
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. 
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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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