
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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