
Draug

inn i 400årsnatta

1509

Kansler Erik Valkendorf drar til Bergen

for å undersøke rykter om opprør. Finner

ingen tegn til opprør, men treffer Sigbrit

og Dyveke Villums som har flyttet til

Bergen fra Holland. Dyveke blir Hertug

Christians elsker og moren (Sigbrit) får

stor inflytelse hos ham, og får ham til å

utstede privilegier til Bergens borgere på

bekostning av Hansaen. Hertug Christian

svekker kirkens stilling. Kong Hans ligger

i krig med Hansaen.

1510

Erkebiskop Gaute dør. Domkapitlet

innstiller Jens Krabbe, men Htg. Christian

innstiller Erik Valkendorf. Han sendes til

Roma og velges av Pave Julius II

” krigerpaven” . Han vender tilbake som

Erkebiskop, formann av riksrådet og

Stattholder for det nordafjeldske. Han

viser seg fort å forsvare kirkens sak

langt mer samvittighetsfullt enn Christian

har forutsett, og det oppstår et anstrengt

forhold mellom disse. Oslobispen Harald

Mus er stattholder for det sønnafjeldske.

1512

Krig mot Sverige. Htg. Christian planlegger

invasjon av Sverige fra Bohus. Den svenske

opprørslederen Svante Nilsson dør og det

blir fred før invasjonen kommer i stand.

Sigbrits bror; Hermann Willumssønn innsatt

som borgherre på Bergenhus.

1513

Kong Hans dør. Norsk riksråd sender 8 mann

(kun tre norske; Knut Knutsson Båt, Henrik

Krummedige og Nils Henrikssøn av Austrått)

for å forhandle med Htg. Christian om

betingelsene for å innsette ham som konge

av Norge. Det norske krav om at kun norske

adlige skal innsettes på norske borger og

i norske verv blokkeres av dansk adel.

1514

Christian krones til konge, først i

Kjøbenhavn, så i Oslo. Kong Christian II

oppholder seg lenge i Oslo dette året, og

er med på ting i Oslo, og lytter til

klager forespørsler og tvister blant

norsk borgerskap i Norge. Christian II er

dradd mellom å bedre kår for borgerskap

og å øke inntektene for å finansiere sine

planer for krig mot Sverige. Han ender

med å innføre en ekstraavgift for jord-

leiere (jord-mute) , samtidig som han

kommer med svevende løfter til

borgerskapet om bedrede kår. Christian II

gifter seg med Elisabeth, søster av

Keiser Karl V.

1515

” Dronning-skatten” innføres

(kompensasjon for fravær av veitsle-

skatten fra gamle norske lov-bøker) . Olav

Engelbrektsson blir kannik og Erik

Valkendorfs mest betrodde mann og

stedfortreder.

1516

Sigbrit og Christian innfører priviligier

til borgerskapet på bekostning av Adelen

i Norge og Danmark. De er misfornøyde med

at Christian II forsøker å svekke deres

makt (han ønsker for eksempel å bytte ut

forlening med regnskapspliktig lenshold) ,

og for å tvinge Christian på retrett,

kritiserer de åpenlyst hans forhold til

elskerinnen Dyveke. Christian nekter å

bøye av, og frontene hardner. Dyveke dør

litt for beleilig, og Christian er i

harnisk! En dansk stormann; Torben Oxe

som har vært forelsket i Dyveke mistenkes

av Christian, og dømmes til døden på

tross av at dansk adel frifinner ham.

Dette fører til at den danske adelen er

–om mulig enda mer pissed på Christian.

Samtidig mistenker Sigbrit Erkebiskop

Erik Valkendorf for forgiftningen, og

legger ham for hat.



1517

Martin Luther smeller opp sine 95 teser på

kirkedøra i Wittenburg. I sverige er

adelen splittet i to leire; Unionistene,

ledet av Gustav Trolle og Nationalistene,

ledet av Sten Sture, sønn av Svante

Nilsson. Christian angriper Stockholm, og

taper et slag hvor Gustav Trolle blir dømt

til døden for landsforræderi og må flykte

med Christian II.

1518

Nytt angrep på Sverige, nytt tap,

forhandligner. Ny skatt for å finansiere

leieknekter; ” 2marks-skatten” (to mark

pr. bonde) . Konstant konflikt mellom

kongens menn i Norge og kirken, da kirken

og kirkens menn forsøkes pålagt skatter

som de etter gammel norsk lov ikke skal

behøve å betale. Tendenser til åpen kamp

og plyndringer mellom geistelige og

verdslige stormenns soldater.

1519

Nye skatter innføres, 5% på bønder, 10% på

borgere. Fogdene som skal drive inn

skattene må gå hardt til verks. Kirken i

Oslo utsettes for fornermelser og press.

Borgherre Hans Mule holder sin hånd over

futen Peder Verksmester som trakaserte

biskop Anders Mus og kirken ved å plage

pilgrimmer og borgere, og konfiskere

avlats og pilgrimsmidler. Ettertiden anser

dette som bevisst politikk fra Christian

(eller Sigbrit?) , for å framprovosere en

konflikt og brudd med kirken. Bønder på

vestlandet møtes, og velger Jon Eilivsson

som representant som de vil sende til

kongen for å klage. Høvedsmann på

Bergenhus; Jørgen Hanssønn fengsler ham.

Samtidig er det oppvaskmøte etter de

mislykkede angrepene på Sverige;

Høvedsmannen av Varborg(Halland) ; Henrik

Krummedige, høvedsmannen av Akershus; Knut

Knutsson Båt og Karl Knutsson, sønn av

Knut Alvssønn anklaget for feighet. Dansk

adelsrett frifinner dem, men Christian

overprøver dem og dømmer Knut til døden.

Ny forbitrelse blant dansk adel. Det er nå

allment kjent at Christian er under

innflytelse av Sigbrit Willums som er en

heks!

1520

Nytt angrep på Stockholm. Denne gangen

har Christian brukt masse penger på å

leie inn Franske, Tyske og Skotske

leieknekter. Stockholm inntatt 7. sept.

Sten Sture dødelig såret. Forhandlinger

med den svenske adel, en haug av dem blir

arrestert og halshugget som kjettere.

Didrik Slaghök eller eksilsvensken Gustav

Trolle sto bak. Overlevende svensk adel i

harnisk, og slett ikke kuet. Bøndene i

Hardanger og Nord-Hordaland er fremdeles

pissed og forsøker å samle seg til opprør

på ting på Bjarkøy. Borgherre Jørgen

Hanssønn av Bergenhus samler knekter og

20 børser, drar ned og splitter tinget,

antakeligvis etter et slag. Harde bøter

ble utstedt.

1521

Ny forordning om landskyld og strafferett

som begrenser adelens og kirkens

muligheter til å ta seg til rette; gavner

bønder og borgere. Biskop Anders Mus

fordrives fra Oslo, Hans Mule blir

innsatt som ny biskop. Konflikten mellom

stat og kirke tilspisser seg, drakamp

mellom Jørgen Hanssønn og Erik

Valkendorf. Høvedsmann Gustav Vasa

nedkemper Dansk hær ved Brunbäck, Sverige

atter fritt. Martin Luther bryter med

paven.

1522

Danzig og Lübeck går inn i krigen på

svensk side mot Christian. Erik

Valkendorf vil dra til Kjøbenhavn og

klage til Christian II over situasjonen i

Norge. Skipet kommer ut av kurs, og han

havner i Amsterdam. Her møter han

Christian II som er der i et ærend, og

han tror at Erik er landsforræder! Erik

drar mot Paven for å samle støtte, men

dør på veien av pest. Den danske adelen

krever at Sigbrit Willums og Didrik

Slaghök må fjernes. Christian nekter, og

den danske adelen har endelig fått nok.



De samler seg rundt Hertug Frederik av

Holstein (onkel av Christian) , og velger

ham som ny konge. Danmark i borgerkrig,

Norge sitter på gjerdet.

1523

Christian rømmer Danmark. Frederik lar

seg krone som kong Frederik I. av

Danmark, og av Norge (uten norsk riksråds

godkjenning) . Kjøbenhavn og Malmö holder

sine porter stengt for Frederik I. Gustav

Vasa angriper Norge, og går inn i

Bohuslen og beleirer Oslo. Mange i Norge

ønsker å knytte seg til Vasa, deres

fremste talsmann er Olav Galle fra

Borgarsyssel(bitter og avspist med

smålen) . Oslo by brennes ned av

høvedsmann Hans Mule på Akershus, og

borgen holder stand. Vasa trekker seg

tilbake og krones til svensk konge. Fred

mellom Vasa og Frederik. Det norske

riksrådet samles med mye strev.

Høvedsmennene Olav Galle, Gaute Galle,

Biskop Magnus og Nils Henriksson av

Austrått ønsker norske hoder på Akershus

og Bergenhus, og velger Frederik I til

konge av Norge. Men Hans Mule sitter

fremdeles på Akershus og er loyal til

Christian II. Han sender styrker mot Olav

Galle som må rømme til Sverige. Frederik

I. tar Henrik Krummerdige i nåde og

sender ham til sitt gamle len, Bohus, for

å vinne dette len til hans sak. Henrik

lykkes, og reiser så videre til Oslo for

å overtale Hans Mule. Han lykkes også i

dette, og lykkes så med å megle til fred

mellom Olav Galle, Hans mule og resten av

det norske riksrådet. Samtidig reiser den

danske adelsmannen Vincent Lunge er

trolovet med Margrete, datter av Nils

Henriksson av Austrått og sendes til

Bergenhus for å forhandle med Hansaen og

høvedsmann Hans Knutssønn. Her møter han

sin vordende svigerfar og biskopp

Hoskveld av Stavanger, og de går med på å

ta Frederik I. som konge. Men Hans

Knutssønn nekter å overgi Bergenhus.

Vincent ber Hansaen om hjelp, men de tar

like gjerne og raider alle konkurrerende

handelskontorer. Vincent føler at

situasjonen har kommet ut av kontroll, og

klarer å mekle seg til en løsning med

Hans som til slutt gir opp borgen. Kort

tid senere dør ” svigerfar” , og Vincent

blir Austrått-adelens fremste mann. Han

får også tittlene ” Høvedsmann av

Bergenhus” og ” Stattholder for det

nordenfjeldske” . Olav Engelbrektsson

velges til Erik Valkendorfs etterfølger

og blir erkebiskop, samt leder av det

norske riksrådet.

1524

Det norske riksrådet samles endelig

skikkelig på Bergenhus. Vincent Lunge,

Olav Galle, Gaute Galle, Joakim Gris,

Erik Ugerup Olav Dagge, Erik Eriksson og

Johan Krukow er til stede. Christian

avsettes formelt 5. august og man

forfatter strenge betingelser og krav for

å la Frederik I. krone til norsk konge.

Vincent jobber intenst for å få Henrik

Krummerdige ut av landet, og at norske

hoder settes på alle viktige verv i

landet. Olav Galle foreslås innsatt som

borgherre på Akershus. Hans Mule og

Vincent Lunge drar til Danmark med

kravene, Hans Mule ” drukner” på vegen.

Frederik I innser sin svake posisjon og

godtar vilkårene for kroning.

1525

Vincent Lunge vender tilbake til et Norge

hvor riksrådet står splittet og hvor

enkeltpersoner følger sine egne agendaer.

Med mye møye klarer han å få dem til å

stå på sine krav overfor Frederik I.

Christian II’ s kaperkrig starter for

fullt, og hansaen tar store tap.

1526

Svensk lanflyktig bisp søker beskyttelse

hos Austråttene. Olav Engelbrektsson får

ham pågrepet og utlevert, noe som fører

til vondt blod mellom Austråttene og

erkebiskoppen. Denne våren og sommeren

herjer Martin Pechlin (fra øya Fehmarn i

Holstein, syv mil nord for Lübek) , en av

de mest forhatte sjørøvere på denne

tiden. Han står i tjeneste hos den

landflyktige Christian II. Sommeren

brenner han ni (eller tolv) skip og



dreper 105 mennesker! Lübeck og Hamburg

ruster ut tre barker for å ta ham, men de

vender hjem med uforrettet sak.

29. september legger Karten Thode (visstnok

fra Lübeck) , Claus Went fra Wismar og

Michel Here fra Rostock ut fra Bergen,

kommer ut for storm, og søker nødhavn

mellom Mandal og Lindesnes. De klarer å

nedjempe Pechlin.

1527

Mogens Gyldenstjerne sendes av Frederik I.

til Oslo med en betydelig hær, for å

beskytte byen mot Christian II, men også

for å avsette Olav Galle, død eller

levende! Olav overgir Akershus i bytte mot

mindre len. Vincent Lunge apellerer til

Olav Engelbrektsson at de må bilegge sine

interne konflikter og stå samlet for å

unngå at Norge skal bli et lydrike under

Danmark. Lunge og Austråttene beskytter

” Daljunkeren” , en landflyktig svenske

som påstår han er sønn av Sten Sture og

kongekandidat. Videre verserer rykter om

at Gustav Vasa er død. Dette viser seg å

ikke stemme, og da Lunge ikke umiddelbart

etterkommer et krav om at ” Daljunkeren”

skal utleveres, stilles han i veldig

dårlig lys. Vincent Lunge kalles på

teppet, og mister alle sine titler. Han

får nonneklosteret i Bergen som vederlag.

Etter dette står Olav Enelbrektsson alene

i kampen og han velger å satse på

Christian II’ s felttog mot Norge som er

under planlegging.

1532

Christian II går mot Oslo. Hæren råker på

en storm, og styrkene hans spres ut mellom

Lindesnes og Bohuslen. Styrkene ved

Bohuslen går til angrep på Kunghelle, men

pga manglende beleiringsutstyr (?) feiler

beleiringen. Styrkene som er i

Oslotraktene går mot Akershus som er på

minimal bemanning, men av uforståelige

grunner, roter Christian bort initiativet

på å samle til et riksråd, og på lange og

uthalende forhandlinger. Olav

Engelbrektsson kommer ned til Oslo og får

i oppdrag å fengsle rikets fiender.

Spesifikt nevnes Vincent Lunge, hans

svigermor (ingrid) og Niels Löcke ” samt

alle deres sveiner, tilhengere, tjenere

befalingsmenn og fogder” . Han går hardt

ut mot Austråttenes len i det

nordenfjeldske. Det kommer forsterkninger

til Akershus, og Christian lar seg mer

eller mindre frivillig ta til fange, da

han går med på å bli med til Danmark for

” å fortsette forhandlingene der” . Olav

står nå mutters alene, og Vincent Lunge

drar full av henvlyst til Steinvikholm

festning (bygget i perioden 1525 og

1535) . Her forhandles det til langt utpå

høsten, og Vincent Lunge og hans

svigermor får kompensasjon for sine tap

tidligere på året. Senere ankommer Hans

Rev, Turid Ulfstand og Claus Bille som

representanter for Frederik. De

godkjenner forliket som Lunge hadde

fremforhandlet men påla Olav ytterligere

15000 mark i bot til kongen.

1533

Kong Frederik I. dør.




