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Den 26. februar 1658 ble Trondhjems len avstått til Sverige som en del 
av våpenhvileavtalen mellom Danmark-Norge og Sverige, kalt “freden i 
Roskilde”. Kong Frederik III var under sterkt press etter at Karl X Gustav 
hadde beleiret København, og måtte gå med på tøffe betingelser. Nordmøre 
og Trøndelag ble satt under svensk styre, og de innrullerte soldatene ble 
overført til de svenske arméene. Herunder også en del hemnværinger.

Av: Knut Totland

Vi skal ikke gå så tungt inn i storpolitikken her, men svenskekongen var til tross 
for store tilegnelser ved forhandlingsbordet ikke fullt ut fornøyd. Han fortsatte 
derfor krigen mot Danmark-Norge, og mønstret tidligere norske soldater til å 
kjempe for Sverige mot Danmark og Norge. I de svenske militærrullene finner 
vi flere kjente etternavn. Hemnværinger som nå ble tvunget til å bære svenske 
uniformer og i ytterste konsekvens gå i krig mot Norge.

 I 1959 ble de svenske militærrullene fra 1658 avskrevet og trykt opp. Det 
er denne utgaven som er utgangspunktet vårt. Vi ser raskt at skrivemåten på 
navnene avviker mye fra det vi er vant med, tidvis også fra norske kilder fra samme 
tid. For enkelhets skyld gjengir vi navnene slik de ville blitt skrevet i dag, og vi har 
kun tatt med soldater som kom fra gårder i det som er dagens Hemne kommune.

Gustaf de la Chapelles kompani
De fleste hemnværingene ble innrullert i kaptein Gustaf de la Chapelles (ca. 
1630-ca. 1670) kompani. To av underoffiserene var korporaler fra Hemne tinglag. 
Den ene var Per Olsen Bjørkan. Vi får ikke så enkelt rede på hvem han kan ha 
vært sønn av, ettersom det fra 1630 til 1660 var flere leilendinger på Bjørkan som 
het Ole; Ole Nilsen, Ole Iversen, Ole Simensen og Ole Eriksen. I noen lister finner 
vi attpåtil tre av disse Ole samtidig, på hvert sitt bruk. Den andre korporalen het 
Ingebrigt Olsen, med etternavn enten Kjørsvik eller Kjønsvik.

Blant de menige soldatene i samme kompani finner vi disse:
•  Peder Jacobsen Sponlandet, som trolig var sønn av den Jacob Sponland 
 som er nevnt i tiendemanntallet for 1645.
•  Johan Olsen Bjørkan, som kan ha vært en bror av korporal Per Olsen Bjørkan 
 - eventuelt sønn av en av de mange andre Ole Bjørkan.
•  Ole Andersen Kløstret. Vi kjenner ikke til noen Anders Kløstret, så Ole 
 Andersen var muligens dreng der.

•  Hans Larsen Øygarden var kanskje
 også dreng, da det ikke er funnet 
 spor etter noen Lars på Øygarden 
 på denne tiden. Noen soldater ble 
 kommandert til å marsjere til 
 Stockholm, og Hans Larsen 
 Øygarden var en av disse.
•  Rasmus Andersen Å, var enten fra 
 Å i Røstkvervet eller Å i Snillfjord. 
 I Røstkvervet bodde det en Anders 
 Andersen Å fra 1654 og til han 
 døde i 1690. Han etterlot seg 
 imidlertid ingen sønn ved navn 
 Rasmus. Han kan ventuelt ha 
 vært en bror av Rasmus Andersen, 
 men dette er høyst usikkert.
•  Per Olsen Alstad kan ha vært sønn 
 av den Ole Alstad som var 
 leilending der fra 1629 til sin død 
 ca. 1635 og en yngre bror av den 
 neste leilendingen, Ole Olsen Alstad.
•  Arnt Hovliksen Gussøy var muligens 
 dreng på Gussøya, for vi kjenner ikke   
 til noen ved navn Hovlik der på 
 denne tiden. Hos oss var Hovlik-navnet et typisk navn fra Vinjefjorden.
Mannskapslista var utarbeidet i Sundsvall den 22. september 1658 av Johan 
Oxenstierna Gabrielsson (ca. 1615-1664).

Anders Munks kompani
I kaptein Anders Munk sitt kompani finner vi noen Vinjefjordinger. Vinje fjerding 
var underlagt Vik tinglag, som igjen var en del av Nordmøre. I mønstringsrullen 
som ble opprettet den 18. august 1658 finner vi disse fem:

•  Mogens Olsen Hovde kan ha vært sønn av Ole Hovde som er nevnt fra 1611 
 til 1658. En mannskapsrull datert 5. desember 1658 plasserer Mogens Olsen 
 Hovde i Stockholm, og den 31. januar 1659 ble han mønstret til å marsjere 
 til Skåne.
•  Anders Olsen Fjelnset var sannsynligvis ikke sønn av Ole Toresen Fjelnset 
 som kom til Fjelnset i 1652, for han virker å ha vært for ung til å ha hatt en  
 soldatsønn allerede i 1658. Han hadde riktignok en sønn ved navn Anders,   
 men han var født omkring 1664. I mannskapslista er Anders Olsen Fjelnset 
 oppført som “rymd”. Han hadde altså desertert, og rømt. Sannsynligvis 
 tilbake til Norge, men vi finner ingen sikre spor av ham i Hemne etter dette.

To år som svenske soldater

Kong Karl X Gustav av Sverige var 
i to år øverstkommanderende for 
soldatene i Trondhjems len, deriblant 
flere hemnværinger. Maleri av Sébastien 
Bourdon. Kilde: Wikimedia Commons.
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•  Hans Andersen Hofset er den av disse soldatene vi vet aller mest om. Han var 
 sønn av leilendingen Anders Hansen Hofset, som kom til Hofset omkring 
 1642. I 1654 bygslet han den gårdparten på Hofset som hans far inntil da 
 hadde drevet. Men da Hans ble innrullert i den svenske hæren, var det å ny 
 faren Anders som sto som driver av gården i de ulike skattelistene. I likhet 
 med Anders Olsen Fjelnset, står også Hans Andersen Hofset oppført som 
 rømt. Kanskje fulgtes de to tilbake til Vinjefjorden? Vi vet ihvertfall at Hans 
 Andersen kom tilbake hit, for i 1664 står han oppført i manntallet som 
 leilending på Hofset. Da var han oppgitt å være 30 år gammel (f. ca. 1634). 
 Hans var deretter en av tre leilendinger på Hofset frem til sønnen Peder 
 Hansen (f. ca. 1660) tok over i 1686. Gjennom hans sønn igjen, Hans Pedersen 
 Hofset, er det på Hemneslekt.net registrert 11 generasjoner med 
 etterkommere. Mange av disse bor i Hemne i dag1.
•  Halvard Halvardsen Berhalsen vet vi ikke så mye om. Kildene forteller ikke 
 om noen leilendinger på Berhalsen ved navn Halvard. Den 31. januar 1659 
 ble han mønstret i Stockholm, med ordre om å marsjere til Skåne.
•  Iver Gulliksen Hofset kjenner vi heller ikke opphavet til. Navnet Gullik går 
 igjen på Berhalsen, Fjelnset, Hovdan og Vinjan rundt samme tid. Også Iver 
 Gulliksen ble mønstret i Stockholm den 31. januar 1659, og marsjerte 
 deretter til Skåne.

Enda en Vinjefjording på lista
Ved mønstringsrullen i Stockholm den 1. januar 1659 finner vi et nytt navn, 
som ikke sto på de andre listene; Hans Olsen Hovde. Han kan ha vært bror av 
Mogens Olsen Hovde, som ble mønstret samtidig, men dette er usikkert.

Freden i København
Svenske kong Karl X Gustav døde i Gøteborg den 13. februar 1660, og 
med dette endte de bitre feidene mellom Sverige og Danmark-Norge. 
Fredsavtalen som ble fremforhandlet er kalt “Freden i København”, og ble 
inngått i månedsskiftet mai/juni 1660. Trondhjems len ble tilbakeført til den 
dansk-norske unionen. To år som svenske soldater var omme for et knippe 
hemnværinger, som alt i alt bare var små brikker i det store nordiske spillet. 
Vi kjenner kun etterhistorien til én av disse soldatene, men han har da også 
levende etterkommere i Hemne den dag i dag - ca. 360 år senere.

Kilder:
•  Rullorna över de trondhjemske regementen utskrivna 1658: 
   Kungl. krigsarkivets rullor 1620-1723, 1658 vol. 6 (Gustaf Lund, 1959)
•  Digitalarkivet: diverse kilder fra 1600-tallet (egne avskrifter)
•  Wikipedia
•  Hemneslekt.net

1 Hans Pedersen Hofset har ID-nr. I51264 på www.hemneslekt.net.


