
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-

22 



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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