunne yte verdifull hjelp til landgangsstyr
kene. De egentlige kamphandlinger matte de landsatte styr
ker gjennomf0re. F0rst nar det var dan net en alliert front i 
Norge, kunne man ut fra en Mi1.org. ga i gang med a sette opp 
avdelinger av militrer kampverdi. Men inntil det skjedde, hadde 
Mi1.org. oppgaver nok a ta seg avo Til a begynne med matte 
man ta sikte pa a etablere en n0ye overvaken over tyskernes 
forsvarsforanstaltninger for derigjennom a kunne st0tte en 
alliert landgang ved verdifulle opplysninger bade f0r og srerlig 
under de kamper som matte f0lge av en landg?-ngsoperasjon i 
Norge. Videre kunne man ta sikte pa under slik kamp a lette 
stilling en for landgangstroppene ved sabotasjehandlinger mot 
tyskernes forsyningslinjer og forbindelseslinjene, sprengning 
av jernbane og veg, 0deleggelse av telefon- og telegraflinjer 
bak tyskernes front og overfall pa opplag av materiell og pa 
transporter. Kort sagt gjennom uro bak tyskernes front a van
skeliggj0re deres kamp og svekke dem ved a tvinge dem til a 
avdele store styrker til sin sikring i ryggen. 

Selv om de oppgaver man saledes i f0rste rekke kunne stille 
seg, var begrenset og bare i liten malestokk kunne betraktes 
som kampoppgaver, ville det dog ikke vrere mulig a 10se opp
gavene uten kamp i det sma. Dertil trengtes vapen og delvis 
annet materiell som radiosendere, spreng stoff, forskjellig verk
t0y o. 1. Alt dette matte gjennomtenkes, · skaffes og holdes 
skjult til det rette 0yeblikk kom, og i noen grad matte ogsa 
0ves bruken av disse vapen og det andre materiell. En del va
pen kunne nok skaffes her av det som var stukket unna, men 
slett ikke alt. Spesielt matte gjennom slipp fra fly skaffes mo
derne vapen og tilh0rende ammunisjon, vapen som srerlig egnet 
seg for slik kamp, som Mi1.org.s oppgaver matte forutsette at 
man kom bort i. Srerlig var det da moderne nrerkampvapen som 
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maskinpistoler, handgranat~r o. I. nrerkampvapen som vi un
der krigen i Norge sa bittert hadde savnet, som matte skaffes 
og lreres. 

Om det saledes ikke val' storstilte oppgaver Mil. org. Imnne 
ta sikte pa, sa viI det forstaes at der var oppgaver nok. Og det 
vii forstaes at det krevde omtanke, diskresjon og forsiktighet 
skulle oppgavene kunne 10ses og ikke forberedelsene r0pes sa 
man i det rette 0yeblikk sto hjelpeles . 

. De som arbeidet med saken, kunne nok flere ganger fa et 
sjokk og trenge all sin selvbeherskelse for ikke a miste fatnin
gen, nar vi val' utsatt for provokat0rers fors0k pa a fa oss til 
a blottstille oss. Men heldigvis hadde vi da til en viss grad 
peiling pa provokat0rene og kunne ta oss i akt for demo V rerre 
var sannelig aile de sjokk vi fikk nar velvillige eller alt for 
tjenstivrige folk lot munnen lfiJpe om det de visste eller enna 
oftere om det de trodde a vite. Mot den fare val' bare et middel 
a stille opp. Ingen matte fa vite mer enn n0dvendig var for at 
han sku lie kunne 10se sin del av oppgaven, og hver enkelts opp
gave matte begrenses til enkle, klare og avgrensede mal. Der
ved ble tilb0yeligheten til a snakke begrenset, og skulle en 
eller annen bli tatt, sa kunne ikke saken forf01ges slik at hele 
organisasjonen ble rullet opp. Mer enn en gang viste det seg 
hvor heldig det var at en slik linje ble fulgt. I Tr0ndelag ble 
denne linje omhyggelig fulgt, og tr~ss de innhugg som ble gjort 
i organisasjonen, Iykkes det aldri a avdekke den heilt. 

I de forskjellige avsnitt ble valgt ut en leder for vedkom
mende distrikt i Tr0ndelag. Lederen fikk sine direktiver om de 
oppgaver som la tilrette for hans distrikt og skulle sa tenke 
igjennom oppgavene, fordele oppgavene pa ledere av den 
gruppe som skulle 10se den enkelte oppgave, og finne disse 
ledere og gi dem de n0dvendige instruksjoner. Gruppelederne 
matte sa igjen tenke igjennom sin oppgave, overveie hva der 
trengtes av materiell og folk for a 10se oppgaver, og sj01 eller 
ved hjelp gjennom organisasjonen seke a skaffe det nedven
dige av vapen og materiell og fa dette plasert og skjult pa 
dertil egnet og beleilig sted. Hvilke folk han skulle ha til hjelp, 
skulle han pa forhand gj0re seg klart, men folkene skulle ikke 
underrettes i st0rre grad en absolutt n0dvendig. Ingen burde 
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vite mer enn hva strengt n0dvendig var for 10sningen av sin 
oppgave, og ingen burde kjenne til fler av organisasjonens 
personer enn de han matte kjenne for 10sningen av sin del av 
den samlede oppgave. 

Det sier seg sj01 at en organisasjon som matte bygges opp 
pa denne mate, hadde mange svakheter. Den ble 10st sammen
satt. Men nettopp denne l0se sammensetning var n0dvendig hvis 
man ville gj0re seg hap om i det avgj0rende 0yeblikk a ha noen 
organisasjon i det hele tatt. Flere ganger viste det seg hv6r 
heldig dette var. Det lyktes aldri tyskerne a rulle opp organi
sasjonen i Tmndelag. Det ble med at enkelte ledd av organisa
sjonen ble satt ut av spillet og matte erstattes. 

Tmndelagsorganisasjonen var bOTe ett ledd i en landsom
fattende Mil.org. Den sto i forbindelse med en sentralledelse i 
Oslo og fikk direktiver og underretninger derfra. Forbindelsen 
ble i Mil.org. opprettholdt pa samme mate som i sivilorganisa
sjonen. Hvor n0dvendig det var a vise det ytterste grad av for
siktighet og omtanke, fikk vi ofte bevis for. Skulle man s0ke 
personlig kontakt med ledelsen i Oslo eller med en leder i di
striktet, matte m0tet kamufleres pa en eller annen mate fordi 
man alltid matte ta i betraktning at man kunne bli skygget, 
anmeldt og plutselig sta overfor et sp0rsmal om hva man der 
hadde a gj0re, og hva der var konferert om. Da gjaldt det om 
at ikke den ene sa ett og den ann en et annet. Skriftlige med
delelser matte sendes kamuflert, enten med usynlig blekk i et 
alminnelig brev, eller ved avtalt kode flettet inn i et tilsyne
latende helt n0ytralt forretningsbrev. Delvis ble ogsa brukt 
fotografisk kopi av instruksjoner, fotografert ned til dimen
sjoner sa sma at der matte kraftige luper til for a tyde dem, 
og slik at de ble sa sma at det var lett a skjule demo Men best 
var a. unnga alt skriftlig. Flere av de arrestasjoner som fant 
sted kan f0res tilbake til tapelig og bla0yet omgang med per
sonfortegnelser og skriftlige notater. Nar man mottok en med
delelse eller et direktiv skriftlig, var det best a ta den n0d
vendige tid til a lrere utenat, pugge det sa man kunne det ord
ret, og sa brenne alt. Pa samme mate med personellfortegnel
sen. Den matte man ha i hodet og ikke pa papir. Det n0dven
diggjorde ogsa ovennevnte oppbygging av organisasjone etter 
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de nevnte linjer. Hodet kunne jo ikke rumme alt og aile per
soner. 

Arbeidet med oppbygging av Mil.org. ble vanskeliggjort ogsa 
derigjennom at snart ett, snart et annet ledd av organisasjo
nen kom bort pa en eller annen mate. Snart var det arrestasjo
ner, ofte av helt utenforliggende grunner, sa var det en eller 
annen som matte stikke av til Sverige, sa kunne en bli kalt over 
til England fordi man 0nsket vedkommende der. Stadig oppsto 
det huller som matte fylles . Aile vet hva slike omskiftelser. 
betyr for effektiviteten i en organisasjon eller en forretning 
under normale forhold. Mange ganger mer bet0d det under de 
vanskelige forhold Mil.org. arbeidet. 

Det ble sj01sagt aldri noen fullendt organisasjon. Godt var det 
at den ikke ble stillet pa noen alvorlig pmve. Den hadde da 
neppe holdt maI. Men den hadde sin misjon, og slik det gikk, 
hadde den kanskje ogsa sin beskjedne lille andel i det heldige 
resultat. 

Krigsara har ikke minst vrert en hard pakjenning for kvin
nene. De lange matk0er viste godt nok hvordan stillingen ofte 
var. 

Men til tr~ss for de vansker hver enkelt husmor hadde a 
vinne over i sin private husholdning, var det mange som rakk 
a vrere til hjelp der krigen skapte n0d eller ulykke. Vi skal her 
nevne 

STRINDA KRETS A V NORGES R0DE KORS 

Kretsen ble stiftet i februar 1914 med 35 medlemmer og har 
i ar (1947) vel 3000 medlemmer og er i landskommuner den 
st0rste i landet. I disse ara har foreninga hatt 3 formenn, nem
Jig fru Anna Holst som gjorde opptaket til at foreninga ble 
stiftet. Hun var formann til 1918 og ble eUerfulgt av fru Mary 
Lund som var formann uavbrutt i 20 ar. Fra 1938 ble det fru 
Gundrun Lundh-Nilssen som saledes har vrert formann under 
den sis te store krigen. 

Strinda R. K. har gjennom disse ara utf0rt et stort og om
faUende arbeid. Her tar vi med srerlig det som pa en eller an-
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nen mate kan sies a ha krig og kl'igshendinger som bakgrunn 
for vil'ksomheten. 

Det gikk ikke lang tid etter at foreninga val' kommet i gang, 
f0l' den f0l'ste verdenskrigen bmt ut og kastet skyggel' ogsa 
oppovel' til vart land, og R. K. gikk straks i gang med a arbeide 
opp enkeltmannspakkel', gikk sa over til a arbeide opp skjorter, 
lakener og putevar, og allerede varen 1915 kunne den sende inn 
til depotet en heil del ferdige yarer som ble mottatt med takk 
og lovord. 

Seinel'e, etter den krigen, gikk de i gang med bI. a. a al'beide 
opp t0y til et vordende Strinda sjukehus. I 1938 gikk Strinda 
R. K. sammen med Trondhjems krets av Norges R. K. og ung
dommens R. K. i gang med sjukepleiekul's. Kursene fikk stor 
tilslutning, og det val' et alment 0nske a fa mange slike. 

Strinda R. K. hal' ogsa sendt hjelp til Etiopia. 
Som alt nevnt har foreninga arbeidd med mange oppgaver. 

Ei av de st0rste el' et lasal'ett pa 25 senger med fullt utstyr. 
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Ferdig 1940. Til skolen er kj0pt inn 3 h0gfjellssoler som har 
vrert i bruk og gjort god nytte. 

Da den siste krigen kom, satte R. K. i gang flere hjelpepleier
kurs og flere f0rstehjelpskurs for medlemmer av foreninga 
og f0rstehjelpskurs for skolebarn. Den har ogs:\. tatt del i pak
king av sanitetsmateriell og enkeltmannspakker. 

Under Finnlandskrigen samlet kretsen inn klrer og penger til 
de finske flyktningene, og den har samlet t0y til de krigs
herjede byer i M0re og Tmndelag og i Nord-Norge. Den var 
ogs:\. med i en innsamling av filler som ble arbeidd opp til vatt
tepper til de krigsherjede byene. I alt innsamlet ca. 4000 kg. 

Etter den store eksplosjonsulykken i Bergen i april 1944 ble 
det samlet og sendt en mengde t0y dit og kr. 4600,- i penger. 

Da flommen av evakuerte kom fra Finnmark, satte kretsen 
straks i gang en stor innsamling av t0Y, og bMe meget og godt 
t0y kom inn. I en fart ble sydd opp handklrer og vaskekluter til 
R0de Kors sjukestuer som ble opprettet bl. a. ved Byasen skole. 
Likesa ble pa kort tid samlet inn kr. 10.000,- til disse stuene. 

I 1945 fortsatte arbeidet med bjelpemidler til fangene, og 
man fikk st0tte i dette arbeid fra Sverige som sendte ullgarn. 
- Sanitetsmateriell ble opparbeidd og lagret for tilfelle store 
ulykker skulle ramme oss under den tyske kapitulasjonen som 
na var i sikte. Feltlasarett med de tidligere nevnte 25 senger 
ble holdt i beredskap. Heldigvis gikk alt til slutt bedre enn 
ventet. 

Etter den sterke pakjenning som krigstida pa mange mater 
hadde vrert, er det bare rimelig at det trengtes hjelp ogsa etter 
krigen. Matvarer ble derfor delt ut til gamle, sjuke, til barne
rike familier eller til de som hadde sine fors0rgere borte eller 
hadde mistet dem under krigen. Forskjellige matvarer ble delt 
ut gjennom skoleelever. Likesa gjennom sjukehus, gamlebei
mer og rekonvalesentheimer. Den bjelp en fikk fra Sverige, 
nMde ogsa til skolebarna som fikk skolebespisning ved folke
skoler. 

Fra Amerika kom klrer som ble delt ut gjennom de samme 
organisasjoner som hadde med skolebespisningen a gj0re. En 
sommerferiekoloni ble forsynt med en mengde matvarer. 

Fra Danmark kom atskillige matvarer som Strinda R. K. fikk 
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en del av til utdeling. Det ble laget opp matpakker - i alt 1000 
- og delt ut til alderstrygdede, fo·rsorgsunderst0ttede, sj0folks 
pam rende, pensjonerte, til sjuke, til gamle og til barnerike 
familier i Strinda. 

Til slutt skal nevnes at en organisasjon i Sverige - «Riidda 
Barnen-organisasjonen» innb0d til Sverige et st0rre antall nor
ske barn under skolepliktig alder til et lengere opphold. Barna 
skulle tas ut fra heile Norge, og landet ble av den grunn delt 
opp i soner. Sone 5 som omfattet M0re, Tmndelag og Nordland 
fylker, fikk R. K. i oppdrag a ordne med. I Trondheim og om
egn var det U. R. K. sammen med S. R. K. som overtok dette 
arbeidet, et for 0vrig stort arbeid. Fra sone 5 ble i alt sendt 
500 barn til forskjellige tider. Fra Strinda reiste i alt 96 barn 
som hadde sine reiseledere med seg. En avdeling fra Strinda 
ble fulgt av fru Gudrun Lundh-Nilssen og fru Magnhild Jans
sen, og en avdeling av fru Solveig Stabbursvik og fru Sigrid 
Benjaminsen. 

Barna kom velkledd og vel tilfreds tilbake. Strinda R. K. 
har foruten hovedforeninga 6 ungdomsforeninger. Med det 
store og vidt forgrente arbeid som Strinda R. K. har, er det 
opplagt at den arbeidsbyrde som kviler pa ledelsen, er bade 
stor og ansvarsfull. Den st0rste del av driftskapitalen rna skaf
fes ved srerskilte tilsteininger, og de som er sekretrerer, kas
serere og arbeidsnevnder har sikkert -. ikke minst i krigstider 
- vrert sterkt engasjerte. 

Strinda R. K. representerer en byggende arbeidskraft i kom
munen av heg kvalitet - i freds- som i krigstider. 

DET SIVlLE LUFTVERN 
A v KQMMUNEINGENI0R YSTGARD 

Den siste verdenskrig er den f0rste krig hvorunder angrep 
fra fly ble bragt til anvendelse, og dermed kom den sivile be
folkning i st0rre direkte fare enn ved noen tidligere krig. 

Det ble derfor nedvendig a beskytte sivilbefolkningen best 
mulig under sadanne angrep fra bomber eller luftskyts. Det 
er denne oppgave det sivile luftvern matte ta seg avo 

Den ordning som det sivile luftverns organisasjon bygger po. 
er provisorisk anordning av 22. desember 1939. Den omhand-
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Den ordning som det sivile luftverns organisasjon bygger po. 
er provisorisk anordning av 22. desember 1939. Den omhand-
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ler den myndighet justisdepartementet fikk for a kunne gjen
nomf0re de tiltak, av ikke militrer art, sam tar sikte pa a fore
bygge skade pa sivilfolket ved luftoverfall eller pa a rMe bot 
pa slik skade. 

J eg skal i korthet gj0re rede for de tiltak sam matte settes 
i verk i Strinda, hvor herredsingeni0ren var utnevnt sam leder 
av det sivile luftvern under overledelse av politimesteren i 
Trondheim. 

ALARMERlNG 

Det matte gjennomf0res et system for alarmering av befolk
ningen ved forestaende. luftangrep, den sakalte «flyalarm • . 
Dette skjedde ved elektrisk drevne sirener, sam var plasert 
rundt pa forskjellige plasser i byggebeltet. Sirenene ble satt i 
gang fra det sivile luftverns overkommandorom, sam f0rst var 
plasert i et bombesikkert rom i kjelleren i telegrafbygningen, 
og sen ere flyttet til et lignende rom i kjelleren i N orges Bank. 

Sirener var oppsatt pa f01gende steder i Strinda: 
1. Strindheim skole. 
2. Lade Aile. 
3. Charlottenlund. 
4. Fylkesskolen, Moholt. 
5. Kong lnges gate. 
6. Tempe. 
7. Selsbakk. 
Derved skulle flyalarm, nar denne ble slatt, kunne h0res 

overalt i byggebeltet. 

TlLFLUKTSROM 

De viktigste skader man kunne forutse ved flyangrep var 
skader fra brannbomber eller fra sprengbomber, samt fra luft
vernets granatsplinter, som faIt ned etter at granatene hadde 
eksplodert i luften. Det gjaldt om for sivilbefolkningen a s0ke 
dekning i tilfelle flyangrep. Det var i den hensikt pabudt at 
alle huseiere skulle innrede splintsikre rom i kjelleren, hvor
til husets folk kunne s0ke. Dessuten var det pa enkelte plasser 
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bygget offentlige tilfluktsrom, hvor den del av befolkningen 
som bcfant seg pa gater og veger, kunne s0ke tilflukt nar fly
alarm gikk. Sactanne tilfluktsrom var i Strinda oppf0rt pa f01-
gende steder: 

1. Lade Aile. 
2. Saksenborg. 
3. Strindheim skole. 
4. Berg skole. 
5. Blusevollsbakken. 
6. L0seth, Valene. 
7. Stavne. 
8. Det st0rste tilfluktsrommet i Strinda ble sprengt inn i 

fjellet ved jernbaneverkstedene pa Marienborg. Det kan ha 500 
sitteplasser eller - uten sitteplasser - ta imot 700 mann. Bygd 
av jernbanens folk. 

Tilfluktsrommene var delvis nedgravd i jorden og oppf0rt 
av stolper og planker dekket med jord. De var sikre mot gra
natsplinter, hvorav det var mange under et flyangrep, men mot 
sprengbomber kunne tilfluktsrommet selvsagt ikke yte noen 
nevneverdig beskyttelse i fall bomben faIt i tilfluktsrommets 
umiddelbare nrerhet. 

For a yte beskyttelse mot brannbomber ble det bl. a. pabudt 
rydning av loftet i aile hus, samt dekning av loftgolvet med et 
lag sand. Man regnet med at en brannbombe som regel greidde 
asIa igjennom taket, men ville stoppe i det nevnte sandlag. 

ADMINISTRASJON OG ORGANISASJON A V LUFTVERNET 

De mannskaper som ble utskrevet til a gj0re tjeneste i det 
sivile luftvern i Strinda ble delt i f01gende avdelinger: 

1. 3 brannvernavdelinger som skulle rykke ut for slukking 
av brann nar sadan ble meldt. 

Disse avdelinger var ogsa tenkt brukt som rednings- og ryd
ningstropper nar det etter et flyangrep matte rykkes ut for a 
redde mennesker eller for a foreta opprydning etter et bombe
angrep. 
2. 1 st@rre og B mindre vannverkspatruljer, som skulle foreta 

utrykning i tilf. sprengning av hovedvannledninger ble 
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meldt til overkommandoen. Hver brannavdeling besto av 
20 mann plus 2 sjaf0rer med 2 lastebiler, samt n0dvendige 
brannslukningsredskaper og brannslanger. 

De forskjellige avdelinger skulle samles pa f0lgende steder 
under fly alarm : 

1. Nob0 fabrikker. 
2. Strindheim. 
3. Berg skole. 
4. L0seth brannstasjon, Valene. 
Mannskapene ble oppnevnt av herredsingeni0ren, som ogsa 

ledet 0velsene for samtlige avdelinger. Under flyalarm skulle 
herredsingeni0ren m0te i luftvernets kommandorom sammen 
med byens grenledere, og derfra kunne han PI'. telefon gi ordre 
til de forskjellige avdelinger. 

Kommunen matte bestride aIle utgifter vedk. det sivile luft
vern. 

Det st0rste luftangrep i Strinda under den siste verdenskrig 
val' angrepet pa den militrere havn og bunkers i Nyhavna. For
uten skaden pa de militrere anI egg ble flere hovedvannlednin
gel' skadet og en del hus ble 0delagt. Mange militrere personer 
ble drept og noen sivilpersoner fant ogsa d0den ved den anled
ning. For 0vrig ble det ofte varslet flyalarm p. g. a . at fly nrer
met seg, og man fryktet luftangrep i Trondheim og omegn, 
uten at sadant angrep inntraff. 

Det val' ikke satt opp noen sanitetsavdeling i Strinda i for
bindelse med det sivile luftvern, idet man forutsatte at de i 
Trondheim oppsatte sanitetsavdelinger skulle rykke ut ogsa 
til Strinda ifall dette ble n0dvendig. 

FORSYNINGS- OG RASJONERINGSFORHOLD 

Verdenskrigen i 1914-18 kom vi som kjent ikke direkte inn i, 
men b0lger fra denne krigen skylte hurtig ogsa innover vare 
strender. Den balanse som det hadde vrert i det 0konomiske 
grunnlaget, balansen mellom tilbud av varer og ettersp0rsel 
val' hurtig borte. Prisene steig momentant. En sekk mj01 som 
hadde kostet kr. 18,--, kunne dagen etterpa koste kr. 36,-, og 
prisene steig videre med sterk progresjon. Dette gjaldt mat-
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priser, og det gjaldt brenselspriser, kanskje srerlig demo Kull 
og koks fra England ble det lite av og Svalbard-kulla rakk ikke 
langt. Jernbanene matte bruke ved a fyre med, og i noen ut
strekning ogsa dampskipene. Store mengder torY ble tatt opp, 
men ble det darlig torvt0rke, sa ble ikke torva noe tess. 

Prisstigningen gjaldt ogsa bygninger. Et toetasjes hus som 
i 1914 kunne koste 12 a 13 tusen kroner, steig hurtig til det 
dobbelte. 

Det var ikke lett a vrere husmor i den tida. Det ble stadig 
for lite mj01 til bmd. Margarinen av kvalfeitt som vi na tar 
nesten med like stor velvilje som meierism0r, var i den tid 
lite appetittlig. Med kvalkj0ttet var det pa samme mate. 

Alt dette f0rte til at de som hadde god rad, skaffet seg det de 
trengte, mens de med liten rad matte sla seg igjennom sa godt 
de kunne. Og etter hvert som prisen steig, ble utsiktene dar
ligere. 

I det lange 10p kunne dette ikke ga, og sa begynte kommu
nene a opprette provianteringsrad som fikk til oppgave a ad
ministrere forsynings- og rasjoneringsvirksomheten i kom
munen og a ordne med engrosomsetningen av livsviktige 
yarer. Strinda Provianteringsrad ble opprettet i 1915 med 
furer Loreng som formann. I 1916 kom agent Ludv. Langlie 
inn som formann og sto til sin d0d i 1919. Han ble etterfulgt 
av nestformannen, lrerer C. Wulff. 

Provianteringsradet fikk mange oppgaver a 10se. H0sten 
1917 opprettet det egen forretningsavdeling med kontor i 
Sandgata. Her fikk de handlende i Strinda tildelingen av Yarer. 
Radet s0rget nemlig for engrosomsetningen av de viktigere 
matvarer som mj01 O. 1., dessuten aU kraftfor og kunstgj0d
ning. Det var yarer til store verdier som ble omsatt. 

Resultatet var gunstig for kommunen da det heile var ledet 
pa en dyktig forretningsmessig mate. 

Ractet matte ogsa ta seg av brenselssp0rsmalet. Kull- og ved
lager hadde det ved Buran der Melkforsyningsgarden na star. 
Potetsp0rsmalet tok det seg ogsa av, bygde potetkjellere og 
lagret - med bra eller mindre bra hell - store mengder po
teter. 

Alminnelig rasjonering av matvarer, med kort for hver per-
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DYRTIDSBIORftQ FOR 1917- . 1918 

!SIt.I. " -

. Sirinda Provianterinllwaad ~:imbel'?1?111 

32:1l4 : 

K ommunale «5 kroner » Ira forrige verdenskrig. 
Man hadde 2 utgaver med pa iydende h enhoidsvis 5 og 10 kr. Disse ble 

brukt som tilskott til husholdningen og inni0st av Strinda provianterings
rad. 

son, ble for f0rste gang her i landet innf0rt fra 1. januar 1918. 
For den som har opplevd krisetiden under annen verdenskrig, 
er det pussig a tenke pa at rasjoneringen av 1918 ble innf0rt i 
det siste krigsaret. Den varte heller ikke mer enn halvannet 
ar da de fleste yarer ble frigitt igjen i april- juni 1919, pa lag 
et halvt ar etter at krigen var slutt. Men de r0ynsler en hadde 
fra denne tida, gjorde vel sitt til at staten sa hurtig ordnet 
med rasjoneringssp0rsmalet under den siste krigen. 

Til a administrere rasjoneringen den gang opprettet Provian
teringsradet et rasjoneringskontor med lokale i Kj0pmannsgata 
24. Her matte folk fra Strinda komme for a fa sine kort , og 
gardbrukerne matte melde av om beholdningene sine. Her kla
get folk sin n0d, og det var ikke alltid lett a hjelpe. 

Prisene var steget sa sterkt at det ble umulig for folk a klare 
seg. Der matte offentlige radgjerder til for a st0tte. Bygging 
av hus ble sa dyrt at staten matte hjelpe med forholdsvis store 
nedskrivningsbidrag. Folk pa fast 10nn fikk 10nnsauke eller 
dyrtidstilskott. Men na gjaldt det a na fram til aIle. Her i 
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Strinda gikk en fram pa den maten at Provianteringsradet ga 
ut sedler som 10d pa kr. 5,- og kr. 10,- til nedsetting av pri
sen pa mj01, br0d, sukker, fisk, kj0tt, flesk og andre n0dvendige 
nreringsmidler, og videre til sko, klrer, petroleum, brensel og 
til husleie. Disse sedlene ble delt ut til familiene uten omsyn til 
0konomisk stilling, der imot ble det tatt omsyn til om familien 
var stor eller liten. Utgiftene ble delvis refundert av staten. 
Resten kom pa kommunen. (Denne nedskrivningsmaten med 
sedler var neppe brukt i andre kommuner enn i Strinda). 

I 1918 var ved folkeavstemning med stort flertall innf",rt al
minnelig rusdrikkforbud. - Samme ar gikk «spanskesyka» 
over Europa og reiv bort om lag 6 millionermennesker, mest 
av yngre folk. Den gikk ogsa over landet vart, og den satte 
merker etter seg i de fleste bygder. Sa var det noen som mente 
at brennevin var det beste middelet mot denne sykdommen, 
men mi. hadde vi altsa forbud. Dette ble brukt som vapen mot 
regjeringen. Ville den ikke skaffe folk brennevin na nar det 
gjaldt livet, sa var jo regjeringen a stemple som indirekte med
skyldig i at sa mange mennesker d0de. Det ble brukt sterke 
ord med heftig utfall fra flere hold. Sa fikk en da den kjent~ 
«Gunnar Knudsenske halvflaske». Rasjoneringskort pa halv
flaska ble delt ut. Men kontoret i Strinda fikk bry med mange 
som kom og forlangte kort og som hadde vansker med a for
klare sitt navn og sin bostad, tydelig fordi de hadde fatt sitt 
kort f0r. . 

De offentlige inngrep i vare omsetninger 10snet ganske fort 
etter f0rste verdenskrig. Allerede sommeren 1919 sluttet de 

. I 
fleste av personalet i rasjoneringsavdelingen og likesa i fqr-
retningsavdelingen, fordi arbeidsoppgavene for radet fait bort 
etter hvert. 

• 

Om forholdene under krigen 1940-45 skriver forretnings
f@rer O. Skj0nberg. 

Forsyningsnemnda tradte i virksomhet fra 1. september 1939 
I 

og rasjonering av sukker og katfe ble satt i gang fra denne 
dato og kort utdelt. . I 

Rasjonering av melvarer var meget rommelig til a begynne 
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med. Der ble utskrevet anvisninger til hver husstand. Fra va
ren 1940 ble utlevert rasjoneringskort pa mel og br0d. 

Brenselssp0rsmalet ble til a begynne med et av de viktigste 
og st0rste sp0rsmal for nemnda. Der ble kj0pt endel koks og 
kull og sa meget ved som det var mulig a fa fatt pa. Lagerplass 
og omsetningssted for ved ble etablert pa Persaunet. 

Rasjoneringen ble skjerpet og rasjonene mindre etterhvert 
som krigen skred fram, og flere og flere artikler ble under
kastet rasjonering - sukker - kaffe - mel - br0d - gryn 
- sm0r - aIle slags fett - sape - kj0tt - fisk - sild - po
teter - sjokolade - aIle slags metaller - jern - bygnings
artikler, samt sko m. v. 

Skosituasjonen ble mer og mer fortvilt, srerlig for barn og 
ungdom, og verst ble det etter krigens slutt i 1945. Tresko med 
overdel av papir ble meget brukt, men disse sko var meget 
uvarig og kostbare i bruk. 

Under nazistyret matte folk bare tie og finne seg i alt mulig, 
for a mukke mot de styrende i denne tida kunne f0re til opp
hold pa Vollan eller Falstad. 

Nazipampene tilgodesa selvf0lgelig sine meningsfeIler, og der 
ble foretatt husunders0kelser og beslaglegging av private yarer 
til fordel for partimedlemmer. 

Arbeidsmengden og trafikken ved nemnda var stor den heile 
tida, men kanskje st0rst i 1944 og 1945. Antall funksjonrerer 
i denne perioden var ca. 50 stk. 

Forsyningsnemnda var organisert med f0lgende avdelinger: 
1. Kortavdeling. 
2. Tekstil- og lrer (sko) avdeling. 
3. Landbruksavdeling. 
4. A vdeling for handelsmenn, sykehus, kafE~er m. v. 
5. Diverse kontor, (lregeattester, bygningsmateriell m. v.). 
Rver avdeling har sin avdelingssjef som sorterer under for-

retningsf0reren. 
Da krigen sluttet i 1945, ble det straks betydelig forbedring 

i matsituasjonen, srerlig ble det en langt bedre melkvalitet. 
I 10pet av 1946 ble det ogsa endellempninger i rasjoneringen, 

og arbeidet ved nemnda innskrenkedes. Antall funksjonrerer 
i alt i 1946 var ca. 20 stk. Nemndas kontorer var den heile tida 
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i Kj0pmannsgt. 26. Utdeling av rasjoneringskort ble delvis 
foretatt i kretsene f. eks. Ranheim, Solbakken og Asvang. 

Arbeidet ved forsyning av ved ble utskilt fra nemnda i 1943, 
og Vedforsyningen - Strinda, opprettet. Der kj0pes tildels 
skog pa rot foruten huggen ved. Antall folk som var beskjef
tiget i vedforsyningen var t.ildels ganske stort. 

VEDUTVALG 
AV KONTORSJEF sv. SVENDSEN 

Varen 1940 tok en opp arbeidet med a sikre kommunens 
innvanere innenlandsk brensel (ved og torv) da en da var klar 
over at tilf0rselen av kull og koks ville komme til a svikte. Det 
ble kj0pt endel ved som ble lagret pa Persaunet ved Strinda 
Sykehus. 

Sommeren 1940 sluttet en den f0rste kontrakt am kj0p av 
skog pa rot for egen framdrift. Det gjaldt et parti pa ca. 500 
fv . hos Anders Gjervan, Jonsvatnet. 

Etterhvert ble det vanskeligere a fa tak i ferdighogget ved, 
til tross for at skogeierne hvert ar var palagt a levere et be
stemt antall famner etter skogens st0rrelse. En matte da mer 
og mer ga over til a kj0pe skogen pa rot, og i ara 1942-1945 
hadde kommunen store skogsdrifter en rekke steder omkring i 
Tr0ndelag. En kan nevne : 

Angellske Stiftelser, kj0p av ca. 4000 fv. 
Meraker Brug A /S, , »»» 2500 » i Ekne 
Singsas statsalmenning, »»» 1000 » i Singsas 
Kr. Gjervan, » » » 1500 » 
Anders Gjervan, » » » 1500 » 

og dessuten en rekke mindre drifter fra 100 - 500 fv. 
En hadde delvis opptil 15 drifter i gang pa samme tid med 

en mannskapsstyrke pa omkring 100 mann og 40-50 hester. 
En hadde da kostlag ved de st0rre driftene med egne kokker. 
Vedutvalget skaffet proviant, og arbeiderne ble trukket for 
kr. 3,00 - 5,00 pro dag for kost og losji. I den matknappe tida 
hadde en store vansker a stri med ved forpleining av bade folk 
og hester som var i skogen. Verkt0Y, klrer og sko var ogsa ofte 
vanskelige problemer a 10se. 
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Arbeiderne var for det meste strindinger. De meldte seg ofte 
frivillig til skogsarbeidet for a unnga utskrivning til tysk
arbeid, og delvis ble de utskrevet gjennom Arbeidskontoret. I 
denne forbindelse kan det vrere av interesse a nevne at en hallo
mann ved Kringkastingen her oppe og en kjent journalist i en 
av byens aviser sto oppf0rt som skogsarbeidere for Vedutval
get og innmeldt i trygdekassen som sadanne visstnok i 2-3 
ar. Deres innsats innskrenket seg dog til kortere bes0k i hogst
lei rene, idet de for de meste var opptatt med «andre ting». Det 
var n0dvendig a ordne det slik av hensyn til «arbeidsinnsat
sen» og tvangsdeporteringen som ofte ble foretatt av nazistene. 

I de f0rste to krigsara ble det brukt mye torY som brensel 
i Strinda. Det kan saledes nevnes at h0sten 1940 ble der kj0pt 
ca. 40,000 hI. og i 1941 ca. 20,000 hI. Torva ble vesentlig kj0pt 
fra Hitra og Fmya. Befolkningen var imidlertid lite innstilt pa 
a bruke torY, og da dessuten kvaliteten p. g. a. regnfulle somrer 
del vis var d:l.rlig, fikk kommunen tildels store tap pa dette torv
salget. I de siste ara ble der praktisk talt ikke kj0pt noe torY. 

Til a begynne med var det bestyreren av gardsbruket pa 
Persaunet, herr agronom Moksnes, som leverte ut ved deroppe. 
En ble sn~rt klar over at det matte vrere faste folk p:l. lageret, 
og der ble etterhvert tilsatt flere og fiere, og i ara 1942-46 var 
arbeidsstyrken ved lagrene ca. 20 mann. En hadde i disse ara 
fire lastebiler som eides av kommunen, dessuten 5- 6 leievog
ner som gikk i vedkj0ring. Drivstoff til bilene ble ogsa et van
skelig problem. Olje ble ikke a fa kj0pt, og en matte bygge 
om vognene til generatordrift. Snart ble det heller ikke knott 
a fa kj0pt, og en gikk da til a bygge en egen knottfabrikk. Ar
beidet med dette ble tatt opp i 1944. P. g. a. vanskeligheter med 
levering av endel maskiner, ble fabrikken ikke ferdig til drift 
f0r i april 1945, og var i drift til september s. a. Den ble da 
overdratt til Strinda Ingeni0rvesen, som har planer om a inn
rede den til snekkerfabrikk. 

Omsetningen av brensel har vrert ca. 8- 9000 fv. arlig fra 
1942 til 1946, og driftsbudsjettet har vrert pa ca. 1l,4 - 1% 
million arlig. Kommunens underskudd har vrert fra 75 -
30,000 kroner :l.rlig. 

M. h. t. administrasjonen kan en opplyse at varen 1940 ble 
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Cter etter torslag av ll'orsynlngsnemndas formann, nedsatt el 
brenselsnemnd som besto av fylkesskogmester OfigsbJil, r"-d
mann Garberg, disp. Brovold, gbr. Ole Norland og Sv. Svend
sen. Disp. Brovold var nemndas formann og fylkesskogmester 
Ofigsb0 nestformann. 

Denne nemnd fungerte til sommeren 1941 og ble da avsatt 
av nazistyret, og under nazistyret fungerte som formann i 
denne nemnda agent Rasmus Brodtkorb og agent J. J. Jacob
sen. Medlemmer av radet i disse ar var fylkesskogmester Bjarne 
Wisth, sekr. Willy Johansen og gbr. Norland. Dessuten deltok i 
nemnda .radmennene» Hannevik og Rosvold. Etter frigjJilringa 
ble sa nye medlemmer valgt: Fylkesskogmester Bjarne Wisth, 
gbr. Arne Fjermstad, pleier Gunnar Dahling, skogsarb. Reidar 
Ulseth, trafikkinspekt0r Ole Gulbrandsen og radmann Lars J. 
Garberg. 

Brenselsomsetningen var underlagt Forsyningsdepartemen
tet og saledes Forsyningsnemnda til 1. juli 1943. Fra den tid 
ble den underlagt Landbruksdepartementet og utskilt fra For
syningsnemnda, og ble fra samme tid omdJilpt til Vedutvalget i 
Strinda. I de f0rste ar hadde en felles kontor med Forsynings
nemnda i Kj0pmannsgata 26. Fra januar 1944 har Vedutvalget 
hatt kontorer i 8Jilndre gate 11. . 

HelSten 1940 ble de to f0rste funksjonrerer ansatt ved bren
selsforsyningen. Det var Odd Gjevik og Sverre Svendsen. Funk
sjonrertallet Jilket etterhvert som arbeidsoppgavene vokste og 
har vrert oppe i 6 stk. For tiden er antallet 5. Sverre Svendsen 
har hele tiden fungert som sjef for kontoret. 

Prisen pa veden steg etterhvert utover arene til 1945. Da 
kostet bj0rk kr. 104,50 pro fv. og barved kr. 88,00 pro fv. 

Fra 1. oktober 1945 fikk en et statstilskudd pa kr. 14,50 som 
kom forbrukerne tilgode. Prisen kom fra den tid ned til kr. 
89,60 pro favn for bj0rk og kr. 73,10 pro fv. for barved. 

BOLIGFORHOLD 
A V KONTORSJEF THV. MICHKELSEN 

Av de mange vansker krigen f0rte med seg, rna vi ogsa nevne 
mangel pa boliger. Strinda som i lang tid har vrert i sterk vekst, 
krevde normalt en nybygging av 400 leiligheter arlig. Da kri-
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Cter etter torslag av ll'orsynlngsnemndas formann, nedsatt el 
brenselsnemnd som besto av fylkesskogmester OfigsbJil, r"-d
mann Garberg, disp. Brovold, gbr. Ole Norland og Sv. Svend
sen. Disp. Brovold var nemndas formann og fylkesskogmester 
Ofigsb0 nestformann. 

Denne nemnd fungerte til sommeren 1941 og ble da avsatt 
av nazistyret, og under nazistyret fungerte som formann i 
denne nemnda agent Rasmus Brodtkorb og agent J. J. Jacob
sen. Medlemmer av radet i disse ar var fylkesskogmester Bjarne 
Wisth, sekr. Willy Johansen og gbr. Norland. Dessuten deltok i 
nemnda .radmennene» Hannevik og Rosvold. Etter frigjJilringa 
ble sa nye medlemmer valgt: Fylkesskogmester Bjarne Wisth, 
gbr. Arne Fjermstad, pleier Gunnar Dahling, skogsarb. Reidar 
Ulseth, trafikkinspekt0r Ole Gulbrandsen og radmann Lars J. 
Garberg. 

Brenselsomsetningen var underlagt Forsyningsdepartemen
tet og saledes Forsyningsnemnda til 1. juli 1943. Fra den tid 
ble den underlagt Landbruksdepartementet og utskilt fra For
syningsnemnda, og ble fra samme tid omdJilpt til Vedutvalget i 
Strinda. I de f0rste ar hadde en felles kontor med Forsynings
nemnda i Kj0pmannsgata 26. Fra januar 1944 har Vedutvalget 
hatt kontorer i 8Jilndre gate 11. . 

HelSten 1940 ble de to f0rste funksjonrerer ansatt ved bren
selsforsyningen. Det var Odd Gjevik og Sverre Svendsen. Funk
sjonrertallet Jilket etterhvert som arbeidsoppgavene vokste og 
har vrert oppe i 6 stk. For tiden er antallet 5. Sverre Svendsen 
har hele tiden fungert som sjef for kontoret. 

Prisen pa veden steg etterhvert utover arene til 1945. Da 
kostet bj0rk kr. 104,50 pro fv. og barved kr. 88,00 pro fv. 

Fra 1. oktober 1945 fikk en et statstilskudd pa kr. 14,50 som 
kom forbrukerne tilgode. Prisen kom fra den tid ned til kr. 
89,60 pro favn for bj0rk og kr. 73,10 pro fv. for barved. 

BOLIGFORHOLD 
A V KONTORSJEF THV. MICHKELSEN 

Av de mange vansker krigen f0rte med seg, rna vi ogsa nevne 
mangel pa boliger. Strinda som i lang tid har vrert i sterk vekst, 
krevde normalt en nybygging av 400 leiligheter arlig. Da kri-
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gen kom ble det praktisk talt slutt med boligbygginga. Etter 
hvert trengte tyskerne inn i husene og presset folk ut. Disse 
matte da s0ke husly blant slekt og venner. 

H0sten 1942 kom lov om pliktig avstaing av hus til tren
gende. I januar 1944 hadde tyskerne tatt ca. 10 pst. av aile 
privathus omkring byen (ca. 100 av 1053). Seinere ble forhol
det enna vrerre. Til den tid hadde rekvisisjonsnemnda (seinere 
kalt husfordelingsnemnda) skaffet hus til 302 familier som 
tyskerne hadde gjort husville, og dessuten andre familier sa 
det samlede tall var 402 familier og 205 enslige. 

Gamle folk matte flytte ut av kommunen, i alt 63. Gamle
hjemmet og Sj0menns aldershjem evakuertes. 

En matte pa den tid gj0re tyskerne merksame pa at en 
ytterligere sammenpressing av folk i de overfylte boliger ikke 
uten fare kunne finne sted. 

Under krigen ble en del boliger 0delagt. Ca. 90 leiligheter 
ble kondemnert. Ved bombing av Nyhavna 24. juli 1943 ble 
ogsa flere hus pa Strinda gjort ubrukbare. 

If!. lov som ble gitt i 1942 skal boligforholdene reguleres av 
det offentlige, av kommunale nemnder, hvor distriktslregen og 
lensmannen er sj01skrevne medlemmer. Men for a 10se de 
mange oppgavene kreves et start apparat av kontorfolk og 
kontroll0rer. I oktober 1947 var det 8 mot tidligere 11. 

Da tyskerne matte fortrekke etter krigen, var det hundrevis 
av familier som skulle f0res til bake til sine boliger. Dette var 
dog ofte vanskelig og tildels umulig. Mange nye familier var 
ogsa kommet til, og funksjonrerer flyttet inn som matte ha hus. 

Fra krigens slutt till. oktober 1947 var 328 nye leiligheter 
skaffet til veie. Her er da tatt med en del permanente hus som 
var oppf0rt av tyskerne. 

Planen er na a fa bygget 400 leiligheter arlig i 10 ar, og f. t. 
er 195 hus med 418 leiligheter under oppf0ring. Den store van
sken er a fa byggematerialer. 

For a st0tte oppbyggingsarbeidet 0konomisk ble Husbanken 
opprettet varen 1946 av staten, og sa dyrt det nil. er a bygge 
trenges st0tte. En rekner med at et to-etasjes trehus viI komme 
pa ca. 800 kroner pro kvadratmeters grunnflate. Nar det pro 1. 
oktober 1947 er ca. 900 huss0kende i Strinda, vil en skj0nne at 
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her er store oppgaver som skal I0ses. Av disse 900 er det ca. 
;l00 som bor i heisefarlige h us, og som f0rst ma hjelpes. 

Men oppgaven er st0rre enn det som gar fram av disse talla. 
Vi skal nemlig were merksame pa at sammenpressingen av to 
familier i samme bolig med deling av kj0kken gjelder ikke bare 
Strinda, men ogsa byen. Ganske naturlig vii boligbygginga i 
srerlig grad skje pa Strinda, ogsa av folk som bor i byen. Her 
vii saledes bli st0rre utflytting av folk fra byen til Strinda. 
Boligsp0rsm:l.let vii av den grunn kreve lenger tid til I0sning. 

De retningslinjer som kommunen har gitt med omsyn til 
folketallet pro bolig, er at ingen kan gj0re krav po. a ha mer 
enn ett vrerelse po. hver voksen person, bortsett fra kj0kken, so. 
lenge som disse vanskelige tider Yarer. I mai 1946 var det 
0,675 vrereiser pro persona, noe ulikt for de ymse kretser. I 
Byasen og Nidarvoll kretser var det verst. 

AV BLIVENDE BYGNINGER 

og andre arbeider av permanent karakter som ble Utf0rt av 
tyskerne under krigen, skal vi nevne: Pa Vaisetbakken ved 
Jonsvatnet ble oppf0rt en restaurantbygning pa 300 til 400 
kv.m grunnflate og 2 internatbygg. Disse bygninger er kj0pt 
av fyIket til husflidsskole. 

Pa Rotvoll ble Oppf0rt 27 firemannsboliger. Rotvoll asyl 
har tatt over 7 av disse. 

Ved Hirsch's gate er oppf0rt 5 seksmannsboliger, og mellom 
Pineberg og Persaunet 24 svrere bygg. 4 av disse er overtatt av 
Strinda Sykehus, resten av marinen. 

P>l. Rydningsmarka er oppf0rt 5 st0rre bygg som flyvesenet 
disponerer. Pa Rydningsmarka er ogsa sprengt ned i fjellet en 
veidig bunkers i 5 etasjer. 

Ved 0sterlivegen er Oppf0rt en bygning som dekker en 
grunnflate pa 560 kvm. Den er tatt over av Trondheim og bru
kes som reservesykehus. 

Ved dr. Sands veg er oppf0rt en trevilla i en etasje som bru
kes av militrere, og et treetasjes forsamlingshus av tre med 
spisesal og kj0kken, og endelig et toetasjes trebygg, nrermest 
en kontorbygning. 
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Av andre st0rre arbeider skal nevnes; Ei bru fra Nyvegen 
til Siuppen, oppf0rt pa brukar som var bygd under den tidligere 
jernbanebru. 

Likesa ble bygd jernbanebru over Nidelva mellom Stavne og 
Valene. Hovedspennet under denne brua er pa 73,5 m. Der er 
dessuten 4 !p.indre spenn. Jernbanen skal ga gjennom en tun
nel fra Berg prestegard til R0nningsbakken. Denne tunnelen 
blir 2,7 km. lang, herav 2,5 km. gjennom fjell. En antar at 
tunnelen er heilt ferdig i 10pet av 1949, og det har vrert nevnt 
at den vii koste 21 miliioner kroner. 
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