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Innledning

Tema, problemstilling og avgrensning
Temaet for oppgaven er militære vurderinger og tiltak i Trøndelag fra 1890 til 1905.
Unionspolitisk var denne perioden preget av konflikt mellom Norge og Sverige, samtidig som
russerfrykten var den svensk-norske unionens militære raison d’ être. Trøndelags geografiske
plassering satte området i en særstilling i forhold til andre landsdeler fordi Trøndelag kunne
angripes både fra Atlanterhavet i vest og Jämtland i øst. Hertil kom en oppfatning av at et
russisk angrep ville komme sjøveien, mens et svensk angrep ville komme fra land. I
skjæringspunktet mellom russerfrykt og unionskonflikt må det derfor spørres hvordan og i
hvilken grad disse trusselforestillingene kom til uttrykk i de militære tiltakene og
vurderingene i Trøndelag mellom 1890 og 1905. Dette er hovedspørsmålet i oppgaven.
Vi må også stille oss noen spørsmål i forlengelsen av hovedproblemstillingen. Hva var
forholdet mellom trusselvurderingene på fagmilitært hold (ledende militære planleggere) og
politisk hold (Storting og regjering, skilt mellom partiene Høire og Venstre)? Hvilken plass
hadde Trøndelag både i forhold til nasjonale norske forsvarsvurderinger og forsvaret av de
forente riker? Hvilke sammenhenger og forskjeller kan påvises? Vi skal også undersøke
hvordan og i hvilken grad Trøndelag kom til uttrykk i svenske militære vurderinger og tiltak i
Jämtland og Norrbotten.
Min hypotese er at frykten for Russland først og fremst preget de militære tiltakene og
vurderingene i Trøndelag mellom 1890 og 1905. Først og fremst skulle dette være betinget av
landsdelens særstilling i forhold til de forente rikers nordområder, men også muligheten for
angrep mot Trøndelag fra sjøen. Angrep kunne også komme fra Jämtland, men min hypotese
innebærer at denne muligheten fikk underordnet betydning. Implikasjonen er at russerfrykten
for Trøndelags del også hadde feste i fagmilitære og politiske venstrekretser.
Den nedre avgrensningen er satt til 1890. Dette har sammenheng med at
jernbaneutbygging og utvikling i de forente rikers nordligste områder i 1880-årene gjorde at
nye strategiske realiteter måtte tas med i trusselvurderingene i Trøndelag. Samtidig ble det
unionspolitiske konfliktnivået trappet kraftig opp, hvilket kunne få konsekvenser på militært
hold. Derfor var det fra rundt 1890 grunnlag for to parallelle norske fiendebilder i form av
Russland og Sverige. Det første innbød til samarbeid med unionspartneren, det andre til krig.
Avgrensningen oppad er unionsbruddet i 1905. I den forbindelse skal det gis enkelte
perspektiver på de militære tiltakene som ble iverksatt i Trøndelag og Jämtland.
Hovedfokuset i oppgaven vil ligge på landmilitære vurderinger og tiltak. Det betyr
ikke at sjømilitære forhold vil fullstendig neglisjeres. Spørsmålet om marinens rolle i
forsvaret av Trondhjemsfjorden vil belyses, men en dyptpløyende analyse av hvilke tanker
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marinekrigsmakten gjorde seg om Trøndelags forsvar, og hvordan disse ble mottatt på politisk
hold, har ikke vært mulig innenfor oppgavens rammer. Av samme årsak har også en analyse
av forholdet mellom militærmakten og den ”indre fiende” måtte utelates fra undersøkelsen. 1
Oppgavens fokus vil derfor være rettet mot eksterne trusselvurderinger.

Aktører
Det er to grupper hovedaktører i undersøkelsen. Gruppene er imidlertid ikke gjensidig
utelukkende. Den første gruppen er ledende fagmilitære, herunder de forente rikers
generalstaber, den militære ledelse i Trøndelag, samt andre innflytelsesrike offiserer. Den
andre er ledende politikere, primært Stortinget og regjeringen(e). Det må understrekes at
offiserer kunne være både stortingsmenn og regjeringsmedlemmer. For eksempel hadde
forsvarsministrene offisersbakgrunn i hele perioden denne undersøkelsen favner. Det er også
viktig å merke seg at det norske offiserskorpset i overveiende grad var konservativt,
kongelojalt og unionsvennlig stemt. 2 I så måte kan man ikke uten videre forvente at store
deler av offiserskorpset skulle samle seg om en oppfatning av Sverige som hovedfiende, en
oppfatning som hadde sitt opphav i radikale og unionsfiendtlige venstrekretser. Samtidig var
det flere fremtredende norske offiserer som soknet til unionsfiendtlige venstrekretser, som
man derfor kan forvente at ikke ville nøle, hvor mulig, med å utpeke Sverige som den
primære trusselen mot Norge.
Stortingets sammensetning var som kjent mer delt, med Høire og (rene) Venstre som
de to ytterpunktene. Militærpolitisk kom delelinjene ofte til uttrykk i forskjellige
trusseloppfatninger (særlig etter 1895) og synet på kongens kommandomyndighet. På
venstrehold ble Sverige oppfattet som en trussel mot Norge, samtidig som det rent nasjonale
norske forsvaret ble vektlagt. Derav kom motvilje mot å sende norske tropper til Sverige, selv
om dette ikke betydde at man på venstrehold nødvendigvis avskrev Russland som en mulig
trussel. Sentralt i Venstre var også ønsket om å undergrave kongens militære
kommandomyndighet, ikke minst for å hindre at det kunne brukes i et kongelig-konservativt
kupp mot Stortinget. Høire så på sin side Russland som den primære trusselen mot Norge.
Derfor sluttet partiet opp om unionsforsvaret og unionen som en velsignelse for forsvaret mot
naboen i øst. Sverige ble med andre ord ikke sett på som en fiende i høirekretser.
En viktig analysedimensjon i denne undersøkelsen er hvordan militære vurderinger og
tiltak i Trøndelag ble utformet og realisert i et skjæringspunkt mellom fagmilitære og politiske
1

Jf. Nils Ivar Agøy 1997. Den norske forsvarsmakten hadde også funksjon som indre ordensvern. Trondhjemske
Brigade ble for eksempel brukt til å slå ned opptøyer i kjølvannet av en voldtektssak i Trondhjem i 1888 (Rolf
Danielsen 1997, s. 138ff). Militære avdelinger ble også sendt fra Værnes til Trondhjem i forbindelse med et
folketog til støtte for venstreregjeringen i juli 1892. Imidlertid kom det ikke til konfrontasjoner (Dagsposten 4.
juli 1892, jf. Øystein Imsen 2005, s. 84). Brigadens underoffisersskole ble forøvrig sendt til Mo i Rana
sommeren 1902 for å være i beredskap mot et mulig arbeideropprør (SaT. Tr.hj. Inf. Brig. Staben. Eske nr. 29 –
diverse korrespondanse 10.-16. juni 1902).
2
Nils Ivar Agøy 2001, spesielt s. 297ff.
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trusselbilder. Her vil man naturlig nok kunne forvente at den konservative majoriteten i
offiserskorpset ville være på linje med Høires trusselbilder og den mer radikale
offisersminoriteten på linje med Venstres. Interaksjonen mellom og innenfor den fagmilitære
og politiske aktørgruppen er derfor sentral. Det norske offiserskorpset fikk impulser fra det
svenske offiserskorpset, ikke minst i forhold til russerfrykten. Dessuten var det norske
militærapparatet avhengig av bevilgninger fra Stortinget. I så måte kan man si at
militærapparatet legitimerte sin eksistens ved å produsere trusselbilder som kontinuerlig ble
forsøkt omsatt i stortingsbevilgninger. Samtidig kom Stortingets og regjeringens
trusselvurderinger til uttrykk gjennom bevilgningene. Holdningene i Stortinget var betinget av
både norsk indrepolitikk, de forente rikers utenrikspolitikk, unionsforholdet og ikke minst
impulser fra det norske fagmilitære. Dessuten sto Stortinget fritt til å bevilge midler til
militærmakten på grunnlag av stortingsflertallets egne trusselvurderinger.

Bakgrunn
Grunnloven av mai 1814 stadfestet at den selvstendige staten Norge skulle ha et eget
militærapparat. Kongen skulle være øverstkommanderende, begrenset av Grunnlovens
føringer. 3 § 25 bestemte at kongen ikke kunne overlate norske tropper i fremmede makters
tjeneste, og i så fall ikke uten Stortingets samtykke. Utenlandske tropper skulle heller ikke
kunne slippes inn i Norge uten å være hjelpetropper under en forsvarskrig, og da med
Stortingets samtykke.
I 1815 ble Grunnloven modifisert og innlemmet i Riksakten mellom Norge og
Sverige. Norge fikk beholde et eget forsvarsapparat, kun bundet til den svenske krigsmakten
gjennom kongens person. § 25 i den nye Grunnloven ble bare delvis forandret. Det ene
oppbudet i det norske forsvaret, landvernet, skulle ikke under noen omstendigheter kunne
trekkes utenfor Norges grenser. Til gjengjeld kunne kongen fritt disponere linjeoppbudet på
betingelse av at Stortinget måtte godkjenne bruk av dette utenfor landegrensene. Videre ble
det lovfestet at kongen kunne trekke maksimum 3 000 mann fra det ene riket til fellesøvelser i
det andre.
Russlands erobring av Finland i 1808/1809 gjorde at den russiske grensen ble flyttet
60 mil nærmere Sverige. Derfor ble det nødvendig for Sverige å skaffe seg ryggdekning i vest
for å unngå tofrontskrig, hvilket ble sikret gjennom unionen. Dermed kunne Sverige fokusere
på forsvaret mot øst. Dette munnet ut i forestillingen om sentralforsvar i Midt-Sverige mot en
russisk landgangsoperasjon fra Østersjøen. Denne tanken kom i overveiende grad til å
dominere svensk forsvarstenkning helt frem til unionsoppløsningen. Man gjorde seg også
tanker om at en russisk angrepsstyrke kunne gjøre innfall nordfra, hvilket hadde skjedd
vinteren 1808/1809. Norrlands ødemark gjorde imidlertid at man ikke så for seg å sette inn
svenske forsvarskrefter av særlig omfang før angrepsstyrken var nådd så langt sør som til
3

Roald Berg 2001, s. 22ff.
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Jämtland og Medelpad, altså et slags sentralforsvar. 4 Helt frem til 1870-årene ble det gjort
flere utredninger av mulige festningsanlegg i Jämtland, men med militærhistorikeren Arvid
Cronenbergs ord gjorde man seg selv i svenske militære kretser ikke ”[…] några större
illusioner om utförbarheten av alla dessa planer. Allt ställdes på en oviss framtid.” 5
Det svenske sentralforsvarsprinsippet slo rot også i norsk forsvarstenkning, hvilket ble
uttrykt i innstillingen til den såkalte Sentralkommisjonen av 1836. 6 For Trøndelags del
innebar dette en forestilling om at en russisk angrepsstyrke som nådde Jämtland kunne tenkes
å bøye av vestover. Derfor foreslo kommisjonen opprettelse av et støttepunkt ved
Værdalsøren for å stoppe et angrep over Karljohansveien. Samtidig åpnet også kommisjonen
for at Trøndelag kunne angripes direkte fra sjøen, og foreslo derfor et befestet punkt ved
Agdenes. Forestillingen om en russisk trussel fra sjøen hadde sitt utspring i tanker tidligere
tilkjennegjort av to fremtredende norske offiserer, oberst Nicolai Tidemand og oberstløytnant
Jacob Gerhard Meydell.
Tidemand understreket i 1821 at norskekysten kunne være et fristende mål for
Russland for å sikre seg et godt strategisk punkt i forhold til Storbritannia. 7 Implikasjonen var
ikke bare at Tidemand utkrystalliserte en isolert russisk trussel mot Norge; det ville også være
i engelsk egeninteresse å bistå Norge mot et slik angrep. 8 Tidemands tanker ble senere
videreutviklet. I 1831 kunne man i det første nummeret av Norsk militært tidsskrift lese at
Trøndelag kunne angripes fra sjøen av en russisk flåtestyrke, samtidig som en russisk armé
som rykket frem fra Norrbotten kunne true Trøndelag fra øst. Derpå kunne disse to russiske
angrepstyrkene forene seg og marsjere sørover mot Kristiania eller Midt-Sverige.
Opphavsmannen til disse forestillingene var Meydell. Han advarte også mot at Russland også
kunne tenkes å bite seg fast i Nord-Norge, og derfra i flere etapper seile sørover mot
Trøndelag. Den tenkte russiske trusselen mot Nord-Norges og Trøndelags kystområder er av
Roald Berg betegnet som den tidemandsk-meydellske trusselpersepsjon. 9 Tilsvarende tanker
later imidlertid ikke til å ha preget svensk forsvarstenkning. 10
Jernbaneutbyggingen i andre halvdel av 1800-tallet forandret de strategiske
forutsetningene for krigføring. Store troppemasser kunne transporteres hurtig, som vist i
fransk-tyske krig i 1870/1871. I Norge var Rørosbanen fra Trondhjem til Hamar ferdig i 1877,
og tre år senere var jernbaneforbindelsen mellom Trondhjem og Kristiania klar. 11 I 1882 ble
jernbanestrekningen Trondhjem – Sundsvall åpnet, samtidig som det svenske jernbanenettet

4

Arvid Cronenberg 1990, s. 36ff.
Arvid Cronenberg 1990, s. 39.
6
Roald Berg 2001, s. 107ff.
7
Roald Berg 2001, s. 112ff.
8
Dette ble formalisert i 1855 gjennom den såkalte Novembertraktaten, hvor Storbritannia og Frankrike
garanterte for de forente rikers integritet (se for eksempel Roald Berg 2000).
9
Roald Berg 2001, s. 114, Berg bruker begrepet for å sammenfatte oppfatningen av en russisk trussel både mot
Nord-Norges kystområder og mot Trøndelag.
10
Jf. Arvid Cronenberg 1990, s. 38ff.
11
Jostein Nerbøvik 1999, s. 43.
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krøp stadig lengre nordover. 12 Det gjorde også det finske (og dermed det russiske)
jernbanenettet, som i 1886 nådde Uleåborg.
De militærstrategiske implikasjonene av jernbaneutbyggingen var flerfoldige. Store
troppemasser kunne hurtig mellom Sør-Norge og Trøndelag, mellom Trøndelag og Jämtland
og mellom Jämtland og Norrbotten. Russiske troppemasser kunne transporteres til NordFinland. Til dette kom den rivende utviklingen i både Sveriges og Norges nordligste områder,
som frykten for russiske ambisjoner i nord. I Sverige ga dette seg utslag i et stadig sterkere
ønske om at selve nordområdene måtte forsvares i tilfelle av krig, og ikke uten videre overgis
ved tilbaketrekking til Jämtland. Implikasjonene disse ønskene fikk for Trøndelag skal følges
opp i del 1.
Også marineteknologisk skjedde det en rask utvikling i andre halvdel av 1800-tallet.
Stortinget vedtok i 1877 en kystforsvarsplan for opprustning av marinen, men fulgte
imidlertid ikke opp med bevilgninger. Planen og stortingsvedtaket viser allikevel at en trussel
mot trøndelagskysten fortsatt ble regnet som reell. 13 Samtidig forsterket de fleste land,
deriblant Russland, sine mariner med slagkraftige panserskip. Dette gjorde i sin tur
marineoperasjoner mot Trondhjemsfjorden mer gjennomførbare i praksis.
Ved inngangen til 1890-årene eksisterte det to trusseldimensjoner for Trøndelags del:
direkte angrep fra sjøen og indirekte angrep i form av et fremstøt mot Norrbotten. Underlaget
for forestillingene var russerfrykten. På grunnlag av dette sier det seg selv at militære tiltak og
vurderinger i Trøndelag etter 1890 ikke uten videre kan forstås uten å bli satt i sammenheng
med svenske tiltak og vurderinger.
Unionskonflikten på 1890-tallet oppsto ikke i et vakuum. Det fant sted gjentatte
gnisninger mellom unionspartnerne på 1800-tallet, men aldri av så alvorlig grad at Sverige
vurderte bruk av våpenmakt. I den grad Norge vurderte en trussel fra svensk jord, ble den
tenkt å komme fra Russland. Allikevel ble det aldri lagt noen konkrete samarbeidsplaner for
de forente rikers forsvarskrefter. Fra 1870-årene var det ro på den unionspolitiske fronten,
men i 1885 oppsto det strid om anordningen utenriksstyret. 14 Det var denne striden som
blusset opp i 1890-årene, og kulminerte med unionsoppløsningen.
Noen begreper av militærfaglig art er sentrale i oppgaven. Disse skal presenteres
nærmere, før vi skal se litt på noen teoretiske perspektiver.

Begreper
Begrepene mobilisering og oppmarsj/gruppering er sentrale. Mobilisering innebærer
innkalling, samling og klargjøring av et lands forsvarskrefter. Mobiliseringsplanene var planer
for nettopp dette. Fransk og tysk mobilisering ved krigsutbruddet i 1870 avdekket to

12

Arvid Cronenberg 1990, s. 44. Om jernbanen fra Trondhjem til Sundsvall, se Rolf Danielsen 1997, s. 28ff.
Roald Berg 2001, s. 194ff.
14
Jostein Nerbøvik 1999, s. 194f.
13
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forskjellige mobiliseringsformer. Mens Frankrike sendte sine tropper i relativ uorden frem til
fronten etterhvert som soldatene møtte frem, var Prøyssen mer omstendelige. Det ble skilt
mellom mobilisering og oppmarsj. Først ble mannskapene innkalt, samlet og utrustet, deretter
ble de planmessig oppmarsjert ved fronten som taktiske enheter – ”allt i god ordning”. 15
Dermed fikk man et skille mellom innkallingen og utrustning av troppene (mobiliseringen) og
dirigeringen av troppene til fronten (oppmarsjen).
Skillet mellom den franske og prøyssiske mobiliseringsmodellen kan også sies ha
være betegnende for skillet mellom norsk og svensk forsvarsplanlegging. I Norge hadde man
riktignok mobiliseringsplaner, men disse innebar bare innkalling, utrustning og samling av
taktiske enheter. Noen plan for hva som skulle skje etter sammendragningen av troppene ble
ikke lagt. Dermed kan den norske mobiliseringsvarianten sies å ha ligget nærme den franske.
Etter århundreskiftet ble det utarbeidet forskjellige mobiliseringsalternativer for avdelingene i
Trøndelag uten at det ble satt noe vesentlig skille mellom mobilisering og oppmarsj.
Forsvarsplaner utover samlingen av tropper i taktiske enheter ble imidlertid ikke utarbeidet.
Sverige baserte seg fullt og helt på den prøyssiske modellen. Planer for mobilisering
ble utarbeidet uavhengig av krigsalternativ. Hvordan man tenkte seg å disponere avdelingene
ble først trukket inn i hva historikeren Lennart Rosell kaller grupperingen. 16 Dette er en
samlebetegnelse på begrepene oppmarsj og konsentrering. Jeg vil benytte Rosells
samlebegrep i denne oppgaven. Hensikten med grupperingen var at de mobiliserte enhetene
skulle dirigeres til fronten avhengig av krigsscenario. Derfor brukte man ulike
grupperingsplaner for forskjellige krigsalternativer i den svenske forsvarsplanleggingen.
Grupperingsplanene kunne også innebære konkrete planer for hvordan svenske områder
skulle forsvares, eksempelvis hva 1. bataljon skulle gjøre hvis 5. bataljon ble utflankert.
En oversikt over den norske og den svenske hæren finnes i appendiks 2. Jeg vil bruke
Trondhjemske Brigade som et samlebegrep på hæravdelingene forlagt til Trøndelag. Dette er
delvis en kunstig begrepskonstruksjon. Hærstyrkene i Trøndelag var fordelt på Trondhjemske
Infanteribrigade og spesialvåpnene 3. Feltartillerikorps og Trondhjems Kavalerikorps. 17
Felles for de militære avdelingene i Trøndelag var at de i fredstid var administrativt underlagt
Trondhjemske Brigades Distriktskommando, som ble ledet av sjefen for Trondhjemske
Infanteribrigade.
I krigstilfelle ble hæravdelingene i Trøndelag forutsatt oppsatt som henholdsvis
Trondhjemske Kombinerte Linjebrigade og Trondhjemske Kombinerte Landvernsbrigade,
som var infanteribrigader oppsatt med spesialvåpen. Brigadene var skilt av den norske
oppbudsinndelingen forutsatt av vernepliktsloven av 1885: linje, landvern og landstorm.
Landstormen ble ikke opprettet i praksis før i 1897, og fra da av bare forutsatt oppsatt
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Lennart Rosell 1982, s. 13.
Lennart Rosell 1982, s. 113, del II, note 1. Noe reelt skille mellom begrepene oppmarsj og konsentrering kan
knappest sies å ha eksistert i svenske planer. Selv den svenske generalstaben brukte begrepene om hverandre.
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Til dette kom også tren (transport) og sanitet, mens det i Trøndelag ikke var ingeniørtropper av betydning 10
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kompanivis som lokalvern. Etter Grunnlovens føringer kunne bare Trondhjemske Kombinerte
Linjebrigade brukes som norsk unionskontingent. Allikevel vil jeg for enkelthets skyld som
oftest omtale denne som Trondhjemske Brigade.
En særegenhet ved de kombinerte trondhjemske brigadene var at de, til forskjell fra de
andre norske brigadene, ble forutsatt å opptre som selvstendige enheter. De var derfor de
eneste norske brigadene som ble oppsatt med spesialvåpen i fredstid. Kontakten med den
sentrale kommandomyndigheten i Kristiania kunne brytes, hvilket også ville umuliggjøre
troppeforflytninger mellom Trøndelag og Sør-Norge. Dessuten ble disse landsdelene regnet
som to separate krigsskueplasser, hvilket nødvendigvis forutsatte at Trondhjemske Brigade
måtte kunne operere uavhengig av hva som skjedde i sør.
Videre vil jeg skille mellom begrepene forsvarstenkning og forsvarsplanlegging. For
Trøndelags del er det egentlig ikke riktig å snakke om forsvarsplaner, siden slike egentlig
ikke fantes utover mobiliseringsplanene. For Sveriges del er det av grunner nevnt over mer
riktig å snakke om konkrete forsvarsplaner, som jeg tidvis vil benevne grupperingsplaner.
I oppgavetittelen er det også satt et skille mellom militære tiltak og vurderinger. Med
militære tiltak menes på det nærmeste kvantifiserbare tiltak som militære anlegg, konkrete
planer m.m. I militære vurderinger ligger på den annen side mindre målbare faktorer som for
eksempel kommisjonsinnstillinger, enkeltoffiserers meninger og andre betenkninger.

Teoretiske perspektiver
Historikerne Rolf Hobson og Tom Kristiansen påpeker at moderne studier av militærmakt
grovt sett kan deles inn i grenene forsvarshistorie, krigshistorie og militærhistorie. Av disse
tre er militærhistorien den nyeste tradisjonen, utviklet gjennom den engelske ”War and
Society”-skolen og tysk ”Militärgeschichte”. 18 Skillet mellom disse tre grenene beskrives som
følger:
[…] [F]orsvarshistorien har som emne utviklingen av militære institusjoner i
fredstid, særlig endringer i våpenteknologi, taktikk og krigsplanlegging.
Krigshistorien beskjeftiger seg hovedsakelig med rekonstruksjon og analyse av
krigshandlinger på det strategiske, operasjonelle og taktiske nivå. Militærhistorien
beskjeftiger seg med de områdene av forsvars- og krigshistorien som ikke kan
forstås uten å sette dem inn i en bred nasjonal og internasjonal sosial, politisk og
økonomisk sammenheng. […]. Slik sett er militærhistorien langt mer
synteseorientert en den krigs- og forsvarshistoriske forskningen. 19

Denne oppgaven ligger nærmest en militærhistorisk tilnærmelse. Det er ikke utelukkende
dens hensikt å gjøre rede for utvikling av krigsplanlegging og taktikk. I denne undersøkelsen
vil slik utvikling i Trøndelag også sees på bakgrunn av en bredere politisk kontekst, samt i lys
av dimensjoner som russerfryktens opphav og teknologisk utvikling.
18
19

Rolf Hobson og Tom Kristiansen 1995, s. 8.
Rolf Hobson og Tom Kristiansen 1995, s. 9. Se dette til Knut Kjeldstadli 1998, s. 98.
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Noen militærhistoriske innfallsvinker har det dessverre ikke har vært mulig å forfølge
innenfor rammene av en mastergradsoppgave. For eksempel har det ikke vært mulig å betone
de lokalsamfunnsmessige ringvirkningene festningsprosjektene i Trøndelag etter 1895 fikk.
Det har heller ikke vært mulig innenfor oppgavens rammer å vise hvordan de militære
vurderingene og tiltakene i Trøndelag fortonet seg for det brede lag av befolkningen, for
eksempel i aviser. Dette gjør nødvendigvis at oppgavens perspektiv er ”[…] ovenfra, og fra
kontorene”. 20
Som et eksempel på en militærhistorisk tilnærming kan fenomenet militarisme
nevnes. 21 Den tyske militærhistorikeren Alfred Vagts skiller mellom militarismens rasjonelle
og irrasjonelle sider. Den irrasjonelle siden kjennetegnes av at militærmakten brukes i andre
sammenhenger enn til forsvar av et lands territorium. Denne ekspansjonstrangen kan vise seg
innad ved at hele det sivile samfunn blir underlagt militære verdier og holdninger og utad i
form av en slags ubegrenset og irrasjonell ekspansjon utover egne landegrenser.
Militarismens rasjonelle side er å nå ”klart definerte politiske og militære
målsettinger.” 22 Dette kan innordnes hva Vagts kaller sivilisme, ved at militærvesenet blir
underlagt demokratiske kontrollmidler. Dette kjennetegner både den norske og den svenske
krigsmakten i perioden denne undersøkelsen favner. Forsvaret av norsk og svensk område
innenfor rammene av demokratisk kontroll var militærapparatenes legitimeringsgrunnlag. 23
Verken den norske eller den svenske krigsmakten ble rettet inn mot ekspansjonskrig. Svenske
angrepsplaner som ble lagt mot Norge var ikke et resultat av en irrasjonell svensk
ekspansjonstrang – de var til syvende og sist forsvarsreflekser mot Russland.
Betydningen den ”indre koloniseringen” av de forente rikers nordområder fikk for
militære tiltak og vurderinger i Trøndelag må også sees i en militærhistorisk
forståelsesramme. Planer for bruk av Trondhjemske Brigade til forsvaret av Norrland kom
som følge av disse områdenes kulturelle, økonomiske, sosiale og politiske utvikling i siste
halvdel av 1800-tallet. Da jeg allikevel ikke går inn på denne utviklingen i detalj, er det fordi
den er kompleks og allerede utførlig dekket av andre undersøkelser. Det vil henvises til disse
underveis.
20

Nils Ivar Agøy 2002 (a), s. 22. Agøy bruker dette som et kritisk punkt mot Roald Bergs fremstilling av den
norske forsvarshistorien fra 1814 til 1905. Et eksempel på hvordan en undersøkelse kan forene det rent militære
ovenfra-og-ned-perspektivet med en bredere lokalpolitisk, sosial og økonomisk kontekst, er Ellen Monica
Mørchs (2003) hovedoppgave om Urskog fort.
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Om Stortingets kontrollmyndighet over den norske krigsmakten, se Roald Berg 2001, s. 28-33 og Nils Ivar
Agøy 2001, s. 75-78, s. 117-124, samt s. 195-200. Agøy viser samtidig at konservative deler av det norske
offiserskorpset kjempet innbitt mot politisk inngripen i kongens kommandomyndighet. Om Riksdagens kontroll
med den svenske krigsmakten, se Bo Hugemark (red) 1986, s. 11-20. Om den svenske krigsmaktens bruk og
hensikt, se Arvid Cronenberg 1986, s. 52ff. Cronenberg viser hvordan den svenske krigsmakten var defensivt
innrettet, manifestert gjennom konstitusjonelle og lovmessige begrensninger, samt forsvarsplanleggingen.
Cronenbergs redegjørelse for den svenske krigsmakten har i praksis overførbarhet til den norske, jf. forøvrig
hvordan Gunnar Åselius (1994, s. 63) regner den norske og svenske ”sikkerhetspolitiske eliten” som et
fellesorgan.
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Også teknologisk utvikling i andre halvdel av 1800-tallet, manifestert av den såkalte
”rail-rifle-telegraph-revolution”, fikk nødvendigvis betydning for forsvarstenkningen- og
planleggingen i Trøndelag. 24 Uten jernbanen ville det ikke ha blitt kunnet lagt planer for å
sende Trondhjemske Brigade til Norrland, mens utviklingen av panserskip og artilleri endret
forestillingene om hvordan Trøndelag kunne angripes fra sjøen. Innenfor rammene av denne
oppgaven vil det ikke være mulig med en detaljert gjennomgang av rent teknologiske
forutsetninger, selv om de nødvendigvis betinget så godt som samtlige militære vurderinger
og tiltak i Trøndelag mellom 1890 og 1905.

Tidligere forskning
Det har de siste ti årene funnet sted en oppblomstring av norsk forskning på de militære
sidene av unionens siste periode. På svensk side har det i en årrekke foreligget et bredt utvalg
av tilsvarende forskningslitteratur. 25 Det er imidlertid skrevet lite om militære forhold
Trøndelag frem mot unionsbruddet, mens det er gjort flere omfattende studier av forsvaret av
Nord-Norge, Østlandet og de norske kystområdene. Vi skal se på noen av de viktigste
sekundærlitterære grunnlagene for denne oppgaven.
Olav Håkon Bjørnøy har i sin hovedoppgave fra 1952 gjort en grundig analyse av
Venstres opprustningspolitikk fra 1895 til 1903, selv om hovedvekten er lagt på politiske
vurderinger fremfor militære. 26 Tore Prytz Dahl publiserte i 1967 en lengre artikkel om den
norske marinen frem til 1895, og avdekker blant annet at denne ble tiltenkt en relativt liten
rolle i forsvaret av Trøndelag. 27 Norsk marineopprustning er også tema for en hovedoppgave
levert i 1993 av Trond Stensland. 28 Stenslands hovedoppgave er lang og stedvis summarisk,
men gir allikevel innblikk i hvordan marinen vurderte Trøndelag.
I 1998 publiserte Institutt for forsvarsstudier en revidert utgave av Roy Andersens
hovedoppgave om den norske opprustningens betydning for unionsoppløsningen. 29 Andersen
mener den norske opprustningen må forstås i lys av en allmenn europeisk opprustningsbølge
og derfor ikke uten videre mot Sverige. For Trøndelags del vil jeg gå langt i å gi Andersen rett
på dette punkt. Andersen åpner allikevel bare i liten grad for at andre land enn Sverige ble
regnet som en trussel mot Norge etter århundreskiftet, noe jeg er uenig i. Som vi skal se
forsvant ikke frykten for Russland fra forsvarstenkningen i Trøndelag frem mot 1905.
Nils Ivar Agøy publiserte i 2001 en undersøkelse av det norske offiserskorpset i
perioden 1890 til 1905. 30 Agøy fokuserer ikke så mye på militærstrategiske vurderinger som
24
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han gjør på politiske sympatier, lojaliteter og nasjonalisme blant de norske offiserene.
Allikevel har boken vært av uvurderlig betydning for min undersøkelse, ikke minst som følge
av Agøys analyse av enkeltoffiserers politiske sympatier og meninger, samt kong Oscars
forbindelser til den norske krigsmakten.
Også Roald Bergs bind av Norsk forsvarshistorie ble publisert i 2001. 31 Hans analyse
av det svensk-norske forsvarssamarbeidet fra 1891 og i 1903/1904 har vært et nyttig grunnlag
for denne oppgaven. I tillegg har Bergs perspektiver på forsvarstenkningen i Trøndelag før
1890 vært av stor betydning og bidrar til å vise kontinuitet i trusselforestillingene i Trøndelag
helt fra 1814 til 1905.
Perspektiver på norsk og svensk russerfrykt er gitt av både norske og svenske
forfattere. Den svenske historikeren Gunnar Åselius’ doktorgradsavhandling fra 1994
konkluderer med at frykten for Russland i de forente rikers ”sikkerhetspolitiske elite” hadde
rot i et sosialdarwinistisk verdenssyn. 32 Jens Petter Nielsen viser i en artikkel publisert i 2000
at Russland ikke på noe tidspunkt later til å ha hatt noe ønske eller planer om å erobre en isfri
havn i nord, og attpåtil ga uttrykk for dette i offentlighet.33 Roald Berg har studert
opprinnelsen til den norske russerfrykten, og ser den blant annet som et ledd i fremhevingen
av et nasjonalt norsk forsvarsbehov innenfor rammene av unionen med Sverige. 34
Sammenhengen mellom russerfrykt og forsvaret av Nord-Norge er forøvrig tema for
avhandlinger av henholdsvis Palle Ydstebø, Ulf Tore Alexandersen og Tom Kristiansen. 35
I 1958 utkom den svenske Försvarsstabens krigshistoriska avdelnings redegjørelse for
svenske og norske militære tiltak i forbindelse med unionsoppløsningen. 36 Studien gir også
perspektiver på svenske og norsk militære vurderinger og tiltak før 1905. Det samme gjør
Lennart Rosells undersøkelse av den svenske forsvarsplanleggingen mellom 1873 og 1905. 37
Rosells undersøkelse, publisert i 1982, gir et dessuten grundig innblikk i den svenske
forsvarsplanleggingens mekanismer. Studien er basert på et omfattende kildestudium og er
derfor en svært anvendbar nøkkel til den svenske generalstabens arkiver. En hake ved Rosells
artikkel er at han nesten utelukkende analyserer den svenske forsvarsplanleggingen fra et
fagmilitært ståsted. Han unnlater dermed å sette planleggingen i en bredere politisk kontekst.
Fire artikler av Arvid Cronenberg omhandler svenske militære forhold rundt slutten av
unionstiden. 38 De mest sentrale av disse er to artikler om forsvaret av Norrland. 39 Cronenberg
viser hvordan det svenske forsvarstyngdepunktet mot et russisk angrep i nord fra 1880-årene
31
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av ble flyttet fra Jämtland til Norrbotten i takt med Norrbottens økte betydning og
jernbaneutbyggingen. Cronenbergs styrke er at han setter den militære utviklingen i de
svenske nordområdene i en bred politisk og økonomisk kontekst, men han vier allikevel både
unionskonflikten og svensk-norsk fellesplanlegging overraskende liten plass.
Jeg har også benyttet oversiktslitteratur i forbindelse med redegjørelser for de politiske
hendelsene i perioden oppgaven tar for seg, samt for annet relevant og utfyllende
bakgrunnsstoff. Leseren henvises til fotnotene og litteraturlisten for en fullstendig oversikt
over både dette og annen litteratur.

Kilder og metode
Kildegrunnlaget for oppgaven kan deles inn i fem kategorier: offentlige militære arkiver,
dokumenter fra Stortinget, brosjyrer, tidsskrifter og trykte dagbøker/memoarlitteratur.
Størstedelen av oppgaven bygger på de to første kategoriene. Av de offentlige militære
arkivene er primært den norske og den svenske generalstabens arkiver benyttet, samt
Trondhjemske Brigades arkiver. Dessuten har også den norske ingeniørgeneralens arkiver
vært av stor nytte.
De offentlige militære arkivene både i Norge og Sverige består for det meste av
militære rutinesaker, for eksempel planer, utredninger og rapporter. Disse sakene er ofte av
administrativ art. Derfor kommer resonnerende vurderinger sjelden til uttrykk. Det er sjelden
det utpekes en konkret fiende i en militær plan eller øvelse, selv fiendebildet som oftest
implisitt kommer til uttrykk. Ett eksempel: i planer for transport av tropper fra Trøndelag til
Nord-Sverige blir det ikke direkte uttrykt at Russland er den tenkte fienden. Like fullt er det
hevet over tvil at transportplanen må regnes en foranstaltning mot et russisk angrep. Tross i
slike implisitte fiendebilder må man sette militære plandokumenter, øvelsesrapporter og
utredninger i sammenheng med konsepthandlinger og korrespondanse. De sistnevnte kildene
er gjerne av resonnerende art og viser konkrete motiver bak militære planer eller ønsker om
militære tiltak. Et eksempel på slike konsepter er et utkast fra 1893 til en svensk angrepsplan
mot Norge. Utkastet tilkjennegir motiver og hensikter som ikke kommer til uttrykk i senere
grupperingsplaner for et slik angrep.
Den norske generalstabens og Trondhjemske Brigades arkiver er magre i forhold til
svenske militærarkiver. Uten de svenske generalstabsarkivene i Krigsarkivet i Stockholm
hadde utbyttet av denne oppgaven vært mye tynnere. Den norske generalstabens arkiver i
Riksarkivet i Oslo bærer preg av en viss mangel på system, samt et nærmest fullstendig
fravær av forsvarsplaner og konsepthandlinger. Planer som de svenske grupperingsplanene er
nærmest fraværende, ihvertfall for Trøndelags del. Mer rikholdig og ordnet er kildematerialet
fra korrespondanse og militære øvelser. Andre anvendelige kilder har blitt påtruffet mer
sporadisk, for eksempel rester fra den felles svensk-norske planleggingen.
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Trondhjemske Brigades arkiver i Statsarkivet i Trondheim er mer systematiserte, men
det finnes få spor av konkret forsvarsplanlegging. Dette har også sammenheng med at slik
planlegging i utgangspunktet var generalstabens oppgave. De fleste av kildene fra brigadens
arkiver stammer fra stabsarkivet og favner primært korrespondanse og militære øvelser. Til
dette kommer enkelte funn i form av planer, rapporter og konsepthandlinger, ofte funnet i den
nærmest vanvittige uordenen som preger brigadens mobiliseringsarkiv.
Den svenske militærarkivene har et omfattende og systematisert innhold av
grupperingsplaner og konsepthandlinger. Utfordringen her har snarere vært å begrense enn å
finne. Primært er de svenske arkivene brukt i forbindelse med svensk-norske
samarbeidsplaner, samt forsvarsplanleggingen i Jämtland. Spesielt har jeg trukket veksler på
større utredninger, konsepter, grupperingsplaner og korrespondanse.
Flere kildeproblemer er knyttet til bruk av offentlige militære arkiver. De fleste av
disse vil følges opp underveis. Et fundamentalt problem må allikevel diskuteres. Historikeren
Knut Kjeldstadli advarer mot faren for å misforstå militære konsepthandlinger og krigsspill
(øvelser) som uttrykk for konkrete planer og hensikter. 40 I analyser av det norske
militærapparatet før 1905 er man allikevel henvist til nettopp slike kildetyper i fraværet av
konkrete forsvarsplaner. I tilfelle av krig ville Norge vært henvist til erfaringer fra øvelser,
utredninger og rekognoseringer. 41 Derfor er det nettopp i øvelsene, rekognoseringene og
utredningene man får innblikk i hvilke fiendebilder den norske hæren opererte med, og
hvordan Norge skulle forsvares. De norske øvelsene ble lagt opp så realistisk som mulig av
samme grunn. 42 Langt på vei kan det hevdes at de norske øvelsene ble en form for
forsvarsplanlegging. 43 Dermed ble det ikke rom for mer eksperimentelle øvelser lik den
svenske generalstabsøvelsen i 1888, som forutsatte festninger og jernbanelinjer som ennå ikke
var utbygget.
I stortingsdokumentene finnes det vurderinger og innstillinger som i Sverige nok
kunne vært forventet funnet i generalstabens arkiver. Eksempler på dette er innstillingen til en
forsvarskommisjon nedsatt i 1891 og spørsmålet om ny hærordning rundt århundreskiftet.
Samtidig gir stortingsdokumentene innblikk i stortingspolitikernes motiver for bevilgninger til
konkrete militære tiltak. Historikeren Tom Kristiansen peker i et studium av forsvaret av
Nord-Norge før 1940 allikevel på et problem: ”[f]lere av de problemstillinger som skal
40
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behandles […] ville det være vanskelig, for ikke å si umulig, å drøfte i offentlighet. Derfor er
Stortinget ingen god kilde i denne sammenheng.” 44 Kristiansens betraktninger er også delvis
betegnende for min undersøkelse. Det ville for eksempel være umulig å uttale offentlig at et
festningsanlegg var ment mot Sverige, selv om fiendebildet kunne komme implisitt til
uttrykk. Samtidig vitner bevilgningene til militære tiltak om hvilke fiendebilder man opererte
med på politisk hold, og i hvilken grad disse samsvarte med fagmilitære vurderinger.
Den tredje kildekategorien er brosjyrer. Jeg har bare i mindre grad trukket veksler på
slike kilder, og da fortrinnsvis for å supplere andre kilder. Én spesifikk brosjyre må allikevel
nevnes: utgivelsen av et foredrag holdt av generalstabssjef Otto Nyquist i Trondhjem i 1894.
Riktignok må publikasjonen forstås som et slags lobbyistskrift fra Norges Forsvarsforening,
men Nyquists vurderinger samsvarer allikevel så mye med andre militærstrategiske
vurderinger og militære tiltak i Trøndelag at brosjyren må regnes som en oppriktig vurdering
like mye som agitasjon for økte forsvarsbevilgninger.
Tidsskrifter utgjør den fjerde kildekategorien. Jeg har gått gjennom årgangene 1890 til
1905 av Norsk militært tidsskrift (NMT). I sitt bind av norsk forsvarshistorie har Roald Berg
brukt dette tidsskriftet som en sentral kilde. 45 Artiklene i NMT var gjerne uttrykk
enkeltoffiserers persepsjoner og ikke nødvendigvis representative for utbredte oppfatninger i
det norske offiserskorpset. Derfor har jeg, så langt det var vært mulig, trukket veksler på
tidsskriftsartikler der det har vært mulig å supplere med andre kilder.
Den siste kildegruppen er dagbøker og memoarer. Det finnes lite slik litteratur som i
særlig grad berører militære forhold i Trøndelag. Allikevel har jeg benyttet slik litteratur hvor
det har vært relevant. De publiserte dagbøkene til stortingsrepresentantene Johan Castberg og
Jakob Schøning er brukt, samt memoarene til kong Oscar II og krigsminister Lars Tingsten.
Imidlertid er disse memoarene beheftet med enkelte feilerindringer.
Enkelte kildegrupper er bare benyttet unntaksvis. Ett eksempel er dagspressen.
Innenfor rammene av en mastergradsoppgave ikke være mulig med en systematisk
gjennomgang av 15 årganger av både regional og nasjonal dagspresse som et supplement til
de andre kildegruppene som ligger til grunn for denne undersøkelsen. Heller ikke
privatarkiver er brukt i særlig grad. Der slik kildemateriale har vært av relevans har jeg
trukket veksler på funn gjort av Nils Ivar Agøy og Roald Berg. Primært gjelder dette
arkivstykker fra Bernadottearkivet.

Disposisjon
Oppgaven har tre nivåer. Foruten innlednings- og avslutningsdelen består fremstillingen av to
kronologisk avgrensede oppgavedeler. Disse er delt inn i i kapitler og underkapitler. Bare
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Tom Kristiansen 1993, s. 9.
Roald Berg 2001, s. 13. For eksempel omtaler Berg en artikkel i tidsskriftet av daværende infanterikaptein Ole
Hansen som en ”programartikkel” for den norske opprustningen på 1890-tallet (se Berg 2001, s. 236ff, samt s.
253 og s. 257). Se dette til Nils Ivar Agøy 2002 (a), s. 27.
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delene og kapitlene er nummererte. Del 1 dekker perioden fra rundt 1890 frem til
unionskrisen sommeren 1895. Del 2 tar utgangspunkt i selve begivenhetene i 1895, og
strekker seg helt frem til unionsoppløsningen i 1905.
I første del skal det diskuteres hvordan første halvdel av 1890-årene for Trøndelags del
markerte både kontinuitet og brytning fra tidligere trusselforestillinger. Det skal vises hvordan
tanken om et russisk kombinert angrep over Norrbotten og mot Trøndelag slo rot i norsk
forsvarstenkning, og hvordan dette ga seg utslag i både svensk-norske samarbeidsplaner og et
ønske om å befeste innløpet til Trondhjemsfjorden. I tillegg vil Trøndelags og Jämtlands plass
i svenske planer belyses.
Andre del er mer omfangsrik både kronologisk og tematisk. Først skal det vises hvilke
følger den norske opprustningen fra 1895 fikk i Trøndelag. Det vil redegjøres for hvordan
Trondhjemsfjordens innløp ble befestet og hvordan dette anlegget ble trukket inn i
unionskonflikten som følge av en politisk prinsippsak. Videre skal oppføringen av et mindre
festningsanlegg i Stjørdalen belyses. Sentralt er hvordan dette anlegget ble bygget etter
initiativ fra den unionsfiendtlige regjeringen. Videre skal det gjøres rede for militærstrategiske
vurderinger av Trøndelag tilkjennegitt i forslag til omorganisasjon av den norske hæren rundt
århundreskiftet. I den forbindelse skal det også vises hvilke forsvarsplaner som ble lagt i
Trøndelag på samme tid. Deretter skal Trøndelags og Jämtlands plass i svensk
forsvarsplanlegging presenteres, både i forhold til forsvaret mot Russland og angrepsplaner
mot Norge. Til slutt skal det vises hvordan frykt for Russland og unionspolitisk tøvær fikk de
forente rikers generalstaber til å gjenoppta forsvarssamarbeidet fra 1903. Planene som ble lagt
forutsatte at Trondhjemske Brigade i krigstilfelle skulle brukes i Norrbotten. Helt til slutt vil
det kort tilkjennegis noen perspektiver på de militære tiltakene i Trøndelag og Jämtland i
1905. Det skal også kort kastes lys over trusselvurderingene i Trøndelag etter unionsbruddet.
Avslutningsvis vil oppgavens viktigste konklusjoner oppsummeres. Det skal vises
hvordan forestillingen om russisk angrep fra sjøen forble dominerende i forsvarstenkningen i
Trøndelag, både i forhold til det nasjonale forsvaret og unionsforsvaret. Tross i den
dominerende stillingen til de unionelle forsvarstankene kom også unionskonflikten til uttrykk
i de militære forholdene i Trøndelag, men da etter politisk initiativ.
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Del 1 - Samarbeid og konflikt 1890-1895
[Trøndelagen] er fremdeles det kulturelle,
merkantile og militære Centrum nordenfor
Dovre, Basis for Operationer paa det nordlige
norsk-svenske Operationstheater, Basis for
Understøttelser til Nordlands og Finnmarkens
Forsvar […], Knudepunktet for den bredsporede
Merakerbane og den smalsporede Hamarbane
[…]. 46

Innledning
Tidemands og Meydells forestillinger første halvdel av 1800-tallet gjorde at forsvarsfokuset i
Trøndelag ble rettet mot sjøen. Dette fokuset sto ved lag ved inngangen til 1890-årene.
Utviklingen i nordområdene var samtidig i ferd med å gi næring til en forestilling om at
Russland kunne angripe Trøndelag som et sekundært fremstøt til en fremrykking i NordSverige. Dette bidro til at ønsket om fellesforsvar ble forsterket ved inngangen til 1890-årene.
I 1891 begynte derfor de forente rikers generalstaber å planlegge for unionsforsvar. Den
norske generalstaben holdt frem med dette helt til våren 1895. Da ble samarbeidet gjort
umulig som følge av den unionspolitiske konflikten, som dessuten medførte at den svenske
generalstaben begynte å regne med muligheten for krig med Norge.
I denne delen skal vi se hvilke militære tiltak og vurderinger som fra 1890 til 1895
gjorde seg gjeldende for Trøndelags del i skjæringspunktet mellom russerfrykt, nye
strategiske realiteter og eskalerende unionskonflikt. Konklusjonen er at frykten for russiske
operasjoner - både fra sjøen og mot Nord-Sverige – dominerte forsvarstenkningen frem til
1895. Sterke formaninger om å befeste Trondhjemsfjorden og fellesplanleggingen var
manifestasjonen av dette. Både den politiske høire- og venstresiden kunne være enige i ønsket
om å befeste Trondhjemsfjorden, men et slik anlegg ble allikevel ikke realisert før 1895. I alle
tilfeller fikk ikke unionskonflikten noen annen innvirkning på militære forhold i Trøndelag
enn at planene for å sende Trondhjemske Brigade til Norrland tilslutt ble uaktuelle. Riktignok
ble det første svenske konseptet til en angrepsplan mot Norge skrevet, men dette forble norske
offiserer av åpenbare grunner uvitende om.

Politisk kontekst
Unionspolitisk ble 1890-tallets første halvdel preget av de gjentatte norske stortingsvedtakene
om eget konsulatvesen. Disse forårsaket gjentatte mishagsytringer mellom de to unionsrikene,
og kulminerte sommeren 1895 med at Stortinget gjorde tilbaketog under inntrykket av svensk
trussel om bruk av våpenmakt.
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Påtroppende generalstabssjef Otto Nyquist i et foredrag i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i
Trondhjem 21. januar 1894 (sitert etter Otto Nyquist 1894, s. 29).
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Ved inngangen til 1890-tallet øynet kong Oscar II et håp om et bedret unionsforhold
etter konfliktene på 1880-tallet. I sammensatt statsråd den 28. januar 1891 ble Riksakten
endret slik at hele den norske statsrådsavdelingen i Stockholm fikk ta del i det ministerielle
statsråd. I Norge tolket man dette dithen at det også ble åpnet for likestilling i utenriksstyret.
Dette resulterte i at Stortinget den 23. februar 1891 vedtok at Norge selv hadde rett til å
skjøtte sine utenrikspolitiske anliggender. Dette provoserte Sverige, ikke minst som følge av
at en radikal venstreregjering under Johannes Steen samtidig tok over regjeringsansvaret. Som
forsvarsminister pekte Steen ut Peter Holst, som selv av venstrepolitikere ble beskrevet som
forsvarsnihilist. 47 Under regjeringen Steen fulgte hva Oscar i etterkant beskrev som to
”grusomme År”. 48
Etter Venstres valgseier høsten 1891 ble spørsmålet om det norske utenriksstyret kokt
ned til et krav om eget norsk konsulatvesen. Stortinget vedtok 1. mars 1892 at dette var en sak
Norge selv hadde rett til å avgjøre. Den 10. juni etter fulgte Stortinget opp med å vedta
opprettelse av eget norsk konsulatvesen fra 1. juli 1895, og bevilget samtidig 50 000 kroner til
forberedende tiltak. 49 Kongen nektet å ta bevilgningen til følge. Resultatet ble at regjeringen
Steen leverte sine avskjedssøknader. 50 Den påfølgende krisen ble først løst ved at regjeringen
trakk avskjedssøknadene etter at Emil Stang hadde nektet å danne mindretallsregjering. 51
Samtidig gikk Steen med på at konsulatsaksspørsmålet ble utsatt inntil videre.
På svensk side hadde man på konservativt hold allerede siden 1880-tallet irritert seg
over de norske kravene om større likestilling i unionen uten at Norge var villige til å ta på seg
militære forpliktelser. Først og fremst ble det krevd at det norske landvernet skulle kunne
disponeres til unionsforsvaret. 52 Deretter kunne svenske konservative være villige til å
diskutere eventuelle svenske innrømmelser. En parole i unionsspørsmålet ble derfor ”lika
rättigheter – lika skyldigheter”. 53
Unionsspørsmålet ble satt på riksdagsordenen først på nyåret 1893. Utenriksminister
Carl Lewenhaupt utstedte en invitasjon til Norge om forhandlinger om utenriksstyret, kjent
som den såkalte ”brodershanden”. Tross i begeistring i norske konservative og moderate
miljøer, avviste Venstre det svenske utspillet. Svenske konservative kretser la ikke skjul på
sin misnøye og raseriet nådde nye høyder da Stortinget våren 1893 gjentok sitt vedtak om eget
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Nils Ivar Agøy 2001, s. 67.
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norsk konsulatvesen. 54 Kongen nektet å sanksjonere, og regjeringen Steen leverte som året før
sine avskjedssøknader. Den 28. april sa Emil Stang seg villig til å danne regjering som en
kriseløsning. Stangs betingelse for å overta regjeringsansvaret var at spørsmålet om eget norsk
konsulatvesen fikk hvile til valget året etter.
Dette betydde ikke at det ble politisk ro i Norge, for sommeren 1893 blusset det opp
strid etter at det ble kjent at det var truffet militære tiltak i forbindelse med regjeringsskiftet. I
frykt for at den norske krigsmakten kunne komme til å benyttes av kongen mot Stortinget fikk
Venstre den 28. juli, med Høires tilslutning, gjennomslag for at militære kommandosaker i
fredstid skulle legges under statsrådenes konstitusjonelle ansvar. 55 Kongens militære
kommandomyndighet ble ikke rørt, men Venstre fikk åpnet for politisk innsyn i
kommandosaker som tidligere hadde kunnet unndras politikerne. For å forkludre forbindelsen
mellom kongen som øverstkommanderende og den norske krigsmakten, ble i tillegg
militærreferentstillingen i Stockholm inndratt. 56
Emil Stangs ministerium ga et drøyt år med unionspolitisk ro, inntil Venstre på ny
vant valget høsten 1894. Konsekvensene dette fikk skal følges opp i neste del.

Kapittel 1 - Forsvarssamarbeid 1891-1895
Fra 1891 til 1895 ble de første konkrete svensk-norske planene for fellesforsvar mot Russland
utarbeidet. 57 Planene må sees som en konsekvens av trusselvurderingene i nordområdene,
samt at jernbaneutbyggingen hadde muliggjort effektiv og omfattende transport av norske
tropper til Sverige. Vi skal se hvordan fellesplanene kom i stand, hva de innebar for
Trøndelags del og hvordan unionskonflikten til slutt satte en stopper for forsvarssamarbeidet.

Tanken om forsvarssamarbeid i nord
Sjefen for den norske generalstabens generalkvartermesteravdeling, Christian Martini De
Seue, begynte i 1889 å ta høyde for å sende tropper fra Trøndelag til Jämtland.58 Det var ikke
snakk om noen konkrete planer, men De Seue ba ved beregning av Meråkerbanens
transportevne at det ble lagt til grunn ”[…] en supposeret Transport af den kombinerede
Trondhjemske Brigade […] fra Trondhjem til Storlien”. 59 Bakgrunnen for dette var tanken
om unionsforsvar mot Russland i Nord-Sverige. Denne tanken kom også til uttrykk i De
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Seues forslag om å legge generalstabsøvelsene i 1889 til Trøndelag. 60 Han tok riktignok
utgangspunkt i en fiendtlig landgang mellom Härnösand og Sundsvall, men hans vurderinger
viser at tanken om at Trondhjemske Brigade kunne komme til å bli sendt til Norrland i
krigstilfelle hadde slått rot i den norske generalstaben.
Tanken om å sende Trondhjemske Brigade til Sverige ble også luftet i andre fora rundt
tiårsskiftet. Den norske reserveløytnanten P. H. Castberg skrev i 1886 en artikkel i Norsk
Militært Tidsskrift hvor han antydet muligheten for å sende tropper fra Trøndelag til
Norrbotten. 61 Artikkelen var motivert av frykten for at en fremtidig jernbane mellom Ofoten
og Luleå ville vekke russisk appetitt i nordområdene. Castberg mente derfor at Norge og
Sverige i fellesskap måtte sørge for militær tilstedeværelse i Nord-Sverige for å avskrekke
Russland. Den norske unionskontingenten foreslo han at ble sendt fra Trondhjem til
Norrbotten via Narvik. Lignende tanker ble gjentatt av infanterikaptein Ole Hansen to år
senere. 62 Hansen advarte i en prisartikkel mot russiske ambisjoner i nord og så også for seg at
den norske unionskontingenten skulle sendes fra Trondhjem til Norrbotten via Narvik. 63 I
1890 fremholdt selv unionsfiendtlige offiseren Haakon D. Lowzow de norsk-svenske
fellesinteressene i nordområdene. 64 Samme år ble det fremsatt et annet forslag om å sende
norske tropper fra Trondhjem til Norrbotten. I en prisoppgave i Norsk Tidsskrift for Søvæsen
foreslo marineløytnant Fred King Parr at hele den norske linjehæren i krigstilfelle burde
sendes til Norrbotten sjøveien via Trondhjem og Narvik. 65 Av den grunn argumenterte Parr
for opprustning av den norske marinen, ikke minst for å beskytte både transporten av
unionskontingenten, såvel som Trondhjem og Trondhjemsfjorden som forsyningsbase for
forsvaret i Nord-Sverige.
Riktignok var både Castbergs, Hansens, Lowzows og Parrs formaninger
tidsskriftsartikler. Som unge offiserer hadde de ikke avgjørende innflytelse på samtidige
norske forsvarsdoktriner. Deres ytringer viser imidlertid hvordan de svenske tankene om
forsvaret av Norrbotten hadde spredd seg til det norske offiserskorpset. Anerkjennelsen de
nevnte offiserene høstet for sine artikler viser definitivt at tanken om å sende norske tropper –
til Nord-Sverige ble tiljublet av deres eldre kolleger.
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Lignende tanker hadde for lengst fått rotfeste blant svenske fagmilitære. Det er
nærliggende å tro at det var de svenske tankene om unionsforsvar i nord som foranlediget de
norske. 66 Argumentene for forsvaret i nord som ble luftet på svensk side var ikke utelukkende
av militærstrategisk art. Også økonomiske, politiske og kulturelle argumenter ble brukt.
Spesielt engasjerte generalstabssjef Axel Rappe seg i saken.67 Han foreslo i 1887 at
Trondhjemske Brigade burde disponeres til forsvaret av Norrbotten når Ofoten-Luleåbanen
ble ferdig. 68 Dette alternativet brukte han som en dimensjon i den svenske
generalstabsøvelsen i Norrbotten sommeren 1888, hvor den norske generalstabskapteinen
Eiler Christian Holtermann deltok.69 Den norske militærreferenten i Stockholm, Job G.
Stillesen, rapportere hjem til den norske generalstaben om både Rappes tanker og
generalstabsøvelsens gang. 70 Dette var trolig foranledningen til at De Seue i 1889 begynte å ta
høyde for å sende Trondhjemske Brigade med jernbane til Jämtland.
De Seue fikk ikke gehør for forslaget sitt om militærøvelse i Trøndelag i 1889. Høsten
etter ble imidlertid en stor felttjenesteøvelse lagt til Trøndelag. I øvelsen kom ikke
overraskende en antagelse om hvordan et russisk angrep mot Norrbotten kunne henge
sammen med et angrep på Trøndelag fra sjøen til uttrykk. 71 Øvelsen ble ledet av kronprins
Gustaf personlig, med den norske generalstabssjefen Carl Georg With som stabssjef. 72 Den
svenske interessen ble vist ved at oberstløytnant Carl Warberg og major Bratt fra Göta
artilleregemente deltok. 73 Også den franske og – påfallende nok – den russiske
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militærattacheen tok turen fra Stockholm for å overvære øvelsen. I tillegg dukket også kong
Oscar opp, om enn som passiv tilskuer. 74
Øvelsen ble utført med Trondhjemske Brigades avdelinger, samt troppestyrker fra
Østlandet. I øvelsen ble det forutsatt at disse troppestyrkene skulle forsterke Trondhjemske
Brigade i forsvaret av Meråkerbanen. Man fikk dermed i praksis øvet for forflytning av
styrker mellom Østlandet og Trøndelag. Det er riktignok lite som tyder på at dette senere ble
et vesentlig element i forsvarstenkningen i Trøndelag, men på svensk side bet man seg merke
i mulighetene for troppetransporter mellom landsdelene. Dette skulle vise seg i den senere
krigsplanleggingen mot Norge.
Den strategiske forutsetningen for øvelsen var et fiendtlig angrep mot
Trondhjemsfjorden. Hensikten skulle være å lette fremtrengningen til en fiendtlig hovedstyrke
gjennom Nord-Sverige. Dermed skulle norske styrker i Trøndelag bindes opp, samtidig som
Sveriges venstre flanke i Jämtland ble truet. Samtidig ville også forsyningslinjen til Norrland
bli blokkert. Dermed var øvelsens strategiske forutsetning i all vesentlighet tuftet på
forestillingen om et unionsforsvar, om enn ikke med norske og svenske tropper side om side i
Norrland. Fiendebildet var uten tvil Russland. Hensikten med å invitere den russiske
militærattacheen må derfor ha vært for avskrekkingens skyld. 75
Sammenhengen mellom Trøndelag, Jämtland og Norrbotten ble dermed knesatt i
øvelsen. På sett og vis var også øvelsen en modifisert forlenging av den svenske
generalstabsøvelsen i Norrbotten to år før, selv om norske styrker ikke ble forutsatt disponert i
Nord-Sverige. I skjæringspunktet mellom nasjonalt forsvar og unionelt forsvar ble forsvaret
av Trøndelag viktig i forhold til tre strategiske aspekter. For det første måtte forsvaret av selve
Trøndelag mot fiendtlige fremstøt prioriteres. Dette var den rent nasjonale hensikten med
forsvaret av Trøndelag mot sjøen. For det andre måtte forsyningsbasen Trøndelag ville være
for en forsvarsstyrke – svensk eller unionell – i Norrland beskyttes. For det tredje måtte et
flankeangrep mot Jämtland fra Trøndelag hindres.
Felttjenesteøvelsen ble fortsatt i form av den norske generalstabens årlige
krigsspillsøvelse. 76 Denne ble ledet av With, med den senere sjefen for Trondhjemske
Brigade, Alexander Bretteville Øvergaard, som stabssjef. Blant deltagerne var tidligere nevnte
Holtermann. Den strategiske forutsetningen for øvelsen var i all hovedsak en fortsettelse av
forutsetningen for felttjenesteøvelsen, selv om et russisk angrep over Torneå ikke ble
eksplisitt nevnt.
Øvelsesvirksomheten i Trøndelag i 1890 var i tråd med Meydells forestillinger fra 60
år tidligere. Samtidig ble det vist at norske fagmilitære tok et mulig russisk angrep over
Torneå i betraktning og at det kunne tenkes å være en sammenheng mellom et slik angrep og
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et sjøangrep mot Trøndelag. Da i tillegg jernbanen mellom Trondhjem og Sundsvall var blitt
fullført i 1882, samtidig som det svenske stambanenettet krøp stadig lenger nordover og en
jernbane fra Ofoten til Luleå var under planlegging, var det klart at Trøndelag og Norrbotten
militærstrategisk var bundet sammen. Rasjonalet for denne sammenbindingen var jernbanens
viktige rolle i krigføringen, hvilket den fransk-tyske krigen i 1870/1871 hadde vist. 77
I den norske generalstaben var man riktignok på det rene med at en russisk
flåteoperasjon mot Trondhjemsfjorden ville være et vanskelig foretak. Generalstabsaspirant
Per Nissen mente i en artikkel i Norsk Militært Tidsskrift i 1874 at Storbritannia, Frankrike og
Tyskland faktisk i større grad enn Russland utgjorde en trussel mot de norske kystområdene.78
Det er allikevel ingenting som tyder på at Nissens synspunkter fikk stor oppslutning, selv om
både Tyskland og Storbritannia nødvendigvis var en faktor å regne med i det norske
kystforsvaret. I en krig mellom stormaktene var det ikke utenkelig at også disse landene
kunne foreta et fremstøt mot norske kystområder. I tråd med Tidemands og Meydells tanker
fortsatte imidlertid Russland å bli sett på som den primære trusselen mot Trøndelag. 79
Trøndelag var viktig som forsyningsbase for forsvaret i Norrland. Samtidig kunne en
fiende som trengte frem fra nord utgjøre en direkte fare mot Trøndelag hvis han nådde frem til
Jämtland. Derfor ble Jernbanen mellom Trondhjem, Östersund og Sundsvall sentral i både
svensk og norsk forsvarstenkning; i Norge fordi man måtte forsvare den mot angrep fra
Trondhjemsfjorden; i Sverige fordi den ville bli en sentral forsyningslinje til en forsvarshær i
Norrbotten og ryggbeinet til et eventuelt dybdeforsvar i Jämtland.80 Ved inngangen til 1890årene var derfor forsvaret av Trøndelag og Norrland mot Russland knyttet sammen.
Disse strategiske vurderingene fikk i første omgang sitt bredeste rotfeste på
fagmilitært hold, selv om russerfrykten generelt sett var allment utbredt både i Norge og
Sverige. Allikevel hadde ingen militære tiltak ennå blitt truffet i nordområdene, øyensynlig på
grunn av at områdene fremdeles til en viss grad ble oppfattet som ødemark. 81 Forsvaret av
sørlige områder i Norge og Sverige hadde fortsatt førsteprioritet, og derfor var verken
Trøndelag, Jämtland eller Norrbotten befestet ved inngangen til 1890-årene.
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Frykten for at den finske jernbaneutbyggingen signaliserte russiske ambisjoner i nord
var sannsynligvis den utløsende årsaken til at begge lands generalstaber på 1880-tallet
begynte å pusle med tanken om forsvarssamarbeid i nordområdene. Dessuten ble selv Finland
betraktet med mistenksomhet i Norge. Daværende oberst Hans Peter L’orange advarte i 1892
mot finske territorielle ambisjoner, mens en knallhard kulturell offensiv mot samer og kvener
ble iverksatt i nord. 82 Alt dette bygget opp under norsk og svensk frykt for Russlands militære
intensjoner. Årsaken var at man fryktet finsk språklig og kulturell ekspansjon i nordområdene
kunne gi Russland et påskudd for å gå til aksjon. 83
Sannsynligvis ble muligheten for et konkret forsvarssamarbeid i nord drøftet under
øvelsen i Trøndelag i 1890. Dessuten var det unionspolitiske klimaet høsten 1890 relativt
godt. Derfor var det egentlig ingen overraskelse at representanter for den norske og den
svenske generalstaben tidlig i 1891 møttes for å drøfte rammeverket for unionsforsvaret.

Jernbaneutbyggingen i Nord-Sverige og
Trøndelag ca. 1882-1902. Kart fra Arvid
Cronenberg 1990, s. 43

82
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frykten for Russland.
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Planer for unionsforsvar
I februar 1891 la den svenske generalstabskapteinen Knut Gillis Bildt frem et promemoria
hvor han drøftet hvordan svenske tropper skulle grupperes i tilfelle av russisk angrep. 84 Han
drøftet også gruppering av en norsk unionskontingent i Sverige. Dokumentet Bildt forfattet
var i all vesentlighet et konsept. Konseptet er allikevel viktig, for det ble skjellsettende for
videre svenske grupperingsplaner frem til unionsoppløsningen. Dessuten ble Bildt forfremmet
til sjef for den svenske generalstabens kommunikasjonsavdeling 7. oktober 1891. 85 Hans
promemoria var derfor ikke løst tankespinn. Redegjørelsen for hvordan han forestilte seg bruk
av en norsk unionskontingent viser at tankene om fellesforsvar var blitt høyaktuelle i 1891.
Ifølge Bildt skulle de norske linjetroppene først sendes til Sverige etter at den svenske
hæren var ferdiggruppert. Årsaken til dette var at den norske hæren ville være senere
ferdigmobilisert enn den svenske, samt at den svenske hærens oppmarsj ville legge beslag på
all jernbanekapasitet. Som norsk unionskontingent regnet Bildt samtlige norske
linjebrigader. 86 Han kan med andre ord ikke ha ansett faren for et massivt angrep mot Norge
som særlig stor, i alle fall ikke hvis Sverige ble angrepet samtidig. Eventuelle operasjoner mot
Norge må derfor ha blitt regnet som sekundære angrep til hovedfremstøt mot Sverige.
Bildts sentrale bidrag til den senere svenske forsvarsplanleggingen var de to
alternative krigsscenariene A og B. 87 Det primære, om ikke eneste, fiendebildet var Russland.
Alternativ A forutsatte at Russland behersket en isfri Østersjø, og at landstigning herfra
således var det mest trolige. Alternativ B forutsatte at Østersjøen ikke var under russisk
kontroll og at angrep derfor måtte ventes over land i Norrbotten. 88 Samtidig var ikke
alternativene gjensidig utelukkende fordi russisk angrep over Torenå også var mulig hvis de
kontrollerte sjøen. Bildt mente allikevel at Russland ville angripe de viktigste områdene i
Midt-Sverige så lenge den russiske flåten kontrollerte Østersjøen.
Trondhjemske Brigade ble av Bildt forutsatt transportert til Jämtland uansett
grupperingsalternativ. Brigadens funksjon varierte imidlertid etter de to alternativene. Etter
alternativ A skulle brigaden vokte forsyningslinjene fra Jämtland til Norrbotten, mens den
etter alternativ B skulle holdes tilbake i Östersund som reserve. Bildt foreslo også at to andre
norske linjebrigader ble sendt til Jämtland via Trondhjem uansett grupperingsalternativ.
Hovedfokuset hos Bildt var dermed på unionsforsvaret i Norrland. Det ble imidlertid ikke
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nevnt hvilke to brigader foruten den trondhjemske som skulle sendes til Jämtland, men det er
nærliggende å tro at han hadde Bergenske og Christiansandsske brigader i tankene. Disse
kunne transporteres sjøveien til Trøndelag, i alle fall hvis det ikke var noen fare for russisk
aktivitet i Atlanterhavet. Bildt redegjorde også for hvordan han mente de to øvrige norske
linjebrigadene skulle brukes i Midt-Sverige. 89 Ikke overraskende ble utredningen hans brukt
som grunnlag for påfølgende forhandlinger mellom den svenske og den norske generalstaben.
Fra 21. februar til 24. februar 1891 forhandlet generalstabssjefene Rappe og With i
Kristiania om den norske unionskontingentens omfang og dens transport til Sverige. 90 Også
oberst Ernst von der Lancken og major Carl A. Lagerkrantz fra den svenske generalstaben,
samt De Seue fra den norske, deltok i forhandlingene. 91 Ironisk nok møttes de forente rikers
ledende militære planleggere til de første konkrete forhandlinger om et unionsforsvar samtidig
som Stortingets venstreflertall gjorde det første fremstøtet i spørsmålet om eget norsk
utenriksstyre.
Generalstabsforhandlingene munnet i en renskrevet protokoll, akseptert og godkjent av
begge forhandlingspartnerne. 92 Protokollen var en overordnet plan for gruppering av norske
og svenske styrker i Sverige i tilfelle av angrep fra Russland. Rent juridiske rammer for å
sende en norsk unionskontingent til Sverige ble ikke drøftet, siden dette etter Grunnlovens §
25 var opp til Stortinget å fatte beslutning om. Protokollen kan derfor vanskelig kalles en
forpliktende norsk-svensk avtale. 93 Hensikten med samarbeidet var dermed av ren fagmilitær
art. Generalstabene ønsket øyensynlig å skjøtte sin fremste oppgave: ha ferdig utarbeidede
planer for mulige krigstilfeller. Hvis Russland skulle angripe Sverige, regnet generalstabene
neppe med noen motforestillinger fra Stortinget mot bruk av norske styrker i Sverige.94
Historikeren Roald Berg kaller utkommet fra generalstabsforhandlingene en
”intensjonsavtale” som ikke var ”[…] særlig mye verdt i praksis.”. 95 Årsaken til dette er i
følge Berg at løsninger av de transporttekniske utfordringene som nødvendigvis måtte følge
transport av en større norsk hærstyrke til Sverige ikke ble diskutert. Jeg er bare delvis enig
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med Berg. Protokollens funksjon som en intensjonsavtale er åpenbar: den skulle legge
føringer for den videre fellesplanleggingen. Av samme grunn var protokollens verdi som en
detaljert transport- og grupperingsplan liten. Det var nettopp disse detaljene det skulle
samarbeides om senere. Selve forhandlingene var av den grunn ikke forutsatt å ende i noen
slik detaljplan. Dette ville ha ligget langt utenfor både praktisk mulighet og kompetanse til de
forhandlende offiserene. Forhandlingenes praksisverdi ble på den annen side at man for første
gang ble enige om et rammeverk for bruk av en norsk unionskontingent i Sverige. Det ble
dessuten lagt føringer for hvordan den videre detaljplanleggingen skulle foregå.
I forhandlingene ble det tatt utgangspunkt i Bildts to grupperingsalternativer.
Gruppering av svenske tropper i Norge ble ikke diskutert, men denne muligheten ble heller
ikke kategorisk utelukket. Angrep mot Norge må av den grunn åpenbart ha blitt regnet som
sekundære angrep for å lette et hovedangrep mot Sverige. For Trøndelags del betydde dette at
generalstabssjefene støttet seg på erfaringene fra øvelsen i Trøndelag høsten før.
Grupperingen av den norske unionskontingenten avvek noe fra hva Bildt hadde
forespeilet seg. Under forutsetning av alternativ A ble man enige om at den unionelle
hovedhær skulle grupperes i Midt-Sverige.96 På den nordlige krigsskueplassen, fra Jämtland
og nordover, ble det etter alternativ A enighet om gruppering av to svenske kombinerte
brigader og én norsk kombinert brigade, subsidiært ett norsk armékorps bestående av to
brigader. Dette var færre tropper enn Bildt hadde forespeilet seg. Den norske
unionskontingenten i Norrland i tilfelle av grupperingsalternativ A ble forutsatt å bestå av
Trondhjemske og eventuelt Bergenske brigade. 97 Denne unionskontingenten skulle grupperes
i selve Norrland. Jeg er derfor uenig med den svenske historikeren Lennart Rosell, som mener
at de svenske og norske styrkene i nord etter alternativ A var ment å operere i sine respektive
hjemland og derfor ikke tilhøre unionshæren. 98
Også spørsmålet om forsvar av viktige landsdeler i begge land utover de antatte
krigsskueplassene ble i grove trekk drøftet. Til dekning av Trondhjem ble det etter alternativ
A ikke forutsatt mer enn to landvernsbataljoner med landvernsartilleri. Hvorvidt de øvrige to
landvernsbataljonene innordnet Trondhjemske Brigade var tenkt disponert som strategisk
reserve andre steder, eller ikke benyttet i det hele tatt, ble ikke nevnt i protokollen.
Grupperingen av de norske landvernsstyrkene var da heller ikke hovedtemaet for
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forhandlingene, og det fantes heller ingen eksisterende norske planer for dette. Også
spørsmålet om de to lands mariner ble holdt utenfor samtalene, bortsett fra at det ble stadfestet
at spørsmålet måtte avgjøres i senere forhandlinger mellom de to lands marineledelser.
Når det kom til grupperingsalternativ B, forutsatte dette alternativet at et russisk
hovedangrep ville rettes over Torneå. Derfor skulle de forente riker gruppere den unionelle
hovedhæren i Norrbotten. Hovedhæren skulle bestå av fire svenske arméfordelinger, og én
norsk arméfordeling. Den norske arméfordelingen, bestående av Trondhjemske og Bergenske
Brigade, skulle som etter alternativ A operere mellom Jämtland og Norrbotten.
Trøndelag ville potensielt være sårbart i tilfelle av et russisk hovedangrep mot NordSverige, hvis Russland skulle lykkes å forsere forsvarsstyrkene i Norrbotten. Derfor skulle det
ved Trondhjem grupperes en norsk arméfordeling bestående av tre linjebrigader, pluss
Trondhjemske Brigades landvernsstyrker. Disse avdelingene skulle ha funksjon både som
dekningsstyrke for selve Trøndelag og strategisk reserve for hovedhæren i Norrbotten.
Dermed ble det forutsatt en sterkere norsk troppekonsentrasjon i Trøndelag og Norrland enn
Bildt hadde sett for seg. Et russisk hovedangrep over Tornedalen ville nødvendigvis være
massivt, og den betydelige reservestyrken forlagt til Trøndelag ville i så tilfelle gjøre nytte
uansett om angrepet ble stoppet i Nord-Sverige, eller om angriperen nådde Jämtland. Noe
angrep mot Trøndelag fra sjøen regnet man naturlig nok ikke med etter alternativ B.
I protokollen ble det stadfestet at utveksling av mer detaljerte transportplaner måtte
finne sted i nødvendig utstrekning senere. Hva gjaldt nærmere bestemmelser av tidspunkter
og samlingsplasser for høyere enheter, ble også dette skjøvet fremover til fremtidig
utarbeidelse. Noen fullverdig forsvarsplan var altså protokollen ikke, men den ga grunnlag for
den videre detaljplanleggingen.
Spørsmålet om den overordnede ledelsen av unionshæren ble også diskutert under
forhandlingene. I praksis skulle ledelsen være svensk, om enn med norsk representasjon i de
viktige sjefskvarterene. 99 I alle tilfeller var kongen øverstkommanderende for henholdsvis
begge lands krigsmakter, og at det i så måte ikke var snakk om å de jure sette norske tropper
under svensk overkommando, eller for den saks skyld motsatt. Som norsk
øverstkommanderende kunne kongen føre kommando over den norske linjehæren etter
Grunnlovens begrensninger. Men de facto ville norske linjetropper disponert i Sverige i
krigstilfelle stå under svensk kommando, all den tid den majoriteten av kongens nærmeste
rådgivere ville være svenske offiserer. Det later ikke til at det ble lagt ned protester fra verken
With eller De Seue mot dette.
Det må understrekes at forhandlingene i 1891 forutsatte en eventuell norsk
unionskontingent både i Midt-Sverige og i Nord-Sverige, om enn avhengig av de forskjellige
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Man ble enige om at det i de viktigste sjefskvarterene for en unionell hæravdeling skulle være representasjon
fra den generalstab og intendantur fra det landet hvor kvarteret ikke var oppsatt, det vil si i praksis Norge.
Ledelse av henholdsvis arméfordeling og brigade skulle besørges av en offiser fra det land arméfordelingen og
brigaden hadde sin opprinnelse.
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grupperingsalternativene. Trondhjemske Brigade sto derfor ikke nødvendigvis i noen
særstilling i forhold til norsk deltagelse i en unionell hærstyrke. 100 Selve Trøndelag kan sies å
ha stått i en viss særstilling i unionsforsvaret i forhold til alternativ B, siden hele den norske
linjehæren ble forutsatt sendt til- eller via Trondhjem i så tilfelle. Etter grupperingssalternativ
A forutsatte man imidlertid en norsk unionskontingent både i Nord-Sverige og i Midt-Sverige,
og man ville i så tilfelle få to norsk-svenske etappelinjer og unionshærer å forholde seg til. I
de to påfølgende årene ble det da også i begge landenes generalstaber lagt svært detaljerte
planer for transport av norske styrker fra Trondhjem til Vännäs og fra Lillestrøm til Kil.
Likheten mellom Trøndelag og Jämtland i forhold til planene var områdenes verdi som
forsynings- og operasjonsbaser. I tillegg skulle de militære styrkene forlagt der i fredstid –
Trondhjemske Brigade og VI. Arméfördelningen – kjempe side om side hvis Russland angrep
i nord. I 1891 var Trøndelag og Jämtland de nordligste områdene i de forente riker med
militære styrker av særlig omfang stasjonert i fredstid. Gjennom planene for gruppering i
Norrbotten fikk Trondhjemske Brigade dermed både et indirekte ansvar for Nord-Norges
forsvar og et direkte ansvar for Norrbottens forsvar.
Før den videre planleggingen på basis av generalstabsforhandlingene presenteres, skal
vi se litt nærmere på noen av årsakene til at forsvarssamarbeidet kom istand.

Perspektiv på generalstabsforhandlingene
Norsk, svensk og finsk jernbaneutbygging var den utløsende årsaken til forhandlingene. Den
underliggende årsaken var frykten for Russland. Denne frykten hadde sterkt feste i både det
svenske og det norske offiserskorpset. 101 I svenske politiske kretser delte man oppfatning med
offiserskorpset. Russland ble betraktet som Sveriges arvefiende. 102 Også i konservative
politiske kretser i Norge var russerfrykten utbredt, mens den ble noe nedtonet i venstrekretser.
Et ekstremt eksempel fra den norske venstresiden sto Bjørnstjerne Bjørnson for nettopp i
1891. Han gjorde seg svært upopulær ved å uttrykke et ønske om å la Russland disponere en
isfri havn i Norge, hvilket var landsforræderi sett med konservative øyne. 103
Inntrykket av en overhengende fare for Russland ble forsterket av den finske
jernbaneutbyggingen, hvilket også ble understreket innledningsvis i Knut Bildts
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Jf. Roald Berg 2001, s. 270ff. Berg nevner ikke at forhandlingene i 1891 ikke bare gjaldt det unionelle
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inn i Midt-Sverige.
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promemoria. 104 Imidlertid var russerfrykten i de forente riker preget av en viss vakling i
forhold til synet på hva russiske intensjoner kunne være. Til dette kom en forestilling om den
tidligere nevnte ”finske” eller ”kvenske” faren. 105 Militærstrategisk sett kan denne
persepsjonen allikevel sees i en viss sammenheng med russerfrykten, siden man fryktet at
Russland kunne bruke den kvenske befolkningen i nordområdene som påskudd for å gjøre
offensive fremstøt. 106
Den nye svenske forestillingen var at Russland hadde interesse av Norbottens
naturressurser, supplert av et ønske om isfri atlanterhavshavn for å skipe ut disse ressursene.
Axel Rappe hadde på 1880-tallet argumentert for at Russland hadde like stor interesse for
selve Norrbotten som norskekysten. Faktisk holdt Rappe det tidvis som usannsynlig at
Russland ville angripe Nord-Norge. 107 Den svenske historikeren Arvid Cronenberg har vist at
Rappes avskrivelse av denne muligheten kan ha vært et vikarierende motiv. 108 Rappe ønsket
utbygging av norra stambanan fremfor en jernbane til Ofoten og kan derfor ha avskrevet
sistnevnte for å fremme norra stambanan. Til inntekt for Cronenbergs syn kan tas at Rappe i
1892 presiserte den overhengende faren for nettopp et russisk angrep mot Ofoten for å sikre
seg en isfri havn. 109 Da var allerede norra stambanan vedtatt forlenget til Boden.
På norsk hold kan det sees en viss vakling i forhold til synet på mulige russiske
intensjoner. Daværende sjef i Trondhjemske Brigade, Otto Nyquist, fryktet i 1891 at Russland
kunne komme til å angripe Finnmark for å skaffe seg en isfri havn. 110 Tre år senere nevnte
derimot Nyquist muligheten for at Russland kunne komme til å angripe Trøndelag fra en
russisk isfri havn på murmanskkysten. 111 Lignende meninger hadde blitt tilkjennegitt av
oberst Hans Peter L’orange i 1892. Han mente at Russland hadde muligheter for å bygge ut
slike havner ved egne kystområder, og derfor ikke hadde noe behov for slike havner i
Norge. 112
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Forestillingen om isfrie havner i Nord-Russland var riktignok ikke ny. Selv Meydell
hadde på 1830-tallet fremholdt at Russland kunne komme til å operere mot Norge fra en havn
ved Arkhangelsk. Nyquists og forsåvidt L’oranges videreføring av disse tankene viser en
oppfatning av at et russisk angrep mot Norge ikke nødvendigvis ville ha til hensikt å skaffe en
isfri havn. Trolig hadde ihvertfall Nyquist fått med seg at den russiske finansministeren, Grev
Witte, ivret for en slik havn ved Murmansk. 113 Witte ble støttet av tsar Alexander III, men
russiske marinemyndigheter var svært skeptiske. Denne skepsisen ble delt av tsar Nicolas II,
som tok over etter Alexanders død i 1894. Dette betydde ikke at man på russisk hold ønsket
havner i Norge i stedet for Murmansk. Snarere uttrykte russiske offiserer skepsis mot
forlengingen nordover av norra stambanan fordi det muliggjorde et svensk angrep mot
Finland. 114 Den russiske frykten ble til og med uttrykt i full offentlighet, uten at man på norsk
eller svensk side lot seg berolige.
Spriket mellom realitet og persepsjon i svenske og norske syn på Russland kan
kanskje best illustreres i form av den svenske militærattacheen i St. Petersburg fra 1891, Axel
von Arbin. Han kunne rapportere til Stockholm at Russland ikke hadde noen fiendtlige
intensjoner mot de forente riker, for så i samme rapport å legge ut om hvilket faremoment den
finske jernbaneutbyggingen utgjorde. 115 Denne logiske bristen i de svenske persepsjonene har
den svenske historikeren Gunnar Åselius tilskrevet et sosialdarwinistisk verdenssyn. 116
Åselius mener med det at russerfrykten i den svenske ”sikkerhetspolitiske eliten” hadde et
mer abstrakt opphav, som ikke nødvendigvis hang sammen med de faktiske signalene som
kom fra Russland. 117 I så måte kan det hevdes at den sikkerhetspolitiske elitens verdenssyn
langt på vei kvalte muligheten for rasjonelle vurderinger av mulige russiske intensjoner og av
hvilke signaler Russland ga.
Samtidig muliggjorde den finske jernbaneutbyggingen i teorien en massiv russisk
oppmarsj i Finland, det være seg for å angripe over Norrbotten eller å skipe russiske styrker
over Østersjøen. Like fullt muliggjorde den norske og svenske jernbaneutbyggingen et
effektivt og omfattende unionsforsvar. Selv om de forente rikers generalstaber vaklet i synet
russiske krigsmål, var de på det rene med jernbaneutbyggingen gjorde et større russisk angrep
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mulig. Denne muligheten ble forutsetningen fellesplanleggingen, i tråd med det fagmilitære
ansvaret for å være beredt for alle eventualiteter.
Allerede i 1875 hadde den norske generalstaben henvendt seg til den svenske
generalstaben med spørsmål om jernbaneteknisk samarbeid. 118 Det kom ikke noen konkrete
resultater ut av denne henvendelsen, men jernbaneutbyggingen i nordområdene på 1880-tallet
forsterket betydningen av, og muligheten for, forsterkninger fra Trøndelag til forsvaret av
Norrland. Dessuten gikk det rundt årsskiftet 1890/1891 rykter i svensk presse om at Russland
aktet å stasjonere store troppestyrker ved Torneå. 119 Også Ludvig Douglas’ brosjyre ”Hur vi
förlorade Norrland” fra 1889 – en fiktiv fortelling om hvordan Russland kunne tenkes å
erobre de svenske nordområdene – gjorde inntrykk i Sverige. 120 Generalstabssjefene møttes
derfor til forhandlinger under påtrykk av russerfrykt og jernbaneutbygging, og med
erfaringene fra felttjenesteøvelsen i Trøndelag høsten 1890 som en fersk påminnelse om
sammenhengen mellom Russland og jernbaneutbyggingen på den ene siden – og Trøndelag
og Norrland på den andre.
Unionspolitikken var heller ikke uten innvirkning. Forsvarssamarbeidet tiltok i en
periode da det unionspolitiske klimaet var forholdsvis gunstig. Da offiserene møttes den 21.
februar 1891, hadde Stortinget ennå ikke fattet vedtaket om det norske utenriksstyret. Etter
den unionspolitiske stormen som hadde rast på 1880-tallet er det allikevel lite trolig at noen av
deltagerne i generalstabsforhandlingene var uvitende om de unionspolitiske strømningene
både på svensk og norsk side. Kravet om ”lika rättigheter – lika skyldigheter” var kjent for
både With og De Seue, og det er all grunn til å tro at de var enige. For eksempel fremholdt
unionsvennen Otto Nyquist i 1894 at unionen måtte være tuftet på ”ligestillethed i
Rettigheder” men også ”[…] selvfølgeligt Ligestillethed i Pligter, navnlig Forsvarspligten
[…]”. 121 Forhandlingene i 1891 gjorde at rammeverket ble lagt for denne norske
”Forsvarspligten”. Dermed hadde den norske generalstaben bidratt til å imøtekomme det
svenske ønsket om en mer betydelig norsk andel i unionsforsvaret.
Forhandlingene var hemmelige og naturligvis unndratt offentlighet, det vil si også
ledende politikere. Hva som kunne ha hendt om Venstres unionsfiendtlige fraksjoner fikk rede
på forhandlingenes utkomme blir spekulasjon. Kjennskap til norsk utlevering av militære
hemmeligheter til Sverige kunne imidlertid ha blitt agitasjonsstoff for Venstre.122 Derfor
mener jeg Roald Berg har rett når han skriver at innholdet i generalstabsforhandlingene var
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”[…] kontroversielt i alle andre kontekster enn den rent fagmilitære. […]. [Protokollen] ville
skapt sensasjon hvis den havnet i hendene til Stortingets Venstre-fraksjon.” 123
Det unionsfiendtlige synet til den ytterste venstresiden i Norge fikk etterhvert effekt
som delelinje også i det norske offiserskorpset, men helt frem til unionsoppløsningen forble
andelen ”venstreoffiserer” i ledende norske fagmilitære kretser liten. 124 Det er i så måte lite
trolig at generalstabsforhandlingene i 1891 fremkalte noen særlige uenigheter i det norske
offiserskorpset, i den grad de ble gjort kjent. Fordi forhandlingene foreløpig ikke var avhengig
av politisk aksept i form av pengebevilgninger eller Stortingets godkjennelse, kunne de
dessuten holdes adskilt fra den politiske sfæren. Forhandlingene var derfor et uttrykk for rent
fagmilitære trusselforestillinger og planer, som på norsk side ikke nødvendigvis trengte å bli
”solgt” til Stortinget med den hensikt å få bevilgninger til militære tiltak. 125 Stortinget ville
først komme inn i bildet i tilfelle av et angrep mot de forente riker, og det er lite trolig at
Stortinget i så tilfelle ville nekte å sende den norske linjehæren til Sverige.
Generalstabsforhandlingenes betydning for Trøndelag var ikke bare en bekreftelse på
at forsvaret av Trøndelag og Norrland ble sett på som strategisk sammenbundet – Norrland
ble gjort til en vel så sannsynlig krigsskueplass for de trønderske linjetroppene som selve
Trøndelag. Fordi det tidligere ikke hadde vært lagt planer for dette, ville Trondhjemske
Brigade i krigstilfelle vanskelig kunne ha blitt gruppert i Norrland. Militære planer var
avhengige av å være oppgjort i fredstid fordi de ville vanskelig kunne improviseres i krig. I
etterkant av forhandlingene i 1891 ble planene for å sende norske tropper til Sverige
komplettert. Ironisk nok ble dessuten grupperingsplanene for Trondhjemske Brigade i
Norrland mer fullstendige enn noen av den norske generalstabens egne planer for forsvaret av
Trøndelag.
Forestillingen om en russisk trussel mot Trøndelag fra sjøen fortsatte å leve side om
side med den nye frykten for et massivt angrep i nord. Trondhjems rolle som forsyningshavn
for Norrland i krigstilfelle ble ytterligere forsterket ved formaliseringen av planene for en
unionshær i nord. Dette bidro til et sterkt ønske på fagmilitært hold om å befeste
Trondhjemsfjordens utløp. Planene for gruppering av hele den norske linjehæren i Sverige
viste samtidig at det ikke ble regnet som særlig sannsynlig at Russland ville rette et isolert
angrep av større dimensjoner mot Trøndelag, eller for den saks skyld andre deler av Norge.
Allikevel regnet man fortsatt med at Russland meget vel kunne foreta operasjoner mot
Trøndelag av mindre dimensjoner enn et erobringstokt. Før ønskene om å befeste
Trondhjemsfjordens innløp gjøres rede for, skal vi se hvordan fellesplanleggingen i etterkant
av generalstabsforhandlingene forløp – og hvordan den endte.
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Fellesplanleggingen til 1895
I både norsk og svensk historieforskning er generalstabsforhandlingene i 1891 og det
påfølgende samarbeidet omtalt, om enn ofte i korte vendinger. 126 Det er også konsensus om at
unionskonflikten til slutt satte en stopper for samarbeidet rundt 1892. Vi skal imidlertid se at
den norske planleggingen for unionsforsvar ikke opphørte før våren 1895, selv om den direkte
korrespondansen mellom de to generalstabene riktignok later til å ha endt i 1893. Alt tyder på
at unionskonflikten stoppet samarbeidet. Spørsmålet er allikevel hvordan unionspolitikken
fikk innvirkning på fellesplanleggingen. Svaret er ikke nødvendigvis entydig.
I den svenske protokollen fra generalstabsforhandlingene i februar 1891 ble det
stadfestet at
Fullständiga koncentreringsplaner för de under A och B angifna förutsättninger
utarbetas snarast möjligt. Förslagen till koncentreringsplaner för den del af de norska
truppernas transport som faller inom Sverige utarbetas härvid först af svenska
[generalstabens kommunikationsafdelning] och öfversendas […] till norska
generalstaben för fullständigande hvad vidkommer transporterna i Norge. 127 .

Det svenske forslaget til grupperingsplaner var i og for seg tilkjennegjort i forhandlingene.
Allerede våren 1891 kunne derfor den norske generalstaben begynne det preliminære
detaljarbeidet. 128 Allikevel ble de første norske planene, etter en svensk purring, oversendt
først den 18. november. 129 Hvorvidt den unionspolitiske spenningen under den norske
valgkampen høsten 1891 spilte inn i forsinkelsen vites ikke. Det var et til dels omfattende
arbeid den norske generalstaben måtte gjøre. Transportplaner for hele den norske linjehæren
frem til riksgrensen måtte utarbeides. Allikevel tyder purringen på at det norske arbeidet var
forventet fullført på et tidligere tidspunkt enn november 1891. De Seue skyldte i sitt svarbrev
til den svenske generalstaben på personellfravær og andre rutinegjøremål, men det er ikke
utenkelig at han ønsket at samarbeidet skulle nedprioriteres under valgkampen høsten 1891, i
tilfelle opplysninger skulle lekke ut til venstrekretser. I så måte var det snakk om et implisitt
politisk hensyn hos De Seue – ”an unspoken assumption”, med historikeren James Jolls
ord. 130
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behandling.” Det er derfor ikke å forvente at De Seue åpent skulle ha skyldt på den politiske situasjonen i sitt
brev til den svenske generalstaben. Dessuten ville neppe dette gitt et fordelaktig inntrykk hos den svenske
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Den svenske generalstaben brukte vinteren på å utarbeide detaljerte transport- og
grupperingsplaner for den norske unionskontingenten, og sendte disse til den norske
generalstaben 28. mai 1892. 131 Det er ikke overraskende at den svenske generalstaben brukte
såpass lang tid på disse planene. Ikke bare måtte planer for transport av hele den norske
linjehæren på svensk jord oppgjøres – de måtte også koordineres med forsyningsplanene for
de ferdiggrupperte svenske troppene.
De Seue svarte allerede 1. juni at man på norsk side neppe ville ha anledning til å
arbeide videre med planene før tidligst til høsten. 132 Dermed oppsto det igjen en forsinkelse
på norsk side i samarbeidet samtidig som den unionspolitiske situasjonen hadde blitt mer
betent. Stortingets vedtak fra mars om at Norge selv hadde rett til å avgjøre spørsmålet om
utenriksvesenet hadde forsuret unionsforholdet. Den påfølgende junibevilgningen til norsk
konsulatvesen kom neppe som en overraskelse på noen. Spørsmålet er om forsinkelsen De
Seue forespeilet var bevisst i forhold til den unionspolitiske situasjonen.
Det er mulig at De Seue ønsket å legge samarbeidet på is til den politiske situasjonen
eventuelt måtte roe seg. Påfallende nok rundet De Seue av sitt skriv med å forsikre om at den
videre planleggingen på norsk side skulle ”[…] blive sat igang og udført saa hurtig, som
Omstændighederne paa nogen Maade maatte tillade det.” 133 Han skyldte riktignok igjen på
store arbeidsmengder forbundet med den årlige øvelsesvirksomheten, men like fullt kan det ha
vært unionskonflikten han hadde i tankene. De Seue var en unionsvennlig og konservativ
offiser, og derfor verdsatt av kong Oscar. 134 Hensikten med forsinkelsen kan i så måte ha vært
å stoppe samarbeidet inntil spenningsnivået måtte roe seg, primært for å hindre at Venstre fikk
agitasjonsstoff hvis opplysninger om samarbeidet skulle lekke ut. Til inntekt for dette kan tas
at De Seues brev først er notert som ankommet den svenske generalstaben 16. juni. Dette kan
tyde på at De Seue holdt tilbake skrivet under spenningsperioden i Kristiania i begynnelsen av
juni, samtidig som det kan skyldes treg journalføring i den svenske generalstaben.
Unionspolitikken kan også settes i sammenheng med at de norske kommentarene til de
svenske justeringene fra mai ikke forelå før 24. januar 1893.135 Krisen sommeren 1892 hadde
generalstaben: det ville snarere vært et bevis på at Venstre allerede høsten 1891 hadde kommet i veien for det
etterlengtede forsvarssamarbeidet.
131
Kra. Genst. Komm.avd. Heml. Handl. B I – Koncept. Vol 1, 1891-1898, bind ’Koncepter til hemliga
handlingar 1891-1894’. Litt Q. Skriv fra Knut G. Bildt til den norske generalstabens
generalkvartermesteravdeling 28. mai 1892. De oversendte planene finnes i RA. Genst. Kra. Avd. IIIB, Eske nr.
27 (pk. Nr. 9). Esken er datert 1903, men dette er feil. Muligens ble arkivsakene børstet støv av i forbindelse med
det svensk-norske militærsamarbeidet i 1903/1904 (se del 2, kapittel 8), og er feildatert på grunn av dette.
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blitt fulgt av en viss avspenning som følge av at regjeringen Steen hadde gått med på
utsettelse av konsulatsaksspørsmålet. 14. januar 1893 kulminerte denne avspenningsperioden
med den såkalte ”brodershanden”. 136 Det er derfor ikke utenkelig at den norske generalstaben
derfor vurderte den unionspolitiske situasjonen dithen at kontakten med deres svenske
kolleger kunne gjenopptas. Trolig var det ikke omfattende planer som ble oversendt den
svenske generalstaben i januar, all den tid størstedelen av planleggingsarbeidet allerede var
unnagjort. Det svenske svaret som kom allerede 6. februar tyder på dette, for det gjaldt i all
hovedsak mindre jernbanetekniske planjusteringer. 137
Mot at unionspolitiske betraktninger spilte noen rolle i generalstabssamarbeidet, kan
det hevdes at forsinkelsene på norsk side utelukkende var på grunn av hva De Seue eksplisitt
fremholdt. Generalstabens rutinemessige arbeid med i forbindelse med de årlige øvelsene var
omfattende nok, og fellesplanleggingen med Sverige la naturligvis også beslag på
arbeidskapasitet. I så måte kan forbindelsen med unionskonflikten skyldes tilfeldigheter.
Allikevel er forbindelsen mellom den unionspolitiske spenningen og de norske
forsinkelsene påfallende. Bruddet på det toveis samarbeidet etter unionskrisen våren 1893
underbygger denne forbindelsen. Det finnes ingen spor etter videre korrespondanse i de to
generalstabenes arkiver. Den direkte årsaken til at kommunikasjonsstoppen var trolig at
Stortinget i juli 1893 vedtok å inndra militærreferentstillingene i Stockholm. 138
Militærreferentene hadde blant annet fungert som et viktig bindeledd mellom de to
generalstabene. Da dette bindeleddet bortfalt ble det vanskeligere – om ikke umulig – å
opprettholde forbindelsene. Riktignok fortsatte den norske offiseren Eiler Chr. Holtermann en
stund som militærreferent uten lønn, men senhøsten 1893 forlot han den svenske hovedstaden.
Dermed hadde unionskonflikten, om enn indirekte, slått føttene under samarbeidet.
Unionskonflikten var, sammen med Venstres ønske om å undergrave kongens personlige
makt, den underliggende årsaken til at militærreferentene ble tilbakekalt fra Stockholm og at

mellomtiden hadde forøvrig oberstløytnant Per Nissen overtatt for De Seue som sjef for den norske
generalstabens generalkvartermesteravdeling. I likhet med sin forgjenger var også Nissen en unionsvennlig og
konservativ offiser som sto kongefamilien nær. Også den svenske generalstabens kommunikasjonsavdeling
hadde fått et midlertidig sjefsbytte i form av at oberstløytnant Carl A. Lagerkrantz, som hadde vært med på
generalstabsforhandlingene, hadde overtatt etter Knut Bildt allerede i 1892. da Bildt ble sjef for
Lantförsvarsdepartmentets kommandoekspedisjon (Generalstaben 1873-1923, s. 203). I 1894 ble Bildt forøvrig
sjef for det nyopprettede Norrlands Dragonregemente, og senhøsten 1905 tok han over som generalstabssjef etter
Axel Rappe.
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kommunikasjonen med den svenske generalstaben følgelig ble stanset. Allikevel holdt man på
norsk side ensidig frem med planleggingen for fellesforsvar i to år til.
Den 1. januar 1895 ble De Seue utnevnt til generalmajor og tok over stillingen som
sjef for Trondhjemske Brigades Distriktskommando. Han tok over stillingen etter Hans Peter
L’orange, som på sin side ble utnevnt til generalstabssjef. 139 Allerede 11. februar mottok De
Seue oppdaterte planer fra generalkvartermester Per Nissen for ”eventuel Transport pr.
Jernbane til Sverige af Trondhjemske combinerede Liniebrigade”. 140 Planene ble oversendt
etter den ferske generalstabssjefens ordre, og Nissen opplyste dessuten om at ”[…] en ny
Transportordning er under Udarbeidelse […]”. 141
Planene for fellesforsvar var ikke bare fremdeles aktuelle – de var fortsatt under
oppdatering. Muligens hadde den relative unionspolitiske roen som fulgte etter at Emil Stang
tok over regjeringsansvaret gjort at generalstaben fortsatte sin planlegging i det stille, om enn
uten å kommunisere med den svenske generalstaben. I alle fall er det ingen spor etter offisiell
kommunikasjon mellom de to planleggingsorganene, hvilket riktignok ikke utelukker at
forbindelsene kan ha blitt opprettholdt gjennom for eksempel private kanaler. 142 Allikevel er
det intet i den svenske generalstabens arkiver som tyder på at man der mottok de samme
planene som Trondhjemske Brigade mottok i 1895, eller for den saks skyld andre norske
planer fra perioden 1893-1895. 143 Det er heller ingenting som tyder på at den svenske
generalstaben på sin side fortsatte å oppdatere planene. Dette var da heller ikke å forvente, for
den svenske generalstaben var avhengig av oppdaterte styrkelister, transportplaner og
oversikter fra Norge før det kunne planlegges for transporten i Sverige. Dette betydde ikke at
man på norsk side ikke kunne holde planene for transport frem til svenskegrensen oppdaterte.
Siden de norske linjetroppene ble forutsatt satt inn i Sverige først etter at den svenske hæren
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var ferdiggruppert, kunne planene for transport av norske tropper innad i Sverige oppdateres
på forholdsvis kort tid siden de hovedsakelig allerede var utarbeidede.
Vi må se litt på enkelte forhold vedrørende planen som ble oversendt Trondhjemske
Brigade i februar 1895. Planen var i utgangspunktet en grov tidsplan for jernbanetransport fra
linjebrigadens samlingspunkt ved Trondhjem by til svenskegrensen. Per Nissen bemerket
samtidig at linjebrigadens samlingspunkt sannsynligvis i senere planer ville bli lagt til
Værnes, samtidig som han påpekte at Melhus etterhvert ville bli oppført som samlingspunkt
for landvernsbrigaden. 144 Den planlagte endringen av samlingspunkt for linjebrigaden fra
Trondhjem til Værnes er viktig å merke seg. Denne opplysningen viser at
fellesforsvarsplanene fortsatt var under oppdatering i den norske generalstaben i april 1895. Et
utkast til et promemoria angående ”Den norske armés koncentrering”, sannsynligvis
utarbeidet i forbindelse med generalstabsforhandlingene i 1891, finnes vedlagt de mer
detaljerte tekniske planene for transport av norske styrker til Sverige som ble utvekslet
mellom generalstabene. 145 Heftet til dette promemoriaet er et udatert notat med tittelen
”Armeens sammendragning”. På dette notatet er det påført nedtegnelser som viser at planene
ble sendt rundt til sjefene for spesialvåpnene i april 1895, sannsynligvis til gjennomsyn.
Notatet inneholder videre sammendragningsplaner for transport til Sverige av samtlige av
landets kombinerte linjebrigader, samt angivelse av samlingspunkt for landvernsbrigadene.
Angivelsen av samlingspunkt for Trondhjemske kombinerte linjebrigade til Værnes,
og til Melhus for landvernsbrigadens del tyder på at dette var det pågående
planleggingsarbeidet generalkvartermester Per Nissen henviste til i sitt skriv til Trondhjemske
Brigade 11. februar. Foruten Trondhjemske kombinerte linjebrigade, ble det anført at også
Bergenske linjebrigade skulle skipes til Trondhjem for og derfra sendes med jernbanen til
Jämtland, med mindre særskilte forhold tilsa at Bergenske brigade i stedet skulle sendes til det
sørlige Norge.
Det var ikke bare tanker om unionsforsvar i Norrland som ble gjort gjeldende for
Trøndelags del mellom 1890 og 1895. Også forsvaret av selve Trøndelag fikk naturlig nok
fokus, men noen omfattende forsvarsplaner for dette ble ikke lagt. Vi skal imidlertid se litt på
hvilke forsvarstanker som ble gjort gjeldende, hvordan de sto i et skjæringspunktet mellom
nasjonalt forsvar og unionsforsvar, og om de ga seg utslag i konkrete militære tiltak.

Kapittel 2 - Nasjonale og unionelle trusselforestillinger
I studiet av den norske krigsmakten på 1890-tallet er særlig mangelen på norske
forsvarsplaner påfallende. Det ble ikke utarbeidet noen grupperingsplaner eller konsepter til
slike planer bortsett fra fellesforsvarsplanene med Sverige. Derfor er man henvist til andre
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kildegrupper i studiet av hvordan trusselbildene kom til uttrykk. Dette gjør at man i og for seg
ikke kan snakke om noen norske forsvarsplaner i begrepets rette betydning, men snarere
øvelser, 146 betenkninger og offisielle innstillinger hvor trusselbilder og strategiske vurderinger
kommer til uttrykk. I dette kapitlet skal vi med utgangspunkt i disse kildegruppene se at
forsvarstenkningen i Trøndelag mellom 1890 og 1895 hadde rot i både nasjonale og unionelle
trusselforestillinger, men at tanken om angrep fra svensk område ikke later til å ha hatt noen
plass i forsvarstenkningen, selv ikke på politisk venstrehold. Trusselen fra sjøen var og ble
den primære oppfatningen i forsvarstenkningen i Trøndelag.

En nasjonal trusselforestilling
Som vi har sett forutsatte planene for felles svensk-norsk forsvar at Trondhjemske
linjebrigade skulle sendes til Norrbotten, mens landvernsbrigaden skulle forsvare selve
Trøndelag. Linjetroppene var eliten i den norske forsvarsmakten. Planene for å sende hele det
norske linjeoppbudet til Sverige viser at et angrep av større omfang mot Norge ble regnet som
usannsynlig, i alle fall hvis Sverige ble angrepet samtidig. Dette betydde imidlertid ikke at
muligheten for isolerte russiske operasjoner mot Norge ble utelukket.
Etter en inspeksjonsreise til Finnmark sommeren 1891, fremholdt sjefen for
Trondhjemske Brigade, Otto Nyquist, at Finnmark lå forsvarsløst mot russiske operasjoner.
Det var ingen mulighet for at tropper kunne transporteres nordover fra Trøndelag for å
forsvare Finnmark, selv om Finnmark hørte inn under brigadens kommandodistrikt. Derfor
var det ifølge Nyquist ”[…] jo fra England Hjælpen nærmest skulde komme naar det gjaldt
Bevarelse af vore nordlige Landsdele mod Overgreb fra Ruslands Side.” 147 Her hadde
Nyquist åpenbart Novembertraktaten fra 1855 i tankene. 148 Nyquists refleksjoner var også i
tråd med Nicolai Tidemands forestillinger fra 70 år tidligere om en slags implisitt britisk
garanti for norske kystområder. 149
En nasjonal norsk trusselforestilling ble dessuten utkrystallisert av Nyquist: han nevnte
ingenting om at den russiske veien til Finnmark nødvendigvis måtte gå om Norrbotten.
Rekognoseringsreise må også sees i sammenheng med spørsmålet om militær tilstedeværelse
også i Nord-Norge. 150 Allikevel medførte ikke Nyquists rapport noen konkrete norske tiltak
på kort sikt. Først i 1897 ble det innført verneplikt i Nord-Norge, men selv da tok det lang tid
før det ble etablert noen hærorganisasjon av særlig omfang i nord. Dermed forble Trøndelag
det nordligste norske området med militære styrker av særlig omfang, men uten mulighet til å
opptre i Nord-Norge.
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Angrep fra sjøen fortsatte å bli regnet som den primære trusselen mot selve Trøndelag.
Denne trusselforestillingen munnet ut i et ønske om befestning av Trondhjemsfjorden, et tiltak
som ville tilfredsstille et dobbelt forsvarsbehov: forsvaret av selve Trøndelag og forsvaret av
forsyningsbasen unionsforsvaret i Norrland. Kraftigst til orde for å sperre fjordens innløp tok
den såkalte Forsvarskommisjonen av 1891.

Forsvarskommisjonen av 1891
Ved kongelig resolusjon av 11. juli 1891 ble det nedsatt en kommisjon for å utrede hvilke
tiltak som burde treffes for å sette den norske armeen og marinen i tilfredsstillende stand. 151
Hovedfokuset skulle altså være på forsvaret av norske landområder. Kommisjonen besto av
marinekommandør Johan Koren, artillerikaptein Wilhelm Olssøn, marineløytnant Christian
Sparre, ingeniørkaptein Edvard Kolderup og generalstabskaptein Gunnar Flood.
Kommisjonen ble nedsatt med midler bevilget av lobbyistforeningen Norges
Forsvarsforening, stiftet fem år tidligere. 152 Denne foreningen favnet både Venstre og Høire,
og hadde sitt primære fokus på Norges forsvarsbehov, det være seg innenfor rammene av en
union eller uavhengig av Sverige. Like mye som foreningen derfor kan sies å ha vært
tverrpolitisk kan den også sies å ha vært apolitisk. Det var forsvaret av Norge som var viktig,
uavhengig av hvem som måtte angripe. 153 Forsvarskommisjonen av 1891 reflekterte i og for
seg foreningens tverrpolitiske fundament. Koren og Olssøn var høiremenn, mens Sparre
hadde sine sympatier hos Venstre. Dette betydde allikevel ikke at de politiske sympatiene
kom til å være delelinje kommisjonens innstilling.
Innstillingen ble levert til Stortinget i februar 1892. 154 I innstillingen tok kommisjonen
utgangspunkt i tre sannsynlige krigsscenarier. Det første var russisk angrep over Bottenviken
mot Nord-Sverige, ”[…] i det Fienden søger at trænge ind i Norge eller har til Hensigt at
rykke sydover i Sverige”. 155 Hvorvidt kommisjonen mente Russland ville bøye av vestover
mot Ofotenområdet eller mot Trøndelag ble ikke spesifisert.
Det andre scenariet var omfattende landstigning mot de steder langs norskekysten
hvorfra fienden kunne rykke innover i landet. Samtidig understreket kommisjonen at det også
på den svenske østkysten var et mylder av mulige landgangspunkter. Det kunne altså tenkes at
et direkte angrep mot Norge fra sjøen kunne være sekundært i forhold til et hovedangrep mot
Sverige. 156 I så måte var Russland den mest sannsynlige fienden. Som de sannsynligste
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landgangspunktene i Norge pekte kommisjonen primært ut Kristianiafjorden og
Trondhjemsfjorden, samt Namsenfjorden i Nord-Trøndelag. Kommisjonen tok allikevel
forbehold om at ”[…] et større Landgangsforsøg i Nærheden af Trondhjems – eller
Namsenfjorden, der ligger saa fjernt, maa […] ansees for mindre sandsynligt under de
nuværende Forhold.” 157
På den annen side understreket kommisjonen som et tredje scenario at både
Trondhjemsfjorden og andre viktige norske kystpunkter var sannsynlige fiendtlige mål
innenfor rammene av begrensede operasjoner. Fienden kunne gjennom mindre
marineoperasjoner erobre eller blokkere viktige havner, eller drive terrorvirksomhet ved å
sette byer i brann. 158 I alle tilfeller, anførte kommisjonen, var dette en taktikk som også ville
bli brukt i større erobringsoperasjoner. En dugelig kystforsvarsflåte og befestning av viktige
kystpunkter var derfor nødvendige tiltak Norge burde gjennomføre, og kommisjonen foreslo
derfor at innløpet til Trondhjemsfjorden ble befestet. 159
Kommisjonen var delt i sin innstilling. Marineoffiserene Koren og Sparre stilte seg
bak et ønske om å befeste en rekke norske kystpunkter. Hæroffiserene Olssøn og Flood mente
derimot dette ville binde opp store mengder av hærens krefter og foreslo derfor befestning av
færre punkter. Begge fraksjoner var allikevel enige om nødvendigheten av å befeste
Trondhjemsfjorden. Selv Olssøn, som ville ha færrest mulig kystfestninger, ga bare
festningsanlegget ved Oscarsborg høyere prioritet enn Agdenes. 160 Kommisjonen lanserte
derfor tre omkostningsoverslag for befestning av Trondhjemsfjordens munning. 161
Implikasjonen av kommisjonens ønske om en festning ved Agdenes var at både et rent
norsk nasjonalt forsvarsbehov og - om enn implisitt – et unionelt forsvarsbehov ble
utkrystallisert. Det nasjonale forsvarsbehovet var at befestning av Trondhjemsfjorden ville
hindre isolerte fiendtlige operasjoner mot norsk område, uansett hvem som måtte være
fienden. Det var dette som kom eksplisitt frem i kommisjonens innstilling. Den nevnte
muligheten for angrep mot Norrbotten og mot den svenske østkysten, viser imidlertid hvordan
både nasjonale og unionelle forsvarsbehov ble forent. Selv om det ikke ble fremhevet
eksplisitt, er det ingen grunn til å tro at kommisjonen avviste tanken om at en begrenset
marineoperasjon mot Trøndelag kunne ha sammenheng med et russisk hovedangrep over
Norrbotten. Ved å sperre Trondhjemsfjordens innløp ville man oppnå sikring av Trøndelag
som forsyningsbase for forsvaret i Norrland, og ikke minst sikre fjorden som transportåre for
Trondhjemske Brigades mobiliserende styrker.
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Dessuten var det naturligvis mulig at det ble rettet et isolert angrep mot norske
kystområder. I en stormaktskonflikt kunne det være forekomme begrensede operasjoner mot
norske kystpunkter, eksempelvis for å tvinge gjennom norske konsesjoner. Derfor var det ikke
nødvendigvis ene og alene Russland som ble utkrystallisert som en trussel mot Trøndelag fra
sjøen. Et festningsanlegg ved Trondhjemsfjordens munning ville ha samme funksjon mot
Tyskland som mot Russland. Imidlertid var det Russland kommisjonen hadde i tankene da
den nevnte mulige angrep mot Sverige og Norge samtidig.
Forsvarskommisjonens innstilling ble godt mottatt både på høire- og venstresiden i
162
Norge. Det var riktignok ikke nødvendigvis slik at det unionelle og det nasjonale
trusselbildet var konkurrenter i norsk forsvarstenkning. 163 Venstres prinsipielle motvilje mot
den norske linjen - ”unionskontingenten” – som ”redskap for kongelig makt” vitner allikevel
om at partiet foretrakk å fokusere på Norges nasjonale forsvarsbehov. 164 Det betydde
naturligvis ikke at Venstre snudde den blinde siden til forestillingen om at et russisk angrep
mot Sverige også utgjorde en fare mot Norge. En uttalt oppslutning om unionsforsvaret ville
imidlertid undergrave Venstres ønske om å redusere kongens kommandomyndighet og styrke
landvernet på bekostning av linjen. Derfor sluttet Venstre hovedsakelig opp om
trusselforestillinger som ikke innebar å sende norske linjetropper til Sverige.
Forsvarskommisjonens innstilling tilfredsstilte også et svensk forsvarssyn. Den senere
generalstabssjef Hugo Raab hadde allerede i 1871 gitt uttrykk for at det også var i svensk
interesse at Trondhjemsfjordens utløp ble befestet. 165 Ved inngangen til 1890-årene hadde
fjordens betydning for forsvaret av Norrland ikke på noen måte redusert denne interessen.
Samtidig ville heller ikke befestning av Trondhjemsfjorden, eller andre viktige norske
kystpunkter for den saks skyld, være et tiltak som kunne tolkes som rettet mot Sverige. Derfor
var Forsvarskommisjonens innstilling for Trøndelags del uten unionspolitisk kontrovers.
Det er riktig, som historikeren Roy Andersen skriver, at Forsvarskommisjonen i første
omgang konsentrerte seg om trusselen mot Norges kystområder. 166 Kommisjonen ble da også
oppfattet som en kystforsvarskommisjon i samtiden. 167 Tanken om russisk angrep mot
Sverige ble på den annen side ikke forkastet, slik Andersen også mener. 168 Kommisjonens
innstilling var snarere i tråd med de nye vurderingene av Trøndelags og Norrlands
militærstrategiske sammenbinding. Fokuset var på hvordan norsk territorium skulle forsvares,
men dette var ikke ensbetydende med at forestillingen om angrep mot Sverige forsvant.
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På kort sikt medførte ikke Forsvarskommisjonens innstilling noen særskilte norske
opprustningstiltak. Frem mot 1895 ble det bare gitt enkelte stortingsbevilgninger til enkelte
forbedringer av festningsverkene ved Oscarsborg. 169 Dette betydde ikke at Venstre var uenige
i kommisjonens konklusjoner. Snarere var det fortrinnsvis sparepolitikk og fredstanken som lå
bak Venstres motvillighet mot store forsvarsbevilgninger. Kommisjonens konklusjoner fikk
allikevel forsvarsminister Peter Holst til å foreta en dyptpløyende gjennomgang av det norske
forsvarets tilstand. I juni 1892 kunne han konkludere med at det norske forsvaret var beheftet
med svært alvorlige mangler, spesielt når det gjaldt utstyr og materiell. 170 Dette resulterte i en
ekstrabevilgning på totalt 2,8 millioner kroner til armeen og marinen, i all vesentlighet for å
dekke de groveste materiellmanglene. 171 Bevilgningen viste at Venstre var i ferd med å snu
fra sitt spareorienterte syn på forsvaret. 172

Andre vurderinger av Trøndelags militærstrategiske betydning
La det være sagt med én gang: før 1895 ble det ikke lagt noen norske planer for hvordan å
møte et angrep fra Sverige. Det ble heller ikke truffet konkrete militære tiltak myntet på et
oppgjør med unionspartneren. Muligheten for broderkrig later knapt nok til å ha blitt nevnt.
Dessuten var majoriteten av de ledende norske offiserene konservative og unionsvennlige. De
oppfattet ikke noen overhengende trussel fra Sverige i det hele tatt – Sverige var jo
unionsbroren!
Det betyr allikevel ikke at tanken om en trussel fra Sverige overhodet ikke ble tenkt.
Med Nils Ivar Agøys ord ble trusselen ”[…] sjeldent omtalt, men tanken på den var aldri langt
borte.” 173 Når tanken ble tenkt i konservative norske fagmilitære kretser, later det til å ha vært
i form av muligheten for svensk aksjon mot et revolusjonært kupp. I så fall ville det være en
aksjon unionsvennlige offiserer ville støtte. 174 Hvis Sverige derimot skulle foreta et ”voldelig
overfall” mot Norge er det trolig at få norske offiserer ville unnlatt å sette seg til motverge. 175
For Trøndelags del var implikasjonen enkel. På nyåret 1894 uttalte påtroppende
generalstabssjef Otto Nyquist at ”[s]aalenge derimod Unionen bestaar – og med Historiens
Vidnesbyrd maa man af Kjærlighed til Fædrelandet bede Herren bevare os for at se den brudt
– er det derimod sandsynligt, at Faren er størst for Byen [Trondhjem] fra Søsiden.” 176 I dette
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utsagnet ligger en av de fremste årsakene til fokuset mot trusselen mot Trøndelag fra sjøen.
Innenfor rammene av unionen ble noe angrep fra Jämtland – det være seg av en svensk eller
russisk angrepsstyrke – etter 1890 holdt som usannsynlig. Da selv venstreoffiserer som
Christian Sparre og, som vi skal se, August Spørck kunne slutte seg til dette, var det fordi det
fra militært synspunkt ble regnet som den mest overhengende faren mot Trøndelag. At de
nevnte offiserene var på linje med Venstre i unionspolitikken betyr ikke at de så bort fra noen
trussel fra Russland. Det strategiske argumentet var den mulige sammenhengen mellom
angrep mot Norrbotten og mot Trøndelag. Det kan derfor være, som Roald Berg mener, at
forsvarsfelleskap med Sverige nord for Dovre av strategiske årsaker kunne godtas selv i de
mest unionsfiendtlige venstrekretser. 177
Tross i tidsskriftsartiklene på slutten av 1880-tallet, er det ingenting som tyder på at
troppetransporter sjøveis mellom Trøndelag og Nord-Norge later til å ha blitt regnet som
realistisk. Som vi har sett holdt Otto Nyquist dette som usannsynlig. Forsvarsminister Holst
foreslo i desember 1891 at eventuelle linjebataljoner fra Nordland i krigstilfelle kunne ha
samlingsplass ved Værnes, hvortil avdelingene skulle sendes sjøveien. 178 Implikasjonen var at
Holst ikke regnet med et russisk hovedangrep direkte mot norsk område nord for Trøndelag,
og dessuten at han ikke uten videre regnet med fiendtlig sjøherredømme. Fordi Holst kun
hadde nord-norske linjebataljoner i tankene, kan det til og med hende at han tenkte disse
troppene en rolle i et unionsforsvar i Norrland.
Christian Martini De Seue avviste imidlertid Holsts forslag. 179 Han understreket at
norsk og svensk sjøherredømme langs norskekysten i tilfelle av krig med Russland var
usannsynlig. Selv om norskekysten skulle være behersket av de forente rikers mariner,
antydet De Seue at strekningen fra Nordland til Trøndelag var så lang at troppetransporter
allikevel ikke var å regne som et reelt alternativ. Mobilisering og sammendragning ville i
ytterste konsekvens ta nærmere to måneder, hvilket i seg selv var uholdbart. Derfor
konkluderte De Seue med at man gjorde klokest i å ikke påregne transport av linjetropper fra
Nordland til Værnes. Ingenting tyder heller på at han regnet transport av tropper motsatt vei
som realistisk. Armekommandoen sluttet seg til De Seues vurdering, og Stortingets
militærkomité la derfor spørsmålet dødt. 180
Da verneplikt omsider ble innført i Nord-Norge i 1897, ble det heller ikke tatt høyde
for å sende nord-norske avdelinger til Trøndelag eller motsatt. Unntaket var en vag tanke fra
1895 om å sende Indherreds landvernsbataljon til Nord-Norge, en tanke som ble gjentatt av
generalstabssjefen i 1897. 181 Allikevel later det ikke til å ha blitt gjort noen større illusjoner
om sjøherredømme langs trøndelagskysten. Trondhjemske Brigades ansvar for forsvar av
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Nord-Norge måtte derfor indirekte skjøttes ved opptreden i Norrland. Dette ble del av det
nasjonale norske motivet for fellesplanleggingen fra 1891 og trolig også hva som kunne gjøre
forsvarssamarbeid i nord spiselig selv for unionsfiendtlige fraksjoner.
Forsvarskommisjonens forslag om å befeste Trondhjemsfjorden var ikke nytt. Både
Meydell og Sentralkommisjonen hadde på 1830-tallet foreslått å befeste fjordmunningen ved
Agdenes. 182 Også enkelte tidsskriftsartikler i 1880-årene gjentok forslaget. P. H. Castberg
antydet i 1886 muligheten for at Russland kunne sende en flåteeskadre inn Trondhjemsfjorden
som et sekundært angrep til et fremstøt i nord, og at det derfor ”[…] måske være rådeligt at
træffe foranstaltninger til at beskytte de der udmundende jernbaner for fiendtlige krydsere.” 183
Ole Hansen konkluderte også med at et festningsanlegg ved Agdenes var nødvendig. 184
Hensikten med en russisk manøver mot Trøndelag ville ifølge Hansen være å forstyrre
Trondhjemske Brigades mobilisering og hindre transport av linjebrigaden til Norrland.
Otto Nyquist sammenfattet Trøndelags militære betydning i et foredrag avholdt den
21. januar 1894. Foredraget ble holdt i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i
Trondhjem, der tilhørerne ble opplyst om den strategiske sammenbindingen Trøndelag og
Norrland hadde fått. 185 Nyquists tanker hadde rot i både nye strategiske realiteter og, om enn
implisitt, den felles svensk-norske forsvarsplanleggingen. Foredraget gir dessuten innblikk i
hvordan den nye generalstabssjefen vurderte Trøndelags militære betydning.
Nyquist la ikke skjul på at unionen med Sverige ga Norge en utmerket strategisk
stilling og mente derfor at ”[…] en sand Unionsven i mine Øine er det samme som en sand
Fædrelandsven.” 186 Som følge av ryggdekningen mot øst var det først og fremst fra sjøen
Norge var direkte truet. Samtidig la han ikke skjul på at et russisk angrep mot Sverige i
høyeste grad ville true Norge. Han kritiserte derfor den norske Grunnlovens bestemmelser om
at landvernet ikke kunne brukes utenfor Norges grenser fordi ”[…] at de svenske
Stridskræfter og den norske Linjehær bløder og lider Nederlag […] medens Halvdelen af den
mobiliserede norske Hær foruden Landstormen staar ørkesløse paa denne Side af Kjølen”. 187
Videre advarte Nyquist mot muligheten for at Russland kunne angripe over Torneå,
men i så fall bare som et sekundært angrep. Dette er en interessant betraktning fordi planene
for fellesforsvar tok høyde for et hovedangrep i nord. Allikevel understreket Nyquist
sammenhengen mellom Norrland og Trøndelag hvis Russland skulle angripe Nord-Sverige.
Han fremholdt eksplisitt at svensk ”Westerbotten” i så tilfelle ville bli en like sannsynlig
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krigsskueplass for Trondhjemske linjebrigade som selve Trøndelag. 188 Kontroversiell som
denne ytringen enn kunne være i politiske venstrekretser – ikke minst fordi Nyquists foredrag
ble publisert – lot ikke Nyquist det herske tvil om at Norge og Sverige hadde felles interesser i
å forsvare svensk jord mot Russland. For Norges del ville det være viktig å hindre norsk
område i å bli en krigsskueplass. I den forbindelse advarte han mot at Trondhjem i aller verste
fall kunne risikere å bli operasjonsbase for en unionshær som gjorde retrett gjennom Jämtland
etter å ha blitt presset sørover, uten at det later til at han vektla denne muligheten særlig.
Som mest sannsynlig holdt Nyquist imidlertid at Trøndelag ville bli angrepet fra sjøen.
Trøndelag hadde en viktig funksjon som forsyningsbase for en unionell forsvarsstyrke i NordSverige. Det var av den grunn Nyquist mente at Russland kunne finne på å sende en
flåteekspedisjon mot Trøndelag. Implikasjonen var at Nyquist ikke holdt et erobringstokt mot
Trøndelag som sannsynlig. Her støttet han seg på konklusjonen til forsvarskommisjonen.
Mindre fiendtlige sjøoperasjoner mot Trøndelag trengte imidlertid ikke å være en
sekundær manøver til et hovedangrep mot Sverige. Nyquist viste til at ”kanonbåtdiplomati”
ble praktisert av alle stormaktene. 189 I en stormaktsstrid kunne for eksempel slike operasjoner
brukes som pressmiddel mot Norge. Nyquist nevnte eksplisitt England som et eksempel på en
stormakt som aktivt øvet på og praktiserte en slik type krigføring. 190 Dette betydde naturligvis
ikke at Nyquist så England som Norges primære fiende. Det var ingen grunn til at Russland
ikke kunne benytte lignende taktikk i krigstilfelle. I alle tilfeller måtte Trøndelag forsvares
mot sjøsiden enten et angrep kom isolert sett eller i forbindelse med et angrep mot Norrbotten.
Det mest effektive forsvarstiltaket var at Trondhjemsfjordens innløp ble befestet.
Nyquist så Trøndelags strategiske betydning i forlengelsen av forsvarskommisjonens
trusselanalyse, og han sammenfattet Trøndelags strategiske betydning slik:
[Trøndelag] er fremdeles det kulturelle, merkantile og militære Centrum nordenfor
Dovre, Basis for Operationer paa det nordlige norsk-svenske Operationstheater,
Basis for Understøttelser til Nordlands og Finnmarkens Forsvar […], Knudepunktet
for den bredsporede Merakerbane og den smalsporede Hamarbane […]. 191

Derfor var det ”[…] en bydende Nødvendighed, at Trondhjem befæstes, og det snarest
muligt.” 192 Nyquist viste til de kostnadsberegningene forsvarskommisjonen hadde foretatt, og
påpekte at prisen for å befeste Trondhjemsfjordens munning ikke trengte å være
avskrekkende. For å understreke sitt poeng viste Nyquist til Meydells påpekninger fra 60 år
tidligere. Ved å dessuten trekke inn Nordland og Finnmark, fikk han ytterligere manifestert
Trøndelags nasjonale forsvarsrolle. Allikevel næret han ingen større illusjoner om at
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Trondjemske Brigade skulle avses til direkte forsvar av disse områdene. Derfor lå
Trondhjemske Brigades ansvar for Nordland og Finnmark i forsvaret av Norrbotten.
Norges Forsvarsforening sluttet opp om Nyqusts vurderinger. I januar 1895 sendte
trondhjemsavdelingen av foreningen en anmodning til kommunestyret i Trondhjem om å avse
overskuddet fra byens brennevinssamlag til en festning ved Agdenes. 193 Anmodningen var
undertegnet av flere offiserer i Trondhjemske Brigade, med både konservativt og radikalt
politisk ståsted, og gir et videre innblikk i den rådende trusseloppfatningen i Trøndelag. Blant
signatarene var unionsvennlige og konservative oberst Isaach Erichsen, som hadde vikariert
som brigadesjef i 1890. En annen signatar var kaptein August Spørck, venstremann og senere
kjent for antydningen om at de norske grensefestningene kunne brukes i offensivt øyemed. 194 .
Anmodningen fulgte i vesentlig grad forsvarskommisjonens og Nyquists vurderinger.
Trøndelags betydning for en unionshær i Norrland ble understreket, men også muligheten for
isolert fiendtlig terrorvirksomhet mot Trondhjemsfjorden ble nevnt.
Dessuten gjentok Christian Sparre i en tidsskriftsartikkel i 1895 forsvarskommisjonens
ønske om å befeste Trondhjemsfjorden. 195 Omtrent samtidig ble samme Sparre irrettesatt av
marinekommandoen for å ha kommet med krasse utfall med Sverige i pressen. 196 For
Trøndelags del var allikevel tiltak mot trusselen fra sjøen viktigst i Sparres øyne, selv om
dette naturligvis også kan henge sammen med det faktum at han var marineoffiser.
I 1895 forelå også innstillingen til den såkalte mobiliseringskomiteen av 1894.
Komiteen hadde blitt nedsatt høsten 1894 for å utrede mobiliseringsforholdene for marinen.
Den konkluderte med at befestning av Trondhjemsfjorden var av overmåtelig viktighet for
forsvaret av Trøndelag. 197 Samtidig ble det anført at festningsbehovet også var betinget av at
marinen ikke hadde kapasitet til å besørge et omfattende forsvar av Trondhjemsfjorden. 198
Ikke minst skyldtes dette at kystforsvarsplanen vedtatt av Stortinget i 1877 ikke hadde blitt
fulgt opp med bevilgninger. 199 Fra marinehold ble det uttrykt håp om å kunne disponere
forsvarskrefter til trøndelagskysten hvis det ble bevilget penger til panserskip, men som vi
skal se fikk marinen aldri noen særlig rolle i forsvaret av Trøndelag frem mot 1905.
I Sverige ble også betydningen sperring av Trondhjemsfjorden ville ha for forsvaret av
Norrland understreket. I en stor betenkning angående Sveriges forsvar i 1892, redegjorde
generalstabssjef Rappe for de mange forbindelseslinjene – både militærstrategiske,
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økonomiske, kulturelle og historiske – mellom Trøndelag og Jämtland. 200 Han viste til
Trøndelags viktige forbindelse til Atlanterhavet, og konkluderte med at Trøndelag
[…] varder icke blott en vigtig del af Norrland utaf sagda bas betäckt uten äfven det
nordanfjellske Norges ressurser kunne sägas medelbart befintliga å densamma
område. Betänker man slutligen, att Throndhjem står i järnvägsförbindelse
förmedelst jernvägen öfver Røros och utför Glommenelfven med det öfvriga Norge
och derigenom ock med Sveriges hufvuddel, får försvarsbasen i Jemtland [sic] en
ännu större betydelse.

Rappe levnet ingen tvil om at Jämtland og Norrbotten i krigstilfelle måtte få vitale forsyninger
fra Trøndelag. I likhet med Forsvarskommisjonen påpekte Rappe derfor at forsvaret av ”[…]
Throndhjemsfjordens omgifvningar […] torde böra skattas högre, än den som för närvärande
utöfva på […] månget annat område inom broderlandet.”
Tross i fagmilitær argumentasjon for Trøndelags viktighet for unionsforsvaret i nord,
underminerte unionsstriden forsvarssamarbeidet mellom unionspartnerne. Samtidig gjorde
unionsstriden at den svenske generalstaben begynte å se for seg et alternativ til angrep fra
Russland. To sider av svensk militærplanlegging skal derfor belyses avslutningsvis: hvilke
svenske planer som ble lagt for angrep mot Trøndelag og hvordan synet på sammenhengen
mellom Trøndelag, Jämtland og Norrbotten ble reflektert i svensk forsvarsplanlegging fra
1890 til 1895.

Kapittel 3 - Jämtland og Trøndelag i svensk krigsplanlegging
Den svenske forsvarsplanleggingen mellom 1890 og 1895 er allerede utførlig behandlet i
svensk militærhistorisk litteratur. 201 Et sentralt debattmoment har vært forholdet mellom
sentralforsvar og periferiforsvar, en debatt som også har fått ringvirkninger utover
spesiallitteraturen. 202 Debatten er ikke en historikerkonstruksjon – den var levende også i
samtiden. Det skal ikke her brukes nevneverdig plass debatten, men vi skal allikevel se kort
på hva de to forsvarsprinsippene innebar. 203
Sentralforsvaret var den dominerende forsvarsstrategien i Sverige etter
napoleonskrigene. Tanken var at en russisk landgang langs Midt-Sveriges østkyst skulle
møtes med spredt motstand, mens de svenske hovedforsvarskreftene skulle trekke seg tilbake
til området mellom Vänern og Vättern. Derfra skulle Russland slås tilbake av unionshæren,
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med støtte i et festningsanlegg ved Karlsborg. Tilsvarende tanker om et sentralforsvar i
Jämtland mot et angrep nordfra ble som vi har sett også luftet.
Et poeng hos flere historikere har vært at prioriteringen av forsvaret av selve
Norrbotten ga en overgang fra sentral- til periferiforsvar. 204 Grunnlaget for disse
konklusjonene har vært at norrbottenforsvaret innebar at en angriper skulle møtes helt fremme
ved grensen – det skulle ikke være snakk om å oppgi noe svensk territorium. Historikeren
Arvid Cronenberg har derimot vist at også forsvarsplanene i Nord-Sverige var gjennomsyret
av sentralforsvarsideen. 205 I alle tilfeller var implikasjonen tyngdepunktsforskyvningen
nordover at Jämtland ikke lenger ble regnet som en mulig krigsskueplass. Snarere ble
Jämtland tiltenkt en rolle utelukkende som forsyningsbase og forsyningslinje til Norrbotten.
Kildematerialet om den svenske krigsplanleggingen er rikholdig. Til forskjell fra den
norske generalstaben utarbeidet den svenske generalstaben kontinuerlig detaljerte planer for
ulike krigsalternativer. Etter at Bildt skrev sitt konsept i 1891 ble svenske forsvarsplaner
utarbeidet etter alternativ A (fienden behersker sjøen og retter hovedangrep mot MidtSverige) og B (fienden behersker ikke sjøen og retter hovedangrep mot Norrbotten). Alle
svenske grupperingsplaner fra 1892 hadde sitt utspring i disse to alternativene, som begge tok
utgangspunkt i krig med Russland. 206
I 1893 begynte den fungerende svenske generalstabssjefen også å tenke seg
muligheten for krig mot Norge. 207 På kort sikt ga ikke dette seg utslag i en detaljert
grupperingsplan, men konsepthandlingen generalstabssjefen forfattet ble liggende til grunne
for senere planer for krig mot Norge, betegnet som Fälttågsplanen Väst.

Fälttågsplanen Väst
Unionen gjorde at Sverige kunne rette sitt forsvarsfokus utelukkende mot øst. Som følge av
Venstres unionspolitikk begynte Sverige imidlertid å frykte for selve unionens eksistens.
Dråpen som fikk begeret til å renne over i den svenske generalstaben var krisen våren 1893.
I mai samme år begynte den fungerende generalstabssjefen, Ernst von der Lancken,
arbeidet med en angrepsplan mot Norge. Planen han førte i pennen var ikke en fullkommen
angrepsplan, men snarere et konsept. 208 Plankonseptet, titulert ”V.P.M. med plan för de
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åtgärder, som erfordras för unionens upprätthållande med vapenmakt” ble fullført i september
1893 og ble liggende til grunne for senere svenske krigsplaner mot Norge. 209
Innledningsvis ble det understreket at bruk av våpenmakt mot Norge ville være ”[…]
ett politisk försvarskrig det der måste utföras såsom ett strategiskt anfallskrig.”210 Militære
forberedelser skulle drøyes lengst mulig, både for å gi rom for en politisk løsning og for å vise
stormaktene at krig var siste utvei. En krig måtte dessuten avsluttes raskt for å hindre at
Russland utnyttet den til å forsyne seg av landområder i nord. Dette viser at de svenske
antydningene om at Russland ville utnytte en unionskonflikt til aksjon i nord ikke
nødvendigvis bare var svensk skremselspropaganda mot Norge, slik det ble hevdet i norske
venstrekretser. 211 Dessuten anførte von der Lancken at kortvarig krig var viktig for å hindre
varig splittelse mellom broderfolkene. Militært sett skulle det svenske målet være ”[...] de mot
oss ståande härafdelningarnas omslutning og tillfångatagende.” Dette målet skulle hurtig nås
ved å utnytte Sveriges ”[...] största möjliga öfverlägsenhet i antal, och dertill erfordras
insättandet af hela vår kraft.” 212 Politisk måtte det svenske målet nødvendigvis være
tvangsrevisjon av Riksakten.
Fordi svensk våpenmakt bare ville være en aller siste utvei antok von der Lancken at
Norge ville få rikelig med tid til å foreta forsvarsforberedelser. Samtidig antydet han at de
norske forsvarstiltakene ville avhenge av ”[...] hvarje särskild skiftning af det inre militäre och
politiska läget – alltifrån et ’militärt kaos’ och inntill ’fullt ordnade militära förhållanden’.”
Generalstabssjefen mente sannsynligvis at splittelsen i unionssynet mellom konservative og
radikale i Norge kunne komme til å få innvirkning på det norske militærapparatet. Han var
velkjent med det norske offiserskorpsets overveiende konservative og unionsvennlige
sympatier, for han understreket at noe av det første Sverige måtte gjøre i krigstilfelle var å
egne ord: ”[a]ldri før hadde det vært slike protester mot militære utenlandsprosjekter.” Tross i at von der
Lanckens skisse bare var en konsepthandling, var den like fullt hemmeligstemplet. Jeg har da heller ikke funnet
noe, utover Borgersruds påstander, som tyder på at informasjon om konseptet lakk ut til offentligheten.
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bringe på det rene den ”allmänna uppfatningen af et försvarskrig” blant norske offiserer. Om
så den øverste norske militære ledelsen var fullt innstilt på å føre forsvarskrig, mente allikevel
von der Lancken at den ikke ville ”[…] mäkta trycka sin prägel på hvarje militärt företag,
synnerligen innom en så lösligt sammansatt här som den norska.” Den politiske implikasjonen
var at von der Lancken ikke var overbevist om at alle norske offiserer ville trekke våpen mot
Sverige. 213 Den taktiske implikasjonen var at den norske krigføringen neppe ville bære noe
enhetlig preg, spesielt som følge av fraværet av noen overordnet forsvarsplan.
von der Lancken regnet med to krigsskueplasser, skilt av det så godt som øde området
mellom Härjedalen – Røros i nord og strekningen Transtrand – Elverum i sør. Det svenske
hovedangrepet ble forutsatt rettet mot Kristiania. Fem av seks svenske arméfordelinger skulle
derfor settes inn på den sørlige krigsskueplassen. Dette gjorde ”norra krigsskådeplatsen” til et
sekundært operasjonsområde. 214 Hensikten med å angripe Trøndelag skulle være
[...] att dela motståndarens uppmärksamhet, hindra honom att samla alla sina krafter
på södra krigsskådeplatsen, trygga norra Sverige från innfall från norsk sida samt
slutligen så att säga öfva ett moralsk tryck på norska folket och komma detta att
snarast möjligt inse det fåfänga uti vidare motstånd.

Trolig kjente von der Lancken til at forflytninger mellom Trøndelag og Østlandet hadde blitt
forutsatt i felttjenesteøvelsen i 1890. Derfor måtte det bli et svensk mål å bryte forbindelsen
mellom de to landsdelene. Dessuten antok von der Lancken at Trondhjemske Brigade ville bli
forsterket av styrker fra andre deler av landet. Han bet seg også merke i fredstidsforlegningen
av spesialvåpen i Trøndelag. Med 1/5 av infanteriet, 1/4 av kavaleriet og 1/3 av artilleriet
forlagt til Trøndelag i fredstid, mente han at norske troppeforflytninger til eller fra Trøndelag
ville bli en nødvendighet. Til dette er det interessant å merke seg at Otto Nyquist i 1894
forklarte andelen spesialvåpen i Trøndelag med at Trondhjemske Brigade i krigstilfelle skulle
kunne opptre som en selvstendig enhet i Norrland, eventuelt forsterket av andre norske
infanteriavdelinger. 215 Like fullt ble det forutsatt at brigaden skulle opptre selvstendig i
Trøndelag hvis kommunikasjonen med den øverste ledelsen på Østlandet ble brutt. Som vi
skal se senere var Trondhjemske Brigades selvstendighet i krigstilfelle et sentralt premiss i
debatten om den norske hærordningen rundt århundreskiftet.
Selv om en manøver mot Trøndelag ville ha sekundær betydning i forhold til angrepet
i sør, betydde ikke det at von der Lancken anså selve Trøndelag som verdiløst: ”[n]orra
krigsskådeplatsen […] är en alltför vigtig del af Norge, för att svenskarna skola kunna antagas
vilja lemna den samma oantastad eller härstädes uppträda blott försvarsvis. De [Sverige]
måste derför förutsättas skola gå till anfall äfven härstädes”.216 Hvis en av Norges mest
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folkerike og økonomisk viktige landsdeler fikk stå uantastet, ville ikke Norge regne seg som
nedkjempet. Dette var det moralske trykket von der Lancken ønsket å legge på Norge.
Trøndelag ble delt inn i tre operasjonsområder, trukket etter linjene Frostviken –
Namsos, Jämtland – Trondhjem og Härjedalen – Røros. Bare strekningen Jämtland –
Trondhjem ble regnet som anvendbar til militære operasjoner. Her hadde Sverige til gjengjeld
to mulige innfallsveier til Norge. Et angrep med utgangspunkt fra Östersund kunne rettes over
Karljohansveien og Værdalen. En annen mulighet var over Storlien og Stjørdalen og derfra
mot Trondhjem. von der Lancken gikk inn for sistnevnte. Forutsetningen var at Sverige ved et
krigsutbrudd umiddelbart gikk igang med utbedring av landeveien fra Dufved til riksgrensen.
Samtidig med et hovedangrep over Stjørdalen skulle allikevel en mindre svensk styrke foreta
en avledningsmanøver over Værdalen for å skape ”[…] så mycket bulla […] som möjligt” og
med det binde opp forsvarskreftene i Nord-Trøndelag. Av VI. Arméfördelningens totale
angrepsstyrke ble bare en mindre styrke fortsatt brukt i denne avledningsmanøveren. 217
Resten skulle rykke frem over Stjørdalen. Omfanget av grensevakten mot Russland i
Norrbotten nevnte von der Lancken ingenting om, men det er nærliggende å tro at han
tiltenkte de lokale avdelingene i Norrbotten denne oppgaven.
Oppsiktsvekkende nok antok von der Lancken at deler av Trondhjemske Brigade
umiddelbart etter et krigsutbrudd kunne komme til foreta offensive operasjoner for å forstyrre
svensk oppmarsj. Han advarte mot at betydelige deler av Trondhjemske Brigade svært raskt
kunne samles ved Værnes, siden 1. og 2. korps hadde store deler av sitt rekrutteringsområde i
dette området. Dette gjorde at man i Trøndelag ville få mulighet til både å forberede forsvaret
og offensive stikkoperasjoner. Derfor understreket von der Lancken betydningen av en
omfangsrik grensevakt, selv om det var svenske styrker som skulle angripe. 218
Værnes ble pekt ut som en naturlig hovedforsvarsstilling, siden området var
knutepunkt både for veien fra Værdalen og Meråker til Trondhjem, samt samlingsplass for
betydelige deler av Trondhjemske Brigade i forbindelse med de årlige bataljonssamlingene.
von der Lancken drøftet ikke i særlig detalj hvordan han så for seg at det norske forsvaret av
Trøndelag ville føres, men han anslo med rette Trondhjemske Brigade som underlegen VI.
Arméfördelningen. 219 Styrkeforholdet kunne riktignok forandres ved at brigaden ble
forsterket fra andre deler av Norge, men von der Lancken antok i så fall at Sveriges
overlegenhet innen kavaleri og artilleri ville veie opp for nummerisk underlegenheten i
infanteri. 220
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Detaljer som transporttider, forsyningsberegninger og lignende ble ikke utarbeidet av
von der Lancken. Han tok på sin side utgangspunkt i den svenske mobiliseringsplanen fra
1890 og antok at denne med mindre revisjoner også ville kunne brukes for et felttog mot
vest. 221 En krig mot Norge ville riktignok være av mindre total karakter enn svensk
eksistensforsvar mot Russland. 222 Allikevel ønsket von der Lancken full svensk mobilisering
av både hær og flåte for å bringe et felttog mot Norge til en raskest mulig avslutning.
Foruten detaljerte topografiske beskrivelser av de tenkte norske krigsskueplassene, var
det tekniske detaljnivået i von der Lanckens planutkast lite. Videre planlegging på basis av
plankonseptet ble derfor skjøvet til fremtidig gjennomføring. I mellomtiden ble det lagt andre
militære planer for Jämtlands del av større omfang og viktighet enn angrepsplaner mot Norge.
Vi skal se litt på Trøndelags plass i de svenske forsvarsplanene mot Russland.

Svenske forsvarsplaner og ny svensk hærordning
Frykten for Russland dominerte svenske militære vurderinger og tiltak i unionstiden. 223
Jämtland ville være mest truet i tilfelle av russisk hovedangrep i nord. Dessuten var det også
mulig med mindre russiske operasjoner mot kyststrekningen mellom Sundsvall og Härnösand
hvis Russland behersket sjøen. Slike operasjoner ble allikevel regnet for å være bioperasjoner
til et hovedangrep i sør. Faren mot selve Jämtland og Trøndelag var i så måte relativt liten.
Hovedforsvar i Norrbotten ville nødvendigvis gjøre det mindre sannsynlig at en fiende
som angrep over Torneå ville nå så langt sør som til Jämtland. Derfor gjorde det svenske
fokuset på forsvaret av selve Norrbotten at Trøndelags østgrense langt på vei ble trygget mot
Russland. Derfor var også forsvaret mot Russland i Norrbotten i norsk interesse. I henhold til
de svensk-norske fellesplanene ble Trondhjemske Brigade forutsatt sendt til Norrland uansett
grupperingsalternativ og dessuten innlemmet i de svenske grupperingsplanene. 224 Brigadens
funksjon skulle være bevoktning av forbindelsen mellom Jämtland og Norrbotten, samt
forsterke styrkene i Norrbotten etter behov.
Hærordningen av 1892 ble den første svenske politiske manifestasjonen av
forskyvningen av forsvarstyngdepunktet fra Jämtland til Norrbotten. 225 Den nye ordningen
innebar blant annet at fredstidsforlegningen for Norrlands dragonregemente (tidligere
221
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og gruppering gjorde seg gjeldende i svensk krigsplanlegging.
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Jämtlands hästjägarkår) ble flyttet fra Östersund til Umeå, mens Norrbottens og Västerbottens
infanteribataljoner ble utvidet til fulle regimenter. 226 I tillegg var svenske politikere begynt å
lydhøre som følge av argumentene for befestning av Boden. Imidlertid ble dette forslaget
foreløpig ikke fremmet i Riksdagen. 227
Rett i forkant av vedtaket om ny hærordning hadde generalstabssjef Rappe fullført en
stor betenkning om Sveriges festningsbehov, som han hadde arbeidet med siden 1882. 228
Dette var trolig en av hovedgrunnene til at statsminister Erik Boström utpekte Rappe som
krigsminister sommeren 1892. Boström drev gjennom hærordningsvedtaket samme høst ved å
innkalle til ekstraordinær riksdag.
I Rappes betenkning ble Russland ble utpekt som Sveriges primære fiende, selv om
muligheten ble holdt åpen for at både Tyskland og Storbritannia i et gitt tilfelle kunne angripe
Sør-Sverige. Det er ingenting i Rappes betenkning som tyder på at han tiltenkte Jämtland
noen viktig rolle i tilfelle av tyske eller britiske angrep. 229 Han ga heller ikke tilkjenne noen
tanker om Norges rolle hvis Tyskland eller Storbritannia skulle angripe, mens han knapt nok
spanderte én side på unionsforsvaret. Rappes forestillinger om dette var forståelig nok i
overensstemmelse med fellesplanene som på daværende tidspunkt var under utarbeidelse.
Tross i at forsvarstyngdepunktet skulle være i Norrbotten regnet Rappe med at
Jämtland i ekstremt fall – eller i tilfelle av langvarig krig – kunne bli selve operasjonsbasen
for forsvaret Norrland, ikke minst hvis forsvarsstyrken måtte trekke seg tilbake. Jämtlands
verdi i alle tilfeller var forbindelsen til Trøndelag, hvorfra forsyninger skulle tilføres via
Atlanterhavet og Trondhjemsfjorden. Hovedbasen i Jämtland ønsket Rappe forlagt til
Östersund. Til forsvar av denne mot angrep fra nord eller fra Östersjøen mot kyststrekningen
Sundsvall – Umeå ønsket Rappe anlagt mindre sperrefort, først og fremst ved Revsjön og
Bräcke. Til dette anførte han at Jämtland også ville dra fordel av forsvarbare fjelloverganger
fra Västernorrland. Jämtland som mulig krigsskueplass var dermed foreløpig ikke helt
utelukket i Rappes øyne. Sannsynligheten ble imidlertid regnet som svært liten.
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Rappe avskrev den planlagte Ofoten-Luleåbanen som forsyningslinje. Han antok
imidlertid at den kunne bli et russisk krigsmål når den sto ferdig. Transport av en norsk
unionskontingent på denne banen holdt Rappe uansett for utelukket, og han anså heller ikke
en forsyningslinje fra Jämtland til Norrbotten om Trøndelag og Ofoten som
hensiktsmessig. 230
En ny svensk grupperingsplan ble i 1892 utarbeidet på grunnlag av Knut Bildts
promemoria, Rappes betenkning og den nye hærordningen. 231 Forsvaret mot et russisk angrep
over Torneå skulle besørges i Norrbotten. For Trøndelag betydde denne formaliseringen av
forsvarsplanene i Norrbotten trygghet mot øst. Planene for bruk av Trondhjemske Brigade i
Norrland gjorde allikevel at de nye svenske forsvarsplanene berørte Trøndelag. Muligheten
for fiendtlige operasjoner mot strekningen Sundsvall – Härnösand ble riktignok ikke glemt i
de svenske grupperingsplanen, men ble i så fall regnet som et biangrep. Et slik angrep var
også forutsetningen for VI. Arméfördelningens feltøvelser i 1892. 232 For Trøndelags del ville
imidlertid et slik begrenset angrep ikke nødvendigvis være noen direkte trussel.
Frem mot unionsoppløsningen ble det bare gjort mindre endringer av planen fra 1892,
som oftest av teknisk art i tråd med jernbaneutbygging og endring av mobiliseringstidene. 233
Rappe fortsatte sin iherdige argumentasjon for befestning av Boden, men foreløpig ble det
ikke realitet av verken en slik festning eller sperrefortene han hadde foreslått anlagt i
Jämtland. Hærordningen av 1892 markerte allikevel at både generalstaben og
riksdagsmajoriteten var enige om at hovedforsvaret mot et angrep i nord ikke kunne legges til
Jämtland. For Trøndelag betydde dette trygghet mot øst. I alle fall mot Russland.

Oppsummering
I tråd med den tidemandsk-meydellske trusselanalyse fra første halvdel av 1800-tallet ble den
direkte trusselen mot Trøndelag også etter 1890 forutsatt å komme fra sjøen. Forskjellen var
at et russisk angrep ikke ble antatt å være et erobringstokt. I stedet ble den forestilte hensikten
med et russisk angrep mot Trøndelag satt i sammenheng med nye trusselvurderinger i de
forente rikers nordområder. Utviklingen i disse områdene fra 1880-årene, kombinert med
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både finsk og svensk jernbaneutbygging, gjorde at man på svensk side begynte å gjøre seg
tanker om Norrbotten som en mulig krigsskueplass. Den norske generalstaben fulgte
interessert med på hvilke forestillinger man gjorde seg på svensk hold. I skjæringspunktet
mellom norske og svenske vurderinger kom Trøndelags nye militære betydning til uttrykk:
like mye som et direkte angrep mot Trøndelag, kunne et angrep mot Trøndelag fra sjøen
tenkes å ha form som en bioperasjon til et større russisk angrep mot Nord-Sverige.
Frykten for russiske ambisjoner i de forente rikers nordområder fikk også direkte
betydning for Trøndelag. Hovedgrunnen til dette var at Trøndelag var det nordligste norske
området med militære tropper forlagt i fredstid. Fra 1891 utarbeidet den norske og den
svenske generalstaben detaljerte planer for å sende Trondhjemske Brigades linjetropper til
Norrland hvis Russland skulle angripe. Disse planene var de første svensk-norske militære
samarbeidsplanene av særlig omfang. Allikevel hadde generalstabene knapt gjort ferdig med
planene for unionsforsvaret mot Russland før unionskonflikten satte en stopper for
planleggingsarbeidet. Den siste spikeren i kisten for interaksjonen mellom generalstabene var
krisen våren 1893, som medvirket til at Stortinget fra juli 1893 inndro de militære
referentstillingene i Stockholm. Dermed forsvant bindeleddet mellom generalstabene. På
norsk side holdt man allikevel frem med å holde planene oppdaterte frem til våren 1895. Da
stoppet til gjengjeld unionskonflikten også den ensidige norske planleggingen.
Forsvaret av Trondhjemsfjorden fikk betydning både for det rent nasjonale norske
forsvaret og unionsforsvaret. Forsvarstiltak mot sjøen i Trøndelag ville være like mye forsvar
av selve Trøndelag som av forsyningsbasen og forsyningslinjene til unionsforsvaret i
Norrbotten. Dette ga seg utslag i en rekke fagmilitære formaninger om å befeste
Trondhjemsfjordens innløp, ikke minst som følge av konklusjonene til forsvarskommisjonen
av 1891. Selv om både den politiske høire- og venstresiden kunne si seg enig i disse
konklusjonene, kom foreløpig Venstres sparepolitikk i veien for konkrete tiltak for å sikre
Trondhjemsfjorden.
Unionskonflikten fikk innvirkning på den svenske forsvarsplanleggingen utover at
samarbeidet med Norge ble stoppet. Våren 1893 formulerte den fungerende svenske
generalstabssjefen et konsept til en angrepsplan mot Norge. Her ble Trøndelag og Jämtland
tillagt en sekundær betydning i forhold til et angrep i sør. Hensikten med et svensk angrep
mot Trøndelag skulle primært være å binde opp norske styrker og undergrave norsk
forsvarsmoral. Hovedangrepet mot Trøndelag ble forutsatt rettet mot Stjørdalen, med en
manøver mot Værdalen for å villede det norske forsvaret.
Trondhjemske Brigade ble som følge av forsvarssamarbeidet innlemmet i de svenske
forsvarsplanene mot Russland. Samtidig ble det svenske forsvarstyngdepunktet mot et russisk
angrep over Torneå gradvis skjøvet nordover fra Jämtland til Norrbotten, hvilket i
utgangspunktet ga Trøndelag trygghet mot øst. Dette forutsatte imidlertid at russerne ble
stoppet i nord, hvilket det derfor ble i Trondhjemske Brigades egen interesse å bidra til.
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I løpet av perioden 1890 til 1895 kom de første konkrete svensk-norske planene for
fellesforsvar istand, samtidig som unionskonflikten ble trappet opp. Dette ga den nærmest
schizofrene situasjonen at den svenske generalstaben tok høyde for både fellesforsvar i nord
og angrep mot broderriket. I Trøndelag fortsatte imidlertid hovedfokuset – i alle fall på
fagmilitært hold – å være rettet mot hvordan landsdelen skulle forsvares mot angrep fra sjøen,
og hvordan et et slik angrep kunne henge sammen med en manøver mot Nord-Sverige. Det er
ingenting som tyder på at det ble regnet med noen overhengende fare for angrep mot
Trøndelag fra Sverige før 1895, selv om dette jo ikke trenger å bety at tanken ikke ble tenkt. I
neste del skal vi undersøke om svenske krigstrusler våren 1895 gjorde at forsvarsfokuset i
Trøndelag ble vendt mot øst.
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Del 2 – Opprustning, samarbeid og oppløsning 1895-1905
Dette [Trøndelag] er en i militær Henseende
særdeles viktig Del af Landet, imod hvilken
Angreb kan tænkes rettet baade fra Land- og fra
Søsiden, og hvor det derfor i forholdsvis samme
Grad – om end i noget mindre Maalestok, hvad
Forsvarskræfternes Størrelse betræffer – som i
det søndenfjeldske gjælder hurtigt at kunde
samle en større Styrke og faa den organiseret
færdig til Kamp. 234

Innledning
Denne delen strekker seg fra 1895 frem til og med unionsoppløsningen i 1905. Den fastlåste
politiske situasjonen i Norge gjorde at Sverige truet med krig våren 1895. Stortinget hadde
derfor reelt sett ikke annet valg enn å gjøre full retrett. Dette forsmedelige tilbaketoget 7. juni
1895 fikk Venstre til å snu i forsvarsspørsmålet, og dermed begynte en storstilt opprustning av
både den norske hæren og marinen. Vi skal se hvilken innvirkning denne retretten fikk på
militære forhold i Trøndelag, både på kort og lang sikt.
Først skal den norske opprustningens følger for forsvaret av Trøndelag gjøres rede for.
Konklusjonen er at forestillingen om en trussel fra sjøen forble dominerende. Det mest
omfattende opprustningstiltaket i Trøndelag – befestning av Trondhjemsfjorden – reflekterte
at denne oppfatningen også ble delt av stortingsflertallet. Samtidig kom også unionskonflikten
til syne i militære forhold i Trøndelag. En politisk prinsippsak hos Venstre forhindret svenske
offiserer fra å inspisere den nye festningen i Trondhjemsfjorden. Dessuten ble det bygget et
mindre østvendt festningsverk i Stjørdalen, men da etter initiativ fra venstreregjeringen, ikke
fra fagmilitært hold. Anlegget ble til slutt gjort mulig som følge av et kompromiss mellom
kong Oscar og regjeringen i 1899, men selv unionsvennlige generaler kunne gå med på
bygging av anlegget av militærstrategiske årsaker. Det var jo ikke helt utenkelig at Russland
kunne angripe Trøndelag gjennom Jämtland.
Vi skal videre se at Trøndelag ikke ble tillagt noen særlig vekt i de offiserskretser som
ivret for et oppgjør med Sverige. På konservativt og unionsvennlig fagmilitært hold var
fortsatt tanken om sammenhengen mellom angrep mot Trøndelag og unionsforsvar i
Norrbotten dominerende. Venstreoffiserers neglisjering av Trøndelag i tilfelle av brødrekrig
kan også forklare hvorfor det i Trøndelag ikke ble oppført et østvendt festningsanlegg av
samme dimensjoner som de såkalte grensefestningene på Østlandet. Samtidig kan det tenkes
at denne prioriteringen skyldtes at både fagmilitære og politiske unionsfiendtlige kretser var
inneforstått med Trøndelags særstilling i forhold til forsvaret av nordområdene. Denne
særstillingen innebar samarbeid med Sverige fremfor konflikt. Den venstresympatiserende
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generalstabssjefens aksept i 1903 for å gjenoppta planleggingen av fellesforsvar i Norrbotten
kan vitne om dette. Vi skal i den forbindelse se hvordan frykt for russiske ambisjoner i nord
og en gjennomtenkt svensk invitasjon var årsakene til at det ble lagt nye planer for å sende
Trondhjemske Brigade til Nord-Sverige, men at planene allikevel var preget av unionsstriden.
Trøndelags plass i svenske militære planer før de nye samarbeidsplanene kom istand
skal også kort belyses. Sentralt er hvordan vedtaket om et festningsanlegg i Norrbotten ga
Trøndelag ytterligere trygghet mot et russisk angrep fra øst. På den annen side utarbeidet den
svenske generalstaben rundt århundreskiftet en fullverdig angrepsplan mot Norge, uten at
denne for Trøndelags del avvek nevneverdig fra von der Lanckens konsept fra 1893.
Til slutt skal det gis noen perspektiver på de militære tiltakene i Trøndelag og
Jämtland som ble iverksatt i forbindelse med unionsoppløsningen i 1905. For Trøndelags del
ble det iverksatt tiltak for et krigsscenario som det bare i svært liten grad var blitt tatt høyde
for før 1905. Både i Trøndelag og Jämtland fryktet man overrumplingsangrep sommeren og
høsten 1905. I Trøndelag ble situasjonen regnet som ekstra prekær som følge av mangelen på
forsvarsplaner og forsvarsanlegg som kunne spille noen rolle ved et svensk angrep. Dette kan
bidra til å forklare den norske delmobiliseringen i september 1905. Avslutningsvis skal det gis
enkelte perspektiver på unionsoppløsningens konsekvenser for militære tiltak og vurderinger i
Trøndelag etter 1905. Den viktigste konsekvensen for Trøndelags del var at muligheten for
krig med Sverige ble vektlagt i langt større grad enn før unionsoppløsningen.

Politisk kontekst
Regjeringen Stang leverte sine avskjedssøknader etter valgnederlaget høsten 1894, men
Venstre var ikke villige til å danne regjering med mindre kongen sanksjonerte vedtaket fra
1893 om eget norsk konsulatvesen. Dette nektet kong Oscar. Dermed ble regjeringen Stang
sittende på sine avskjedssøknader utover våren 1895. Den unionspolitiske situasjonen ble
stadig mer spent, og i mars beordret kongen nedsettelse av en hemmelig komité i Riksdagen
til å utrede unionsspørsmålet. 235 Komiteen anbefalte å fortsette forhandlingene med Norge,
men åpnet allikevel for krig i ytterste konsekvens.
Situasjonen forble imidlertid fastlåst. Riksdagen høynet derfor den 17. mai de såkalte
krigskreditivene, midler som kongen fritt kunne disponere i tilfelle av krig. 236 I mellomtiden
hadde mellomriksloven blitt sagt opp, om enn like mye av tollpolitiske som av unionspolitiske
grunner. 237 Kort tid etter ble den moderate utenriksminister Carl Lewenhaupt erstattet med
ultrakonservative og kompromissløse Ludvig Douglas. 238 På norsk side ble dette ansett som et
sikkert tegn på en steil svensk holdning i forhold til konsulatspørsmålet.
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Høyningen av de svenske krigskreditivene innebar en reell krigstrussel. I 1905 uttalte
kronprins Gustaf at han personlig hadde ønsket krig i 1895. Frykten for svensk militær
intervensjon var derfor av gode grunner utbredt i Norge. 239 Hvis bruk av militærmakt ble
nødvendig ønsket kongen selv i første rekke å marsjere fra Fredrikshald mot Kristiania med
lojale norske tropper. 240 Et notat kongen skrev til krigsminister Axel Rappe vitner imidlertid
om at Oscar heller ikke utelukket bruk av svenske styrker i ytterste konsekvens. 241
Venstres samhold knaket i sammenføyingene under trussel om svensk maktbruk, og
Stortinget gjorde derfor tilbaketog og vedtok den 7. juni 1895 en dagsorden som åpnet for
videre forhandlinger med Sverige. 242 I oktober ble en samlingsregjering dannet under
høiremannen Francis Hagerups ledelse, samtidig som det ble nedsatt en unionskomité for å
utrede unionsspørsmålet. Dette banet vei for drøye to år med relativ unionspolitisk ro. 243
Et slags svensk moderatkonservativt unionsprogram etter 1895 ble aksept for enkelte
norske særkrav på betingelse av at Norge tok på seg større forsvarsforpliktelser, tuftet på den
etablerte parolen ”lika rättigheter – lika skyldigheter”. 244 Parolen kom blant annet til uttrykk i
et notat utarbeidet i den svenske generalstaben i 1896. 245 Notatet er en hissig reaksjon på den
norske forsvarsminister Wilhelm Olssøns hardnakkede påstand om at den norske
vernepliktsloven av 1885 faktisk var til gagn for unionsforsvaret.
Unionspolitikken var ikke det primære politiske stridsemnet innad i Sverige etter
1895. De gangene unionspolitikken skummet overflaten var det som oftest i form av
reaksjoner på norske aksjoner. Riktignok iverksatte også Sverige en storstilt opprustning fra
midten av 1890-tallet, men denne opprustningen kan på ingen måte sies å ha vært rettet mot
Norge. 246 Stemmerettsspørsmålet, som hang sammen med vernepliktsspørsmålet, var
overordnet på den svenske politiske agendaen. 247 Allmenn verneplikt ble innført allerede i
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1901, mens stemmerettsreformer drøyde til 1909. Vernepliktsloven førte blant annet til en
betydelig økning av den svenske troppeoppbudenes øvingstid, og dermed en betraktelig
kvalitativ og kvantitativ forsterkning av den svenske krigsmakten.
I Norge fortsatte Venstre sin unionspolitiske aktivisme. I 1897 ble kravet om det rene
norske flagg programfestet, og gjennomgående viste Venstre motvilje mot alt som kunne
smake av unionell tilnærmelse og økt personlig kongemakt. 248 Venstre vant valget høsten
1897 og i februar året etter dannet Johannes Steen ny regjering. Også denne gang ble Peter
Holst forsvarsminister. 249 Rett før regjeringsdannelsen hadde unionskomiteen av 1895 levert
en splittet innstilling. Kongen og den svenske regjeringen forsøkte å få gjennomslag for status
quo inntil videre, men Venstre hadde allerede plukket frem stridsøksen. Flaggloven av 1898
ble det umiddelbare uttrykket for Venstres misnøye. Loven resulterte i raseri på svensk
konservativt hold. 250 Utenriksminister Douglas begynte umiddelbart å sondere terrenget i
Tyskland og Østerrike/Ungarn for å vinne støtte for Sveriges syn, men da dette ikke førte
frem måtte Douglas gå av i 1899. Han ble erstattet av mer kompromissvillige Alfred
Lagerheim. 251 Samtidig rørte enkelte norske militære tiltak i den unionspolitiske konflikten,
og generalstaben fortsatte å planlegge for eventuell militær inngripen mot Norge.
Venstre holdt frem med sin aktivistiske unionspolitikk etter valgseieren i 1900.
Stortingets venstreflertall ble ytterligere radikalisert, blant annet ved forsvarsminister Georg
Stangs og Johan Castbergs inntreden. Konsulatsaken ble igjen aktuell i 1901 og regjeringen
lovet endog at dette skulle gjennomføres innen neste Stortingsvalg. 252 Radikale fraksjoner i
Venstre håpet på ensidig norsk aksjon, men i stedet ble det startet forhandlinger med den
svenske regjeringen vinteren 1902/1903. Forhandlingene munnet ut i det såkalte
marskommunikeet i 1903, som ga utsikter til løsning av konsulatsaksspørsmålet. 253 Dette
markerte starten for et halvannet år langt unionspolitisk tøvær og til og med Høyre gikk til det
skritt å programfeste eget norsk konsulatvesen før valget i 1903. 254 Det gode unionspolitiske
forholdet varte helt frem til desember 1904. Da presenterte den svenske statsminister Erik
Boström de såkalte lydrikepunktene, som vakte sterke reaksjoner på norsk side.
I februar 1905 brøt forhandlingene mellom unionspartnerne definitivt sammen. 255 Ti
år etter tilbaketoget i 1895 brukte Stortinget 25 minutter på å erklære kongemakten satt ut av
funksjon. Stortingsvedtaket medførte en viss spenning som varte utover sommeren og høsten.
Sverige presenterte sine omsider forhandlingsvilkår i slutten av juli og den 31. august møttes
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delegasjoner fra begge land til forhandlinger i Karlstad.256 Det primære stridstemaet var de
norske grensefestningene, men tross i harde forhandlinger og militære tiltak på begge sider
kom partene til enighet. Nasjonalforsamlingene godkjente forliket og 26. oktober abdiserte
kong Oscar fra den norske tronen.

Kapittel 4 – Unionskrise og vestvendt opprustning
Unionskrisen våren og sommeren 1895 gjorde at den svenske generalstaben begynte å
utarbeide konkrete angrepsplaner mot unionspartneren. Norge var på sin side slettes ikke
forberedt på noe militært oppgjør med noen. Samtidig medførte ikke krisen at tanken om
fellesforsvar i Norrland ble lagt død over natten, i alle fall ikke i fagmilitære kretser.
En drøy måned etter retretten i juni 1895 vedtok Stortinget et enormt ekstraordinært
forsvarsbudsjett. Det har tradisjonelt vært hevdet blant norske historikere at den norske
opprustningen fra 1895 var målrettet opprustning mot Sverige og at den kulminerte med
unionsoppløsningen ti år senere. 257 Dette har ikke bare vært en oppfatning i norsk
historieforskning – det var også en oppfatning i samtiden. 258 For Trøndelags del impliserer
dette at forsvarsfokuset fra og med 1895 skulle bli rettet mot øst. Historikeren Roy Andersen
har imidlertid argumentert for at den norske opprustningen frem til 1899 militærstrategisk sett
ikke kan ha vært rettet mot Sverige. I forlengelsen av Andersens konklusjon skal vi se at
befestningen av Trondhjemsfjorden ikke bare vanskelig kan ha vært ment mot Sverige – den
var til og med til gagn for unionsforsvaret. Allikevel ble den dratt inn i unionskonflikten som
en venstrepolitisk prinsippsak.

Angrepsplaner, ingen planer og samarbeidstanker
Våren 1895 plukket generalstabssjef von der Lancken frem sitt planutkast fra to år tidligere. I
hva som ble kalt ”1895 års koncentreringsplan” ble det utarbeidet detaljplaner for gruppering
av samtlige svenske arméfordelinger. 259 Allikevel ble ikke denne detaljplanleggingen fullført,
trolig fordi krisen gled over før den svenske generalstaben rakk å gjøre planene ferdige. 260
Krisen i 1895 bidro like fullt til at von der Lanckens konsept tok et steg nærmere enn
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fullverdig grupperingsplan. Det var ingen forskjeller mellom hvordan von der Lancken så for
seg at Trøndelag skulle angripes og de oppmarsjplanene som ble påbegynt i 1895:
hovedangrepet skulle gå over Stjørdalen og hensikten skulle være å binde opp norske styrker.
Bortsett fra på planleggingsnivå ble det ikke iverksatt noen konkrete svenske militære
tiltak i forbindelse med krisen sommeren 1895. Krigsfrykten i Norge var allikevel stor. Norge
var overhodet ikke forberedt på krig. Noen konkrete forsvarsplaner fantes som nevnt ikke hos
den norske generalstaben. Det nærmeste som man kom en forsvarsplan for Trondhjemske
Brigade var ironisk nok grupperingsplanene for linjebrigaden i Norrland, utarbeidet av den
svenske generalstaben. På toppen av mangelen på forsvarsplaner kom Trondhjemske Brigades
mangelfulle materielle tilstand. Den første norske mobiliseringsøvelsen, avholdt høsten 1895,
avslørte dette. 261
Mobiliseringsforholdene i Trondhjemske brigade var særdeles ugunstige. Dette kom til
uttrykk i en brosjyre som i desember 1895 ble sendt fra Norges Forsvarsforening til
stortingsrepresentantene fra trondhjemsamtene. 262 Riktignok hadde forsvarsforeningen i
egenskap av å være en slags lobbyistforening all grunn til å overdramatisere forholdene, men
også generalstaben understreket elendigheten i Trondhjemske Brigade i en hemmelig rapport
samme måned. 263 Forsvarsforeningens karakteristikker var derfor ikke uten reelt ankerfeste.
Mest alvorlig i Trondhjemske Brigade var ifølge foreningen den store mangelen på
reservemannskaper og mangelen på utstyr og bekledning, tross i en forholdsvis rask
mobilisering av de troppestyrkene som var tilgjengelige. Dette ble også påpekt i
generalstabens rapport. Generalstaben antydet at bare en fjerdedel av Trondhjemske
landvernsbrigade ville kunne fullt mobiliseres i krigstilfelle, først og fremst på grunn av
mangel på utstyr og materiell. Derfor var strakstiltak nødvendige. Det norske forsvarets
sørgelige tilstand var en av grunnene til de massive bevilgningene til det norske forsvaret som
fulgte etter 1895. Det ble for eksempel bevilget ekstra midler til militært materiell og
forrådsvarer i Trøndelag i 1896. 264 Dessuten gikk generalstaben i gang med å utrede hvorvidt
mobiliseringstiden for Trondhjemske Brigade kunne reduseres. 265 Forsvarsminister Olssøn
tok dessuten opp spørsmålet om den norske hærens mobilisering i 1897. 266
Mobiliseringsdebatten var trolig en viktig grunn til at landstormen ble oppsatt i praksis fra
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våren 1897, etter bare å ha vært en papirtiger siden 1885. Hensikten var å sørge for hurtig
mobiliserbare avdelinger som raskt kunne møte et fiendtlig angrep. Dette betyr naturligvis
ikke at landstormen var et tiltak mot Sverige. Landstormsoppbudet i Trøndelag skulle like
raskt kunne møte et angrep fra sjøen som fra Jämtland.
I 1895 ble det bevilget midler til befestning av Trondhjemsfjorden. Før dette belyses
skal vi se at krisen sommeren 1895 ikke la tanken om norsk-svensk fellesforsvar i Norrland
død på fagmilitært hold.
I månedsskiftet august/september 1895 la generalstaben sin årlige feltøvelse til
Trøndelag. Under inntrykket av krigsfaren fra Sverige noen måneder tidligere, kan det være
nærliggende å forvente at en slik øvelse skulle holdes under forutsetning av angrep fra øst.
Dette var derimot ikke tilfelle. Øvelsen viste snarere at krisen om sommeren slettes ikke
hadde tatt livet av den fagmilitære forestillingen om unionsforsvar i Norrland. Den strategiske
forutsetningen for øvelsen var:
Den største del af de trondhjemske afdelinger er som unionskontingent disponert i
det nordlige Sverige. En fiendlig [sic] landgang har – samtidig med en
demonstration mod Trondhjems by – fundet sted i Gulosen. De norske tropper
trækker sig tilbage op gjennem Guldalen. 267

Den strategiske forutsetningen er ikke nødvendigvis oppsiktsvekkende. Øvelsen ble ledet av
den konservative og unionsvennlige generalstabssjef Hans Peter L’orange, assistert av Per
Nissen og den like unionsvennlige generalstabsoffiseren Einar W. Krohn som sjefer for de to
øvelsespartiene. 268 At krigsfaren sommeren 1895 ikke hadde gjort noe inntrykk på L’oranges
forhold til Sverige kom til uttrykk i et brev han sendte kong Oscar i 1899, da han beklaget
”den Agitation, som som har været drevet på Grundlag af det uheldige Overfaldssnak i
1895.” 269 Både Nissen og L’orange hadde dessuten vært involvert i det norske planeggingen
for unionsforsvar våren 1895.
Johan Gustaf Wikander fra den svenske generalstaben deltok også i øvelsen.
Regjeringen hadde riktignok bestemt at svenske offiserer ikke skulle få lov til å overvære de
norske mobiliseringsøvelsene høsten 1895. 270 Fordi felttjeneste- og generalstabsøvelsene i
mindre grad avslørte hvor krigsforberedt Norge egentlig var, later det ikke til at det vakte
oppstand at Wikander deltok i generalstabsøvelsen. Wikanders deltagelse kan imidlertid ha
gjort sitt til at øvelsen ikke foregikk under forutsetning av et angrep fra Jämtland.
Den strategiske forutsetningen for generalstabsøvelsen viser at tanken om
forsvarssamarbeid mot Russland i nord fortsatt var gjeldende i den norske generalstaben selv
etter de svenske krigstruslene. Allikevel ga unionskrisen dødsstøtet til den ensidige norske
planleggingen for unionsforsvar. I årene etter 1895-krisen ville utlevering av norske militære
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hemmeligheter til Sverige være enda mer kontroversielt enn før, for ikke å snakke om selv
tanken om å disponere norske linjetropper i Sverige.
Tross i svenske krigstrusler fortsatte forsvarsfokuset i Trøndelag etter 1895 primært å
være rettet mot sjøen. I første omgang ga dette seg utslag i at Stortinget bevilget penger til å
befeste fjordens munning.

Agdenes befæstninger
”Frykten for et svensk militært angrep mot Norge i 1895 var høyst reell, også blant de mest
velinformerte.” skriver historikeren Nils Ivar Agøy. 271 For eksempel fikk kommanderende
general Carl Georg With stemningsrapporter fra Sverige via sin nevø hvor det ble påpekt at
svenske overveielser om bruk av våpenmakt ikke var løse ord.
Venstre snudde i sitt syn på forsvarsbevilgningene umiddelbart etter Stortingets
tilbaketog 7. juni 1895. 272 Svært få i Venstre lot til å ha tro på at Norge ville kunne hamle opp
med Sverige militært. Dette innebærer allikevel ikke at man på fagmilitært hold etter 1895
først og fremst konsentrerte seg om en trussel fra Sverige. Agøy skriver at venstrepolitikernes
frykt for Sverige ”[…] betyr jo ikke at det var denne trusselen som formet de fagmilitære
innstillingene om hva de økte forsvarsbevilgningene i praksis skulle brukes til.” 273 Like fullt
visste stortingsrepresentantene hvilke militære tiltak de bevilget penger til. Da Stortinget i juli
1895 vedtok det ekstraordinære forsvarsbudsjett var det for Trøndelags del ikke Sverige som
var fiendebildet. I Stortinget var man inneforstått med at en festning ved Trondhjemsfjordens
innløp ville ha liten effekt mot et svensk angrep som nødvendigvis måtte komme østfra.
Ønsket om å befeste Trondhjemsfjorden var, som vi har sett, sterkt på fagmilitært
hold. Allikevel var ikke formaningene blitt imøtekommet av Stortinget. I regjeringens
proposisjon til ekstraordinært forsvarsbudsjett fra april 1895 var det heller ikke vært avsatt
midler til å befeste fjordmunningen. 274 Etter 7. juni var tonen en annen. Etter å ha avslått en
anmodning fra Norges Forsvarsforening om å disponere 48 000 kr. fra salg av militære
eiendommer til befestning av Trondhjemsfjorden påpekte militærkomiteen i Stortinget at:
Militærkomiteen, der levende føler Nødvendigheden af, at der snarest muligt maa
gjøres noget for Forsvaret af Trakterne omkring Trondhjemsfjorden, og […] vil
komme til at give denne sin Følelse et stærkt Udtryk i sin Indstilling angaaende det
extraordinaire Marinebudget […]. 275
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Komiteen holdt ord. Komiteformann Peter Holst innhentet uttalelse fra Wilhelm Olssøn, som
gjentok de samme synspunktene han hadde hatt som medlem av forsvarskommisjonen fire år
tidligere. 276 I tillegg trakk Holst inn innstillingen til mobiliseringskomiteen av 1894. På
bakgrunn av dette foreslo militærkomiteens flertall å bevilge 1 380 000 kroner til ”komplette
Befæstningsanlæg ved Trondhjemsfjordens Munding”. 277 Beløpet var i overensstemmelse
med det billigste overslaget til forsvarskommisjonen av 1891. 278 Innstillingen ble bifalt i
Stortinget med 63 mot 50 stemmer den 25. juli, og dermed var det fremste fagmilitære ønsket
for forsvaret av Trøndelag oppfylt. 279 Dessuten ble festningsanlegget, av
forsvarskommisjonen foreslått lagt til Agdenes, det eneste av de vedtatte
kystfestningsanleggene som det umiddelbart ble bevilget penger til å komplettere. 280 Dette
hang både sammen med anleggets strategiske viktighet og det faktum at Trondhjemsfjorden
uten befestet innløp lå forsvarsløs. Dette hadde vært det primære kritikkpunktet både fra
fagmilitært og politisk hold. 281
Foruten å bevilge snaue halvannen million kroner, besluttet også Stortinget at
fremtidige inntekter fra salg av militære eiendommer fra og med sommeren 1895 skulle gå til
et fond avsett for Agdenes. 282 Fondet ble administrert av trondhjemsavdelingen av Norges
Forsvarsforening. I november 1896 ble 80 000 kroner bevilget herfra til festningsarbeidene. 283
De norske kystfestningene ble gjenstand for både organisatorisk og taktisk tautrekking
mellom marinen og hæren. Organisatorisk ble det en drakamp om hvilken forsvarsgren
kystfestningene organisatorisk skulle underlegges. Marinens hovedargument var at
kystfestningene ble bygget på marinens budsjett, mens hæren på sin side mente at festningene
var landmilitære tiltak og dermed hærens ansvar. Dette ble debattert heftig både i fagmilitære
kretser og i Stortinget, og en særskilt kystforsvarskomité ble nedsatt for å utrede
spørsmålet. 284 I mellomtiden ble Agdenes fra 27. oktober 1897 midlertidig underlagt
Trondhjemske Brigades Distriktskommando og inntil videre bemannet av 3.
feltartillerikorps. 285 Kystforsvarskomiteen leverte en splittet innstilling i februar 1898.
Forsvarsminister Holst tok derfor saken i egne hender og la frem en egen innstilling etter å ha
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forhørt seg med – og fått støtte fra – kun de landmilitære etatene. 286 Holsts innstilling
forutsatte at kystfestningene ble lagt inn under hæren, og et enstemmig Storting ga sin
tilslutning til dette. 287 Dermed ble Agdenes fra 1. oktober 1899 underlagt et nyopprettet
kystartilleri, ledet av Wilhelm Olssøn. 288
Olssøn var også involvert i de taktiske uenighetene mellom marinen og hæren.
Agdenes ble blant annet midtpunktet i en offentlig krangel mellom Olssøn og admiral Johan
Koren, som også hadde vært uenige som medlemmer av forsvarskommisjonen. Uenighetene
hadde også utspring i rent personlige motsetninger mellom de to, mens det faglige
stridspunktet var Olssøns overordnede plan for festningen ved Agdenes. 289 Et særtrekk ved
Agdenes var nettopp forholdet mellom hær og marine. Dybde- og strømforhold gjorde et
minebasert forsvar nærmest umulig, men overfor Stortinget forsikret Olssøn allikevel at
festningen skulle ha støtte i ”[…] Torpedobaade, Kanonbaade og to af de siste Monitorer
[…]”. 290 Det var på den annen side ikke til å komme fra at Trondhjemsfjorden ville bli et
sekundært operasjonsområde for marinen i forhold til Sør-Norge. Trondhjem hadde heller
ingen opplagshavn for krigsskip, og i 1896 ble Trøndelag marinedistrikt nedlagt. 291 Derfor ble
det ikke forutsatt forlegning av marinefartøyer til Trøndelag i fredstid. Etter århundreskiftet
ble det allikevel lagt planer for at kanon- og torpedobåter fra den såkalte vestlandseskadren
skulle dekke Agdenes i krigstilfelle, om enn med ”[…] hovedreplipunkt efter
omstændighederne enten i Bergen, ved Molde eller indenfor Agdenes befæstninger.” 292
Detaljplanleggingen av festningen begynte høsten 1895 med utgangspunkt i Olssøns
planer, som forutsatte kanoner ved Hysnæs, Hambåranæs og Brettingsnæs, som omkranset
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fjordmunningen. Byggingen av festningsanlegget tiltok våren 1896. 293 Kanonene ved Hysnæs
og Hambåranæs var i all hovedsak ferdigmonterte senhøsten 1897, men i mellomtiden fikk
Olssøn kritikk for sine planer for kanonene ved Brettingsnæs. I et skriv til Trondhjemske
Brigades Distriktskommando den 25. november 1897 rettet distriktsingeniøren i brigaden,
Peter Krefting, knusende kritikk mot Olssøns planer. 294 Dessuten ga Koren uttrykk for sin
misnøye i Forsvarsforeningens organ Værg dit Land noen måneder senere. 295 Resultatet ble at
en særskilt kommisjon bestående av artillerigeneral Trygve O. Klingenberg og marinekaptein
Christian Sparre ble satt til å legge nye planer for kanonstandene på Brettingsnæs. 296
I motsetning til Olssøn og Koren, klarte Sparre og Klingenberg å bli enige om en
løsning. I tillegg til de tre opprinnelige 15 cm kanonene og to 6,5 cm kanonene foreslo
Klingenberg og Sparre montering av ytterligere to 21 cm kanoner. Stortinget fulgte opp med å
bevilge kr. 400 000 til disse kanonene våren 1898. 297 Sommeren 1900 var Agdenes
befestninger omsider ferdigbygget, og ble offisielt overrakt kystartilleriet i august samme
år. 298

Agdenes i unionskonflikten
Var Agdenes ment som et militært tiltak mot Sverige? Svaret er i utgangspunktet nei.
Riktignok hadde flere stortingsrepresentanter oppgitt at inntrykket av en trussel fra Sverige
var årsaken til at de stemte for bevilgningene i 1895. 299 Forsvarskommisjonen og de
påfølgende ytringene for å befeste Trondhjemsfjordens innløp viser at det lå andre
fiendebilder til grunn enn Sverige.
Som vi har sett var det frykten for fiendtlige marineoperasjoner mot selve Trøndelag –
ofte satt i sammenheng med unionsforsvar i Norrbotten – som lå bak ønsket om å befeste
Agdenes. Et blikk på kartet og krigshistorien viser at et svensk angrep på Trøndelag ikke ville
komme over sjøen. Dette ble da også reflektert i de svenske krigsplanene mot Norge mot
293
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slutten av unionstiden, selvfølgelig uten at man kjente til disse på norsk side. Allikevel
medvirket den reelle frykten for svensk overfall til at enkelte stortingsrepresentanter stemte
for bevilgningen til Agdenes. Befestning av Trondhjemsfjorden var derimot de eneste
militærfaglige argumentene og planene for Trøndelag disse representantene hadde å støtte seg
til. Dette betyr ikke at samtlige stortingsrepresentanter som stemte for oppføring av Agdenes
gjorde det med brodd mot Sverige, hvilket ble uttrykt i stortingsdebatten om bevilgningene. 300
Historikeren Roy Andersen åpner for at opprustningen av den norske marinen og
byggingen av de norske kystfestningene fra 1895 kan ha hatt en mer abstrakt front mot
Sverige i form av å bygge opp under norsk unionspolitisk selvhevdelse. 301 I og for seg er dette
en fruktbar påstand, ikke minst i lys av stortingsrepresentant Jacob Schønings nedtegnelser i
forbindelse med bevilgningene. 302 Schøning la ikke skjul på at han så bevilgningene som
rettet mot Sverige. Frykten de svenske krigstruslene ga medførte en bevilgningsiver hos
enkelte stortingsrepresentanter, men de eneste anvendbare planene man på kort sikt hadde å
tilby fra fagmilitært hold hang ikke sammen med noen forestilling om krig med Sverige. Det
er i så henseende allikevel interessant å merke seg at stortingsrepresentanten Julius Olsen
kritiserte militærkomiteens innstilling til ekstraordinært forsvarsbudsjett for å være motivert
av frykt for Sverige, og derfor var overdrevent stor. 303 Olsen stemte derfor mot bevilgningen
til Agdenes, men hans vurderinger viser hvordan militærkomiteens innstilling i enkelte
politiske kretser også militærstrategisk sett ble oppfattet som rettet mot Sverige. Derfor hadde
vedtaket om det enorme ekstraordinære forsvarsbudsjettet i 1895 en dobbelt brodd: blant flere
politikere mot Sverige og på fagmilitært hold mot en primær trussel mot Norge fra sjøen. For
Trøndelags del impliserte dette først og fremst Russland.
Om man foruten Agdenes tar med de andre militære tiltakene det ble bevilget midler
til – fortrinnsvis to panserskip og festningsanlegg ved Bergen og Kristiansand – er det
vanskelig å se bevilgningen i 1895 som rettet mot Sverige militærstrategisk sett. I lys av
enkelte venstrepolitikeres uttalte svenske fiendebilde er Rolf Hobsons syn på navalismen
interessant. 304 Hobson viser hvordan den tyske flåteopprustningen før 1914 var av defensiv
art. Hans konklusjon er at den tyske flåten allikevel ble brukt som et offensivt politisk
maktmiddel som følge av en forestilling om at flåtemakt kunne omsettes i politisk makt uten å
brukes. I forlengelsen av dette kan det være mulig at Agdenes og de andre norske
kystfestningene – og ikke minst panserskipene – fikk innvirkning på Venstres unionspolitiske
kamp gjennom å fungere som et underlag for norsk selvhevdelse vis-à-vis Sverige.
Rett nok ville Agdenes selv i tilfelle av svensk angrep fra Jämtland bidra til å trygge
kommunikasjonsårer og forsyningslinjer i Trøndelag. I så måte var allikevel festningen av
langt større betydning som forsvar mot angrep fra en stormakt, hvis marine ville være langt
300
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sterkere enn Sveriges. Og stormakten som primært ble fryktet var Russland. Agdenes kan
derfor sies å ha blitt bygget i et skjæringspunkt mellom frykt for Russland på fagmilitært hold
og frykt for Sverige på venstrepolitisk hold. Det var derfor en venstrepolitisk prinsippsak som
gjorde at svenske offiserer ble forhindret fra å inspisere Agdenes i 1897.
I mars 1896 spurte stortingsepresentant Jacob Lindboe fra Venstre forsvarsminister
Wilhelm Olssøn om svenske offiserer hadde deltatt i norske militære øvelser høsten 1895. 305
Olssøn bekreftet at to offiserer hadde deltatt i felttjenesteøvelsene ved Oscarsborg. Lindboe
fikk bragt på det rene at offiserene både hadde hatt full tilgang til Oscarsborg festning og
dessuten var kommandert til øvelsene av den svenske kongen. En annen venstrerepresentant,
Jørgen Løvland stilte derfor spørsmål om hvorvidt den svenske kongen burde ha adgang til å
kommandere svenske offiserer til å befare norske militære anlegg. 306
Sommeren 1896 passerte kong Oscar Agdenes på vei til Trondhjem. 307 Festningen var
på daværende tidspunkt såvidt påbegynt, men kongen bet seg merke i hvor raskt og billig
festningen ble bygget. Samme høst nevnte han dette for den svenske fortifikationsgeneralen,
Hampus Elliot, og ga generalen beskjed om at han skulle ”[…] resa dit nästa sommar och taga
reda på byggnadssättet!”. 308 Tidlig i august 1897 fikk så distriktsingeniør Krefting i
Trondhjemske Brigade beskjed fra den norske ingeniørgeneralen, Karl Hansen, om at Elliot
og ytterligere to svenske ingeniøroffiserer ønsket å inspisere Agdenes. 309 Hansen ga Krefting
beskjed om at de svenske offiserene skulle slippes inn på festningsanlegget, men den
forestående stortingsvalgkampen satte Krefting i en klemme mellom ingeniørgeneralens
ønsker og Venstres misbilligelse mot at svenske offiserer fikk tilgang til norske anlegg. Den
unionspolitiske situasjonen var dessuten i følge Krefting svært spent i det nordenfjeldske i
forbindelse med det forestående stortingsvalget. 310 Det hjalp neppe at Jacob Lindboe, som
hadde fremsatt kritikken mot Olssøn i Stortinget året før, hadde Trondhjem og Levanger som
valgkrets. 311 Krefting fikk dermed valget mellom å følge sin overordnedes ønsker og dermed
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føle følgene for ”landsforræderi” fra ”en anden Kant”, eller pådra seg ingeniørgeneralens
vrede ved å ikke slippe de svenske offiserene inn på festningsanlegget. 312
Wilhelm Olssøn hadde som forsvarsminister det egentlige ansvaret for at Krefting var
satt i klemmen. Olssøn var på sin side også i en presset situasjon, klemt mellom kongens
ønske og de unionsfiendtlige strømningene i Venstre. Med Lindboes og Løvlands kritikk i
friskt minne var han klar over at det ville gi agitasjonsstoff til Venstres unionsfiendtlige
fraksjoner hvis han tillot svenske offiserer å inspisere Agdenes. Samtidig ville kongen bli
rasende hvis han ikke ga de svenske offiserene tillatelse. 313 Olssøn løste det hele for sin egen
del ved å nekte å gi de svenske offiserene offisiell tillatelse til å inspisere bygningsarbeidene,
”[…] ty deraf kunde göras ett stort val-nummer i høst ock kanske riksrätt vid nästa Storting!!”
Han våget allikevel ikke å avvise de svenske offiserene, og foreslo derfor at de kunne reise
som turister og bare ” […] kasta en blick på [Kreftings] arbeter.” General Elliot ønsket å
kansellere hele turen, men kong Oscar insisterte på at besøket ble gjennomført, hvilket kan
tyde på at kongen også så det hele som en prinsippsak. Krefting fikk derfor den lite
misunnelsesverdige oppgaven å tilrettelegge for besøket på ”klokaste – och omärkligaste
sätt.” 314 Også artillerikaptein Georg Stang, for tiden kommandant for artilleridetasjementet
ved Agdenes, hadde hørt om den forestående inspeksjonen. Ved henvendelse til
kommanderende general fikk han beskjed om at han fikk ”handle efter Konduite”, hvilket fikk
Krefting til bittert å konstatere at ansvaret skulle ”fæigt læsses over paa Kapt. Stang og paa
mig.” 315
Krefting fikk beskjed om at general Elliot og major Bergman skulle ankomme
Trondhjem den 6. august. Han henvendte seg derfor i fortvilelse til sjefen for Trondhjemske
Brigade, Alexander Bretteville Øvergaard. 316 Øvergaard svarte at han ikke hadde hørt noe om
besøket, men at han fant det heldigst om de svenske offiserene kunne holdes unna Agdenes.
Trolig var unionsvennlige Øvergaard av den meningen at det var best å unnlate å gi Venstre
agitasjonsstoff før stortingsvalget. 317 Han kunne derimot ikke gi ordre til verken det ene eller
det andre, siden alt vedrørende Agdenes på daværende tidspunkt lå utenfor hans
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kommandomyndighet. 318 Dette var trolig også årsaken til at Øvergaard ikke hadde blitt
informert om det forestående svenske besøket.
Da de svenske offiserene ankom Trondhjem måtte Krefting så pent som mulig forklare
at ”[…] de ikke kunde komme i land paa Hysnæs. Der var militær Besætning og
Kommandant, som ikke vilde tilstede Adgang.” 319 Hvorvidt det var Georg Stang selv eller
fungerende kommandant, premierløitnant Henrik E. Handberg, som til syvende og sist nektet
de svenske offiserne adgang vites ikke. 320 Krefting måtte nøye seg med å be de svenske
offiserene på middag, hvor han også fikk overtalt Øvergaard til å komme. 321 Alt Krefting
kunne gjøre var å låne de svenske offiserene et kart over Agdenes, før de så gikk ombord i
Bergensbåten i ellevetiden om kvelden. 322 Derfra fikk de neppe sett mye av Agdenes da båten
passerte i nattemørket. Både Elliot og Bergman viste allikevel forståelse for klemmen
Krefting var satt i, og Bergman brevvekslet endog med Krefting i etterkant av
unionsoppløsningen. 323 Forståelse viste derimot ikke ingeniørgeneral Hansen, som hadde en
høy stjerne hos kongen. I følge Krefting selv ble han lagt for hat av Hansen etter det
mislykkede besøket, noe som forsuret det videre samarbeidet mellom de to. 324
Venstres prinsipielle motvilje mot ”samrøre” mellom norsk og svensk krigsmakt lå
bak at Agdenes ble trukket inn i unionsstriden. 325 Denne motviljen strakk seg tilbake til Johan
Sverdrups tid som forsvarsminister på midten av 1880-tallet. Etter Lindboes og Løvlands
kritikk mot Olssøn i Stortinget våren 1896, ble spørsmålet om den svenske kongens rett til å
kommandere svenske offiserer til norske militære installasjoner en prinsippsak for Venstre.
Striden om den svenske inspeksjonen av Agdenes hadde derfor ikke rot i militærstrategiske
vurderinger. Riktignok hadde enkelte representanter i Riksdagen i 1895 gitt uttrykk for at en
318
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blokade av Trondhjemsfjorden kunne være et effektivt militært tiltak mot Norge, men i
utgangspunktet ville ikke Agdenes få noen utstrakt verdi i en krig mellom Norge og Sverige.
Striden i august 1897 viste imidlertid at unionskonflikten hadde begynt å gjøre seg gjeldende
militære forhold i Trøndelag
I all hovedsak var Agdenes ferdigbygget i 1898, selv om de siste kanonene ikke ble
montert før i 1900. Vi skal i det følgende se hvilken innvirkning festningen fikk på
forsvarstenkningen i Trøndelag. Ble forsvarsfokuset flyttet mot andre områder i Trøndelag
som følge av at Trondhjemsfjorden i utgangspunktet ble regnet som stengt?

Fortsatt årvåkenhet mot sjøen
Troen på at festningsanleggene ved Agdenes ville klare å stoppe en fiendtlig flåtestyrke later
til å ha vært sterk blant norske offiserer. Så lenge Trondhjemsfjordens innløp var stengt for
fienden, var kommunikasjons- og forsyningsforholdene i Trøndelag ansett som sikret. I alle
fall så lenge jernbaneforbindelsen til Kristiania kunne opprettholdes.
Spørsmålet om hvordan artilleriet og marinen skulle samvirke ble naturligvis
aktualisert i forbindelse med byggingen av kystfestningene. Nedleggelsen av Trøndelag
marinedistrikt i 1896 kan tolkes dithen at Trondhjemsfjorden var regnet som sikret selv uten
marinefartøyer. I en artikkel i Norsk Militært Tidsskrift i 1896 ble det dessuten langt på vei
hevdet at kystfestningene med sitt overlegne artilleri kunne stanse en fiendtlig flåte uten støtte
fra marinefartøyer. 326 Også Georg Stang argumenterte for dette, men understreket allikevel
marinefartøyers betydning for å hindre blokade. 327 Derfor var han ikke nødvendigvis
avvisende til at marinen skulle ha en rolle i forsvaret av Trondhjemsfjordens innløp, men i
bunn og grunn forutsatte han at Agdenes festning ville kunne besørge dette forsvaret selv.
Det later til at tanken om Agdenes’ uavhengighet av marinen hadde solid rotfeste blant
norske hæroffiserer. 328 Fordelingsplaner for marinefartøyer til Agdenes kom, som vi har sett, i
stand først etter århundreskiftet. Dessuten fikk trøndelagskysten liten prioritet i marinens
planer sammenlignet med forsvaret av Kristianiafjorden. 329 Det kan derfor langt på vei hevdes
at Agdenes ble forutsatt å stenge Trondhjemsfjorden uten særlig støtte fra marinefartøyer.
Marinens begrensede rolle under de militære beredskapstiltakene i 1905 viser dette. 330
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Ikke på noe tidspunkt ble det øvet eller utarbeidet detaljerte planer for samvirke
mellom hær og marine i forsvaret av Trondhjemsfjorden. Mangelen på samhandling mellom
marine og hær var riktignok ikke et særfenomen i Norge. Selv i Sverige kom ikke
fellesplanlegging mellom de forskjellige forsvarsgrenene i vesentlig grad i stand før på 1930tallet. 331 I Norge ble det for den saks skyld heller ikke lagt opp til noe organisatorisk eller
administrativt samarbeid mellom hæren og marinen. Forsvarsdepartementets arme- og
marinestyrelsene var adskilte, og det forekom heller ikke noe nært samarbeid mellom hærens
og marinens generalstaber. 332 Sistnevnte ble forøvrig opprettet først i 1899. For Trøndelags
del kommer i tillegg at marinen etter 1896 i fredstid verken hadde tilgjengelig materiell eller
organisasjon slik at det kunne øves og planlegges sammen med hæren.
De aller fleste militære øvelser avholdt i Trøndelag etter 1898 forutsatte at Agdenes
ville makte å stanse enhver angriper. I stedet for i stedet å rette fokuset mot grensen til
Jämtland, begynte man allikevel både i Trondhjemske Brigade og generalstaben å vurdere
andre plausible landgangspunkter for en fiendtlige tropper. Forestillingen om en trussel fra
sjøen var dermed fortsatt dominerende. Noen konkrete forsvarsplaner ble allikevel ikke lagt,
og således forble militær øvelsesvirksomhet den viktigste referanserammen for hvordan de
norske forsvarskreftene var tenkt å opptre i krigstilfelle.
Et uttrykk for oppfatningen av at Agdenes festning var umulig å forsere kom i
Trondhjemske Brigades første befalsøvelse, avholdt i juni 1898. 333 Brigadesjef Øvergaard,
assistert av generalstabskaptein Thomas Knoff, forutsatte at en fiendtlig transportflåte var blitt
avvist ved Agdenes, og dermed tvunget til å søke i retning Namsenfjorden. 334
Forsvarskommisjonen av 1891 hadde også utpekt Namsenfjorden som et mulig mål for en
fiendtlig amfibieoperasjon, så Øvergaards forutsetning var ikke et tidligere utenkt scenario. I
øvelsen ble det forutsatt at en mindre fiendtlig styrke gikk iland ved Namdalseidet, hvortil
Trondhjemske kombinerte linjebrigade ble sendt til forsvar. Dette hadde to implikasjoner:
over land, men allikevel vitner det om en tro på at Agdenes festning ville makte å holde eventuelle svenske
krigsskip ute av Trondhjemsfjorden.
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angrepet var av begrenset omfang og det faktum at Trondhjemske kombinerte linjebrigade ble
forutsatt brukt til forsvaret av selve Trøndelag viser at tanken om en norsk unionskontingent
var lagt på is.
Også Trondhjemske Brigades befalsøvelser i henholdsvis 1900 og 1902 hadde angrep
fra sjøen som forutsetning. Ved begge anledninger ble det forutsatt at ingen fiendtlig styrke
ville makte å forsere Agdenes. 335 I øvelsen i 1900 ble det forutsatt at en ”stormagt” rettet et
”pludselig angreb” mot de forente riker, med en stor styrke dirigert mot Sverige og en flåte
med landgangstropper dirigert mot Trøndelag. Da denne ble avvist ved Agdenes, ble den
forutsatt å sette iland sine styrker fra Hemnefjorden lenger sør, hvor Trondhjemske
linjebrigade ble tiltenkt som forsvarsstyrke. Selv om man i øvelsene altså ikke forutsatte
disponering av noen unionskontingent i Sverige, var man fortsatt av den oppfatning av at et
angrep mot Trøndelag sannsynligvis ville ha sammenheng med et angrep mot Nord-Sverige.
Befalsøvelsen i 1902 var en gjentagelse av øvelsen fra 1898, ved at det ble forutsatt at
Agdenes befestninger tvang fienden til å gjøre landgang i Lyngenfjorden i Nord-Trøndelag. 336
Også i brigadens befalsøvelse i 1903 ble det forutsatt at Agdenes ville tvinge en fiendtlig flåte
tilhørende ”en stormagt” til å søke mot andre fjorder i Trøndelag og igjen ble det forutsatt at
et angrep fra sjøen mot Trøndelag ville ha sammenheng med et angrep mot Sverige. 337
Brigadens befalsøvelser viser dermed at angrep fra sjøen var den dominerende forestillingen
for Trøndelags del, og at et slik angrep kunne henge sammen med et angrep mot Sverige.
Representasjonen fra generalstaben i øvelsene viser at dette synet ikke bare begrenset seg til
Trondhjemske Brigades ledende offiserer. 338
Også andre militærmanøvre viste at troen på Agdenes og frykten for sjøangrep var
rådende i Trøndelag. Generalstabsøvelsen som ble avholdt i Trøndelag i 1901 hadde som
strategisk forutsetning at fiendtlige panserfartøyer hadde blitt ”alvorlig afvist” ved Agdenes,
med det resultat at angriperen hadde landsatt styrker fra Hemnefjorden. 339 Generalstabssjef og
venstremann Hakon Hansen sto bak forutsetningen, som også stadfestet at angrepet mot
Trøndelag kom samtidig med et angrep mot Sør-Norge. I så måte avvek øvelsens forutsetning
fra det tradisjonelle synet på Trøndelags sammenheng med forsvaret av Nord-Sverige.
Samtidig er det ikke umulig at forutsetningen hadde en forbindelse med uenigheter Hansen
hadde med kommanderende general L’orange. 340 Også en stor felttjenesteøvelse avholdt i
Nord-Trøndelag høsten 1901, gikk under forutsetning av at et fiendtlig angrep kom fra
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sjøen. 341 Agdenes ble igjen forutsatt å stoppe den fiendtlige landgangsflåten, som derfor ble
tvunget til å søke i retning Namsenfjorden.
Den forutsatte sperringen av Trondhjemsfjorden medførte altså at man på fagmilitært
hold begynte å vurdere andre mulige landgangspunkter. Noe nevneverdig fokus ble ikke viet
muligheten for angrep fra Jämtland. Imidlertid ga befestningen av Trondhjemsfjorden
Stortingets venstreflertall bevilgningsrom for militære tiltak mot øst. Det er lite trolig at dette
ville vært mulig hvis Trondhjemsfjorden fortsatt hadde ligget ubeskyttet. Tross i at det
fagmilitære fokuset i overveiende grad var mot sjøen var selv unionsvennlige offiserer mer
enn villige til å akseptere pengebevilgninger fra Stortinget som i venstrepolitikernes øyne var
avsett til forsvarsanlegg mot Sverige.

Kapittel 5 – Østvendt opprustning
Befestningen av Norges østgrense begynte ikke med grensefestningene Ørje, Dingsrud,
Kongsvinger og Fredriksten i 1901. Mindre festningsanlegg hadde innen den tid blitt anlagt
både i Smaalenene og Trøndelag. Initiativet til festningen mot øst i Trøndelag kom fra
regjeringen Steen og ikke fra fagmilitært hold. Allikevel argumenterte konservative generaler
for at festningen ikke var ment mot Sverige. Vi skal se hvordan dette – sammen med en
kompromissløsning mellom kongen og regjeringen – bidro til at et mindre festningsverk med
kanonene vendt mot øst ble bygget i Stjørdalen. Dessuten skal vi undersøke hvorfor dette
festningsverket var ubetydelig i forhold til både Agdenes og festningene på Østlandet.

Skanser mot øst
”Befæstningssagen i det Nordenfjeldske har voldt mig Sorg og Bryderi.”, klaget Kong Oscar i
slutten av juni 1899 til sjefen for hofforvaltningen i Kristiania, Theodor Chr. Frølich. 342
Klagen hadde et helt års foranledning. I det ekstraordinære forsvarsbudsjettet i mai 1898
hadde Stortinget vedtatt en bevilgning på kr 70 000 til såkalte ”passagére Befæstninger” på
østsiden av Kristianiafjorden. 343 I stortingsproposisjonen ble det forsiktig antydet at ”[…] der
selvfølgelig ikke er Spørgsmaal om Anlæg af permanente Befæstninger, men alene om
enkelte Anlæg, nærmest beregnende paa at tjene som Støtte for Feltarmeen.” 344 Allikevel var
det ikke til å komme fra at slike anlegg ville være ment mot angrep fra øst.
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Bevilgningen virket uskyldig nok og var såpass godt kamuflert at den passerte uten
protester fra kongen. I slutten av desember var imidlertid kongen imidlertid rasende over
festningsplanene. Den norske statsministeren i Stockholm, Otto Blehr, skrev til statsminister
Johannes Steen i Kristiania at ”[v]i oplyste om Bevilgningen af de 70 000 og at det vel var
derom Sagen dreiede sig. Men dermed var han ikke tilfreds.” 345 Kongens raseri kom fordi han
følte seg ført bak lyset og fordi anleggene uten tvil var tenkt rettet mot øst. Det var bevilget
300 000 kroner til innkjøp av nytt hurtigskytende artilleri til de planlagte stillingene, som
skulle betjenes av feltartilleriets landstorm. 346 Kongen begynte å mistenke at Norge rustet opp
mot Sverige og fra nyttår 1899 leste han stortingsdokumentene med stor mistenksomhet.
Høsten 1898 hadde generalstaben utredet mulige plasseringer av anleggene på
Østlandet, men kongen ga uttrykk for at han skulle sørge for at festningene aldri ble
bygget. 347 Det ble med ordene. Våren og sommeren 1899 startet arbeidet med mindre
batterier ved blant annet Kragerøya utenfor Fredrikstad, Langnes ved Spydeberg og ved
Sarpsborg, som del av den såkalte Glommenlinjen. 348 Dessuten ble den såkalte
Befæstningskomiteen for sikring af tilgangene til Kristiania nedsatt i april 1899. 349 Komiteens
innstilling resulterte to år senere i stortingsvedtaket om oppføringen av de såkalte
grensefestningene på Østlandet. 350
Byggingen av østvendte forsvarsstillinger langs den såkalte Glommenlinjen
foranlediget Oscars voldsomme reaksjon da han tidlig i juni 1899 ble gjort kjent med at det
også ble syslet med planer for ”passagére Skandser” i Stjørdalen. 351 Ikke bare signaliserte
planene at det ikke ene og alene var Kristiania som skulle sikres mot angrep fra øst; kong
Oscar mistenkte i tillegg at han igjen ble holdt utenfor regjeringens planer.
Kongens mistanke var ikke grunnløs. Den 2. mai la regjeringen frem sin proposisjon
til ekstraordinært forsvarsbudsjett. 352 I proposisjonens første post ble det foreslått ytterligere
100 000 kroner til fire hurtigskytende kanoner for feltartilleriets landstorm, med henvisning til
de 300 000 kronene som ble bevilget året før. Øyensynlig forsøkte regjeringen å få det til å
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virke som det foreslåtte ekstra skytset var ment til ytterligere bestykning av anleggene som
allerede var under bygging. Det var derimot ikke tilfelle, for post 2 i proposisjonen foreslo
posisjonsskyts til ytterligere bestykning av ”Befæstningerne paa Fjordens Østside.” 353
Allikevel ble det ikke nevnt noe om hvor regjeringen aktet å forlegge de fire kanonene i
proposisjonens første post, annet enn at det i en fotnote ble henvist til ”[…] den trykte
fuldstændige Fremstilling” for ”[…] denne og de følgende poster […].” 354 Alle signaler tydet
allikevel på at regjeringen så for seg at kanonene skulle monteres andre steder enn på
Østlandet. Kamuflasjen i proposisjonen var ikke vanntett, men god nok til at
kronprinsregenten ikke fattet mistanke. Den 4. mai godkjente han proposisjonen, som
rutinemessig ble oversendt Stortingets militærkomité for å bearbeides til innstilling.
En stortingsrepresentant fra Høire fattet imidlertid mistanke da han leste
proposisjonen. I en interpellasjon 10. mai uttalte C. J. Michelet at det var uheldig å fremlegge
et såpass omfattende forslag til ekstraordinært forsvarsbudsjett så sent i stortingssesjonen, et
forslag som også inkluderte nærmere åtte millioner kroner til nye panserskip.
Forsvarsminister Holst svarte avvergende at han ikke så budsjettforslaget som spesielt
dramatisk, men Michelet ga seg ikke med det: ”[…] jeg tror, at netop det, at disse af hr.
statsraaden karakteriseres som mindre betydelige ting, giver denne forsamling al mulig
opfordring til at se nøie efter.” 355 Holst innrømmet at spørsmålet om hurtigskytende kanoner
for både landstormen og linjen var en betydelig sak, men unnskyldte seg samtidig med at
forsvarsdepartementet hadde hatt liten tid til forberedelser. Michelet så ingen grunn til å stille
flere spørsmål og det virker ikke som hans interpellasjon ga andre representanter mistanke.
Holst må ha følt seg sikker på at budsjettet ville bli vedtatt av Stortinget. Den 18. mai
utgikk det skriv fra Forsvarsdepartementet til Armekommandoen om at det ville bli bevilget
midler til ”landstormskanoner nordenfjelds”. 356 Armekommandoen informerte
ingeniørgeneral Hansen dagen etter, samtidig som Trondhjemske Brigade ble bedt om å
innkomme med ”[…] forslag til batteriernes placement.” 357
Militærkomiteens innstilling forelå imidlertid først den 20. mai. Foruten kr. 100 000 til
nye landstormskanoner, påpekte komiteen at ”[i] skrivelse af 19de d.m. har departementet
imidlertid paa foranledning oplyst, at udgifterne ved anlæg af de passagere befæstninger, hvor
de heromhandlede samt en del ældre kanoner fortrinsvis vil blive at anbringe, vil beløbe sig til
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kr. 50 000 […].” 358 Det kom dermed for dagen at det skulle bygges nye anlegg for kanonene,
men disse anleggenes tenkte beliggenhet ble ikke nevnt i innstillingen. Forsvarsdepartementet
må dessuten ha hatt hastverk, for kostnadsoverslaget for de påtenkte festningsanleggene ble
gjort uten utredning fra verken generalstaben eller Trondhjemske Brigade – brigaden hadde til
alt overmål fått beskjed først dagen før Militærkomiteens innstilling forelå.
Det er mulig at departementet allerede hadde utredet anleggenes beliggenhet
underhånden, eller at de foreslåtte 50 000 bare var et grovt kostnadsanslag. Det meste tyder på
sistnevnte. Beskjedene til generalstaben og Trondhjemske Brigade om å utrede anleggenes
beliggenhet ville ikke vært nødvendige hvis plasseringen allerede var bestemt og utredet av
departementet. Derfor kan det virke som departementet var oppsatt på at skulle bygges
festningsanlegg i Trøndelag mot øst, men at Trondhjemske Brigade og generalstaben ble holdt
utenfor inntil kronprinsregenten hadde signert proposisjonen, for å unngå at unionsvennlige
offiserer på forhånd informerte kronprins Gustaf om regjeringens planer. En liten
dekkoperasjon ble forøvrig også gjort i militærkomiteens innstilling. De foreslåtte ekstra
50 000 til de nye anleggene ble utelatt fra innstillingens innledningsvise skjematiske oversikt,
trolig for at ingen skulle fatte mistanke ved første øyekast. 359 Tross i Michelets
mistenksomhet to uker tidligere vedtok et enstemmig Storting det ekstraordinære
forsvarsbudsjettet den 25. mai. Det ble ikke hevet noen kritiske røster mot de 50 000 ekstra
kronene militærkomiteen hadde lagt til i forhold til stortingsproposisjonen.360
I begynnelsen av juni fant imidlertid Kong Oscar, som i mai hadde vært i
rekonvalesens etter sykdom, ut om de nye festningsplanene. Han henvendte seg umiddelbart
til forsvarsminister Holst med krav om å bli underrettet om hva som foregikk. 361 Kongen fikk
til svar at plasseringen av ”2 smaa Værker” i Trøndelag fortsatt var under utredning av
brigadesjefen. 362 Samtidig fremholdt Holst at kongen gjerne måtte få innsyn i saken så fort et
konkret forslag til plassering forelå, men at han anså det som uheldig ”[…] fra hvilken Side
man ser det” å måtte forkynne dette i foredrags form for kongen. Dessuten, understreket
Holst, kunne uansett ikke Sverige nekte Norge å forsvare seg mot øst, siden man i Norge
alltid hadde tatt høyde for at en fiende kunne angripe Norge gjennom Sverige. 363
Holst visste trolig at dette var utdaterte trusselforestillinger for Trøndelags del. Kong
Oscar var i alle fall klar over det, gitt de svenske planene for forsvar i selve Norrbotten. Syrlig
svarte kongen derfor at han bare kunne gå med på skanser i Trøndelag hvis de utelukkende
var ment som en foranstaltning mot andre enn Sverige. Han påpekte også at forsvarstiltak var
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betinget av muligheten for angrep og at Holst like godt som han selv visste at Sverige ikke
hadde noen planer om å angripe Norge. 364 På den måten forsøkte Oscar å eliminere alle
militærstrategiske grunner for festningsanlegg i Stjørdalen, uten at Holst later til å ha latt seg
affisere. Riktignok hadde det ikke blitt eksplisitt fremhevet fra regjeringens side at de vedtatte
skansene i Trøndelag skulle være mot øst, men i lys av de påbegynte anleggene i Smaalenene
la kongen sammen to og to. Dessuten ville regjeringen neppe ha tåkelagt sine intensjoner hvis
den ikke hadde syslet med planer for et anlegg som ville virke provoserende mot Sverige.
I mellomtiden hadde Otto Blehr begynt å bli skeptisk til hemmelighetskremmeriet. I et
brev til Steen anførte han at det uansett var ”rigtigst og heldigst, at Kongen faar vide paa
Forhaand, hvor Skandserne skal ligge”, ikke minst for å unngå unødvendig svensk
opphisselse og agitasjon. 365 Blehr hadde i friskt minne vårens mishagsytringer i svensk presse
om hva som ble oppfattet som hemmelige norske rustninger. 366 I et brev til Holst av 18. juni
insisterte Oscar på sin side igjen på at spørsmålet om skansene i Trøndelag måtte utsettes
fordi ”[e]ndnu foreligger jo klarligen al Grund for mig til Udsættelse, da du ikke engang selv,
saavidt jeg ret forstaar dit Brev, i dette Øieblik ved, hvor de antydede Forskansninger skal
lægges, og hvor hen deres Fronter tænkes rættede!” 367 Dette vitner om at
stortingsbevilgningen ikke gikk hånd i hånd med fagmilitære vurderinger og utredninger.
Spørsmålet om skansene i Stjørdalen ble til slutt løst som en kompromissløsning
mellom kongen og regjeringen. Dessuten sa selv ikke konservative og unionsvennlige norske
offiserer nei takk til forsvarsbevilgninger etter de magre årene frem mot 1895, selv om de sett
med stortingsflertallets øyne kunne være tenkt mot Sverige.
Skansespørsmålet kom samtidig med den såkalte ”generalstriden” som fulgte i
kjølvannet av omorganisering av den norske forsvarsledelsen. 368 Stillingen som
generalstabssjef og kommanderende general hadde vært slått sammen under Hans Peter
L’oranges ledelse etter at Carl Georg With gikk av som kommanderende general i 1897.
Omorganiseringen medførte at disse to stillingene nå skulle skilles. Kongen ønsket at sin
betrodde venn L’orange skulle fortsette i stillingen som kommanderende general, mens
regjeringen etter en del intern tautrekking hadde samlet seg om tidligere forsvarsminister
Wilhelm Olssøn. 369 Den 25. juni skrev Blehr til Steen at
Spørgsmaalet om kommanderende General staar fremdeles i den Stilling, at Kongen
absolut fastholder L’orange. Dette gjentog han atter i dag Statsraadsafdelingens
Overvær. Hvis man imidlertid vil føie ham i denne Henseende, er han villig til at
tage Børresen til Admiral og opgive Modstanden mod Sig. Ibsen, ligesom han antog,
at Skandserne ikke vilde volde nogen Vanskelighed. Men han vil have alle disse
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Spørgsmaal behandlet samtidigt. Han betragter altsaa det hele som et Slags
Kompromis.” 370

”Skandserne” Blehr henviste til var de planlagte batteriene i Trøndelag. L’orange hadde vært i
fortløpende kontakt med kongen i forbindelse med generalstriden. Dessuten hadde han blitt
kontaktet av Oscar i midten av juni i forbindelse med festningsplanene i Trøndelag. 371
L’orange fikk trolig vite om kongens kompromissforslag, og må ha øynet muligheten til en
løsning på både generalstriden og skansestriden. Den 28. juni skrev han til Oscar at
Det har været og vil fremdeles være mine Bestræbelser at virke til, at hva der
bevilges og gjøres kan komme det fælles Forsvar til gode, og jeg gjør kun, hvad jeg
mener tjener mit Fædrelands velforstaaede Interesse, naar jeg under dette Arbeide
altid søger at afvende en Benyttelse af Midlerne til Foranstaltninger, som med Rette
kan siges at være Udfordrende mod Broderlandet. 372

L’orange forsøkte å ta brodden av skansespørsmålet ved å understreke at skansene kunne
komme det felles unionsforsvaret til gode, samtidig som han beklaget agitasjonen mot Sverige
som var blitt ført i Norge etter 1895. L’oranges ytringer må ha beroliget Oscar, samtidig som
også kongen må ha sett en mulighet til å få flere betente saker ut av verden. Til Frølich skrev
han den 29. juni at
Befæstningssagen i det Nordenfjeldske har voldt mig Sorg og Bryderi. [General]
Øvergaards mangel på hendsynsfuld indsigt under den n.v. situation har overrasket
og bedrøvet mig. Men taket [sic] være L’orange er det værste ryddet af Vejen. 373

Generalstriden var allikevel ikke avgjort ennå. Det var heller ikke spørsmålene om Jakob
Børresens kandidatur som sjef for admiralstaben og Sigurd Ibsens kandidatur til sjefsstillingen
i det nyopprettede indredepartementet. Blehr var ikke helt uvillig til hestehandelen Oscar
hadde foreslått tidligere, men Steen var mer skeptisk. 374 Da det begynte å lukte
regjeringskrise av saken, fremholdt Blehr at følgene av et regjeringsskifte kunne smake verre
enn å måtte akseptere L’orange som kommanderende general. Resultatet ble at Steen og Holst
dro til Stockholm for å forhandle med kongen om kompromissforslaget. 375 Enighet ble
oppnådd, og dermed kunne Armekommandoen den 6. juli opplyse om at det
I forbindelse med skrivelse herfra av 19. mai dette Aar meddeles ifølge modtagen
Underretning, at Forsvarsdepartementet – efterat det extraordinaire Budget naadigst
er befalet tagen tilfølge og Forsvarsdepartementet er bemyndiget til at træffe de
Forføininger, som er nødvendige til Bevilgningernes Gjennemførelse – har bifaldt,
at de passagere Befæstninger i det Trondhjemske, hvortil Bevilgning er givet paa
nævnte Budget, lægges bag Stjørdalselven i Hensigt at beherske derværende Vei- og
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Jernbaneknudepunkt. Hr. Generalinspektøren anmodes om snarest at indkomme med
detaljeret Plan for Batteriernes Anlæg, forat Arbeidet kan udføres i sommer. 376

Dagen etter fikk Øvergaard beskjed om å fortsette rekognoseringene i Stjørdalen sammen
med distriktsingeniøren. 377 L’orange ble på sin side formelt utnevnt til kommanderende
general 11. juli, samme dag som Jakob Børresen ble utnevnt til sjef for admiralstaben. 378 I
tillegg hadde allerede Sigurd Ibsen 1. juli blitt utnevnt til ekspedisjonssjef for
indredepartementet. 379 Dermed var kompromissforslaget kongen hadde skissert den 25. juni
blitt realisert. Festningsspørsmålet i Trøndelag er derfor også en glemt brikke i både
generalstriden og striden om Sigurd Ibsen og Jacob Børresen.
Hvordan kan det ha seg at unionsvennlige offiserer som L’orange og brigadesjef
Øvergaard på militærstrategisk grunnlag kunne gå med på skansene? L’orange sluttet trolig
først og fremst opp om skansene på grunn av kompromissutsiktene i generalstriden. Samtidig
holdt han muligheten åpen, om enn i indirekte vendinger, for at skansene kunne komme det
felles unionsforsvaret til gode. Tanken må ha vært at en unionshær kunne komme til å måtte
gjøre retrett gjennom Jämtland, en mulighet Otto Nyquist hadde nevnt som et ekstremtilfelle
fem år tidligere. I et forslag til nyordning av den norske hæren våren 1900, holdt L’orange
ved at Trøndelag kunne angripes fra øst, uten at han hadde Sverige i tankene av den grunn. 380
Øvergaard hadde pådratt seg kongens vrede i forbindelse med utredningen av
skansene. Den unionsvennlige Øvergaard hadde aldri tidligere foretatt seg noe som kunne late
til å ha brodd mot unionspartneren. 381 Han var imidlertid ikke nødvendigvis helt blottet for
”hendsynsfuld indsigt”, slik kongen hadde anklaget han for. I Trondhjemske Brigades
befalsøvelse i juni 1899 formulerte han, assistert av den like unionsvennlige kapteinen
Thomas Knoff fra generalstaben, 382 følgende strategiske forutsetning:
Under en krig mellem de Forenede Riger og en Stormagt, der har landsat en
betydelig Styrke i Mellem- og Syd-Sverige, er en af alle vaabenarter sammensat
division trængt frem til Östersund. […] Indløbet til Trondhjemsfjorden blokkeres af
en sterk Flaade hvorfra landgangsforsøg har været foretaget paa begge sider af
fjorden. 383

Øyensynlig ønsket Øvergaard å understreke at han på ingen måte så forsvarsforanstaltninger
mot øst som rettet mot Sverige og at han på sin side ikke så det som utenkelig at Russland
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kunne angripe Trøndelag gjennom Jämtland. Forutsetningen tilkjennega dessuten kontinuitet i
forhold til sammenhengen mellom et angrep mot Trøndelag fra sjøen og mot Sverige.
Øvelsen ble brukt av Øvergaard til å utrede plasseringen av de vedtatte skansene. 384
Av den grunn var også stridsøvelser med fokus på forsvaret av Stjørdalen øvelsens
hovedpunkt. Selv om Øvergaard i sin rapport fra øvelsen ingen steder fremhevet noe behov
for faste kanonstillinger i Stjørdalen, var det samtidig klart at slike stillinger neppe ville være
noen ulempe mot en fiende som kom østfra. Rapportens kontroversielle punkt var allikevel
spørsmålet om muligheten for angrep mot Trøndelag fra Jämtland.
Hvorvidt kong Oscar noen gang leste rapporten fra øvelsen vites ikke, men han hadde
full tilgang til den gjennom generalstabens bibliotek. 385 I så måte kan det tenkes at Øvergaard
delvis tenkte øvelsens strategiske forutsetning som en forklaring overfor kongen. Samtidig er
det mulig at Øvergaard oppriktig trodde på muligheten for at en stormakt kunne angripe
Trøndelag gjennom Jämtland. Hans ansvar som offiser var jo å holde seg inneforstått med
ethvert tenkelig krigstilfelle. På den annen side må Øvergaard ha hatt kunnskap om de
svenske forsvarsplanene mot et russisk angrep mot Norrland. Dette fratok naturligvis ikke
Øvergaard fra ansvaret for å allikevel ta høyde for at angriperen kunne nå Jämtland og derfra
gå mot Trøndelag, selv om han åpenbart må ha innsett de uheldige unionspolitiske
implikasjonene dette innebar. Kongens misnøye med Øvergaard ble da heller ikke av
langvarig art. Øvergaards unionsvennlighet ble priset av L’orange i et brev til kongen i
november 1899, med henvisning til at Øvergaard hadde ”[…] fuld Erkjendelse af den
Betydning, som nærmere Berørelse og Bekjendtskab mellem Befalingsmænd af de to Armeer
unægtelig maa tillæges”. 386 Frem mot sin pensjonsavgang ble dessuten Øvergaard flere
ganger dekorert av kongen. 387
Som en annen forklaring på at norske konservative generaler ikke satte seg til
motverge mot et festningsanlegg rettet mot Sverige, kan det hevdes at de var fornøyde så
lenge militærmakten ble avsett med stortingsbevilgninger. Historikeren Roald Berg hevder at
”[o]gså de konge- og unionslojale offiserene hilste økte forsvarsmidler velkommen, selv om
bevilgningene ble utløst av antiunionelle argumenter i Stortinget.” 388 Dermed kan man se to
parallelle trusselforestillinger bak bevilgningene til anlegget i Stjørdalen og for den saks skyld
andre norske festninger mot øst. I de unionsvennlige delene av offiserskorpset så man for seg
at anleggene i et gitt tilfelle kunne komme til nytte – noe angrep av svenske hærkrefter regnet
de uansett ikke med. Hovedhensikten var uansett at forsvaret ble avsett med pengemidler. På
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den politiske venstresiden, og de unionsfiendtlige fraksjonene av offiserskorpset, regnet man
derimot med de norske anleggene mot øst som direkte rettet mot Sverige. Dette var Georg
Stangs tanke bak grensefestningene på Østlandet og det er all grunn til å tro at det også var
regjeringen Steens tanke i forbindelse med skansene i Trøndelag.
Festningsanlegget i Stjørdalen kom som følge av initiativ fra regjeringshold. Det
hadde ikke blitt fremsatt fagmilitære argumenter for et slik anlegg, hvis man ser bort fra
Sentralkommisjonens ønske fra 1836 om skanser i Værdalen. Derimot hadde det vært
betydelig fagmilitær agitasjon for befestning av Trondhjemsfjorden. Samtidig gjorde trolig
Agdenes befestninger det mulig å bevilge penger til skanser i Stjørdalen. Det er lite trolig at
en slik bevilgningen hadde vært mulig hvis Trondhjemsfjorden fortsatt lå åpen. Derfor kan det
hevdes at bevilgningen til Agdenes ga venstrepolitikere albuerom til å fokusere på forsvaret
av Trøndelag mot øst, mens man på fagmilitært hold i stedet primært begynte å forestille seg
muligheten for andre tenkelige landgangspunkter.
Batteriene i Stjørdalen kom i alle tilfeller ikke til å få noen sentral plass i de militære
vurderingene i Trøndelag. Til det var omlegget for omstridt rent taktisk, men det skyldes også
at et angrep fra øst ikke ble regnet som et særlig sannsynlig alternativ.

Tønsaasbatteriet
Den omfattende utrednings- og planleggingsprosessen i etterkant av bevilgningen til anlegget
i Stjørdalen vitner om et forhastet regjeringsinitiativ. Det konkrete planleggingsarbeidet
begynte i august 1899 og holdt frem utover høsten. Distriktsingeniør Krefting var ansvarlig
for planene, men konflikten med ingeniørgeneral Hansen gjorde sitt til at det oppsto
forsinkelser. Det hjalp neppe at Krefting høsten 1899 ble idømt 60 dagers festningsarrest for
nedsettende kommentarer om ingeniørgeneralen. 389
Etter mye tautrekking mellom distriktsingeniøren, ingeniørgeneralen og
forsvarsdepartementet ble det til slutt enighet om å plassere et batteri for fire hurtigskytende
7,5 cm kanoner og fire 8,4 cm kanoner på Tønsaasen i Stjørdalen. Eksklusive skyts ble
anlegget i henhold til stortingsbevilgningen beregnet til å koste snaue 50 000 kroner.390
Oppsiktsvekkende nok hadde departementet i mellomtiden bevilget ytterligere kr. 50 000 til
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skyts på Tønsaasen. 391 Skytset ble i henhold til stortingsvedtaket fra mai 1899 budsjettert på
det ekstraordinære budsjett for feltartilleriets landstorm, hvor også forsvarsdepartementet
bestemte at utgiftene til selve anlegget skulle føres – altså i alt kr. 200 000. Muligens ble de
ekstraordinære 50 000 kronene overført fra bevilgninger til nye hurtigskytende kanoner til
feltartilleriets linje eller til posisjonskanonene på Kristianiafjordens østside.
I utgangspunktet var Tønsaasen ment å dekke tilgangene til Stjørdalen både fra nord
og fra øst. Både Krefting og L’orange ønsket derfor ytterligere fire kanoner, hvilket ble avslått
av forsvarsdepartementet. 392 Trolig følte departementet at det hadde strukket seg langt nok
ved å overskride den opprinnelige stortingsbevilgningen.
På nyåret 1900 var omsider detaljplanene for batteriet i boks. Artillerigeneral
Klingenberg ga sin tilslutning, og 14. mars godkjente Forsvarsdepartementet planene for et
åtte-kanons batteri vendt mot øst, hvorfra et par kanoner til nød kunne rettes mot nord. 393
Kanoner av typen Schneider-Creuzot ble bestemt brukt etter at prøver med ulike typer nye
kanoner hadde foregått siden våren 1899. 394 Kanonene ble mottatt i juni 1900 og
Tønsaasbatteriet var dermed i all hovedsak ferdig. Uenigheter om plassering av noen
kanonskur medførte imidlertid ytterligere forsinkelser. Først 15. oktober 1901 ble anlegget
offisielt overrakt 3. Feltartillerikorps og bemannet av korpsets 8. landstormsbatteri. 395 Året
etter ble dette batteriet underlagt det nyopprettede posisjonsartilleriet. 396
Batterienes stridsverdi var omdiskutert. Allerede i Trondhjemske Brigades
befalsøvelser sommeren 1901 ble Tønsaasens svakheter påpekt. Øvelsen hadde fokus på
forsvaret av Stjørdalshalsen med støtte fra Tønsaasen og 3. feltartillerikorps’ feltkanoner.
Utkommet av øvelsen må ha sådd tvil om batteriets dugelighet, for tidlig i øvelsen ga
Øvergaard ordre om at det måtte utarbeides planer for evakuering av kanonene på Tønsaasen i
tilfelle av retrett. 397
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Distriktsingeniør Krefting fremholdt den 19. oktober 1901 – fire dager etter batteriets
offisielle åpning – at han tillot seg ”[…] at gjøre opmærksom paa, at anlægget fra et militært
standpunkt betragtet ikke kan ansees fuldstændigt, førind den høire fløi sikres.” 398 Videre
understreket Krefting at ”Tønsaasens konfiguration egner sig ikke til forsvar mod angreb fra
nord over Skatvold og Stjørdalshalsen.” Tønsaasens flanke mot nord var dermed sårbar. På
den annen side fremhevet Krefting at ”[n]aar disse stillinger bliver rigtig udnyttet vil en
tilstrækkelig styrke af forskjellige vaaben her kunne føre et ihærdigt forsvar, saalenge man er
herre paa fjorden. Fienden vil blive nødt til omgaaende bevægelser i vanskeligt terræng og
med store troppemasser, samtidig som han maa sikre sine egne kommunikationer.” 399 Riktig
utnyttelse forutsatte imidlertid at fienden ikke kom fra nord eller utflankerte batteriet.
Også kanonene var omstridte. Besk kritikk av disse kom til uttrykk i en rapport fra
Trondhjemske Brigades Distriktskommando utarbeidet etter unionsoppløsningen. 8,4 cm
kanonene ble stemplet som av ”[…] overmaade ringe betydning”, mens det for 7,5 cm
kanonenes vedkommende ble anført at det ikke ”[…] ansees rationelt her [på Tønsaasen] at
anvende kanoner, der ikke er forsynede med skjolde.” 400 Det faktum at anlegget var ubrukelig
mot nord og de ubeskyttede kanonstandene var alvorlige begrensninger av Tønsaasens
nytte. 401 I en svensk spionrapport, riktignok etter alt å dømme skrevet så sent som i 1908, ble
også Tønsaasens mangler påpekt, samtidig som det korrekt ble presisert at festningsanlegget
selv på norsk side ble ansett som av liten betydning. 402 Noen fremtredende rolle i
forsvarstenkningen i Trøndelag fikk derfor Tønsaasbatteriet ikke.

En grensefestning?
Tønsaasbatteriet kan i utgangspunktet ikke betegnes som en norsk grensefestning, i alle fall
ikke på lik linje med festningene på Østlandet som ble oppført fra 1901. Tønsaasbatteriet ble
oppført på samme tid skansene i den såkalte Glommenlinjen. Disse skansene ble også ferdige
mellom 1899 og 1901, og var ikke-permanente anlegg på Glommens østside, som først skulle
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bestykkes i krigstilfelle. 403 Felles for alle disse batteriene var at de fra 1902 ble bemannet av
posisjonsartilleriet. De var derfor ment som batterier for mobilt feltskyts. 404 Tønsaasbatteriet
var riktignok mer omfattende enn noen av batteriene i Smaalenene, men var på den annen side
underlegent festningene Ørje, Urskog, Kongsvinger og Fredrikssten. 405
Tønsaasbatteriet var allikevel en del av hva vi kan kalle det norske
grensefestningsprosjektet. Prosjektet omfattet ikke bare Ørje, Urskog, Fredriksten og
Kongsvinger, men også skansene anlagt fra og med 1899. 406 Festningsverkene på Østlandet
var ment å inngå i Glommenlinjen. Tønsaasbatteriet var naturlig nok ikke en del av denne
forsvarslinjen, men ble allikevel oppført etter samme spill fra regjeringen Steen som i
forbindelse med Glommenlinjen og på grunnlag av samme militærstrategiske argumenter.
Stortingsbevilgningene til festningsanleggene i Smaalenene og Tønsaasbatteriet
foranlediget ikke bare de senere langt større bevilgningene til grensefestningene. Den
aksepten man fikk fra både kongelig og fagmilitært hold bidro også til å gjøre
grensefestningene spiselige for unionsvennlige, siden det kunne argumenteres med at de var
ment mot en fiende som angrep Norge gjennom Sverige. Da stortingsproposisjonen med
forslaget om grensefestningene på Østlandet ble forelagt kongen i april 1901, fremholdt selv
den svenske utenriksminister Alfred Lagerheim at det jo ikke var helt sikkert at festningene
var rettet mot Sverige. 407 Siden konservative og unionsvennlige norske generaler kunne stille
seg bak vurderingene om at Norge kunne angripes gjennom Sverige, måtte dette nødvendigvis
få tyngde som militærstrategisk argumentasjon. 408 Historikeren Roald Berg har derfor et godt
poeng når han fremholder at man ikke uten videre kan si ”[…] at grensefestningene ble
påbegynt med tanke på en separatistisk aksjon.” 409
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Det betydde ikke at store deler av Venstre var fremmed for kombinasjonen mellom de
østvendte festningsanleggene og tanken om separatistisk aksjon. Da Georg Stang ble utnevnt
til forsvarsminister i november 1900, fikk disse festningene en enda mer uttalt brodd mot
nabolandet. For eksempel ble dette eksplisitt fremholdt i Venstres stortingsgruppe. 410 Sett
med disse brillene ble nødvendigvis Tønsaasen regnet som et forsvarsverk mot et svensk
overfall. Dette var imidlertid ikke synspunktet på konservativt og unionsvennlig fagmilitært
hold.
Tønsaasbatteriet kan derfor sies å ha blitt oppført i et slags skjæringspunkt mellom
unionsfiendtlige og unionsvennlige trusselvurderinger. Men det er nærliggende å tro at begge
fraksjoner når det kom til stykket så på trusselen fra sjøen som mest overhengende for
Trøndelags del. Byggingen av Tønsaasbatteriet ga derfor ingen markant endring i
trusselvurderingene i Trøndelag, bortsett fra at batteriet riktignok manifesterte den forestilte
muligheten for angrep østfra. Som vi har sett, ble det tatt utgangspunkt i angrep mot
Trøndelag fra sjøen selv da venstremannen Hakon Hansen ledet en generalstabsøvelse i
Trøndelag i 1901. Forskjellen i bevilgningsomfanget til henholdsvis Agdenes og Tønsaasen,
og for den saks skyld Tønsaasen og grensefestningene på Østlandet, vitner om at dette synet
også ble delt av Stortingets venstrepolitikere.
I lys av opprustningen mot øst på Østlandet fra rundt århundreskiftet er det allikevel
påfallende at det ikke ble truffet tiltak med tilsvarende retning og omfang i Trøndelag. En
forklaring kan søkes på pragmatisk hold: de fire store grensefestningene på Østlandet hadde
sitt utspring i Befæstningskomiteen av 1899, som ble nedsatt for å utrede forsvaret av
410
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Kristiania. Derfor var det ikke komiteens oppgave å vurdere forsvaret av Trøndelag. Dette
trenger ikke å bety at man ikke gjorde seg tanker om tilsvarende festningsverk i Trøndelag
ved en senere anledning, noe byggingen av Ingstadkleiven fort etter unionsoppløsningen kan
tyde på. Hvis hensikten med grensefestningene i Sør-Norge på kort sikt var aksjon mot
Sverige, er det allikevel merkverdig at det ikke ble gjort større anstrengelser for å befeste
tilgangene til Trøndelag fra øst.
Det kan hevdes at forsvaret av Kristiania uansett ble holdt som viktigere enn forsvaret
av Trondhjem, eller sagt rett ut: i en krig med Sverige kunne Norge være villige til å
nedprioritere Trøndelag. Samtidig virker en slik forklaring noe merkelig. Et scenario som i
1658 – da Sverige bemektiget seg hele Trøndelag – ville unektelig gitt Sverige en overmåtelig
fordel i en krig eller i fredsforhandlinger. Allikevel skal vi se i neste kapittel at
venstreoffiserer som Georg Stang og Hakon Hansen ikke tilla Trøndelag noen vekt i en
eventuell krig med Sverige. 411 De fokuserte utelukkende på forsvaret av østlandsområdet,
hvilket kan tyde på at de ikke anså Trøndelag som av betydning i en krig med Sverige. Noen
år etter unionsoppløsningen fremholdt riktignok Georg Stang at han av topografiske grunner
anså Trøndelag som mer forsvarbart mot et angrep fra Sverige enn Østlandet, hvilket kan ha
spilt inn i hans neglisjering av omfattende festningsverk nordenfjells. 412
Den tredje mulige forklaringen er at Trøndelag sto i særstilling i forhold til frykten for
Russland. I forlengelsen av det kan det tenkes at man selv på unionsfiendtlig hold ikke anså
det som formålstjenelig – verken av militærstrategiske eller politiske grunner – med
omfattende festningsanlegg mot Sverige. Trøndelag var fortsatt det nordligste norske området
med forsvarsstyrker av særlig omfang. Riktignok hadde Tromsø Stifts forsvar blitt opprettet i
1897, men disse avdelingene var tallmessig svake og geografisk spredte. 413 På norsk
konservativt hold var det en utbredt frykt for russisk aksjon i nord. 414 I forlengelsen av dette
kan det være at man også i venstrekretser så for seg Trøndelag som en bastion mot et russisk
fremstøt, enten ved at Trondhjemske Brigade kunne transporteres nordover, eller fordi
Russland kunne true Trøndelag direkte, det være seg fra nord eller fra sjøen. 415 I en krig med
Russland ville Sverige nødvendigvis bli en alliert. Hvis den norske frykten for Russland
primært dreiet seg om eventuelle russiske fremstøt i nord, med mulighet for sekundære
operasjoner mot Trøndelag, er det fruktbart å vektlegge Roald Bergs tese om at det oppsto en
slags dobbeltbunnet norsk forsvarsdoktrine mot slutten av unionstiden. 416 Denne var tuftet på
Russland som hovedfiende nord for Dovre og en tilsvarende oppfatning av Sverige i Sør411
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Norge. Som vi skal se, ble denne dobbelte doktrinen manifestert gjennom svensk-norske
samarbeidstiltak i unionstidens siste år.
I sum er det nærliggende å tro at årsaken til fraværet av omfattende festningsverk mot
øst i Trøndelag skyldes russerfrykt. Byggingen av festninger på Østlandet på grunnlag av
befestningskomiteens utredning betyr riktignok ikke at det ikke ble gjort tanker om
tilsvarende anlegg i Trøndelag på sikt. I så måte kan Tønsaasen sees på som et skritt på veien.
Allikevel står dette i en viss spenning til for eksempel Georg Stangs ønske om å gå til aksjon i
konsulatsaken innen 1902/1903. 417 Derfor er det trolig at andre årsaker lå bak det faktum at
Trøndelag ikke ble befestet mot øst i særlig grad. Den primære årsaken var frykten for russisk
angrep fra sjøen og Trøndelags særstilling i forhold til forsvaret av nordområdene. Samtidig
tilla ikke sentrale venstreoffiserer Trøndelag særlig vekt i en eventuell krig med Sverige,
hvilket vi skal undersøke nærmere i neste kapittel.
Festningen ved Agdenes, årvåkenheten mot sjøen og tanken om en krigsskueplass i
Nord-Sverige er hva som primært for at frykten for Russland var fremtredende i militære
vurderinger i Trøndelag. Disse tankene hadde solid ankerfeste i det norske offiserskorpset,
uansett unionspolitisk syn. Det må derfor konkluderes med at forsvarsfokuset i Trøndelag
frem mot 1905 ikke var så mye mot Sverige som det var mot angrep fra sjøen og angrep mot
nordområdene. Hovedfienden i så måte var Russland. Av den grunn kan det ikke sies at
frykten for Sverige var altoverskyggende i norsk forsvarstenkning fra 1895, eller fra rundt
århundreskiftet. Nord for Dovre gjaldt i vesentlig grad andre trusseloppfatninger enn i sør,
selv om også unionskonflikten fikk innvirkning på enkelte militære tiltak i Trøndelag.
Rett før århundreskiftet ble spørsmålet om nyordning av den norske hæren tatt opp.
Dette medførte nødvendigvis at det ble fremsatt vurderinger av Trøndelags militære
betydning. Vi skal også se hvilke forsvarsplaner disse vurderingene resulterte i.

Kapittel 6 – Hærordning og forsvarsplanlegging
Den såkalte sverdrup-hjortske hærordningen av 1887 ble liggende til grunn for den norske
hærorganisasjonen helt frem til 1909. 418 Dette betydde ikke at ordningen ikke var belemret
med svakheter, eller ikke ble forsøkt endret i mellomtiden. Forsvarsminister Peter Holst
redegjorde allerede i 1892 for alvorlige materielle mangler, mens mobiliseringsøvelsene i
både 1895 og 1898 avslørte at mobiliseringstiden for flere norske avdelinger var urovekkende
høy. 419 I 1897 gjorde forsvarsminister Wilhelm Olssøn anskrik til Stortinget om den
langsomme mobiliseringen, og resultatet ble en flere år lang utredningsprosess som til
syvende og sist ikke munnet ut i noen konkrete tiltak av betydning. Vurderinger tilkjennegitt
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av både forsvarsminister Georg Stang, generalstabssjef Hakon Hansen og kommanderende
general L’orange gir allikevel et innblikk i hvordan Trøndelag ble vurdert.

Forslag til nyordning av hæren
I etterkant av Olssøns kritikk i Stortinget begynte generalstaben under L’oranges ledelse å
utrede spørsmålet om hvordan mobiliseringstiden kunne forkortes. 420 Innen utredningen
kunne sluttføres ble imidlertid L’orange erstattet av Hakon Hansen som generalstabssjef.
Dessuten var Olssøn blitt avløst av Peter Holst i 1898. Dette medførte nødvendigvis at
prosessen mot ny hærordning ble komplisert.
Et vesentlig kritikkpunkt var skillet mellom linje- og landvernsoppbudene, som ble
antatt å sinke mobiliseringen. Olssøn foreslo å øke antallet bataljonsdistrikter, som skulle
stille én kretsbataljon som igjen skulle alterere mellom linjen og landvernet annethvert år. 421
L’orange sluttet seg til disse tankene. Hansen stemplet de grunnlovsstridige og skrinla derfor
arbeidet L’orange hadde påbegynt. Forsvarsminister Holst var imidlertid ikke enig, og ba
høsten 1899 L’orange om å sluttføre utredningsarbeidet generalstaben hadde påbegynt under
hans ledelse. Samtidig fikk Hansen beskjed om å fremkomme med sitt forslag til hvordan
mobiliseringen kunne effektiviseres.
De to forslagene forelå våren 1900. Detaljene er allerede behandlet utførlig i annen
litteratur og derfor skal bare hovedtrekkene gjengis her. 422 Hansen ville i bunn og grunn ikke
ha forandringer i den eksisterende oppbudsordningen. I stedet satte han sin lit til at forbedrede
kommunikasjonsforhold skulle redusere mobiliseringstiden. L’orange ønsket på sin side
vesentlige forandringer og støttet seg fortsatt til Olssøns ønske om en mer fleksibel
oppbudsordning. Holst fikk dessuten bragt på det rene at L’oranges forslag ikke var
grunnlovsstridig. Alt lå dermed tilrette for at L’oranges forslag kunne legges frem som
stortingsproposisjon, men Georg Stangs inntreden som forsvarsminister i november 1900
satte en stopper for dette. Stang avskrev L’oranges forslag, men evnet ikke å komme med noe
vesentlig bedre forslag selv. Dermed ble Stortinget med Nils Ivar Agøys ord ”presentert for et
sterkt splittet votum”, som til slutt medførte at hærordningsspørsmålet rant ut i sanden. 423
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Landvernets politiske symbolverdi veide tyngre for Venstre enn militærfaglige
argumenter. Oppbudet ble ansett som den ”nasjonale” norske hæren til fedrelandets forsvar,
mens linjen ble ansett for å være unionskontingenten Norge ble tvunget til å stille til kongens
disposisjon. Tross i at både Hansen og Stang som offiserer måtte si seg enige i at L’oranges
forslag innebar vesentlige forbedringer av den norske hærmakten, veide hensynet til
symbolverdien oppbudsskillene hadde i opinionen tyngst. Dette ble eksplisitt ytret av en
annen venstreoffiser, August Spørck. Samtidig åpner Nils Ivar Agøy for et annet motiv hos
venstreoffiserene: hvis aksjon i konsulatsaken og oppgjør med Sverige skulle realiseres med
det første, kunne ikke den norske hæren være midt i en omorganiseringsprosess. 424 Dette kan
bidra til å forklare hvorfor både Hansen og Stang motsatte seg endringer i den norske hæren.
Felles for L’oranges, Hansens og Stangs forslag var at Østlandet ble utpekt som det
viktigste operasjonsteatret. Felles for Hansen og Stang var at de knapt tilla andre landsdeler
vekt i det hele tatt. Stang nevnte ikke engang muligheten for andre krigsscenarier enn et
svensk angrep mot Sør-Norge. 425 I så måte er Stangs og Hansens forslag av svært liten verdi
for å avdekke deres syn på hvordan Trøndelag skulle forsvares, vel å merke hvis de i det hele
tatt tok høyde for muligheten for angrep mot Trøndelag fra øst.
L’orange var mer nyansert i sine vurderinger.426 Han åpnet også for krigshandlinger
andre steder enn på Østlandet. Hans ønske om et raskt mobiliserbart linjeoppbud vitner om
hvilken vekt han tilla unionsforsvaret. 427 Han påpekte at Trøndelag kunne angripes både fra
sjøen og fra land, men lot det skinne gjennom at han primært så et angrep mot Trøndelag som
sekundært i forhold til et angrep mot Sverige. 428 For Trøndelags del er det derfor sannsynlig
at han tenkte seg et angrep fra sjøen som en sekundær operasjon i forhold til et hovedangrep
mot Nord-Sverige. Derfor antok han at Trøndelag og Sør-Norge neppe ville angripes samtidig
hvis også Sverige ble angrepet. Tanken må ha vært at et angrep mot Sør-Norge ville komme
sammen med et hovedangrep mot Midt-Sverige, mens et angrep mot Trøndelag ville
sammenfalle med et hovedangrep mot Nord-Sverige.
Et fremtredende ønske hos L’orange var at Trondhjemske linjebrigade hurtig skulle
kunne sendes til Sverige hvis behov. Siden begge landsdelene neppe ville være truet samtidig,
foreslo han også at linjetropper fra Sør-Norge burde brukes som unionskontingent hvis
Trøndelag var truet – eller motsatt. 429 Selv om han forutsatte at Trondhjemske Brigade skulle
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opptre som en selvstendig enhet, understreket han at det også måtte gjøres mulig å innordne
tropper fra andre norske brigader i krigstilfelle. Uansett krigstilfelle ønsket L’orange også at
en hel landstormsbataljon skulle avses til forsvar av Agdenes, hvilket understreker
betydningen av å forsvare Trøndelag mot sjøsiden. 430 Tanker om hvordan et angrep fra
svensk område skulle møtes luftet han ikke, men hurtig mobiliserbare linjetropper kunne like
raskt sendes til Sverige som de kunne møte angrep fra svensk jord. Allikevel holdt L’orange
et kombinert angrep mot Sverige nordfra og mot Trøndelag fra sjøen som mest sannsynlig.
Georg Stang gjorde seg overhodet ingen tanker om noe unionsforsvar. Enigheten med
L’orange begrenset seg stort sett til at høyere enheter for infanteri og spesialvåpen måtte
organiseres allerede i fredstid og at Trondhjemske Brigade skulle opptre som en selvstendig
enhet i krig. 431 Ved århundreskiftet eksisterte det derimot ingen planer for hvordan
kommando over selvstendige linje- og landvernsbrigader i Trøndelag skulle ordnes i
krigstilfelle. 432 Hærordningsforslagene medførte imidlertid at det ble satt opp planer for
hvordan å ordne kommandoforholdene for de to trondhjemske brigader i krig. Høsten 1901
ble derfor brigadesjef Øvergaard oversendt oversikter over linje- og landvernsbrigadenes
kommandoordninger i tilfelle av krig, selv om oversiktene ikke var helt fullstendige. 433
På sikt åpnet både Stang og L’orange for at Trondhjemske Brigade og hæravdelingene
fra Tromsø Stift kunne organiseres som en egen arméfordeling, men dette ble skjøvet frem på
ubestemt tid. Noe forslag til rammene for en slik armefordeling ble ikke ytret av noen av de.
Et sentralt problem ville være hvordan troppetransporter skulle foregå hvis fienden behersket
sjøen. Som vi har sett avviste Christian Martini De Seue i 1892 muligheten for å transportere
tropper mellom de to landsdelene, men på den annen side ble det fra 1903, som vi skal se, lagt
planer om å sende Trondhjemske linjebrigade til Narvik over sjøen. Derfor var ikke tanken
om transporter mellom Trøndelag og Nord-Norge nødvendigvis utenkelig ved århundreskiftet.
Oppsettet av landstormen i 1897 gjorde det nødvendig med planer for bruken av dette
oppbudet i krigstilfelle. Ved århundreskiftet ble det derfor utarbeidet enkelte norske
forsvarsplaner, som imidlertid ikke var svenske grupperingsplaner likeverdige.

Norske forsvarsplaner
Før 1900 fantes det planer for mobilisering og samling av de taktiske norske hærenhetene.
Som vi så i forrige del var planer for sammendragning av Trondhjemske linjebrigade ved
nordlige svenske krigstheater.” (s. 135). Av den grunn ble prospektene til en bredsporet bane fra Kristiania til
Trondhjem gjennom Gudbrandsdalen tiljublet av Ebbesen, som i tillegg understreket at en bredsporet forbindelse
mellom Kristiania og Trondhjem ville gjøre at man slapp forsinkende omlastinger mellom bredsporet og
smalsporet togmateriell. Implikasjonen av Ebbesens eksempel var at han tenkte seg muligheten for at tropper fra
Sør-Norge skulle kunne disponeres i Nord-Sverige.
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Værnes og landvernsbrigaden ved Melhus under utarbeidelse i generalstaben i 1895. Disse
munnet imidlertid aldri ut i planer for hvordan forsvaret av Trøndelag skulle føres.
Oppsettet av landstormen i 1897 trakk et nytt element inn i den norske
mobiliseringsplanleggingen. Hensikten med landstormen skulle være å ha hurtig
mobiliserbare avdelinger til dekning av linje- og landvernsbrigadenes mobilisering og
sammendragning. For eksempel ble landstormsavdelingene på Østlandet tiltenkt en funksjon
som dekningsavdelinger langs Glommenlinjen og grensefestningene. 434
I Trøndelag ble det også lagt planer for bruk av landstormen som dekningsavdelinger.
I forhold til Østlandet var Trøndelag i en viss særstilling, siden angrep kunne komme både fra
sjøen og fra Jämtland. Derfor ble det utarbeidet mobiliseringsplaner for landstormen for
alternativene A og B, lik de svenske grupperingsalternativene. 435 Planer for mobilisering av
landstormen etter disse alternativene ble våren 1901 lagt for Trondhjemske Brigade.436
Landstormen ble forutsatt sammendratt kompanivis, og avsett til bevoktning av forskjellige
kyst- eller grenseavsnitt som inndelt av generalstaben. 437 Det er også verdt å merke seg at
generalstaben forutsatte at Trondhjemske Brigade selv skulle utarbeide konkrete
forsvarsplaner for de forskjellige avsnittene. Det er imidlertid ingenting som tyder på at det
ble lagt slike planer av særlig omfang, hvilket innebærer at brigaden i krigstilfelle trolig aktet
å basere seg på erfaringer fra militære øvelser og landstormsmannskapenes lokalkjennskap.
Bevoktningsavdelingenes omfang ved de forskjellige avsnittene i Trøndelag varierte
naturlig nok etter mobiliseringsalternativene. I mobiliseringsplanen fra 1901 er det allikevel
påfallende at betydelige styrker ble avsett til dekning av trøndelagskysten selv etter alternativ
B. Dette vitner igjen om at faren fra sjøen ble regnet som svært sannsynlig for Trøndelags del,
selv hvis det skulle angripes fra svensk jord. Derfor kan ikke mobiliseringsalternativ B uten
videre må forstås som rettet utelukkende mot Sverige. På grunn av de betydelige
landstormsavdelingene avsett både kystforsvaret og landforsvaret etter dette alternativet, er
det nærliggende å tro at mobiliseringsalternativet var like mye ment mot et svensk angrep som
mot en kombinert russisk operasjon av stort omfang mot både trøndelagskysten og Norrland.
1901-planen for Trondhjemske Brigades landstorm ble gjort gjeldende helt frem til
1905, da det ble foretatt mindre justeringer. Dessuten ble det i mai 1902 gjort enkelte mindre
viktige justeringer av avsnittsinndelingen. 438 For linjen og landvernets del ble det ikke satt
skille mellom de forskjellige mobiliseringsalternativene før i 1905, men uten at dette medførte
vesentlige endringer i sammendragningsplanene i Trøndelag.
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Fra 1903 ble det lagt nye svensk-norske planer for å gruppere Trondhjemske Brigade i
Norrland. Først skal vi imidlertid se på Trøndelags og Jämtlands rolle i svenske krigsplaner
før 1903.

Kapittel 7 - Jämtland og Trøndelag i svensk krigsplanlegging
Trondhjemske Brigade falt naturligvis ut av de svenske forsvarsplanene for Norrland etter at
forsvarssamarbeidet definitivt brøt sammen i 1895. 439 Allikevel fikk Trøndelag en plass i den
svenske forsvarsplanleggingen mot Russland. Betydningen som forsyningsbase for Norrland i
tilfelle av et russisk angrep var geografisk gitt. Samtidig medførte forskyvningen av den
svenske forsvarstyngdepunktet til Norrbotten at Trøndelag fikk ekstra dekning mot øst. Slik
dekning ga imidlertid ikke de svenske krigsplanene mot Norge.

Jämtland og Trøndelag i forsvaret mot Russland
Befestning av Boden forble et av de fremste ønskene til krigsminister Axel Rappe på hele
1890-tallet. Blant annet uttrykte han dette som medlem av en ”fortifikationskomité”, som
avga sin betenkning i mai 1895. Denne støttet seg i det store og det hele på Rappes tidligere
vurderinger. Kraftsamlingspunktet mot et russisk angrep i nord skulle være i Norrbotten.
Samtidig måtte Rappe forsvare seg mot verbale angrep fra marineoffiserer som mente
sentralforsvarsprinsippet var ensbetydende med å overgi store svenske områder i fiendens
hender. I stedet ville marineoffiserene ha en sterk marine for å møte et russisk angrep over
Østersjøen. Til dette fremholdt Rappe at man verken kunne stille opp forsvarsstyrkene langs
Sveriges grenser eller satse alle kort på marinen, siden dette ville gi en tynn forsvarslinje som
fienden kunne bryte gjennom. 440 Det var denne tanken som lå bak Rappes forslag fra 1892 om
å anlegge mindre sperrefort ved Bräcke og Revsjøen i Jämtland, som skulle fungere som
dypforsvar mot angrep fra nord eller fra sjøen. Derimot ble det aldri noe av disse fortene. 441
En festning ved Boden var tenkt å ha funksjon som dypforsvar i Norrbotten.
Festningsønsket ble da også realisert. Utsiktene til en ferdig jernbane mellom Luleå og
Ofoten, samt at Russland strammet grepet om Finland mot slutten av 1890-årene, var de
utløsende årsakene til dette. 442 En riksdagsvotering i 1900 ga omsider klarsignalet til
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bodenfestningen, og byggingen startet året etter. 443 For Jämtlands del betydde dette at
områdets betydning ble som forsyningsbase – med ryggen mot Trøndelag – for de svenske
styrkene som skulle operere i Norrbotten. Noen landgang mot norrlandskysten, for eksempel
mellom Sundsvall og Härnösand, later til å ha blitt holdt som svært lite sannsynlig etter 1895,
selv om det ble brukt som forutsetning for enkelte militære øvelser. 444 Mer sannsynlig ble en
russisk invasjon mot Norrbotten holdt. I svenske grupperingsplaner ble VI. Arméfördelningen
forutsatt sendt til Norrbotten både etter alternativ A og B. 445
Jämtlands rolle i den svenske forsvarsplanleggingen mot Russland etter 1895 var så å
si utelukkende som forsyningsbase og transportlinje, samt som fredstidsforlegning for enkelte
av VI. Arméfördelningens avdelinger. Jernbanelinjen Östersund – Bräcke – Boden ble derfor
viktig som oppmarsjlinje for Norrbotten. Til dette kom forsyningslinjene til Trøndelag, dekket
av jernbanelinjen Östersund - Trondhjem. Det er ingenting som tyder på at man på svensk
side gjorde seg noen forestillinger om å sende tropper til Trøndelag hvis Russland skulle gjøre
landgang fra sjøen. Det er heller ikke noe som vitner om det ble gjort noen forestillinger om at
Jämtland kunne angripes vestfra av en fiende som hadde gjort landgang i Trøndelag.
For Trøndelags del var den svenske kraftsamlingen i Norrbotten og byggingen av
festningen ved Boden et betryggende tiltak. Ironisk nok ble allikevel et mulig angrep mot
Trøndelag gjennom Jämtland brukt som militærstrategisk argument på norsk side samtidig
som man på svensk side definitivt var i ferd med å eliminere denne muligheten.
Selv om Russland forble hovedfienden, glemte ikke svenske fagmilitære muligheten
for krig med unionspartneren. 446 Mot slutten av 1890-årene ble svenske planer for dette
revidert, og etterhvert gjort til fullverdige grupperingsplaner.

Revisjoner av Fälttågsplanen Väst
Den 4. oktober 1895 tok Carl Warberg over vikariatet som generalstabssjef i Rappes fravær.
Warberg hadde blant annet ledet lantförsvarets kommandoekspedisjon fra 1888 til 1891, og
deltok i felttjenesteøvelsen i Trøndelag i 1890. Han ledet generalstaben frem til februar 1899,
da Rappe gikk av som krigsminister og gjeninntrådte som generalstabssjef.
Unionskomiteens splittede innstilling, flaggloven og skansene i Smaalenene må fått
Warberg til å ane muligheten for oppblussing av unionsstriden. Derfor plukket han frem Ernst
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von der Lanckens plankonsept fra 1893, og oppdaterte dette gjennom spredte margnotater. 447
Samtlige notater ble gjort rundt årsskiftet 1898/1899, og var for det meste kommentarer til
eller oppdateringer av von der Lanckens betraktninger. Warberg gjorde derfor ingen
omfattende revisjon av plankonseptet. Allikevel er enkelte av Warbergs notater er interessante
fordi de enten tilkjennegir vurderinger av norsk forsvarsevne som aviker fra von der
Lanckens, eller reflekterer hvilken betydning svensk opprustning og omorganisering av
enkelte hæravdelinger fikk for angrepsplanene mot Trøndelag.
Særlig Warbergs syn på faste forsvarsstillingers stridsverdi er påfallende. von der
Lancken hadde, som følge av fraværet av befestede punkter i Trøndelag, utpekt Stjørdalen
som et naturlig norsk hovedforsvarsstilling. Kristiansten festning i Trondhjem by og den
gamle Stene skanse i Værdalen stemplet han som fullstendig ubrukelige i moderne krigføring.
Warberg sluttet seg til synet på Stjørdalen som en naturlig forsvarsstilling, men samtidig
anførte han at Kristiansten kunne ”[…] utgöra ett mycket godt stöd i en försvarsställning.” 448
Warbergs tro på faste artilleristillinger ble også vist ved at han sa seg diametralt uenig med
von der Lancken i at Fredriksten festning kunne omgås uten å bli nedkjempet. I tillegg antydet
han at de festningene på Østlandet var av slik betydning at man på norsk side neppe uten
videre ville avdele tropper fra Trøndelag til Sør-Norge. Denne påstanden rokker ved en av
von der Lanckens hovedargumenter for å angripe Trøndelag: å binde opp norske styrker.
Dermed reduserte Warberg egentlig angrepets strategiske hensikt til å primært være å
undergrave den norske kampmoralen.
Warberg later ikke til å ha gjort seg noen særlige tanker om Tønsaasbatteriet. Noen
vurderinger av Tønsaasen kan naturligvis ikke forventes å ha blitt gjort av i 1898/1899, men
da Warberg i februar 1899 tok over ledelsen av VI. Arméfördelningen tok han med seg et
utdrag fra von der Lanckens plankonsept til sitt nye hovedkvarter. 449 Warberg fortsatte der å
bearbeide planutkastet, men noen vurdering av Tønsaasen kan ikke spores. Sannsynligvis
kjente Warberg til Tønsaasens svakheter, hvilket han kan ha fått kjennskap til gjennom sitt
vennskap med brigadesjef Øvergaard. 450 I så fall er det oppsiktsvekkende at Warberg, tross i
sin vektlegging av stridsverdien til faste forsvarsanlegg, ikke tilla Tønsaasbatteriet noen vekt.
Endringer i den svenske hærorganisasjonen på 1890-tallet økte omfanget av den
svenske hærstyrken. 451 Spesielt andelen kavaleri og artilleri ble betraktelig større enn hva von
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der Lancken hadde hatt til rådighet under utarbeidelsen av sitt konsept.452 På basis av de økte
styrkeforholdene laget Warberg en ny planskisse for VI. Arméfördelningens gruppering for et
angrep mot Trøndelag. 453 Hovedangrepet skulle fortsatt rettes mot Stjørdalen og Warberg så
her for seg en angrepsstyrke på åtte og en halv bataljon infanteri, tre skvadroner og fem
feltbatterier pluss ytterligere spesialvåpen. Til avledningsmanøver mot Værdalen forutsatte
han minde styrker. 454 Til grensevakt mot Russland i Norrbotten anslo han omtrent hele
Norrbottens infanteriregemente og mindre kavaleristyrker. Dette kan tyde på at Warberg i
utgangspunktet ikke så for seg noen overhengende fare for at Russland ville blande seg inn i
svensk-norsk konflikt, gitt det heller beskjedne svenske bevoktningsomfanget i nord.
Behovet for å utarbeide en fullverdig grupperingsplan for et felttog mot Norge ble
også understreket. En slik grupperingsplan ble realitet etter at Axel Rappe igjen tok over som
generalstabssjef. I oppmarsjplaner utarbeidet i den svenske generalstaben i september 1900
finnes detaljerte transportplaner for grupperingsalternativ D. 455 Disse planene fulgte
hovedtrekkene fra von der Lanckens og Warbergs betraktninger. Dermed hadde den svenske
krigsplanleggingen mot Norge tatt et nytt steg fremover. Unionskonflikten var uten tvil en
viktig årsak, men den fullverdige grupperingsplanen må også sees i sammenheng med et
annet aspekt: den svenske generalstaben ble stadig et mer finslipt planleggingsorgan.456
Som følge av grupperingsplanene for en krig mot Norge eksisterte det fra 1900 tre
krigsalternativer i den svenske generalstabens planer. 457 Alternativene A og B var myntet på
et russisk angrep fra sjøen eller over Norrbotten, mens alternativ D var ment mot
unionspartneren. Et visst paradoks i forhold til norsk forsvarstenkning kan spores i de svenske
planene for forsvar mot Russland. Det er lite som tyder på at russisk angrep over sjøen mot
Trøndelag i forbindelse med et hovedangrep mot Norrbotten ble regnet som trolig. Årsaken
var at man på svensk side primært regnet med at Russland ville rette hovedangrepet mot
Norrbotten hvis landet ikke behersket sjøen. På den annen side kunne Russland, hvis landet
kontrollerte sjøen som forutsatt i alternativ A, sende en hærstyrke mot Norrbotten og hjelpe
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denne ved et angrep mot Trondhjemsfjorden. Allikevel later det ikke til å ha blitt lagt planer
for forsvar av Jämtland mot vest, hvilket vitner om at den svenske generalstaben ikke gjorde
seg noen forestillinger om at en slik russisk biangrep ville kunne true Jämtland. Alternativt
kan det tenkes at Norge ville evne å stoppe et sjøangrep mot Trøndelag uten svensk hjelp.
Imidlertid ønsket den svenske generalstaben norsk hjelp til å stanse et russisk angrep
mot Sverige. Vi skal se hvordan dette etter århundreskiftet resulterte i to invitasjoner til
samarbeid, hvorav den siste ble godtatt av den norske generalstaben.

Kapittel 8 – Nytt forsvarssamarbeid
Siden 1895 hadde norsk-svensk forsvarssamarbeid ikke vært annet enn en teoretisk tanke.
Ingen planer for fellesforsvar var blitt lagt, selv om samarbeidstanken fortsatt var høyst
levende i norske unionsvennlige offiserskretser. På svensk side var det fortsatt ønske om
norske unionelle forsvarsforpliktelser. En felttjenesteøvelse i Trøndelag i 1901 ga den svenske
generalstaben en påminnelse om mangelen på planer for samordning av unionsrikenes
forsvarskrefter. Resultatet ble en svensk invitasjon til fornyet samarbeid, men invitasjonen ble
avslått. I mai 1903 ble det utstedt en ny invitasjon. Denne gangen hadde Sverige mer hell.
Ikke bare ble den norske generalstabssjef Hansen på det nærmeste trengt opp i et hjørne –
åpningen av Ofoten-Luleåbanen hadde gjort at Hansen allerede i mars på eget initiativ hadde
luftet tanken om å sende Trondhjemske Brigade via Narvik til Nord-Sverige. Nettopp dette
ble det lagt planer for i 1903 og 1904.

Invitasjoner og samarbeid
I månedsskiftet august/september 1901 ble den første store felttjenesteøvelsen siden 1890
avholdt i Trøndelag. 458 Øvelsen ble ledet av kommanderende general L’orange, og ble holdt i
området mellom Værdalsøren og Aasen. Den strategiske forutsetningen var en russisk
landgangsoperasjon mot Namsenfjorden, i tråd med både den tidemandsk-meydellske
trusselanalyse og troen på at Agdenes umuliggjorde fiendtlig tilgang til Trondhjemsfjorden.
Den svenske interessen for øvelsen ble vist ved at generalstabssjef Rappe sendte sjefen
for den svenske generalstabens kommunikasjonsavdeling, major Pehr Hasselrot, til å delta i
øvelsen. 459 Hasselrot ble stasjonert ved L’oranges hovedkvarter. I tillegg deltok den svenske
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på dens strategiske sider.
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Lagercrantz var på daværende tidspunkt sjef for den svenske generalstabens kommunikasjonsavdeling
(Generalstaben 1873-1923, s. 227).
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generalstabskapteinen Johan Erik Nyström og kaptein Odqvist fra Svea Trenbataljon. Øvelsen
må ha gitt Hasselrot en påminnelse om unionsforsvarets verdi i nordområdene. Dessuten
gjorde gjeninnføringen av den norske militærreferentstillingen i Stockholm fra 1899 det
praktisk mulig med et samarbeid mellom generalstabene. 460 Vel hjemme i Stockholm
konfererte Hasselrot med Axel Rappe, som ga klarsignal til å kontakte den norske
generalstaben. I midten av oktober henvendte derfor Hasselrot seg til sjefen for den norske
generalstabens kommunikasjonsavdeling, oberstløitnant Nils Eckhoff. Hasselrot beklaget at
fellesplanene fra første halvdel av 1890-årene nå var blitt utdaterte, og understreket at
[…] så som förhållandena nu äro, skulle lätt det så värdefulla [och] nödvendiga
ingrepandet af norska trupper till den skandinaviska halföns försvar på rätt tid och
rätt ställe kunna äfventyras, blott därför att detsamma icke vederbörligen i förväg
planlagts. 461

Han anmodet derfor Eckhoff om å få generalstabssjefens samtykke i at de gamle fellesplanene
ble oppdaterte og antok at Eckhoff skulle ”[…] säker[t] vinna hans [Hansens] bifall till den
revidering af ifrågavarande planer, hvilken den svenska generalstaben eftersträfvar.” Det ble
fremsatt et ønske om full oppdatering av de gamle planene for transport av hele den norske
linjehæren til Sverige, samt antydet at det derfor kunne være fordelaktig å avholde
generalstabsforhandlinger som i 1891.
Invitasjonen ble kjølig mottatt av Hansen. Han skyldte på at den norske hæren sto
overfor en større omorganisering og ønsket derfor ikke fellesplanlegging. 462 Unnskyldningen
var i og for seg reell nok, siden spørsmålet om omorganisering av den norske hæren på
daværende tidspunkt ikke var avgjort. På den annen side var det som vi har sett sterke krefter i
sving for å forhindre noen betydelig omorganisering. Det er derfor grunn til å tro at Hansen
høsten 1901 ikke nødvendigvis så for seg noen overhengende mulighet for gjennomgripende
endringer av den norske hærstrukturen, men at dette allikevel ble en beleilig grunn til å avslå
den svenske invitasjonen.
Avslaget kan også sees som følge av at venstremannen Hansen ikke så noen grunn til å
utlevere norske militære hemmeligheter til Sverige. Steen-regjeringen hadde bestemt seg for å
ta opp konsulatsaksspørsmålet igjen, hvilket gjorde at forsvarsminister Stang håpet på et
oppgjør med Sverige allerede i 1902/1903. 463 I så måte ville det passe dårlig om et nært
samarbeid var igangsatt mellom de to lands generalstaber, like lite som det ville passe med en
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større omorganisering av den norske hæren. Konsekvensen ble at Hasselrots invitasjon
munnet ut i at det høsten 1901 ble utvekslet noen militære reglementshefter, øyensynlig mer
som en høflighetsgest enn noe annet. 464
En spire til unionspolitisk avspenning ble sådd gjennom marskommunikeet i 1903.
Den påfølgende unionspolitiske optimismen ga den svenske generalstaben nytt håp om
forsvarssamarbeid. Den 8. mai utstedte nyutnevnt sjef for kommunikasjonsavdelingen, Erik
Oxenstierna, en ny invitasjon til den norske generalstaben. 465 Oxenstierna beklaget at det ikke
hadde kommet mer ut av det svenske initiativet i 1901, og fremholdt
[a]tt här ingå på en undersökning af de orsaker, hvilka härvid varit medverkande,
torde ej vara ändamålsenligt. Stämningar och förhållanden kunna jo växla; hvad som
förvisso ej växlar, det är den fara, som i lika mån hotar Norge och Sverige från
grannen i öster. 466

Dette var første gang unionspolitikken ble mer eller mindre eksplisitt nevnt i korrespondanse
mellom de to lands generalstaber. Oxenstierna kritiserte også, ”[u]nder anhållan om ursäkt för
[sin] frispråklighet”, at omorganisering av hæren hadde blitt brukt som unnkyldning av
Hansen i 1901. Det faktum at det aldri hadde blitt noe av omorganiseringen hadde naturligvis
blitt registrert av Oxenstierna.
Dernest kom Oxenstierna til sitt sjakktrekk. Han antydet at feilen som var blitt begått
på svensk side i 1901 var at Hasselrot hadde foreslått revisjon av samarbeidsspørsmålet i ”hela
dess vidd och hela dess omfattning”. Oxenstierna mente dette ville ha medført at ”[...] en
mängd ömtåliga frågor skulla hafva kommit på tapeten […]”.Derfor foreslo han at de to
generalstabene burde begynne planleggingsarbeidet i det små ved å styre unna
[…] återupptagande af frågan om det gemensamma försvaret i dess helhet utan […]
endast en bråkdel […] deraf hvilken, efter hvad jag tror mig kunne visa, dock är den
för oss både allra viktigaste, på samma gång som den så godt som helt och hållet
lämnar de ömtåliga punkterna oberörda. 467

Oxenstierna var overbevist om at Russland søkte isfrie havner i Nord-Norge – spesielt etter
åpningen av Ofoten-Luleåbanen – og antydet med det at Norrbotten ville bli en avgjørende
slagmark i en krig. Derfor mente Oxenstierna at samarbeid mot Russland i nord var
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nødvendig enten ”[…] Sverige och Norge är i en union eller från hvarandra fullständigt
friståande.” Av den grunn ville han i første omgang ha planer for unionsforsvar i Norrbotten.
Implikasjonen var like enkel som den var genial sett fra svensk side: det fantes for det
første ingen unionspolitiske argumenter for å neglisjere fellesforsvaret mot Russland. For det
andre var Oxenstiernas trumfkort den nyss åpnede Ofoten-Luleåbanen. 468 Banen gjorde at den
norske unionskontingenten kunne sendes sjøveien til Narvik, og derfra til Norrbotten. Da ville
Sverige bare behøve opplysninger kontingentens omfang, utrustning og ankomsttid til Narvik.
Dermed ville ikke Norge for Trøndelags del behøve å tilkjennegi sensitiv informasjon om
”[…] i allmänhet gällande organisationsformer och ilastningstabeller, ej heller om sådana
järnvägar, hvilka vid en konflikt länderna mellan kunde komme at spela något slags roll.”
Samarbeidsplaner av gjensidig uforpliktende art kunne bli lagt selv mellom fullt uavhengige
riker, og Oxenstierna viste til lignende planer mellom Tyskland og Østerrike/Ungarn som et
eksempel. Han viste til og med utførlig nødvendigheten av fellesforsvar mot Russland i nord
under forutsetning av at ”[…] uteslutande för resonnementets skull […] att Sverige och Norge
ej vore förenade i union […].” 469
Brevet ble rundet av med en invitasjon til den norske generalstaben om å overvære den
forestående svenske generalstabsøvelsen i Norrbotten. Oxenstierna anmodet samtidig
innstendig Eckhoff om å understreke for generalstabssjef Hansen at forslaget var ”[…]
uttryckligen begrändsat endast till detta [forsvaret av Norrbotten].”
Oxenstierna kunne knapt ha lykkes bedre med å trenge Hakon Hansen opp i et hjørne.
Unionspolitikken ble eliminert som unnskyldning, samarbeidet ville kunne gjøres uten at
militære hemmeligheter av betydning i en norsk-svensk krig trengte å bli utvekslet og
dessuten ble det presisert at fellesforsvaret i Norrbotten var i norsk egeninteresse. Hvis
Hansen tross dette skulle motsette seg samarbeid, ville det gi grunnlag for Sverige til å hevde
at selv ikke det nasjonale norske forsvaret var i Hansens interesse.
Til forskjell fra halvannet år før, stilte imidlertid Hansen seg positiv til
samarbeidsforslaget. Allikevel var ikke dette ene og alene som følge av Oxenstiernas
argumenter. Allerede 31. mars 1903 hadde Hansen gjort seg tanker om forsvaret av NordNorge etter åpningen av Luleå-Ofotenbanen. Den nye jernbanen ble antatt å utgjøre et
fristende mål for russisk streben etter en isfri atlanterhavshavn og Hansen nevnte at
Trondhjemske Brigade kunne sendes til Nord-Sverige via Narvik:
Til slutning skal nævnes, at Ofotbanen ogsaa kan tænkes benyttet til transport af
norske tropper, i fald en russisk styrke efter at have brudt den svenske modstand ved
Boden skulde operere sydover gjennem Sverige. Forsaavidt disse tropper, hvis
formaal vilde blive at true eller afbryde motstanderens operationslinje, skulde bestaa
af andre end de til Tromsø stifts forsvar hørende afdelinger – altsaa af stridskræfter,
der fra eller over Trondhjem søværts førtes til Narvik – maatte imidlertid
troppetransporten foregaa under sikkerhed for, at vi var herrer i seilleden
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Trondhjem-Narvik, - en forudsætning, med hvilken der forøvrigt kun kan regnes i
særskilt gunstig tilfælde.- 470

Hansen sa ingenting om at Trondhjemske Brigade uansett skulle sendes nordover hvis
Russland angrep Norrbotten. I så måte var det ikke ubetingede tanker om unionsforsvar
Hansen luftet, men heller at norske tropper kunne angripe russiske operasjonslinjer fra flanken
hvis Russland trengte så langt sydover at Trøndelag kunne trues. I alle tilfeller viser
fullføringen av Ofoten-Luleåbanen at nye muligheter ble bragt inn i transport og bruk av
styrker fra Trøndelag i nordområdene. Dette gjorde i sin tur et nytt norsk-svensk
forsvarssamarbeid mulig innenfor rammene av en viss norsk skepsis: Norge trengte ikke å
oppgi sensitive opplysninger vedrørende mobiliseringsforhold og innlastingstider i Trøndelag
til den svenske generalstaben.
I lys av de nye strategiske realitetene i nord, er det ikke nødvendigvis overraskende at
Hansen takket ja til at norske generalstabsoffiserer overvar øvelsene i Norrbotten. Øvelsens
viktighet kom til uttrykk gjennom den norske delegasjonen som dro avsted. Mens det ellers
var vanlig at en norsk generalstabskaptein eller to deltok i svenske generalstabsøvelser, reiste
Hansen selv til Norrbotten, sammen med oberstløitnant Oscar Strugstad, ingeniørkaptein
Michael Strøm Lie og generalstabskapteinene Christian Theodor Holtfodt og Harald Ingvar
Johannessen. 471 I øvelsen ble det forutsatt at Russland rettet et angrep mot Boden og at
Trondhjemske kombinerte linjebrigade skulle benyttes som unionskontingent, transportert
over Narvik. Jernbanetransporten fra Narvik til Gellivarre ble under øvelsen detaljplanlagt av
Johannessen og Knut Söderhielm fra den svenske generalstaben. 472 Dermed var første skritt
tatt i retning av nye konkrete norsk-svenske forsvarssamarbeidsplaner.
Det må spørres hvorvidt Trondhjemske Brigade ble stående i en norsk særstilling i
forhold til de nye fellesforsvarstankene. Naturligvis var ikke tanken om brigadens opptreden i
Norrbotten ny, men Ofoten-Luleåbanen stilte tanken i et nytt lys. Som den nordligste norske
hæravdelingen av særlig omfang (Tromsø stifts forsvar var i 1903 ennå av liten betydning)
havnet Trondhjemske brigade i en særstilling hvis norske tropper skulle transporteres til
Sverige uten utveksling av sensitiv militær informasjon. Linjebrigader fra sørligere deler av
Norge ville ikke kunne sendes via jernbane til Sverige uten utveksling av hemmeligheter av
betydning i tilfelle av broderkrig. Å sende de fire sør-norske brigadene via sjøen til Narvik var
urealistisk og ser da heller ikke ut til å ha blitt vurdert. I så måte var Trondhjemske Brigade i
en særstilling av unionspolitiske og strategiske grunner.
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Samtidig hadde Oxenstierna vagt uttrykt et ønske om at fellesplaner for transport av
Trondhjemske Brigade til Norrbotten på sikt skulle ”[...] blifva uppslaget till en vidare
utveckling af det gemensamma försvaret, men därpå bör man för närvärande ej tänka […]”. 473
Dermed var ikke nødvendigvis Trondhjemske Brigade i noen særstilling i forhold til en
totalvurdering av forsvarsfelleskapet. På kort sikt, og så lenge unionspolitikken fortsatt var
preget av en viss norsk skepsis, var imidlertid transport av Trondhjemske Brigade over Narvik
tilsynelatende det eneste politisk mulige unionelle forsvarstiltaket. På den annen side var ikke
den moderate venstreoffiseren Oscar Strugstad avvisende til bruk av jernbaneforbindelsen
Trondhjem – Östersund – Boden for transport fra Trøndelag til Norrbotten. I en særskilt
rapport holdt han i alle fall denne strekningen som en alternativ transportlinje, men nevnte
ingenting om at denne linjen skulle brukes hvis sjøveien Trondhjem – Narvik ikke var å regne
som sikker. 474 Hvorvidt Hakon Hansen i 1903 ville gått med på å gi Sverige militære
hemmeligheter om Trondhjemske Brigades bruk av Meråkerbanen vites imidlertid ikke, men
det ble ikke holdt som et alternativ i hans eget konsept fra mars.
To måneder etter øvelsen i Norrbotten informerte Axel Rappe den svenske
krigsminister Otto Virgin om utsiktene til fellesforsvarsplaner. Virgin tok kontakt med den
norske forsvarsminister Thomas Heftye, som hadde tatt over etter Georg Stang i juni 1903. 475
Hva Stangs reaksjon på en slik henvendelse hadde vært blir spekulasjon, men det er ikke
utenkelig at enhver illusjon om forsvarssamarbeid ville blitt lagt død. Heftye tok på sin side
kontakt med generalstabssjefen for å høre om han fant videre detaljplanlegging tilrådelig, og
fikk straks Hansens anbefaling. 476 Heftye overlot derfor fellesplanleggingen til Hansens og
Rappes videre ledelse.
Det er verdt å merke at endringer i den norske militære kommandokjeden i 1899
gjorde at forsvarsministeren fikk større innflytelse over militære kommandosaker.477 I
anledning skriftvekslingen mellom Hansen og Rappe høsten 1903 ble dette møtt med stor
skepsis på svensk side. 478 Hansen anførte at de to landenes regjeringer måtte gis innsyn i
planleggingsarbeidet, noe som på svensk side ikke var lovmessig påkrevd. Allikevel fikk både
den norske og den svenske regjeringen innsyn i planenes hoveddrag (gjennom statsrådene
Heftye og Strugstad, som tok over for Heftye høsten 1903, og Virgin), uten at dette synes å ha
fått konsekvenser.
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Axel Rappe fullførte den 30. oktober sin rapport fra øvelsen i Norbotten og tre dager
senere tok han kontakt med Hansen. 479 I mellomtiden hadde Hansen på sin side beordret
kaptein Johannessen til å utarbeide en detaljert plan for transport av Trondhjemske Brigade
fra Trondhjem til Narvik. 480 I sin henvendelse redegjorde Rappe kort for de svenske
grupperingsalternativene A og B og gjorde det klart at Trondhjemske Brigade burde
grupperes i Norrbotten uansett alternativ. Dette virker noe optimistisk, gitt at Russland etter
alternativ A ble forutsatt å beherske sjøen. Det var i så måte sannsynlig at Russland også ville
ha kunnet operere langs norskekysten, uten at Rappe later til å ha vektlagt dette.
Rappe foreslo videre at sjefene for de to generalstabenes planleggingsorganer skulle
møtes til overlegninger. Wilhelm von Munthe af Morgenstierne, den nye sjefen for den norske
generalstabens kommunikasjonsavdeling, reiste derfor til Stockholm i midten av november. 481
Sammen med Oxenstierna gjennomgikk Morgenstierne rammene for gruppering av
Trondhjemske Brigade i Norrbotten. I slutten av november ga både Rappe og Hansen sin
tilslutning til planene. 482 Med formalitetene unnagjort ble kaptein Johannessen kommandert
til å tjenestegjøre i den svenske generalstaben for å finpusse detaljplanene. 483 Disse var klare i
begynnelsen av mars 1904. 484 Planene ble sluttforhandlet i en konferanse mellom
representanter for de to generalstabene i Kristiania i begynnelsen av april. 485
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Den 21. juni kunne Rappe meddele kongen om de nye samarbeidsplanene. 486 Den 13.
juli ble NSB informert, slik at detaljplaner for utlasting av Trondhjemske Brigade i Narvik
kunne utarbeides. 487 Videre ble de nye forsvarsplanene innlemmet i de svenske
grupperingsplanene, mens Carl Warberg, ble informert av Rappe 9. januar 1905. 488 På norsk
side er det ingenting som tyder på at Trondhjemske Brigade ble formelt informert om planene,
selv om det er lite trolig at disse ikke skal ha kommet til brigadesjef Øvergaards kjennskap. 489
Den norske generalstaben later til å ha forutsatt at samarbeidsplanleggingen med
Sverige kunne utvides på sikt. Vinteren 1903/1904 ble det arrangert et krigsspill under
forutsetning av et russisk hovedangrep mot Midt-Sverige, med et sekundært angrep over
Torneå. 490 Så godt som samtlige av generalstabens offiserer deltok, selv om det ikke virker
som generalstabssjef Hansen tok aktiv del. Det er allikevel lite trolig at krigsspillet unngikk
generalstabssjefens oppmerksomhet. 491
I krigsspillet ble det forutsatt at hele den norske linjehæren skulle sendes til Sverige,
og det sentrale spørsmålet var hvordan kommandoforholdene i henholdsvis Sverige og Norge
skulle anordnes i sådant tilfelle. En rekke offiserer utarbeidet spesialoppgaver over
spørsmålet, men det virker ikke som om det ble oppnådd konsensus. 492 Krigsspillet fortsatte
vinteren 1904/1905, men unionsbruddet gjorde at det ble avviklet før man rakk å gjennomgå
de taktiske implikasjonene av å sende hele linjehæren til Midt-Sverige.
I alle tilfeller viser krigsspillet at den norske generalstaben på sikt var forberedt på å
utvide samarbeidet med Sverige, og til og med var i ferd med å utrede spørsmålet om hvordan
kommandoforholdene burde anordnes. Imidlertid satte unionskonflikten en stopper for både
krigsspillet og fellesplanleggingen i 1905.
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Perspektiv på fellesplanleggingen 1903-1904
Roald Berg kaller fellesplanene fra 1903/1904 en ”generalstabsavtale”. 493 Selv om planene i
utgangspunktet ikke var forpliktende for noen av partene, kan dette synes som en passende
beskrivelse i lys av de moralske forpliktelsene planene innebar. 494 Samtidig mener Berg at
planene som forelå i 1904 var en videreføring av det svensk-norske samarbeidet fra 1890tallet ved at ”[…] styrkefordelingsavtalen fra 1891 [ble tatt] opp av arkivskuffen igjen
[…]”. 495 Dette er jeg uenig i. Bortsett fra at Trondhjemske kombinerte linjebrigade ble
forutsatt transportert til Norrbotten, hadde de nye planene lite til felles med de fra tiåret før. Et
betydelig usikkerhetsmoment var forbundet med den transporten mellom Trondhjem og
Narvik. En slik transportordning hadde ikke blitt forutsatt i planene ti år tidligere. Allikevel er
det bemerkelsesverdig at planene i 1903/1904 forutsatte å sende Trondhjemske Brigade til
Narvik også i tilfelle av det svenske grupperingsalternativ A. Dette kan tyde på at Rappe ikke
hadde noen særlig tro på at russisk marine i krigstilfelle ville operere langs norskekysten.
På den annen side hadde planene fra 1903/1904 en del til felles med de tankene Axel
Rappe gjorde seg om forsvaret av Norrbotten på 1880-tallet, samt tanker luftet av unge norske
offiserer som Ole Hansen og Fred King Parr. 496 I 1887 hadde Rappe riktignok avfeiet OfotenLuleåbanen som så godt som ubrukelig for militære operasjoner, men forutsatte allikevel
transport av norske tropper over denne banen i generalstabsøvelsen i 1888. Utbyggingen av
norra stambanan nordover førte imidlertid til at planene for fellesforsvar tidlig på 1890-tallet
innebar transport av den norske unionskontingenten på denne banen. Av sikkerhetsmessige og
praktiske grunner hadde trolig dette alternativet vært å foretrekke også i 1903/1904. Hinderet
for dette var unionspolitikken. Sensitiv informasjon om norske mobiliserings- og
transportforhold på jernbanene i Trøndelag kunne ved en broderkrig bli brukt mot Norge, og
denne tanken gjorde trolig transport fra Trondhjem til Jämtland uaktuelt i Hakon Hansens
øyne. Dette er den avgjørende forskjellen mellom planene med utgangspunkt i
generalstabsforhandlingene i 1891 og planene lagt i 1903/1904. Mens begge tilfellene av
fellesplanlegging kom istand mens det unionspolitiske klimaet var relativt godt, umuliggjorde
den unionspolitiske striden et nærmere forsvarssamarbeid i 1903.
Samtidig viser Hansens notat fra mars at det ikke bare var svensk press som fikk han
på glid i spørsmålet om samarbeid. Russerfrykten hadde rot også hos en innbitt venstremann
som Hansen. Frykten var at Ofoten-Luleåbanen ville utgjøre en stor fristelse for Russland i
landets antatte jakt etter en isfri atlanterhavshavn. Den norske generalstabsøvelsen i Tromsø
Stift sommeren 1904 viser også at Hansen fryktet russiske fremstøt i nordområdene. 497 Hans
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velvillighet overfor forsvarssamarbeidsplanene i 1903/1904 viser også, som Roald Berg
mener, at russerfrykten i nord virket samlende på det norske offiserskorpset. 498 De norske
offiserenes trusselpersepsjoner reflekterte ellers ofte deres politiske sympatier, som vist
gjennom de forskjellige forslagene i hærordningsdebatten rundt århundreskiftet.
Tanken om en senere utvidelse av forsvarssamarbeidet ble i den norske generalstaben
luftet i form av et krigsspill, hvilket ikke trenger å bety at man så for seg dette innen
overskuelig fremtid. Kontrafaktisk kan det allikevel spekuleres i om planene for fellesforsvar
mot Russland ville blitt utvidet hvis konsulatsaken hadde blitt løst. Den svenske generalstaben
ville lystig gått i gang med et slik samarbeid, og den norske generalstabens krigsspill tyder,
om ikke annet, på at et utvidet samarbeid ikke var helt uaktuelt sett med norske fagmilitære
øyne.
Trøndelag havnet i en særstilling i forhold til fellesplanleggingen i 1903/1904 som
følge Ofoten-Luleåbanen og russerfrykten i nord. Det unionspolitiske klimaet var dessuten
årsaken til at samarbeidsplanlegging i 1903/1904 i det hele tatt ble gjort mulig. Allikevel
hadde de svenske krigstruslene i 1895 gjort sitt til at de fleste norske venstresympatiserende
ugleså deling av militære hemmeligheter med Sverige. Fellesplanene fra 1903/1904 hadde
derfor en slags dobbel unionspolitisk bunn i form av både samarbeid og skepsis. Planene for å
sende Trondhjemske Brigade til Norrbotten rakk derimot knapt å bli ferdige før de ble
definitivt overflødiggjort sommeren 1905. I stedet for å kjempe på samme side i Norrbotten
ble Trondhjemske Brigade og VI. Arméfördelningen forberedt til krig mot hverandre.

Kapittel 9 – 1905 og årene etter
De militære tiltakene som ble iverksatt i Norge og Sverige i forbindelse med
unionsoppløsningen i 1905 er allerede utførlig behandlet i annen litteratur. 499 Det er derfor
ingen grunn til å redegjøre i detaljer om hvilke beredskapstiltak som ble iverksatt i Trøndelag
og Jämtland i 1905. Vi skal i stedet gjennomgå noen perspektiver på tiltakene som ble truffet i
disse områdene i 1905. Til slutt skal vi kort undersøke hva unionsbruddet fikk å si for
militære forhold i Trøndelag etter 1905.
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Militære beredskapstiltak i 1905
Da de svensk-norske forhandlingene brøt sammen i februar 1905 begynte man på norsk side å
treffe enkelte militære forberedelser. Forsvarsminister Strugstad pekte ut Trøndelag og
traktene omkring Ofotenbanen som særlig utsatte norske områder i tilfelle av krig med
Sverige. 500 For Trøndelags del hadde dette sammenheng med at området var så godt som
ubefestet mot øst, samt at tidligere øvelser og det som fantes av planer i svært liten grad hadde
utgangspunkt i et angrep fra Jämtland. Det ble forsøkt bøtet på dette i løpet av våren, blant
annet i form av revisjoner av mobiliseringsplaner og rekognoseringer av grensetraktene mot
Sverige. 501
Etter 7. juni-vedtaket begynte det en febrilsk planleggingsaktivitet i den norske
generalstaben, hvilket i begynnelsen av juli munnet ut i en plan for ”Den norske armees
anvendelse i krig”. Planen ble både for linjen og landvernet utarbeidet på grunnlag av
alternativene A og B. I Trøndelag ble sammendragningsplassene satt til henholdsvis Værnes
for linjen og Melhus (alt. A) og Trondhjem (alt. B) for landvernet. 502 Imidlertid kan ikke
planen forstås som en norsk forsvarsplan. Den inneholdt svært lite om hva som skulle skje
etter at de taktiske enhetene var sammendratt. Derfor kan det hevdes at generalstaben ikke
hadde noen gjennomarbeidede planer for hvordan Norge skulle forsvares hvis Sverige angrep
i 1905.
Den avventende situasjonen sommeren 1905 medførte enkelte militære tiltak. Fra juni
til midten av september utgikk bevoktningsavdelingene i Trøndelag hovedsakelig fra
linjebataljonene av 1. og 2. korps. Grensevakten frem til september var ikke et norsk
mobiliseringstiltak. Den ble organisert under dekke av forlengede bataljonssamlinger, men
skapte allikevel en viss oppstandelse på svensk side. Generalstabssjef Axel Rappe advarte
derfor krigsminister Otto Virgin den 21. juli om at Norge i august kunne ha halve hæren med
spesialvåpen på feltfot. 503 Da hadde Sverige allerede avsett enkelte rekruttavdelinger til
bevoktning av viktige punkter. 504
500

Johan Castberg 1953, s. 203.
Se SaT. Tr.hj. Inf. Brig. Staben. Eske nr. 256. Skriv fra Kommanderende General 1. april 1905 (ordre om å ta
mobiliseringsplanene for alternativ B i nærmere øyesyn); RA. Genst. Avd. V. Eske nr. 115. Skriv fra
Telegrafstyrelsen til Generalstaben 14. april 1905 (om ekstraordinær bemanning av telegrafstasjoner); SaT.
Tr.hj. Inf. Brig. Staben. Eske nr. 256. Skriv fra Generalstaben 8. mai, 13. mai og 16. mai 1905 (om revisjoner av
planer for landstormens mobilisering og fordeling av marinefartøy til Agdenes); SaT. Tr.hj. Inf. Brig. Staben.
Eske nr. 256. Skriv fra 2. Korps 30. mai 1905 (rekognoseringer av grensetraktene ved Røros).
502
RA. Genst. Avd III. Eske nr. 352 (Se også SaT. Tr.hj. Inf. Brig. Staben. Eske nr. 256. Skriv fra generalstaben
10. juli). Generalstabens plan er i Riksarkivets kataloger datert 1908, som følge av at mindre revisjoner av den
ble foretatt mellom 1905 og 1908. Allikevel stammer mesteparten av planen fra juli 1905, og den opprinnelige
maskinskrevne planen kan så å si følges i sin helhet fordi revisjonene frem mot 1908 er ført på med blyant.
503
Kra. Lantf. Komm.exp. Heml. Handl. E I – Ink. Handl. Vol 14 1905. Litt H 85. Rappe til Virgin 21. juli 1905.
Den svenske generalstaben hadde forøvrig begynt å revidere planene for krig med Norge i midten av juni, og
hadde disse planene klare 15. juli: Kra. Lantf. Komm.exp. Heml. Handl. E I – Ink. Handl. Vol 14 1905. Litt. H
55. Skriv fra Rappe til Virgin 14. juni og 23. juni. Se dette til et promemoria av Erik Oxenstierna datert 24. juni,
som ble brukt som underlagsarbeide for den svenske planleggingen: Kra. Genst. Komm.avd. Heml. Handl. E I a
– Vol. 14 1905. Litt CK. Detaljplanene ble rapportert som ferdige 15. juli: Kra. Lantf. Komm.exp. Heml. Handl.
E I – Ink. Handl. Vol 14 1905. Litt H 80. Rappe til Virgin 15. juli 1905. I forhold til tidligere svenske
112
501

Riksdagens vedtak om forhandlingsvilkår den 27. juli ble i Norge tolket dithen at den
umiddelbare krigsfaren var over. Derfor ble bataljonssamlingene avblåst to dager senere.
Ubetydelige mannskaper ble holdt tilbake for å fortsette grensevakten.505 I begynnelsen av
august ga imidlertid den nye svenske krigsministeren, Lars Tingsten, klarsignal til å trappe
opp de svenske beredskapstiltakene. 506 Kraftigst av de svenske arméfordelingssjefene reagerte
Carl Warberg, som sendte samtlige av rekruttene fra Jämtlands Fältjägarregemente til å
bevokte viktige oppmarsjpunkter. 507 Årsaken var at Warberg oppriktig fryktet overraskende
offensive norske operasjoner fra Trøndelag for å forstyrre svensk gruppering. von der
Lancken hadde advart mot dette i sitt plankonsept, som Warberg plukket frem sommeren
1905. 508
I slutten av august rykket omlag 50 000 svenske soldater inn til de årlige
repetisjonsøvelsene, uten at dette betydde at Sverige mobiliserte. I Norge innkalte man
allikevel enkelte forsterkningsmannskaper, blant annet to kompanier og noe kavaleri i
Trøndelag. 509 Forhandlingene i Karlstad begynte 31. august, og foregikk én uke uten militær
opptrapping. Den 7. september tok partene pause. Den 11. september redegjorde statsminister
Christian Michelsen for forhandlingene i Stortinget, mens forsvarsminister Wilhelm Olssøn
karakteriserte Norges militære stilling som svak. Olssøn holdt i likhet med sin forgjenger
Strugstad Trøndelag som et kritisk svakt punkt. 510 I Trøndelag var det for eksempel frykt for
at svenske kavaleritropper kunne utføre et overrumplingsangrep mot Værdalen fordi det ikke
fantes noen forsvarsforanstaltninger mot en slik mulighet. 511 Derfor ble grensevakten i
Værdalen intensivert under forhandlingspausen.
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beredskap ved Værnes.
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Etter at den norske delegasjonen reiste tilbake til Karlstad den 12. september, fikk
regjeringen rapport om at den svenske flåten var på vei mot Strømstad. Dessuten florerte
rykter om svenske troppebevegelser. Den 13. september fikk derfor Olssøn klarsignal til å
beordre delmobilisering. I Trøndelag ble blant annet alt landstormspersonell fra 1. og 2. korps
innkalt for å dekke eventuell mobilisering av linjen og landvernet. Totalt 3 500 mann ble
innkalt i Trøndelag i september, inkludert bevoktning ved Agdenes og Tønsaasen. 512
Dessuten hadde intenst arbeid med å bygge feltskanser ved Gudaa begynt allerede tidlig i
forhandlingspausen, hvilket vitner om den prekære mangelen på forsvarstiltak mot øst.
Den norske delmobiliseringen skapte sterk uro i Sverige. Warberg var i harnisk, og
anmodet krigsminister Tingsten om både artilleriforsterkninger fra kystforsvaret og
mobilisering av landstormen. 513 Presset fra arméfordelingshold kanaliserte Tingsten videre til
den svenske forhandlingsdelegasjonen. Da Tingstens advarsler ikke ble hørt, utstedte han en
pressemelding og truet med å gå av om Sverige ikke iverksatte mottiltak. 514 Den svenske
delegasjonslederen Christian Lundeberg så seg derfor nødt til å oppsøke Christian Michelsen
privat for få slutt på de norske militære tiltakene. 515 Den 18. september utgikk det ordre i
begge land om at bevoktningsavdelingene skulle flyttes så mye som ti kilometer fra grensen
hvor det var mulig. Fem dager etter ble forhandlingene i Karlstad avsluttet etter at partene var
kommet til enighet. I slutten av september ble de fleste grensevaktstroppene i både Norge og
Sverige sendt hjem, mens de siste mannskapene ble dimittert 11. oktober. En kompanisjef i
Jämtlands Fältjägarregemente oppsummerte dimisjonen slik:
Den 13 oktober slutade fälttjänstövningarna. Snön täckte redan marken och trängen
gick på slädar, då vi marcherade från Medstugan – varest kompaniet då låg – til
Duveds station, där vi mottogs av regementschefen med några erkänsamma ord. Det
hade aldrig blivit allvar och det var säkert det bästa ur flera synspunkter. 516
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Hvorfor norsk delmobilisering?
Den norske mobiliseringsordren kom tross i at forhandlingsdelegasjonen fikk regjeringens
blankofullmakt til å om nødvendig gå med på samtlige svenske krav for å unngå krig.
Historikeren Roald Berg mener derfor at den norske delmobiliseringen ble iverksatt ”[…]
utelukkende av hensyn til den innenrikspolitiske opposisjon som et middel til å vise
handlekraft.” 517 Denne opposisjonen ble utgjort av en liten fraksjon på ytterste venstre fløy,
som agiterte kraftig mot de svenske kravene om å rive de norske grensefestningene. Gjennom
for eksempel avisartikler forsøkte denne fløyen å hisse opp stemningen i Norge. Beslutningen
om mobilisering kan derfor ha hatt som politisk hensikt å roe denne fløyen, som kunne få
uheldig innflytelse både innenrikspolitisk og i forhold til forhandlingene i Karlstad.
Bergs tese utelater imidlertid rent militærstrategiske hensyn. Forsvarsminister Olssøn
måtte ta høyde for at Sverige ikke ville rette et overraskelsesangrep mot Norge. Frykten for
slike angrep hadde vist seg på norsk side allerede under forhandlingspausen, for eksempel ved
den intensiverte grensevakten i Værdalen. Rykter om svenske troppebevegelser og om at
flåten var på vei i retning Strömstad var en betydelig årsak til frykten for overrumpling.
Den trege norske mobiliseringen og mangelen på anvendelige forsvarsplaner, som
Olssøn uten tvil var klar over, spilte dessuten trolig inn. For i det hele tatt å kunne møte et
517
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svensk angrep hurtig, var det overmåtelig viktig for Norge å ha militær beredskap. Her ligger
en vesentlig årsak til at nettopp landstormen ble delmobilisert. Dette var ment å beskytte
linjen og landvernets mobilisering og sammendragning. I Trøndelag var slik beskyttelse
ekstra viktig, siden grensen mot Jämtland ikke hadde festninger som selv for kortere tidsrom
kunne binde opp en angriper. Samtidig hadde også landstormen sentrale funksjoner i forhold
til grensefestningene på Østlandet. Selv om verken Olssøn eller kommanderende general
regnet med at Norge ville kunne hamle opp med et svensk angrep, fritok dette allikevel ikke
de to fra ansvaret for å ha norske forsvarskrefter parate, hvilket må ha spilt inn som årsak til
mobiliseringsbeslutningen i september. 518
De norske tiltakene utløste uro i svenske fagmilitære kretser. Ikke fordi man ville
unngå at Norge ville få bedre tid til å forberede forsvaret, men fordi man oppriktig fryktet
offensive operasjoner for å forstyrre svensk gruppering. 519 Dette kan sees i sammenheng med
offensivkulturen som preget datidens militære tenkning. 520 Selv om Sverige allerede hadde
størstedelen av felthæren inne til repetisjonsøvelser, betydde ikke dette at Sverige var så godt
som ferdigmobilisert. Tvert imot var de ekserserende styrkene organisert i henhold til
fredstidsoppsett, som fravek betraktelig fra mobiliserings- og grupperingsplanene for et
angrep mot vest. 521 Svensk gruppering for et angrep mot Norge ville derfor være tidkrevende,
og hvis den norske hæren var stridsklar før den svenske, ville Norge ha anledning til å
forstyrre den svenske grupperingen i vesentlig grad. På svensk side kunne man ikke vite
sikkert at det ikke fantes offensive planer i den norske generalstabens skuffer.
Både Olssøn og Tingsten hadde ansvaret for at landenes forsvarskrefter var forberedt
på alle eventualiteter. Det er derfor ikke nødvendigvis slik at det var brist i kommunikasjonen
mellom det militære og det politiske i Norge og Sverige i september 1905. 522 Snarere later det
til at de politiske båndene på begge lands militærapparater var sterke, manifestert gjennom de
stående ordrene om at bevoktningsavdelingene skulle ha avstand til grensen. 523 Dessuten ville
verken regjeringene eller generalstabene ha ansvaret for å antenne en konflikt gjennom
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tilfeldige grensesammenstøt. Allikevel måtte man være forberedt på at den andre part kunne
foreta overraskelsesangrep, eller at forhandlingene kunne bryte sammen. Derfor ble de
militære tiltakene en balansegang mellom årvåkenhet og imøtekommenhet. Tiltakene i både
Trøndelag og Jämtland reflekterer en slik balansegang, primært tuftet på defensive militære
vurderinger. Det var først etter endt gruppering at de svenske tiltakene ville ta offensiv form,
men en slik gruppering forutsatte en mobiliseringsordre som aldri ble gitt.
Sverige var, både på papiret og i praksis, mest forberedt på en militær konflikt i 1905.
På norsk side var det derimot en påfallende mangel på anvendbare forsvarsplaner. Ekstra
prekær var situasjonen i Trøndelag. Et raskt blikk på de militære forholdene her i 1905
avslører en rekke svakheter. Manglene ved Tønsaasbatteriet er nevnt tidligere. Da det ble
avholdt befalsøvelse for landstormen i august 1905 var trolig dette et samtaletema. 524 Ellers
anførte sjefen for Indherreds landstormsbataljon at bataljonen ville miste betydelige deler av
sitt transportmateriell og ammunisjon i tilfelle av retrett fra Vaterholm bro til Vuku i
Værdalen. 525 Dette vitner om hvordan mangelen på forsvarsplaner oppgjort i fredstid kunne
blitt skjebnesvanger i krigstilfelle. I tillegg var dårlige kommunikasjonsforhold i Trøndelag et
svakhetspunkt som kom frem under de militære beredskapstiltakene. Betydelige ressurser
gikk derfor med til forsøksvis å utbedre telegraf- og telefonkommunikasjonene sommeren og
høsten 1905. 526 Dette var tiltak man naturligvis ikke ville hatt tid til å treffe i krigstilfelle og
er derfor også tegn på den svake norske forsvarsplanleggingen i fredstid.
Dessuten var kommandoforholdene i Trondhjemske Brigade mangelfullt planlagte.
Klare kommandolinjer fra brigadesjefene til infanteribataljonene, festningsanleggene og
spesialvåpnene var, som vi har sett, bare i grove trekk utarbeidet fire år tidligere. I disse
planene var viktige kommandoposter ubesatte, og til dette kom mangelen på befal ved
landstormen. Dette kunne ha blitt kritisk i krigstilfelle siden Trondhjemske Brigade var
forutsatt å opptre som en selvstendig enhet. Det må derfor konkluderes med at Trondhjemske
Brigades slettes ikke var forberedt på noen krig med Sverige i 1905. Primært skyldtes dette
mangelen på planer oppgjort i fredstid. Til dette kom at forsvarstenkningen i Trøndelag før
1905 i overveiende grad hadde vært rettet inn mot angrep fra sjøen, ikke angrep fra Jämtland.
Helt til slutt skal vi se litt på trusselforestillinger i Norge etter 1905. Medførte
unionsoppløsningen noen endringer i trusselpersepsjonene for Trøndelags del?
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Etter 1905
De militære tiltakene sommeren og høsten 1905 var ikke overensstemmende med
trusselbildene som først og fremst hadde preget forsvarstenkningen i Trøndelag siden 1890.
Riktignok hadde det blitt tatt høyde for at det kunne gjøres innfall fra svensk område, men de
dominerende forestillingene hadde vært russisk angrep fra sjøen, og mot Nord-Sverige.
Skjebnefelleskapet mot Russland ble ikke glemt verken i Norge eller Sverige, selv
ikke i 1905. Da Thomas Heftye avsluttet sitt virke som norsk militærkonsulent i Stockholm i
mai ble han fortalt av det svenske regjeringsmedlemmet Louis Palander at Norge ikke kunne
påregne svensk hjelp mot Russland hvis unionen ble brutt. Heftyes svar var at Sverige uansett
kunne regne med norsk hjelp mot Russland ”af den rene Selvopholdelsesdrift.” 527 På den
annen side minnet kong Oscar i august den svenske arméforvaltningen om at Sverige i følge
samarbeidsplanene var forpliktet til å utbedre veinettet i Norrbotten.528 Trolig var dette en
rutineordre, men den kan allikevel stå som en bekjennelse av Norges og Sveriges
sammenknytning i forsvaret mot Russland, selv uten union.
Norsk russerfrykt fortsatte etter 1905 å gå hånd i hånd med frykt for svensk
revansjelyst. Fellesplanene fra 1903/1904 ble imidlertid gjort uaktuelle. Etterhvert som Norge
bygget ut forsvarsstrukturen i de nordligste amtene ble også behovet for å sende
Trondhjemske Brigade nordover i krigstilfelle redusert. 529 Dessuten er det nærliggende å tro
at den norske russerfrykten på kort sikt ble dempet som følge av det russiske nederlaget mot
Japan. Historikeren Sven-Erik Grieg Smith mener av den grunn at frykten for Sverige langt på
vei dominerte den norske forsvarsplanleggingen etter 1905. 530
Det er nærliggende å tro er det at den gjensidige norsk-svenske mistroen stakk for dypt
til at noe forsvarssamarbeid kunne ha kommet i stand i årene etter unionsoppløsningen.
Allerede i november 1905 begynte den norske generalstaben på eget initiativ å legge planer
for nye festningsanlegg mot øst, og i 1908 forelå et omfattende norsk studium av hvordan
forsvaret skulle anordnes i tilfelle av et svensk angrep. 531 Dette var langt på vei det første
konseptet til en norsk forsvarsplan av noe omfang. I 1910 forelå dessuten et norsk konsept til
forsvarsplan mot Russland. 532 I dette konseptet ble det forutsatt et hovedangrep over land mot
de nordligste norske (og svenske) områdene, men det ble fortsatt tatt høyde for at Russland
kunne angripe sjøveien. Krigsalternativene A og B ble dermed fortsatt gjeldende i norsk
forsvarsplanlegging frem mot 1. verdenskrig.533
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Den svenske generalstaben oppdaterte både forsvarsplanene mot Russland og
krigsplanene mot Norge etter unionsoppløsningen. I en allmenn forsvarsplan fra 1906 ble
fortsatt Russland holdt som Sveriges hovedfiende, men frykten for angrep over Østersjøen var
dempet som følge av den russiske østersjøflåtens tilintetgjørelse i 1905. 534 Desto større ble
derfor frykten for et massivt angrep over land mot Norrbotten. I så fall er det trolig at man
regnet at Norge ville hjelpe etter evne. Det var også oppfatningen på norsk side. I 1907 ga for
eksempel militærkomiteens formann, Ivar Aavatsmark, uttrykk for at Norges skjebne ved et
russisk angrep fortsatt sto og falt med Sverige, og fikk bifall fra flere hold i Stortinget.535
I forhold til Norge ble det i den svenske planen påpekt at ”[…] uppkommande
tvistigheter [med Norge] kunna på fredlig väg biläggas.” 536 Hvis det skulle komme til krig
med Norge, ”[h]vilka de politiska motiven […] än må vara”, ble det fortsatt fremholdt at
Sverige måtte opptre offensivt. Frem mot 1914 ble det også tatt høyde for at Norge kunne
gjøre felles sak med enten Russland eller Storbritannia, og i den forbindelse opptre offensivt.
Det ble lagt svenske forsvarsplaner for dette. Først i 1927 forsvant muligheten for krig med
Norge ut av gjeldende svenske grupperingsplaner. 537
Man fikk altså i all hovedsak en kontinuitet i trusselforestillingene både på norsk og
svensk side etter 1905. Allikevel medførte unionsoppløsningen for Trøndelags del et brudd
med den tradisjonelle trusselforståelsen, først og fremst manifestert gjennom oppføringen av
Ingstadkleiven (Hegra) fort. Denne festningen ble bestykket med skyts fra de nedlagte
grensefestningene på Østlandet og var ment å stoppe en svensk fremrykking mot Stjørdalen.
Paradoksalt nok skulle dette anlegget i 1940 få sin ilddåp da Trøndelag ble angrepet fra sjøen.

Oppsummering
De svenske krigstruslene sommeren 1895 kom overraskende på en fullstendig uforberedt
norsk krigsmakt. Ingen forsvarsplaner mot et angrep østfra eksisterte, og for Trøndelags del
var knapt nok tanken om et svensk angrep fra Jämtland luftet. Krigsfrykten var reell selv blant
unionsvennlige norske offiserer, men allikevel ble ikke Sverige blant disse oppfattet som noen
fiende etter 1895. Dette kom til uttrykk i generalstabsøvelsen i Trøndelag høsten 1895.
Øvelsen viste at tanken om unionsforsvar mot et kombinert russisk angrep mot Norrbotten og
Trøndelag fortsatt var rådende i konservative norske offiserskretser.
Stortingets venstreflertall snudde imidlertid i synet på forsvaret som følge av den
politiske retretten 7. juni 1895. Kort etter ble det bevilget store summer til opp rustningstiltak,
blant annet to millioner kroner til befestning av Trondhjemsfjorden. Militærstrategisk innebar
bevilgningen kontinuitet fra tenkningen i første halvdel av 1890-årene. Den direkte trusselen
mot Trøndelag ble forutsatt å komme fra sjøen, samtidig som et forsvarstiltak mot en slik
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trussel også var et forsvarstiltak til fordel for unionsforsvaret i Norrland. Bevilgningen til
Agdenes kan derfor militærstrategisk sett ikke forstås som et tiltak mot Sverige. Det kan
derimot åpnes for Venstre kan ha tillagt festningsanlegget en slags psykologisk
selvhevdelseseffekt i unionsstriden, men dette må underordnes militærstrategiske realiteter.
Selv stortingsvenstre var inneforstått med at Agdenes ville være av liten nytte i tilfelle av
broderkrig.
Da unionskonflikten allikevel kom til overflaten i forbindelse med Agdenes
befestninger var det på grunn av en politisk prinsippsak for Venstre. Den svenske kongen
skulle etter Venstres syn ikke ha rett til å kommandere svenske offiserer til norske militære
anlegg, og dette var til syvende og sist årsaken til at to svenske offiserer måtte reise tilbake fra
Trøndelag med uforrettet sak etter å ha reist for å inspisere Agdenes.
Heller ikke 200 000 kroner bevilget til en østvendt festning i Stjørdalen kan helt uten
videre forstås som et tiltak rettet mot Sverige. Riktignok var dette uten tvil venstrepolitikernes
syn, hvilket vises ved at Stortingets venstreflertall samtidig også bevilget midler til
forsvarsanlegg på Østlandet mot angrep fra svensk jord. Forskjellen i omfanget av
bevilgningen til Tønsaasen kontra bevilgningen til Agdenes viser allikevel at selv Venstre
anså hovedtrusselen mot Trøndelag å komme fra sjøen. Av unionsvennlige fagmilitære ble
imidlertid ikke Tønsaasen ansett som et tiltak mot Sverige. Fra dette holdet hadde det heller
ikke tidligere blitt luftet ønsker om befestning av Trøndelag mot øst. Dette viser at Tønsaasen
kom som følge av et venstrepolitisk initiativ, som ikke harmonerte med de fagmilitære
trusselvurderingene i Trøndelag. Den kompliserte utrednings- og planleggingsprosessen før
Tønsaasbatteriet sto ferdig vitner også om dette.
Spriket mellom konservative fagmilitære og venstrepolitiske trusseloppfatninger i
forbindelse med Tønsaasbatteriet illustreres gjennom både brigadesjef Øvergaards og
kommanderende general L’oranges strategiske vurderinger. Begge tok Trøndelag kunne
angripes gjennom Sverige, tross i at dette ble ansett som lite trolig på svensk side. I tråd med
Roald Bergs tese om profesjonalisering av det norske militærapparatet på 1800-tallet, kan det
også hevdes at selv konservative norske offiserer var fornøyde så lenge forsvaret ble avsett
med bevilgninger, uavhengig av Stortingets fiendebilde. Samtidig medvirket de
unionsvennlige generalenes vurderinger til at kong Oscar til syvende og sist kunne gå med på
anlegget, samtidig som kongens aksept også må sees i sammenheng med et sammensatt
politisk kompromiss.
Fokuset i forsvarstenkningen i Trøndelag fortsatte i all hovedsak å være rettet mot
faren fra sjøen selv etter 1895. Selv om Agdenes ble forutsatt å stenge Trondhjemsfjorden for
enhver fiende, ble det militære fokuset rettet mot eventuelle andre landgangspunkter – ikke
grensen mot Jämtland. Selv ikke venstremann og generalstabssjef Hakon Hansen tok høyde
for et angrep fra Jämtland da han ledet øvelsesvirksomheten i Trøndelag høsten 1901.
Imidlertid nevnte ikke Hansen eller hans partifelle og kollega Georg Stang Trøndelag i det
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hele tatt da disse rundt århundreskiftet tilkjennegjorde sine synspunkter på den norske
hærordningen. Fokuset var snarere på hvordan Østlandet skulle forsvares mot innfall fra
svensk område. Den bristende interessen fra ledende venstreoffiserer mot å iverksette militære
tiltak i Trøndelag mot Sverige tyder enten på at Trøndelag ikke ble tillagt noen rolle i det hele
tatt, eller at Trøndelags militære rolle først og fremst var forsvar mot Russland. I forsvaret
mot Russland var det større behov for et festningsanlegg ved Agdenes enn i Stjørdalen.
Bevilgningsomfanget mellom disse festningsanleggene viser at prioriteringen av å forsvare
Trøndelag mot Russland hadde fortrinn selv i venstrekretser. Det ble heller ikke bygget
omfattende festningsverk mot øst i Trøndelag før unionsoppløsningen, tross i Georg Stangs
unionsfiendtlige festningsprosjekt. Dette trenger ikke å bety at Stang nødvendigvis regnet
Russland som en større fare mot Trøndelag enn Sverige, men Hakon Hansen vurderte
Trøndelags militære betydning dithen. Hansens aksept for norsk-svensk fellesplanlegging for
å sende Trondhjemske Brigade til Norrbotten vitner også om dette. I så måte virket
russerfrykten samlende på et norsk offiserskorps som ellers kunne være tilbøyelig til å være
delt etter unionspolitisk ståsted og tilhørende trusseloppfatninger. Av samme grunn kan man
ikke uten videre hevde at den norske opprustningen fra 1895 ble iverksatt med tanke på
militært oppjør med Sverige.
Trøndelags betydning for forsvaret mot Russland ble eksplisitt vektlagt i
kommanderende general L’oranges hærordningsforslag. Behovet for raskt mobiliserbare
norske linjertropper og betydelige tropper avsett til forsvaret ved Agdenes ble understreket.
Muligheten for at Trøndelag kunne angripes fra øst ble nevnt, men L’orange ikke hadde krig
med Sverige i tankene. Forestillingen om at Trøndelag kunne angripes østfra var betinget av
at en russisk angriper nådde Jämtland. L’orange hadde argumentert for denne muligheten i
forbindelse med Tønsaasbatteriet, men det er ingen grunn til å tro at han holdt det for et like
sannsynlig krigsscenario som et angrep mot Trøndelag fra sjøen.
Forestillingen om unionsforsvar gikk fra å være eksplisitt til implisitt fra 1895 til 1903.
Ønsker om nødvendigheten av svensk-norsk fellesforsvar ble allikevel uttrykt, for eksempel
gjennom L’oranges vurderinger i forbindelse med hærordningen. Så lenge planer for å sende
trønderske linjetropper til Norrland ikke var oppdaterte, ville det imidlertid være små
muligheter for å bruke Trondhjemske Brigade som unionskontingent. I mangelen av
fellesforsvarsplaner ble Trøndelags primære betydning i forhold til unionsforsvaret å beskytte
forsyningslinjene til det svenske forsvaret i Norrland, hvilket innebar å forsvare
Trondhjemsfjorden.
Som følge av at det politiske klimaet undergravde planene for fellesforsvar, forsvant
de norske linjetroppene fra de svenske grupperingsplanene. Fra 1901 begynte byggingen av et
festningsanlegg ved Boden, hvilket ga Trøndelags østgrense ytterligere trygghet mot
Russland. Tross i at Sverige siden begynnelsen av 1890-årene hadde lagt planer for å stanse
en fiende i Norrbotten ble allikevel russisk angrep mot Trøndelag gjennom brukt som
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militærstrategisk argument for Tønsaasbatteriet. Dette betyr imidlertid ikke at scenariet ble
holdt som overmåtelig usannsynlig, men det var allikevel underordnet forsvaret av Trøndelag
mot sjøen.
Tross i at planleggingen mot Russland fortsatte å dominere svenske
forsvarsprioriteringer ble angrepsplanene mot Norge stadig utviklet. Krisen i 1895 bragte de
svenske planene nærmere en fullverdig grupperingsplan. Deretter foretok fungerende
generalstabssjef Carl Warberg enkelte revisjoner mot slutten av århundret, før felttogsplanen
mot Norge ble en fullverdig plan i 1900. Den utløsende årsaken var trolig regjeringen Steens
gjeninntreden i 1898, samtidig som planleggingen også kan sees i sammenheng med at den
svenske generalstaben ble et stadig mer finslipt planleggingsorgan. For Jämtlands og
Trøndelags del medførte ikke den detaljerte felttogsplanen noen vesentlige endringer fra hva
von der Lancken hadde forespeilet seg.
Utsikter til forståelse om konsulatvesenet og den ferdige Ofoten-Luleåbanen satte
tanken om forsvarssamarbeid i et nytt lys i 1903. Generalstabssjef Hansen avviste en svensk
invitasjon i 1901, men to år senere var han mer medgjørlig. Årsakene var både Hansens frykt
for russiske ambisjoner i nord og at han nærmest ble trengt opp i et hjørne av den svenske
generalstaben. Som de nordligste norske avdelingene av særlig omfang kom Trondhjemske
Brigade i en særstilling i forhold til forsvaret av nordområdene. Dessuten gjorde den nye
jernbanen at Trondhjemske Brigade kunne transporteres sjøveien til Narvik og derfra til
Norrbotten uten at sensitive detaljer om brigadens mobiliseringsforhold i Trøndelag behøvde
å bli gitt til Sverige. Dette var den svenske generalstabens trumfkort, og en høyst
medvirkende årsak til at venstremannen Hansen kunne gå med på fornyet forsvarssamarbeid.
Samtidig viser Hansens eget initiativ etter at Ofoten-Luleåbanen sto ferdig at han fryktet at
Russland kunne angripe nordområdene. Derfor utelukket ikke unionsfiendtlighet og
oppslutning om grensefestningene på Østlandet frykt for Russland i nord. Trøndelags
betydning i så måte ble landsdelens særstilling i forhold til forsvaret av Nord-Sverige.
Unionsoppløsningen gjorde imidlertid samarbeidsplanene overflødige. I stedet
iverksatte Norge og Sverige beredskapstiltak mot hverandre. Felles for begge parter var
frykten for overrumplingsangrep, men forskjellen var at Sverige aldri mobiliserte. Den norske
delmobiliseringen må forstås i lys av treg mobilisering, mangel på planer, indrepolitiske
forhold og for Trøndelags del at man aldri hadde viet muligheten for krig med Sverige særlig
oppmerksomhet. Etter 1905 ble det imidlertid bygget et østvendt festningsanlegg av betydelig
omfang ved Hegra, samtidig som årvåkenheten mot Russland fortsatte å gjøre seg gjeldende.
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Konklusjon og sammenfatning

Samarbeid og konflikt (1890-1895)
I innledningen spurte jeg om hvordan og i hvilken grad russerfrykt og unionskonflikt kom til
uttrykk i militære tiltak og vurderinger i Trøndelag mellom 1890 og 1905. I hele perioden ble
russisk angrep fra sjøen regnet som den mest trolige krigsmuligheten i selve Trøndelag. I
Sverige ble det fryktet et russisk angrep mot Norrbotten. Denne frykten ble delt også av
norske offiserer og i første halvdel av 1890-årene medførte dette en forestilling om at et
sjøangrep mot Trøndelag kunne ha sammenheng med et angrep mot Nord-Sverige. Dermed
ble Trøndelag og Norrland militærstrategisk knyttet sammen.
Sammenknytningen ga seg først utslag i form av felles svensk-norske planer for å
sende Trondhjemske Brigade til Nord-Sverige. Fellesplanleggingen begynte i 1891, men to år
senere satte unionskonflikten en stopper for det tosidige samarbeidet. Imidlertid holdt den
norske generalstaben ensidig frem med planleggingen. Så sent som våren 1895 ble planene
for å sende tropper fra Trøndelag til Norrland oppdaterte. Samtidig må det anføres at
Trøndelag ikke nødvendigvis sto i noen norsk særstilling i forhold til fellesplanene. Det ble
lagt planer for å sende samtlige norske linjetropper til Sverige i tilfelle av russisk angrep.
Allikevel var Trøndelag, som den nordligste norske landsdelen med troppestyrker av særlig
omfang, i en særstilling i forhold til forsvaret av nordområdene. Gjennom forsvaret NordSverige ville også Trondhjemske Brigade indirekte forsvare de norske nordområdene.
Hva var synet på forsvarssamarbeidet i norske fagmilitære og politiske kretser? Det
var trolig få motforestillinger mot fellesplanene i det overveiende konservative norske
offiserskorpset. Også i konservative politiske kretser var det ønske om å vektlegge
unionsforsvaret. Dessuten krevde Sverige større norske bidrag til unionsforsvaret som
betingelse for norsk likestilling i unionen. Den norske generalstaben antok trolig at den bidro
til å imøtekomme denne svenske betingelsen i form av fellesplanene. I forhold til Venstres
unionsfiendtlige linje var imidlertid samarbeidsplanene kontroversielle. En av
grunnsetningene i Venstres forsvarspolitikk etter 1884 var motvilje mot ”Samrøre” mellom
den norske og den svenske krigsmakten. Denne motviljen ble forsterket på grunn av
konflikten om utenriksstyret. Samarbeidsplanene kom riktignok ikke til Stortingets kjennskap,
men at samarbeidsplanene ble stanset som følge av anti-unionelle aksjoner viser at
forsvarssamarbeid ikke harmonerte med unionspolitikken Venstre gikk inn for.
Det ble ikke truffet konkrete foranstaltninger mot et angrep fra sjøen i Trøndelag før
1895. Imidlertid skortet det ikke på fagmilitære krav om slike tiltak. I 1891 ble det nedsatt en
forsvarskommisjon, med hær- og marineoffiserer fra begge politiske fløyer, for å utrede
hvordan norske kystområder skulle forsvares. Kommisjonens innstilling ble levert til
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Stortinget året etter. Nødvendigheten av å befeste Trondhjemsfjorden ble understreket.
Kommisjonen regnet dessuten også angrep mot Norrbotten som et sannsynlig krigsscenario.
Samtidig ble det understreket at et fiendtlig erobringstokt mot Trøndelag var lite trolig. I
stedet ble det antatt at sjøangrep ville ha et mer begrenset omfang. Blokade og terror i form av
en isolert stormaktsoperasjon mot Trondhjemsfjorden ble eksplisitt nevnt. I så måte kunne
Tyskland og Storbritannia være like store trusler som Russland, selv om det er trolig at
sistnevnte ble regnet som den primære fienden. Implisitt satte da også forsvarskommisjonen et
sjøangrep mot Trøndelag i sammenheng med et russisk angrep mot Nord-Sverige.
Kommisjonens primære fokus var anordningen av det norske kystforsvaret, men at
muligheten for et russisk angrep mot Norrbotten ble nevnt viser at kommisjonen ikke var
fremmed for sammenhengen mellom et slik angrep og forsvaret av Norges kystområder.
Forsvarskommisjonens innstilling innebar for Trøndelags del både en nasjonal og en
unionell trusselforestilling. Den imøtekom derfor både Venstres ønske om prioritering av det
nasjonale forsvaret og Høires ønske om å vektlegge unionsforsvaret. Imidlertid bevilget
Stortingets venstreflertall foreløpig ikke midler til de tiltakene kommisjonen foreslo. Dette
betydde ikke nødvendigvis at Venstre var uenige i kommisjonens vurderinger. Snarere hang
den lunkne bevilgningsiveren sammen med partiets sparepolitikk, fredstanken og skepsis mot
å bevilge penger til en militærmakt som ble ansett for å være kongens redskap. Fra fagmilitært
hold ble det frem mot 1895 argumentert hyppig og kraftig for å befeste Trondhjemsfjorden,
både av hensyn til det nasjonale og unionelle forsvaret.
Trøndelags militære betydning kom også til uttrykk i svenske forsvarsplaner. Planene
for unionsforsvar i Norrland er allerede nevnt. Disse hang også sammen med at det svenske
forsvarstyngdepunktet fra 1880-årene ble skjøvet nordover fra Jämtland til Norrbotten.
Utviklingen i nordområdene forsterket frykten for russiske ambisjoner i disse områdene.
Planene for å sette inn hovedforsvaret i Norrbotten i stedet for i Jämtland var også et
forsvarstiltak som trygget Trøndelags østgrense. Samtidig fikk Trøndelag gjennom
forbindelsen til Jämtland betydning som forsyningsbase for forsvaret av Nord-Sverige. Et
viktig argument for å befeste Trondhjemsfjordens innløp var derfor å sikre forsyningsåren til
Jämtland. Det virker imidlertid ikke som svenske fagmilitære regnet det som sannsynlig at en
russisk angrepsstyrke som gjorde landgang i Trøndelag ville angripe svensk område fra vest.
Unionskonflikten i første halvdel av 1890-årene medførte ikke at man i norske
fagmilitære kretser regnet et svensk angrep mot Trøndelag som et sannsynlig krigsscenario.
Muligheten ble trolig tenkt, men selv unionsfiendtlige offiserer tilla forsvaret av
Trondhjemsfjorden størst vekt. Imidlertid begynte den fungerende svenske generalstabssjefen
å tenke seg muligheten for å kue Norge med militære midler. I 1893 forfattet han et konsept
til en angrepsplan hvor hovedhensikten med et angrep mot Trøndelag skulle våre å binde opp
norske styrker og undergrave norsk kampmoral. Dermed ble Trøndelag tillagt en sekundær
betydning i forhold til Sør-Norge, hvor Kristiania ville være det svenske hovedmålet.
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Vi ser at både unionelt forsvarssamarbeid og unionskonflikt fikk innvirkning på
militære tiltak og vurderinger i Trøndelag i årene fra 1890 til 1895. Fagmilitære regnet angrep
fra sjøen som den sannsynligste trusselen mot selve Trøndelag, samtidig om Trøndelags
betydning for forsvaret av Nord-Sverige ble manifestert gjennom fellesplanene. Disse planene
ble imidlertid vanskeliggjort av unionskonflikten. Samtidig var ikke Stortingets venstreflertall
villig til å bevilge penger til å befeste Trondhjemsfjorden. Det var paradoksalt nok svenske
krigstrusler som fikk Stortinget til å snu i dette spørsmålet.

Opprustning, samarbeid og oppløsning (1895-1905)
Den fastlåste unionskonflikten førte til at Sverige truet med krig våren 1895. Stortinget måtte
foreta et ydmykende tilbaketog den 7. juni, men i enkelte venstrekretser ønsket man hevn. I
innstillingen til det ekstraordinære forsvarsbudsjettet som ble fremlagt i juli 1895 ble det blant
annet avsatt halvannen million kroner til å befeste Trondhjemsfjordens innløp ved Agdenes.
Stortingets venstreflertall stemte villig for dette og enkelte representanter understreket at de
avga sin stemme med brodd mot Sverige. De fleste høirerepresentantene unnlot av samme
grunn å stemme for budsjettet. Det kan tenkes at venstrerepresentantene så Agdenes og andre
kystforsvarstiltak som tiltak mot Sverige i form av å ha funksjon som ”mentale styrkedråper”,
hvilket historikeren Roy Andersen åpner for. Kystforsvarstiltakene som ble iverksatt fra 1895
kunne imidlertid ikke være ment mot broderriket sett fra et militærstrategisk synspunkt.
I fagmilitære øyne var da heller ikke Agdenes ment som noen foranstaltning mot
Sverige. Festningen skulle forsvare Trøndelag mot angrep fra sjøen, i tråd med det
dominerende trusselbildet mot Trøndelag siden 1830-årene. Et svensk angrep ville ikke
komme sjøveien – det ville komme fra Jämtland. Dette var man klar over enten man var
offiser eller stortingsrepresentant, konservativ eller radikal. En festning ved Agdenes var
faktisk mer til gagn for unionsforsvaret enn forsvar mot Sverige. Dette er paradokset i
Venstres stemmegivning i forbindelse med det ekstraordinære forsvarsbudsjettet i juli 1895.
Forestillingen om unionsforsvar fortsatte å leve videre på fagmilitært hold, selv etter
de svenske krigstruslene. Tanken om Trøndelags betydning for unionsforsvaret mot Russland
kom både i form av argumentasjonen som lå til grunn for Agdenes og i form av militære
øvelser. Det primære fokuset lå allikevel på forsvaret av selve Trøndelag mot sjøen. De
uenighetene som oppsto om forsvaret av Trondhjemsfjorden kom på grunn av rivalisering
mellom hæren og marinen – ikke unionspolitikken.
Da Agdenes allikevel ble trukket inn i unionskonflikten var det som følge av en
venstrepolitisk prinsippsak. To svenske offiserer ble i 1897 nektet å inspisere festningen på
grunn av Venstres motvilje mot at svenske offiserer skulle ha anledning til å befare norske
militære anlegg. Av frykt for å gi Venstre politisk agitasjonsstoff foran det forestående
stortingsvalget hadde egentlig ikke norske militære myndigheter annet valg enn å følge
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Venstres krav, selv om det rent militærfaglig var lite i veien for at svenske offiserer kunne
befare et anlegg som ville ha liten betydning i tilfelle av broderkrig.
Militærstrategisk sett var imidlertid brodden mot Sverige mer åpenbar våren 1899, da
venstreregjeringen foreslo å bevilge midler til et festningsanlegg i Stjørdalen. Da var allerede
arbeid med enkelte mindre skanser mot øst underveis i Smaalenene. I motsetning til
befestning av Trondhjemsfjorden hadde det ikke på forhånd blitt ytret ønsker fra fagmilitært
hold om en østvendt festning i Trøndelag. Regjeringen tåkela sitt bevilgningsforslag både i
stortingsproposisjonen og innstillingen for å skjule den for kongen og kronprinsregenten. I
mai vedtok Stortinget å bevilge midler til festningen. Først da ble de fagmilitære instansene
rådspurt. Initiativet til å ruste opp mot øst kom altså fra regjeringen. Kong Oscar satte seg til
motverge, men festningen ble til slutt gjort mulig gjennom et sammensatt kompromiss
mellom regjeringen og kongen. Planleggingen og oppføringen av festningen vitner om et
forhastet regjeringsinitiativ, hvilket viser at regjeringens vurderinger ikke fulgte fagmilitære.
Det betydde ikke at unionsvennlige norske generaler misbilliget festningen. Tanken
om russisk angrep mot Norge fra svensk område later til å ha hatt oppslutning blant
unionsvennlige norske offiser, selv om dette for Trøndelags del ble holdt som svært lite
sannsynlig i forhold til angrep fra sjøen. Det er derfor verdt å vektlegge Roald Bergs tese om
at det norske militærapparatet ble utviklet til en profesjonalisert etat i unionstiden, hvilket
innebar å ta del i konkurransen om Stortingets bevilgninger. Derfor tok unionsvennlige
generaler gladelig imot midler, selv om bevilgningene kunne være motivert av Venstres
unionsfiendtlighet. Forskjellen i bevilgningsomfanget mellom Tønsaasbatteriet i Stjørdalen og
Agdenes viser at hovedfokuset på å forsvare Trøndelag mot sjøen også ble delt på
venstrepolitisk hold. Noe større festningsanlegg mot øst ble ikke bygget før etter 1905.
Det er derfor lite i de militære tiltakene og vurderingene i Trøndelag frem mot
unionsbruddet som vitner om målrettet norsk opprustning med tanke på løsrivelse fra Sverige.
Utover det lille anlegget i Stjørdalen ble det ikke truffet noen militære tiltak som kan sies å ha
vært direkte rettet mot unionspartneren. Til sammenligning ble det bygget til dels omfattende
østvendte festningsverk på Østlandet. Forskjellen mellom Trøndelag og Østlandet i så måte
beror først og fremst på frykten for russiske ambisjoner i nordområdene. Samtidig er det
mulig at mer betydelige opprustningstiltak i Trøndelag mot Sverige kunne ha blitt iverksatt på
sikt. Byggingen av Ingstadkleiven fort etter unionsoppløsningen kan tyde på dette.
På den annen side er det påfallende at ledende venstreoffiserer, som ellers agiterte
ivrig for forsvar mot Sverige i Sør-Norge, tilla Trøndelag liten eller ingen betydning i en
norsk-svensk krig. Venstreoffiserene Hakon Hansens og Georg Stangs forslag til ny
hærordning i 1901 viser dette. I så måte er det fristende å hevde at selv unionsfiendtlige
venstreoffiserer var inneforstått med Trøndelags betydning for forsvaret mot Russland, selv
om dette passer dårlig med Stangs anti-svenske forsvarsdoktrine. Imidlertid understreket
Hansen Trøndelags betydning for forsvaret av nordområdene mot Russland da Ofoten126

Luleåbanen sto ferdig. Dermed kan det hevdes at russerfrykten i nord virket samlende på det
norske offiserskorpset. Da ledende venstreoffiserer ikke i særlig grad ville ruste Trøndelag
mot øst, så Stortingets venstrefraksjoner neppe noen grunn til dette heller. Dermed ble det
med de spredte venstrepolitiske forsøkene på å la unionskonflikten prege de militære tiltakene
i Trøndelag. Uansett unionspolitisk ståsted ble dermed forsvaret av Trøndelag mot sjøen og
Trøndelags betydning for forsvaret av nordområdene manifestasjonen av at Sverige ikke ble
regnet som hovedfiende. I stedet innebar trusselforestillingene i Trøndelag samarbeid mellom
unionsrikene fremfor konflikt.
I Sverige var forsvaret mot Russland hovedprioritet. Riksdagsvedtaket fra 1900 om å
befeste Boden markerte definitivt at forsvarstyngdepunktet mot et russisk angrep nordfra var
flyttet fra Jämtland til Norrbotten. Dermed ble Trøndelags østgrense ytterligere trygget mot
Russland. Samtidig viser dette sprik mellom norske og svenske trusselvurderinger. Angrep
mot Trøndelag gjennom Jämtland ble holdt som lite sannsynlig på svensk side. Allikevel
bidro unionsvennlige norske generalers strategiske argumenter til at festningen i Stjørdalen
kunne aksepteres av kongen, selv om kompromisset med regjeringen også spilte inn.
Unionskonflikten fikk innvirkning på den svenske generalstabens planlegging også
etter 1895. Det radikale norske Steen-ministeriet fra 1898 bidro til at fungerende
generalstabssjef Carl Warberg reviderte Ernst von der Lanckens plankonsept i 1898 og 1899.
Revisjonene fortsatte etter Warberg at fra 1899 tok over som sjef for arméfordelingen som
etter planen var forutsatt å angripe Trøndelag. I 1900 utarbeidet den svenske generalstaben
dessuten fullverdige angrepsplaner mot Norge på basis av von der Lanckens og Warbergs
betraktninger. I tillegg til unionskonflikten kan dette også sees i sammenheng med at den
svenske generalstaben utviklet seg til et stadig mer profesjonalisert planleggingsorgan.
Nettopp forsvarsplanleggingen var et kvalitativt skille mellom den norske og den
svenske generalstaben. Den svenske generalstaben utarbeidet detaljerte planer for nærmest
ethvert tenkelig krigstilfelle. I Norge kom tanker om hvordan landet skulle forsvares primært
til uttrykk gjennom bygging av faste forsvarsanlegg, militære øvelser og rekognoseringer. Det
ble riktignok utarbeidet planer for mobilisering og sammendragning av taktiske linje- og
landvernsenheter. I Trøndelag ble det utarbeidet planer for bruk av landstormsoppbudet til å
dekke linjens og landvernets mobilisering. Planene tok utgangspunkt i både angrep fra land og
fra sjøen. Noen konkrete planer for hvordan Trøndelag skulle forsvares ble imidlertid ikke
utarbeidet. Derfor var man i krig overlatt til øvelseserfaringer og improvisasjon.
Militært samarbeid mellom de forente riker var politisk umulig i årene etter 1895.
Enkelte tanker i disse baner ble riktignok luftet på konservativt fagmilitært hold, men
Venstres unionsfiendtlige politikk forhindret konkrete samarbeidstiltak. I både politiske og
fagmilitære venstrekretser ble det rundt århundreskiftet håpet på norsk aksjon i konsulatsaken
innen kort tid. Dette kan ha medvirket til venstreoffiserers motvilje mot både omorganisering
av den norske hæren og forsvarssamarbeid. Derfor ble en svensk samarbeidsinvitasjon etter en
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feltøvelse i Trøndelag i 1901 avslått. Imidlertid tilla som nevnt ikke unionsfiendtlige norske
offiserer Trøndelag vekt i en krig mot Sverige. I 1903 gikk imidlertid den norske
generalstabssjefen med på å legge nye planer for å sende Trondhjemske Brigade til Norrland.
Åpningen av jernbanen mellom Narvik og Luleå, frykten for russiske ambisjoner om å
bemektige seg en isfri havn i nord og et godt unionspolitisk klima gjorde at samarbeid med
Sverige igjen tålte dagens lys, selv i venstrekretser. I mars 1903 åpnet generalstabssjef Hansen
for å bruke Trondhjemske Brigade i Nord-Sverige. To måneder senere underminerte dessuten
den svenske generalstaben langt på vei enhver norsk grunn til å motstå forsvarssamarbeid.
Resultatet ble nye planer for å sende Trondhjemske Brigade til Nord-Sverige. Dette vitner
igjen om Trøndelags betydning for forsvaret av de forente rikers nordområder. Både Hansen
og hans partifelle og forsvarsminister Oscar Strugstad ga sin fulle tilslutning til planene.
Hvorvidt de mest radikale delene av Venstre ville gjort det samme er usikkert, men Hansens
og Strugstads tilslutning vitner om at militærfaglige argumenter kunne veie tyngre enn
unionspolitiske. Unionskonflikten gjorde allikevel at det ble unngått utveksling av militære
hemmeligheter av betydning i en broderkrig, for eksempel Trondhjemske Brigades
mobiliserings- og togtider i selve Trøndelag. I stedet ble brigaden planlagt sendt sjøveien til
Norrbotten via Narvik, hvilket var mer hasardiøst enn transport langs norra stambanan.
Det kan hevdes at de nye samarbeidsplanene, som forutsatte at de forente riker
kontrollerte sjøleden fra Trøndelag til Narvik, var et brudd med den tradisjonelle frykten for
angrep fra sjøen. På den annen side kan det være at dette bidro til at Hansen gikk på de nye
planene, fordi det kunne gi han grunn til å reservere seg mot å sende Trondhjemske Brigade
til Norrbotten i krigstilfelle. I alle tilfeller vitner de nye samarbeidsplanene om at Russland i
1904 fortsatt ble regnet som den primære trusselen nord for Dovre. Sverige ønsket på sikt å
utvide samarbeidet, noe den norske generalstaben åpnet for. Hvorvidt dette faktisk ville ha
skjedd hvis unionen hadde blitt opprettholdt blir imidlertid spekulasjon.
Det kan sies at en tvetydig unionskonflikt kom til uttrykk i de militære tiltakene og
vurderingene i Trøndelag fra 1895 til 1904. På den ene siden er det liten tvil om at
stortingsvenstre hadde Sverige i tankene da det ble bevilget penger til Agdenes og
Tønsaasbatteriet. På den annen side var det selvsagt at Agdenes ville ha liten betydning i en
krig med Sverige. I forhold til grensefestningene i Sør-Norge var dessuten Tønsaasbatteriet
ubetydelig. På fagmilitært hold fortsatte dessuten fokuset på forsvaret av Trøndelag mot
angrep fra sjøen. De gangene unionskonflikten preget militære forhold til Trøndelag var det
derfor som følge av venstrepolitisk initiativ. Fellesforsvarsplanene fra 1903 viste dessuten at
selv venstreoffiserer regnet Russland som Trondhjemske Brigades primære motstander. De
nye samarbeidsplanene ble imidlertid knapt gjort ferdige før unionen ble oppløst. Den spente
situasjonen i forbindelse med unionsbruddet medførte forberedelser på en krigseventualitet
som før 1905 knapt var viet oppmerksomhet i Trøndelag.
De norske og svenske militære tiltakene i forbindelse med unionsoppløsningen var
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defensive. Både i Trøndelag og Jämtland ble det fryktet overrumplingsangrep. Forskjellen var
at Norge delmobiliserte. Roald Berg har forklart dette med at delmobiliseringen hadde til
hensikt å roe anti-svenske fraksjoner i Stortinget, men denne tesen utelater rent militære
vurderinger. I Trøndelag var det for eksempel ingen faste forsvarsanlegg som kunne forsinke
en svensk angrepsstyrke. Til dette kom mangelen på anvendbare forsvarsplaner. Det ble
derfor viktig å ha tropper parate til å ta i mot den første angrepsbølgen, hvilket forklarer at det
fortrinnsvis var landstormen som ble mobilisert. Det forklarer også det travle arbeidet med å
få bygget skanser ved Gudaa for å oppholde de første svenske angrepsstyrkene.
Både forsvarsminister Wilhelm Olssøn og krigsminister Lars Tingsten måtte ta høyde
for at den andre parten kunne gripe offensiven, eller at forhandlingene i Karlstad kunne bryte
sammen. Derfor presset begge sine respektive regjeringer for å eskalere beredskapstiltakene.
Gjennom sine studier og revisjoner av de svenske angrepsplanene fryktet for eksempel Carl
Warberg offensive operasjoner mot Jämtand for å forstyrre den svenske grupperingen.
Omfanget grensevakten i Jämtland fikk fra august viser dette. Da faren allikevel var liten for
at de militære tiltakene i 1905 kunne eskalere ut av kontroll, skyldes dette i stor grad
moderasjon i de militære tiltakene på begge sider. Dette tyder på at det ikke nødvendigvis var
brist i kommunikasjonen mellom forhandlerne i Karlstad og den militære ledelsen i de to
landene. Ingen av partene var tjent med krig og grensevakten ble derfor på begge sider holdt
unna grensen for å hindre tilfeldige sammenstøt. I så måte var krigsfaren liten.

Etter unionsoppløsningen og videre forskning
Planene for å sende Trondhjemske Brigade til Nord-Sverige ble uaktuelle etter 1905. I stedet
tok Sverige plassen som det primære norske trusselbildet. For Trøndelags del ble dette vist
gjennom byggingen av Ingstadkleiven fort. Allikevel var man på norsk side bevisst på det
norsk-svenske skjebnefelleskapet mot Russland. I så måte kan man fortsatt se to parallelle
trusselforestillinger i Trøndelag selv etter unionsbruddet. Kanonene ved Agdenes fortsatte å
peke vestover, mens skyts fra den nøytrale sone ble montert østvendt på Ingstadkleiven.
Det gjenstår imidlertid mye forskning på militære tiltak og vurderinger i Trøndelag
etter 1905, både i forhold til forsvaret av selve Trøndelag og Trøndelags betydning for
forsvaret av Nord-Norge. I forlengelsen av dette er den norske forsvarsplanleggingen etter
1905 ennå et forholdsvis uutforsket felt, selv om det finnes enkelte avhandlinger om norsk
forsvarspolitikk og trusselvurderinger etter unionsoppløsningen. Et spesielt interessant
spørsmål er i hvilken grad synet på forsvarsfelleskap med Sverige kom til uttrykk i militære
vurderinger i Trøndelag etter 1905, spesielt fordi de offiserene som utarbeidet fellesplanene i
1903/1904 naturligvis ikke forsvant fra det norske offiserskorpset rett etter unionsbruddet.
Det er også enkelte aspekter av militære vurderinger og tiltak i Trøndelag før 1905
som ennå er uutforsket. Trondhjemske Brigade og den ”indre fiende” måtte utelates fra denne
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undersøkelsen. Hvilke planer som forelå med tanke på bruk av brigaden som indre ordensvern
før unionsoppløsningen er derfor et uutforsket kapittel. Det finnes også ubesvarte
lokalhistoriske spørsmål, for eksempel hvilke lokale ringvirkninger byggingen av Agdenes
befestninger og Tønsaasbatteriet fikk. I et forsvarshistorisk lys hadde det også vært interessant
å undersøke hvilke planer den svenske generalstaben i 1903/1904 la for bruk av
Trondhjemske Brigade i en krig, og hvilken betydning Trondhjemske Brigade ble tillagt i
forhold til de svenske forsvarskreftene. Ble brigaden på noen måter regnet som underlegen?
Det finnes rikholdig kildemateriale i det svenske Krigsarkivet som kan gi svar på dette.
Mest interessant hadde det kanskje vært å sammenligne Trøndelag med andre
landsdeler i forhold til andre aspekter av unions- og forsvarsspørsmålet enn de som er tatt opp
i denne oppgaven. Vi har sett at synet på Trøndelag blant norske (og svenske) offiserer og i
Stortinget var preget av frykt for Russland. Dette trenger imidlertid ikke bety at andre aktører
delte de samme synspunktene. Spesielt ett spørsmål utkrystalliserer seg: hvordan reagerte
lokale venstrefraksjoner i Trøndelag på at grensen mot Jämtland rundt århundreskiftet ikke
ble befestet i samme grad som Østlandet? Fagmilitære som Georg Stang og Hakon Hansen
vurderte ikke engang et slik tiltak. For de som sluttet opp om Stangs anti-svenske
forsvarsdoktrine måtte dette ha fortonet seg som snodig, spesielt med den vekten Stang la på
krigshistoriske eksempler. Trøndelag hadde på 1600- og 1700-tallet blitt angrepet fra svensk
område i like stor grad som Østlandet. Hvordan reagerte for eksempel sentrale venstreorganer
som avisen Dagsposten på at Trøndelag ikke ble befestet mot øst? Hva med andre aktører
utenfor offiserskorpset og Stortinget? Ble det for eksempel fremmet unionsfiendtlige
meninger om militære forhold i Trøndelag i de frilynte ungdomslagene eller andre radikale
organisasjoner? Eller ble synet på Russland som den primære faren mot Trøndelag delt også
utenfor ledende fagmilitære kretser og Stortinget?
Et annet spørsmål er mer generelle unionspolitiske strømninger i Trøndelag. Vi vet at
Trondhjem by var preget av konservative strøminger, om enn med markante radikale
bevegelser. Dessuten var Nordre Trondhjems Amt preget av radikalisme. Samtidig var det en
etablert oppfatning av et tradisjonelt spesielt forhold mellom Trøndelag og Jämtland. Hvilken
innvirkning fikk dette på de unionspolitiske, og for den saks skyld nasjonalistiske,
strømningene i Trøndelag? Var synet på unionen mer positivt i Trøndelag enn i andre deler av
Norge? Kan dette i så fall bidra til å forklare hvorfor det ikke i nevneverdig grad ble iverksatt
forsvarstiltak mot Sverige før unionsoppløsningen?

Russerfryktens primat
La oss helt til slutt kort sammenfatte de viktigste konklusjonene i denne undersøkelsen.
Russland ble regnet som den primære trusselen mot Trøndelag i perioden denne
undersøkelsen favner. Dette kom for eksempel til uttrykk både i fokuset på forsvaret mot
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sjøen og planene for fellesforsvar i Norrland. Bare i liten grad var Sverige fiendebildet, selv
etter 1895. Kanonene på Tønsaasen pekte riktignok østover, men var underordnet Agdenes
både i pris og omfang. Dessuten var Tønsaasbatteriet ubetydelig i forhold til festningsverkene
som ble bygget mot Sverige på Østlandet. Imidlertid stanset unionskonflikten de første
planene for å sende tropper fra Trondhjem til Norrland. Konflikten motiverte også Stortingets
bevilgninger til både Agdenes og Tønsaasen. For Trøndelags del var allikevel
unionskonflikten underordnet russerfrykten, selv blant unionsfiendtlige offiserer. De gangene
den kom til uttrykk i militære forhold i Trøndelag var det på stortingsvenstres intiativ, men
selv da altså i merkbart mindre skala enn på Østlandet.
Betydningen for forsvaret av de forente rikers nordområder satte Trøndelag i en
særstilling. Dette kan bidra til å forklare Trøndelags minimale rolle i den norske
opprustningen mot Sverige og det bidrar definitivt til å forklare hvorfor det ved to anledninger
ble lagt konkrete fellesplaner for å sende Trondhjemske Brigade til Nord-Sverige. Dessuten
var Trøndelags betydning som forsyningsbase for forsvaret av nordområdene nærmest
geografisk gitt. I de svenske angrepsplanene mot Norge ble imidlertid Trøndelag regnet som
et sekundært operasjonsteater. Både for Norge og Sverige måtte nødvendigvis området rundt
Kristiania bli den viktigste krigsskueplassen.
Beredskapstiltakene som ble iverksatt i forbindelse med unionsoppløsningen gikk
langt på vei på tvers av de primære trusselvurderingene for Trøndelags del. Noen målrettet
norsk opprustning med tanke på separatistisk aksjon kan derfor ikke spores i de militære
tiltakene og vurderingene i Trøndelag fra 1890 til 1905. Til det var det lille festningsverket i
Stjørdalen altfor ubetydelig og russerfrykten altfor dyptrotet.
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Appendiks 1

Sjefer for Trondhjemske Brigades Distriktskommando 1890-1905
Posten innebar kommando over Trondhjemske Infanteribrigade og Trondhjemske
Infanteribrigades Distriktskommando i fredstid. I krigstilfelle innebar posten kommando over
Trondhjemske Kombinerte Linjebrigade.

Sjefer og periode
Generalmajor Nicolai Engelbrecht Hoff (f. ukjent) 2/5/1868 – 7/7/1890
Oberst Isaach Erichsen (fungerende, f. ukjent): 8/7/1890 – 17/10/1890
Generalmajor Otto Ludvig Nyquist (f. 1835): 18/10/1890 – 20/1/1894
Oberst Bødtker (fungerende, f. ukjent): 21/1/1894 – 6/4/1894
Generalmajor Hans Peter L’orange (f. 1835): 7/4/1894 – 27/10/1894
Oberst Bødtker (fungerende, f. ukjent): 28/10/1894 – 31/12/1894
Generalmajor Christian Martini de Seue (f. 1841): 1/1/1895 – 1/6/1895
Generalmajor Alexander Bretteville Øvergaard (f. 1836): 4/7/1895 – 31/3/1905
Generalmajor Einar Wilhelm. A. M. Krohn (f. 1848): 1/4/1905 – 31/7/1910
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Appendiks 2

Militære styrker i Trøndelag 1890 - 1905

Trondhjemske Infanteribrigade - Trondhjem
1. Korps (Indherreds): linjebataljon, landvernsbataljon, landstormsbataljon (1897)
Eksersersplass: Stenkjærsanden
2. Korps (Trondhjems): linjebataljon, landvernsbataljon, landstormsbataljon (1897)
Eksersersplass: Værnes
3. Korps (Møre): linjebataljon, landvernsbataljon, landstormsbataljon (1897)
Eksersersplass: Værnes
4. Korps (Søndmøre): linjebataljon, landvernsbataljon, landstormsbataljon (1897)
Eksersersplass: Sætnesmoen

Trondhjems Kavalerikorps – Rindenleret
2 linjeskvadroner, 2 landvernsskvadroner, 2 landstormsskvadroner (1897)

3. Feltartillerikorps – Værnes
Linjebataljon – landvernsbataljon – landstormsbataljon (1897)

Kystartilleriet (fra 1899)/Festningsartilleriet (fra 1903) – Agdenes
5. festningsbataljon

Nordenfjeldske Hjulrytterkompani – Værnes
1 kompani

Posisjonsartilleribataljonen – Tønsaasen (fra 1902)*
5. kompani

Trondhjemske Trænkorps – Værnes*
Nordenfjeldske linjekompani – Nordenfjeldske landvernskompani
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Sanitetsvæsenet – Værnes
Nordenfjeldske linjekompani – Nordenfjeldske landvernskompani

Festninger
Kristiansten
Agdenes (fra 1897/1900)
Tønsaasen (fra 1901)

* Ikke underlagt Trondhjemske Brigades Distriktskommando
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