
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-
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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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