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Forord 
I 1985 ble det talt initiativ til å danne et nordisk forskningsmiljø 
med «garnisonsbyen» som tema. Utgangspunktet var først og 
fremst svensk interesse for å få bedre kunnskap om garnisonsbyer, 
d.v.s. bysamfunn med store innslag av fast militært personell, som 
en spesifikk type lokalsamfunn. Målet var å trekke inn historikere, 
sosiologer, kulturgeografer, etnologer, arkitekturhistorikere og 
andre til et bredt tverrfaglig studium av garnisonsbyene. 

Prosjektet skulle forholde seg til lire overordnede problemområ
der, nemlig: 

l. Garnisonsbyen som fysisk miljø og symbolverdi 
2. Garnisonsbyen som sosialt, kulturelt og politisk miljø 
3. Garnisoner, kommuneøkonomi og lokalt næringsliv 
4. Garnisonsbyer og urbaniseringsprosesser 

En nordisk forskningsguppe ledet prosjektet, og i Norge ble Institutt 
for forsvarsstudier (den gang Forsvarshistorisk forskningssenter) 
bedt om å fungere som koordinerende instans for å igangsette 
forskningsaktivitet innenfor feltet. 

Arbeidet resulterte i at det nordiske historikermøtet i Reykjavik i 
1987 hadde en egen sesjon kalt «Den nordiske garnisonsstaden». 
Der ble det holdt seks foredrag, og Norge var representert ved 
Ronald Nygård som foredro om «Den norske garnisonsbyen» med 
utgangspunkt i utviklingen i indre Troms etler andre verdenskrig. 
Foredragene ble grunnlag for boken «Dell Ilordiska gamisonssta
dell» redigert av Gunnar Arteus og Kari Selen i 1988. Denne boken 
inneholdt også den artikkel av Olav Wicken som er trykt i dette 
heftet. 

I Norge ble det i 1988 opprettet en styringsgruppe for den norske 
delen av dette nordiske prosjektet. I gruppen sitter instituttleder 
Harald Winge fra Lokalhistorisk institutt, amanuensis Terje Holm 
fra Forsvarsmuseet, forsker Knut Sprauten fra Historisk institutt 
ved Universitetet i Oslo, førstearkivar Hans Hosar fra Riksarkivet 
og forsker Olav Wicken fra Institutt for forsvarsstudier. 

Gruppen tok initiativ til et nasjonalt seminar om norske garni
sonsbyer, og dette ble avholdt ved Forsvarsmuseet 26. og 27. april 
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1989. Det ble holdt 12 kortere foredrag fordelt på temaene 
«Oppkomst av garnisonsbyen}, <<Indre forhold i garnisonsbyen}, 
«Metode og arkivep,. Denne publikasjonen er i hovedsak basert på 
foredrag som ble holdt ved seminaret. 

Artiklene er for en stor del sprunget ut av større arbeider som 
medforfatterne har avsluttet eller arbeider med. Det gjelder først og 
fremst Martin Dehlis studier av Fredrikstad som baserer seg på 
hans verker om Fredrikstads byhistorie; Randi R. Balsviks artikkel 
om Vardø som er resultat av et tobindsverk om Vardøs byhistorie; 
og Knut Sprautens bidrag som tar utgangspunkt i hans arbeid med 
et bind i Oslo bys historie. I tillegg kommer at Hilde Sandviks, 
Ronald Nygårds og Terje Holms bidrag i denne publikasjonen til en 
viss grad tar utgangspunkt i deres hovedfagsoppgaver i historie. 

Prosjektledelsen for den norske del av garnisonsbyprosjektet er 
fra 1990 flyttet fra Institutt for forsvarsstudier til Forsvarsmuseet. 
Interesserte kan henvende seg til forsker Terje Holm. 

Forholdet mellom forsvaret og lokalsamfunnet er i liten grad blitt 
underkastet studium i Norge. Det er et håp at dette prosjektet vil 
kunne bidra til en øket interesse for hvordan forsvars aktivitet griper 
inn i lokalsamfunnets utvikling og hvordan det sivile samfunn også 
fonner den militære aktivitet. 

Jeg vil takke alle bidragsytere som har nedlagt et stort arbeid for 
il gjøre denne publikasjonen mulig. 

Oslo, desember J 990 
O/al' Wicken 
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Tema 091 problemstillinger 
Olav Wicke1l 

Militær-sivile forhold er et tema som i Norge ikke har vært under
kastet systematisk forskning, verken av samfunnsforskere eller 
historikere. Noen unntak finnes ved enkeltstudier som har tatt opp 
spesielt politiske og økonomiske relasjoner mellom den sivile og 
militære sektor i samfunnet.' Denne situasjon gjenspeiles også i 
byhistorisk forskning: De militære styrkers innvirkning på norske 
byers utvikling er berørt i en rekke byhistorier, men er ikke 
systematisk undersøkt. Garnisonsbyprosjektet åpner for denne type 
studier. Garnisonsbyene utgjør lokalsamfunn der de militær-sivile 
forhold kan studeres i konsentrert form. Prosjektet om de nordiske 
garnisonsbyene kan på denne måten få en forskningsstrategisk 
betydning ved å åpne et «nytt» felt; det som på engelsk er kalt 
«military-civil relations». 

Prosjektet kan også ha betydning for utviklingen av faget 
byhistorie. For det første kan en mer bevisst holdning til den 
militære sektors vekselvirkning med det sivile bysamfunn gi ny 
kunnskap om by forhold i vår eldre og nyere historie. Viktigere er 
det at prosjektet åpner for muligheten til systematisk sammenlig
ning mellom byutvikling i flere land. Tidligere leder for Lokal
historisk Institutt, professor Rolf Fladby, har hevdet at nettopp 
denne type prosjekt er det som dypest savnes i norsk byhistorie 
fordi det vil kunne gi «dypere innsikt i og forståelse av bysamfunns 
utvikling og egenart>,2 

Disse to eksemplene antyder at garnisonsby-prosjektet er aven 
art som bør ha interesse i et bredere historikermiljø. Det åpner både 
for ny empiri om byutvikling generelt og vil kunne bidra til den 
teoretisk-metodiske debatt i faget. Også historikere med særinter
esser innenfor militærhistorie, sosial historie, økonomisk historie, 
kulturhistorie og politisk historie vil kunne ha glede av - og bidra til 
- prosjektets arbeid. I denne artikkelen vil jeg peke på enkelte 
spørsmål som det kan være av spesiell interesse å drøfte om garni
sonsbyene i Norge. Jeg vil først se på garnisonsbyen som historisk 
fenomen; på hvilke byer det er snakk om; hvilken betydning 
garnisonene kan tenkes å ha spilt i den alm ene urbaniseringsproses-
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sen; og på militærhistoriske forhold bak utbygging av garnisons
byer. Deretter vil jeg reise enkelte spørsmål angående sosiale, 
kulturelle og politiske trekk ved norske garnisonsbyer som kan 
tjene som utgangspunkt for videre undersøkelser.3 

Artikkelen må oppfattes som en innfallsport til et forskningsterna 
som er relativt udekket. Derfor inneholder den noe empiri, men 
først og fremst spørsmål som kan diskuteres og som kan plassere 
prosjektet inn i en bredere norsk historiedebatt. 

Garnisonen som historisk fenomen 
Gunnar Arteus har delt garnisonsbyenes historie i tre epoker; 
"borgstaden», «festningsstaden» og «kasernstaden» etter byenes 
fysiske oppbygging.4 Han tidfester borgbyen til før 1620, festnings
byen til 1620/80-1820170 og kasernebyen til tiden deretter. Forsk
ningsprosjektet om nordiske garnisonsbyer omhandler de to sist
nevnte by typene, og tar ikke opp mellomalderens tettsteder og 
borgbyer. Kategoriseringen og tidfestingen kan passe godt også for 
norsk historie. Denne artikkelen vil se på enkelte aspekter ved det 
Arteus har kalt festningsbyen, tidfestet fra ca 1660 til 1800-tallet. 

Garnisonsbyer er i prosjektets sammenheng brukt om tettsteder 
eller bysamfunn der det er stasjonert en militær enhet som preger 
stedets økonomi, fysiske og politiske miljø og dets sosiale og 
kulturelle liv. Denne type bysamfunn er i det svenske delprosjektet 
operasjonalisert til å omfatte byer der det over lang tid har vært en 
fast militær oppsetting på minst en bataljon eller tilsvarende 
størrelse, dvs. ca 600 mann. I norsk historie i festningsbyens periode 
vil en såpass streng definisjon føre til at vi blir stående tilbake med 
et meget begrenset antall garnisonsbyer, om overhodet noen. 

I Norge kunne imidlertid også mindre garnisoner resultere i at 
den militære enheten i sterk grad påvirket byutviklingen. Landet 
har i historisk sammenheng bare hatt små og relativt få byer og 
tettsteder. I 1769 var det 21 byer i Norge, og så få som 7-9 prosent 
av befolkningen bodde i bysamfunn med mer enn 700 innbyggere 
inntil industrialiseringen tok til. De største byene var landets store 
handelssenter Bergen med 14.000 innbyggere og gruvebyen 
Kongsberg med 8.000 innbyggere, foruten Kristiania og Trond
heim. Ingen andre byer hadde mer enn 5.000 innbyggere. I disse 
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småbysamfunnene kunne til og med relativt små permanente 
militære enheter påvirke byens utvikling og miljø.5 Avgrensingen 
av hva vi skal mene med garnisonsbyer i norsk sammenheng, må ta 
utgangspunkt i landets lave urbaniseringsgrad. 

En vesentlig oppgave for det norske prosjektet, som det danske, 
må som et første steg på veien mot økt kunnskap om disse byene 
være å skape en oversikt over de permanente garnisonene. Var det 
slik at Norge hadde få og små garnisoner i forhold til andre 
nordiske land, og i tilfelle - hva kunne grunnen være til dette? En 
innfallsvinkel til studiet av dette spørsmålet kan være drøfting av 
hvordan norske byer er blitt grunnlagt. De aller fleste norske 
bysamfunn hadde sitt utspring i handel med fisk og trelast, og dette 
var også den viktigste drivkraft i urbaniseringen før industrialiserin
gen for alvor tok til. Dessuten er svært få byer blitt til som resultat 
av kongelige forordninger, noe som indikerer at militære vurde
ringer har hatt en begrenset betydning for opprettelsen av nye 
bysamfunn. 

Det finnes likevel eksempler på norske bysamfunn som ble 
etablert ut fra militære betraktninger. De mest kjente er Kristian
sand og Fredrikstad. Kristiansand ble grunnlagt av Kristian IV i 
1641 og må sees som en del av Danmark-Norges forsvar av 
Skagerak. (Se Eide Johnsens artikkel) Bakgrunnen var keiserens 
okkupasjon av Jylland som førte til behovet for å sikre havområdet 
fra norsk territorium. Da kongen igjen fikk kontrollen over 
Danmark, ble Fredericia grunnlagt (1647) på Jylland i samme hen
sikt som Kristiansand. De to byene ble opprettet i samme periode 
med samme formål i samme politiske riksenhet. En sammenligning 
mellom Kristiansand og Fredericia kan derfor være grunnlag for et 
delprosjekt om utviklingen av garnisonsbyer i det dansk-norske 
riket. 

Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 og var i realiteten en erstatning 
for Sarpsborg som var brent ned under den nordiske sjuårskrigen 
(1563-1570). Fredrikstad ble virkelig utbygd som garnisons- og 
festningsby først omkring hundre år etter opprettelsen, dvs. i 1660-
årene.6 (Se Dehlis artikler) Det var nettopp i tiden etter 1660 at 
festninger ble bygd og permanente tropper ble satt opp i Norge som 
i Danmark. Fredrikstad er et av de fremste eksempel på festnings
og garnisonsbyer fra denne perioden, men også byer som Halden, 
Trondheim, Kongsvinger og til dels Oslo (Christiania) og Bergen er 
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eksempler på den byggeaktiviteten og troppeoppsetningen som fant 
sted i første del avenevoldstiden. Like viktig som å kartlegge hvilke 
byer vi skal regne som norske garnisonsbyer, vil det være il under
søke hvilken tidsperiode som er viktigst for garnisonsbyer i fest
ningbyenes historie. Jeg vil antyde at det er årene 1660-1730 som 
er festningsgarnisonens «storhetstid», selv om det for en del byers 
vedkommende var størst absolutt garnison noe senere.1 

Garnisonsbyen som norsk militærhistorie 
Befestningen og garnisonsoppsetningen i llere norske byer var 
resultat av den nærmest permanente trussel fra Sverige mot det 
dansk-norske riket og den følgende reorganiseringen av det 
nasjonale militærvesen. Sverige var blitt en militær og politisk 
stormakt i Europa og ble relativt styrket i forhold til naboriket. De 
grunnleggende motsetningene gjenspeilte seg i en serie kriger og 
militære konflikter: Kalmarkrigen 1611-1613, Hannibalfeiden 
1643-1645, Krabbekrigen 1657-1658, Bjelkefeiden 1658-1660, 
Gyldenløvefeiden 1675-1679 og Elleveårskrigen 1709-1720. På 
dette hundreåret var det krigshandlinger i 27 år fordelt på seks 
perioder og kriger, og i alle disse stridene sto kampen mellom 
Sverige på den ene side og Danmark-Norge på den andre. Både 
norske og danske områder ble erobret og trusselen om ytterligere 
svenske erobringer var til stede. Trusselen førte til krav om tropper 
og et organisert militærvesen. Hvordan troppene ble rekruttert og 
forsvaret organisert var av avgjørende betydning for i hvilken grad 
Norge fikk garnisonsbyer og hvor store garnisonene ville være. 
Dette viser hvordan framveksten av garnisonsbyene er en del av vår 
militærhistorie og bør være grunnlag for en studie av militærsyste
mets organisasjon og dets bidrag til byutviklingen.R 

Vi kan si at garnisonene i festningenes tidsalder hadde to 
aspekter: Det fysiske aspekt bestående av festningene; og det 
menneskelige aspekt som var selve garnisonen. Jeg skal her kort 
nevne noen hovedtrekk ved norsk militærhistorie som hadde 
betydning for festningsbyggingen og for oppsetting av faste 
garnisoner. 

Garnisonsbyen forutsatte at forsvaret var oppsatt med perma
nente styrker i fredstid. Dette fant ikke sted i særlig omfang før i 
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siste del av 17. århundre da det gradvis foregikk en utbygging av 
det norske forsvaret. De første forsøk på å styrke det norske 
forsvaret fant sted under Hannibal Sehesteds stattholdertid (1642-
1651) selv om de formelle vedtak om omleggingene hadde blitt 
fattet i 1611,1628 og 1641. Det hadde fra lang tid tilbake vært en 
del leiesoldater i hæren (<<gevorbne soldater» som i eldre tid 
hovedsaklig var utlendinger), men det aller meste av hæravdelin
gene besto av utskrevne soldater basert på at gårdene og lokal
samfunnene måtte stille et visst antall soldater, en ordning som 
varte til 1799. Norge hadde en folkehær eller riktigere en bonde
hær. Norge fikk dermed et militærsystem som i mindre grad enn 
Sverige og Danmark var basert på faste stående styrker, og de fleste 
fast tilsatte militære var utenlandske offiserer. En slik hærordning la 
ikke i særlig grad grunnlag for garnisonsbyer.9 

Etter Hannibalfeidens slutt (1645) oppsto det strid om i hvilken 
grad Norge skulle ha stående styrker,lO Sehested som på mange 
måter var den som opprettet et nasjonalt norsk militærvesen, ønsket 
å beholde de stående styrkene, mens de danske politiske myn
digheter satte seg mot ideen fordi den krevde for store økonomiske 
bevilgninger. Etter en kort periode ble det bestemt at Norge fortsatt 
skulle basere seg på utskrevne soldater og at det bare skulle være 
mindre festningsgarnisoner. 11 Noen virkelige garnisonsbyer kan vi 
derfor knapt snakke om før etter innføringen av eneveldet da 
kongen brukte den stående militær styrke for fr sikre eneveldets 
maktposisjon. Noen betydelig størrelse fikk garnisonene neppe før i 
I 670-årene. 

Heller ikke festningsbygningsaktiviteten var av særlig omfang 
før innføringen av eneveldet, og det var først i tiden etter Gylden
løvefeiden (1675-1679) vi fikk den store utbyggingsperioden. u 
Denne hadde sitt utspring bl.a. i en vurdering av trusselen mot 
Norge slik den ble beskrevet av stattholder Ulrik Frederik Gylden
løve og kansler Jens Bjelke i 1671. De konkluderte med at trusselen 
fra havet var begrenset og at det norske terrenget gjorde det 
vanskelig for en fiende å få med seg tungt artilleri og utstyr. 
Mulighetene for angrep lå i områdene rundte Svinesund, Solør og 
Trøndelag. 

Dette ble utgangspunkt for festningsbyggingen og garnisons
plasseringene. Festninger ble bygd eller utvidet i Halden (Fredrik
sten) og Fredrikstad for å demme opp for angrep gjennom Svine-
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sund; i landets administrative sentrum Kristiania (Akershus); i 
Solørområdet med festningene Rødenes (Basmo nedlagt 1742), 
Blaker (nedlagt 1820), Elverum (Kristiansfjell nedlagt 1814) og 
Kongsvinger; og i Trondheim (Kristiansten og Munkholmen). Da 
Norge fra 1814 kom i union med Sverige endret trusselbildet seg og 
festningene mot svenskegrensen fikk mindre militær betydning 
inntil striden om unionsoppløsningen mot slutten av det 19. 
århundre. 

På tross av trusselbeskrivelsen ble det ved kysten grunnlagt 
festninger og orlogstasjoner som kunne gi grunnlag for garnisons
byer. De befant seg på Hvaler (Akerøy 1660-1807) i Oslofjorden, 
Stavern (Fredriksvern) ved utløpet til samme fjord, Kristiansand 
(Odderøy og Flekkerøy), Bergen (Bergenhus) og Vardø (Vardøhus) 
på grensen mot Russland.'] 

Parallelt med byggingen av festninger fikk Norge større oppsatte 
garnisoner i en del av festningsbyene. Det var likevel få byer som 
hadde oppsatte garnisoner på en bataljon eller større i fredstid. Som 
nevnt var det først etter Gyldenløwes «feide» med Sverige 1675-79 
at de faste garnisonene nådde en viss størrelse. I begynnelsen av 
I 660-årene var det i alt 1.500 vervede soldater i landet, mens tallet 
omkring 1720 var kommet opp i totalt ca. 4.000. I første del av 
1700-tallet skulle det i fredstid være to vervede regimenter som 
hver var på ca 1.000 mann. Bare omkring 900 (av 2.000) var 
imidlertid stadig tjenestegjørende. I tillegg til disse regimentene 
fantes det faste garnisonskompanier i Bergen, Kristiansand, Trond
hjem, Kongsvinger, Fredrikstad og Stavem.'4 Vi skal imidlertid 
merke oss at det relativt store antallet vervede soldater i 1720 var 
resultat av den langvarige nordiske krigen og at det neppe har vært 
snakk om faste militære oppsettinger over lengre fredstid i en slik 
størrelsesorden. Vi har hevdet at garnisoner og festningsutbygging i 
større omfang fant sted først etter innføring av eneveldet og spesielt 
fra 1670-årene. Garnisonene fram til denne tid var små. F.eks. var 
det i Fredrikstad i 1660-årene ennå bare 124 vervede knekter i 
garnisonen og i 1671 ble antallet for en kortere periode redusert. I 
Bergen var det i 1657 bare omkring 20 militære personer og i Oslo 
(Kristiania) ca 150 fra 1624. Garnisoner av større omfang ser ikke 
ut til å ha blitt satt opp før i 1670- og} 680-årene, dvs etter at store 
arbeider på festningene var utført. Arene med de største garni
sonene må ha vært de første tiårene av 1700-tallet, først og fremst 
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under Den store nordiske krig. Da var det satt opp vervede garni
sonskompanier i Bergen og Trondheim; byer som Fredrikstad og 
Kristiansand hadde omkring 500 soldater fast plassert i byen; og 
landet hadde et vervet regiment (Cicignons) på 16 kompanier. I de 
mindre garnisonsbyene som Kongsvinger og Vardø utgjorde garni
sonene neppe noen gang mer enn 100-200 mann. (Se Rønning 
Balsviks artikkel). 

I tiden etter den store nordiske krig ser garnisonene ut til å ha fått 
redusert omfang. Da trussel om ny krig med Sverige igjen ble 
opplevd som overhengende omkring 1740, ble garnisonen i bl.a. 
Fredrikstad på nytt utvidet og store byggeplaner ble lagt. 

Hensikten med denne oversikten er utelukkende å peke på en 
oppgave som venter: Kartlegging av garnisonsbyene og variasjo
nene av garnisonsstørrelse over tid. Min framstilling her bærer preg 
av at garnisonsoppsetningene reflekterer opplevelsen av krigsfare 
mot Norge. En vurdering av forholdet mellom trusseloppfatning og 
garnisonsutbygging kan være et tema for drøfting av framveksten 
og utbredelse av garnisonsbyer i Norge. Var det "faren fra øst» som 
skapte garnisonsbyene? 

Garnisonen - et sosialhistorisk fenomen 
Vender vi blikket fra oversikten over garnisonsbyene og deres 
bakgrunn til garnisonsbyenes indre liv, er det flere interessante 
sosiale forhold som kan være verdt et nærmere studium. Martin 
Dehlis verk om Fredrikstads historie og Sverre Steens om Kristian
sands historie er de arbeider i norsk byhistorie som har drøftet 
denne type spørsmål mest grundig. De har i stor grad konsentrert 
seg om forholdet mellom garnisonen og borgerskapet, men har 
også informasjon om soldatenes leveforhold. Borgerne hadde på 
den ene side fordeler ved at en garnison var plassert i byen gjennom 
økt lokal etterspørsel og ofte leveranser i forbindelse med bygg- og 
anleggsvirksomhet. På den andre side førte garnisonen med seg 
byrder, først og fremst ved at borgerne ble pålagt å innkvartere 
soldater. IS Dette kunne i perioder med store garnisoner skape 
sosiale problemer og konflikter. Det mest klare eksempel på dette 
er Fredrikstad fra slutten av 1730-årene, en tid da garnisonen ble 
fordoblet og større festnings arbeider igangsatt. Dæhli beskriver 
situasjonen i 1741 slik: 
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«Mannskapene lå «snaH velTe ellll kreaturer» over staHer og på åpne loft, 
og mange døde av den grunIl. Gifte soldater med koner og barn lå på 
brisker sammen med ugifte, og konenefødte «offentlig barn iblant og udi 
på'}'1l av de ugifte soldaten,. Koking, vask og barnestell gjorde luften 
usunIl. Og swdig flere soldaterkoner tydde illn til sine melln, for det var 
hungersnød utover i landdistriktene og ingenting å leve av».16 

I løpet av de ti første månedene i 1741 døde 158 soldater, noe som 
medførte strengere plikter om innkvartering hos borgerene. 
Elendige sosiale forhold og stort antall soldater førte til andre 
problemer: småtyverier, fyll og utskeielser. Forholdene i Fredrik
stad kan være utgangspunkt for flere sosialhistoriske spørsmål, 
både om soldatlivet og virkningene på de små bysamfunnenes 
tilværelse. Hilde Sandviks og Randi Balsviks artikler i denne 
publikasjonen påpeker en rekke sosiale forhold og problemer som 
bør studeres nærmere. I tillegg vil undersøkelser om rekruttering til 
soldatlivet være et prosjekt av interesse. Tilsvarende gjelder rekrut
tering tiloffisersyrkene med f.eks. spørsmålet om i hvilken grad den 
militære karriere åpnet for muligheter for sosialt avansement i et 
samfunn som ellers var preget av lav sosial mobilitet. l7 

Også andre forhold skapte konflikter mellom den militære og 
sivile del av byene. Soldatene oppførte seg ikke alltid slik byens 
innbyggere ønsket, men den sivile domstol kunne ikke straffe 
soldatene. Garnisonen levde sitt eget politiske og juridiske liv, den 
var en by i byen. Dette la selvsagt grunnlag for kompetansestrider 
og maktkamp mellom det militære og sivile samfunn, blant annet 
for å få kontroll over soldatenes atferd. Dette er belyst både i Knut 
Sprautens og Hilde Sandviks artikler. De militære innførte regler 
som begrenset borgernes frihet, bl.a. gjennom stenging av byporten 
om natten. Dette hindret den fri ferdsel og den militære myndighet 
påla generelt strengere ordensregler for byen enn det som ellers var 
vanlig. Bl.a. ble det i Fredrikstad forbudt å la grisene vandre fritt i 
gatene, noe som nærmest utløste en «grisekrig»!l8 

I kystkommunene ble mange sjømenn rulleført i flåten og 
lovverket bestemte at halvparten av de rulleførte til enhver tid 
måtte befinne seg innenfor landets grenser. Mønsterskriverne som 
hadde ansvaret for å holde oversikt over disse sjøfolkene, hadde 
derfor myndighet til å hindre at de tok hyre på utenriksfart, noe som 
selvsagt la grunnlag for gnisninger. 
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Et forhold som er lite berørt i byhistoriene er det personlig
sosiale forholdet innad i embetsstanden og mellom embetsstand og 
borgerskap i garnisonsbyene. Disse to gruppene utgjorde samfun
nets elite og var ofte sosialt integrerte. I garnisonsbyene må embets
standen i større grad enn ellers ha vært dominert av militære 
embetsmenn, noe som kan ha ført til intern strid om sosial rang. Et 
uttrykk for rangsordning mellom sivile og militære embtesmenn 
kan vi finne gjennom å sammenligne lønnsnivå:19 

Sivil Militær 

Stattholder 10.000 rdl General 2.000-3.000 rdl 
Stiftsamtmann 1.300-3.000 rdl Oberst 1.400-1.500 rdl 
Biskop 1.000-3.000 rdl 
Amtmann 500-1.000 rdl 
Fogd 450- 700 rdl Major 450- 500 rdl 
Sorenskriver 300-1.000 rdl Kaptein 300- 350 rdl 
Sokneprest 150-1.000 rdl Løytnant 120- 160 rdl 

Den militære embetsstand utgjorde et betydelig antall i den lavere 
embetsstand i garnisonsbyene. Majorer, kapteiner og løytnanter 
kunne konkurrere med fogd, sogneprest og muligens sorenskriver; 
mens obersten sto over stiftmannen og nesten på linje med en 
biskop. Den atskilte juridiske og politiske makt i garnisonsbyen kan 
ha skapt et spent forhold innad i embetsstanden, et forhold som 
kunne være verdt et nærmere studium. Motsetningene kunne 
forsterkes av at det var et stort antall utlendinger (hverken norsk 
eller dansk) blant kommandanter og høyere offiserer i garniso
nene.20 

Det fins flere eksempler på at høye militære embetsmenn fikk 
felles interesser med storborgerskapet gjennom at de ble eiere av 
sagbruk eller jernverk. Selv om de formelt sett ikke hadde tillatelse 
til å drive eksport av trelast var det glidende overganger mellom 
deres eierinteresser i produksjonen (som de hadde lov til å inneha) 
og handel (som de ikke hadde tillatelse til å drive). En studie av 
integrasjon mellom den militære embetsstand og den sivile 
embetsstand og/eller borgerskapet kunne for eksempel bestå i 
undersøkelse av ekteskapsinngåelse. 
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Garnisonen som politisk og kulturell historie 
Som for de andre nordiske land er det et klart skille mellom det 
sivile og militære samfunn juridisk og politisk. Det betyr at garni
sonsbyene ikke åpner for diskusjon om de militæres innflytelse i 
lokalpolitiske forhold; i hvert fall ikke formelt.21 Som det er antydet 
foran var det likevel en permanent strid om makt mellom det sivile 
og militære lederskap i garnisonsbyene. Dette er selvsagt også en 
form for politisk strid (en strid om makt); og i den grad det finnes 
kilder vil den kunne gi kunnskap om reile politiske maktforhold i 
garnisonsbyene. Hilde Sandviks artikkel viser at rettskilder er en 
lite brukt, men meget god kilde til analyse av sosiale konflikter. 
Rettsapparatet ble brukt til å trekke opp grenselinjer for makt
utøvelse og individuelle rettigheter. 

For kulturhistoriske interesserte vil festnings- og garnisonsbyene 
åpne for studier aven rekke emner, først og fremst av byarkitek
tonisk, festningsarkitektonisk og bygningsarkitektonisk karakter. 
De kongelige planlagte byenes kvadratur (Kristiansand, Kristiania 
og til dels Fredrikstad) kan være en innfallsvinkel til studier av 
byplanlegging. Festningsarkitekturen er beskrevet av C.S. Wider
berg i en serie om norske festninger utgitt av Riksantikvaren, og 
bygningshistorie ligger åpent som forskningsfelt. 

Arteus har i sin artikkel pekt på en mulighet for å kombinere 
militær- og kulturhistorie ved å ta utgangspunkt i den militære syn
ligheten i garnisonsbymiljøet og hvordan dette har endret seg over 
tid. Han antyder at dette vil kunne gi svar på bl.a spørsmål om 
krigsmaktens popularitet og militaristiske eller anti-militaristiske 
holdninger i samfunnet. For Norge før 1814 kan dette koples til 
forholdet mellom militærvesenet og norsk politisk situasjon. Vi kan 
spørre om i hvilken grad festningsbygging ikke bare var et resultat 
av ytre trussel (Sverige), men også kongens synlige uttrykk for sin 
dominans over Norge. 

Garnisonen og byøkonomien 
For et menneske i det 20. århundre virker det innlysende at 
plasseringen aven garnison i en småby måtte ha betydelige øko
nomiske konsekvenser, først og fremst av positiv art: Soldatenes 
lønninger må ha skapt en etterspørsel for det lokale handelsborger-
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skap, og byggearbeidene må ha fremmet næringslivets aktivitet. I 
en viss grad var dette tilfelle også i det 17. og 18. århundre, men 
ringvirkningene var antakelig langt mindre enn vi ville forventet ut 
fra vår egen samtids økonomiske system. For det første var det små 
beløp hver enkelt soldat fikk utbetalt, og i enkelte tilfeller hendte 
det også at garnisonens soldater fikk betaling i naturalia, f.eks. 
korn. Siden de vanligvis ikke hadde mulighet til selv å male kornet, 
måtte de la en av byens møllere ta seg av dette. Opptil halvparten 
av kornet gikk på denne måten fra soldaten til mølleren i betaling 
for arbeidet, dvs. at det på denne måten foregikk en ikke ubetydelig 
overføring fra den militære til den sivile sektor i garnisonsbyen. 

Noe penger hadde soldatene og festningsarbeiderne, og en del av 
dette gikk til byens høkere og småborgere. I Fredrikstad og 
Kristiansand hadde for eksempel småborgerskapet på denne måten 
fordeler av garnisonen, først og fremst gjennom etterspørsel av 
matvarer. Få andre vareslag ble kjøpt av soldatene, til det var 
inntektene for små." 

Det betydelige antall soldater førte også til at det til enhver tid 
fantes god tilgang på rimelig arbeidskraft i byene, noe som 
muliggjorde større arbeider i en tid med begrenset mekanisk energi 
og redskap. Arbeidskraft var den store innskuddsfaktor i økono
mien, og et fortrinn på dette feltet kan ha gitt lokaløkonomien i 
garnisonsbyene betydelige tilskudd. Heller ikke byggearbeider ga 
ringvirkninger av samme omfang som de gjør i dag. Virkningene 
ble omtrent de samme som for en fast garnison: Tilbud på arbeids
kraft og økt etterspørsel etter mat. I de tider da byggearbeidene var 
på topp, må imidlertid etterspørselen for småkjøpmenn ha vært 
betydelig. I begynnelsen av 1660-årene ble det f.eks. i Halden utført 
omtrent 65.000 dagsverk årlig på festningen. I slike perioder kan 
«mange bekker små ha blitt til en stor h, de mange småinntektene 
må ha summert seg opp til en viss lokal etterspørsel - men stadig 
hovedsaklig etter mat. 

Garnisonen og festningen hadde også negativ innflytelse på det 
økonomiske liv i byene - i hvert fall sett ut fra de etablerte 
borgernes og håndverkernes synsvinkel. De militære hadde status 
som halvborgere og kunne derfor arbeide som håndverkere og 
drive småhandel. Dette betydde at håndverkere og småborgere i 
garnisonsbyene fikk konkurrenter fra soldater som kunne underby 
de faste håndverkerne for li få en ekstrainntekt.23 
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Martin Dæhlis drøfting av Fredrikstad og Knut Sprautens artik
kel om Christiania viser at kombinasjonen ladested og festningsby 
var vanskelig: Festningen hindret handel i større omfang. Handel 
var grunnlag for norske byers vekst fram til industrialiseringen i 
siste del av 1800-tallet, og Dæhli hevder således at festningen og 
garnisonen hemmet byutviklingen: 

«Hande/stivet hadde vanskelig for " trives i festningens skygge. Dell 
militære orden og disiplin passet ikke for skippere og Iqøpmenn. De ville 
handle når og hvor de Ønsket. og smughandel var Ilær sag/Iloe SOIll hørte 
til dageIls (eller rulltells) ordell.,,24 

I hvilken grad garnisons- og festningbyens utvikling ble hemmet 
gjennom den struktur og det regelverk som slike byer fikk, er et felt 
som bør kunne undersøkes ved en sammenligning mellom noen 
garnisonsbyer i det 17. og 18. århundre; gjennom en sammenlig
ning både mellom noen norske byer og mellom norske og andre 
nordiske byer. 

Garnisonsbyer og historieskriving 
Introduksjonsartikkelen er ment som en første forsøk på systemati
sering av spørsmål som kan diskuteres i historiske arbeider om 
garnisonsbyer eller forsvarsanlegg i lokalsamfunn. Ved siden av å 
være en del av den almene byhistorie og dermed studiet av 
urbaniseringen av Norge, vil det også kunne være med på å utvide 
bredden i studier i sosial-, kultur- og økonomisk historie. 

Garnisonsbyenes utvikling kan også sees som en del aven større 
politisk endringsprosess og modernisering av statsapparatet «som i 
den seinare tid har vore om tala som oppkomsten av ein «militær
og skattestat» «<maktstat»), eller ein overgang frå «domenestat» til 
«skattestat», som Hans Hosar uttrykker det i sin artikkel. 

Garnisonsbyen som forskningstema åpner derfor for en rekke 
interessante studier, og artiklene i denne publikasjonen gir innblikk 
i en del av de mulighetene som foreligger for forskere, lokal
historikere, studenter og andre som ønsker å se nærmere på 
forholdene i norske byer og tettsteder med større militære innslag. 
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Dallnslkeiid 091 unionstid 

Kvinner i kompani 
Soldatkoner i Christiania 1750-1800 

Hilde Salldvik 

Innledning 
De militære i de gamle garnisonsbyene var en egen stand. De hadde 
sine uniformer, sine menigheter, sin jurisdiksjon. Myndighetene ga 
særskilte lover for de militære. De slapp lettere fra leiermålsbøter, 
de kunne ha fritt husrom og dessuten visse særretter til handel og 
håndverk. Soldatkonene hørte med i den militære stand. De ble 
omtalt som «Anna Andersdatter tilhørende NNs kompani». I 
militærlovgivningen fantes det mange bestemmelser om soldaters 
og offiserers koner. Jeg vil konsentrere meg om de vervede 
soldatenes koner i Christiania. Ved å rette søkelyset mot denne lille 
gruppen vil jeg også belyse soldatenes vilkår i privilegiesamfunnet 
og spørsmålet om integrering i det sivile samfunn. Det er den sivile 
siden av militærhistorien som her skal undersøkes i et forsøk på å 
fylle ut den tradisjonelle <<ikke-historien»: «Menn ble soldater, 
kvinner ble det ikke».25 

Soldatkoner i andre europeiske hærer 
I de store europeiske krigene var det ikke uvanlig at kvinner og 
barn fulgte med hærene. Barton C. Hacker har i en artikkel i tids
skriftet «Signs» sammenfattet militærhistoriske beretninger om 
15-,16- og 1700-tallets tropper.26 Marketentersker, soldatkoner og 
prostituerte fulgte leiehærene. Det var langt flere «munnen> å fø på, 
enn stridende menn. På 1500-tallet regnet en med 3/5 stridende og 
2/5 «andre» menn og kvinner i en hær. De store nasjonale hærene 
som ble bygget opp på 16- og 1700-tallet hadde sterkere kontroll 
med soldatenes giftermål, enn hva tilfellet hadde vært i leiehærene. 
Soldatene måtte søke kompanisjefen om tillatelse til å gifte seg. I 
den engelske hæren var det ikke tillatt med mer enn 6 koner pr. 
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kompani på hundre mann. På slutten av 1700-tallet endret tanke
gangen seg. I tråd med merkantilistisk politikk ble det lagt vekt på 
befolkningsøkning, og en så soldatsønner som gode rekrutter. 
Styresmaktene i Østerrike søkte ved statlige reguleringer å sikre 
soldatfamilienes forhold. 27 

Militære reglement regulerte soldatkonenes arbeid. Hacker 
refererer et reglement for det 95. riflekorps stasjonert i Shornfield, 
der det ble slått fast at kvartermesteren skulle sørge for at vask og 
søm ikke ble sendt ut av regimentet, men at de seks soldatkonene 
skulle sørge for vasken for 5 pence pr. vask. Det var pålagt soldat
enkene å sørge for sjukepleie. 

I fredstid skulle store tropper ha lønn og innkvartering. Soldat
lønnene var ikke store, og for å bedre soldatenes kår uten å legge 
enda høyere skatter på folket, ga styresmaktene soldatene og deres 
familier innpass i borgernes særretter til handel og håndverk. Det 
skapte konflikt. 

I Wien var de keiserlige tropper «Stadtguardia». Keiseren 
supplerte de lave soldatlønnene ved å gi sine tropper adgang til å 
skaffe seg ekstrainntekter ved håndverk. Borgerne i Wien førte en 
lang kamp mot dette, men i 1730 var det f.eks. i Wien 500 soldat
skomakere mot 432 borgerlige, 202 soldatskreddere mot 457 
borgerlige, 14 soldathattemakere mot 12 borgerlige.28 

I Praha ble soldatkonenes forsørgelse løst ved å avkreve sol
datene et løfte om at konene hadde formue eller eget håndarbeid 
eller næring slik at hun kunne forsørge seg selv. Soldatkonene 
kunne ikke regne med å komme til kompaniet for å få forsørgelse 
der.29 

I Danmark fikk soldatene rett til å drive håndverk og salg med 
hustrus og barns hjelp. Denne retten mistet de med en forordning 
fra 27.7.1741. Straffen for ulovlig håndverk skulle være pisking, 
spissrotgang eller et halvt år i tukthus for konene.30 I 1751 ble det 
igjen tillatt for soldatene å være håndverkere og å selge med koners 
og barns hjelp. 

Den norske hæren 
Den norske hæren på 1700-tallet var vesentlig basert på en 
nasjonallegdshær, der hver «fullgård» holdt en soldat. Tjenestetida 
var ti år. Langs kysten hørte alle til sjøinnrulleringen. I fredstid var 
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I 1747 utferdigel kOllgeIlIlytt regelverk far Hæren som bLa, krevde al hven 
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fikk. Lovverket føne lil at vi har gode militære kilder lil sosialhistorie på 
1700-lal/el. 
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soldatene inne til øvelser 12 dager hvert år, fra 1740 ca. en måned 
bare hvert annet år, og fra 1791 hvert fjerde år.31 Mellom sesjonene 
arbeidet de som andre med jord, skog og fiske. Soldatene skulle 
helst ikke være gift. 

De vervede avdelingene var sammensatt av vervede og nasjonale 
soldater. Det var Det søndenfjeldske og Det nordenfjeldske 
gevorbne infanteriregiment med 12 vervede kompanier hver, og 
Artilleriet med seks vervede artillerikorps, stasjonert ved festnin
gene. 

De vervede infanteriregimentene besto av soldater som gjorde 
tjeneste hele året og «gevorbne frimenn», som bare var inne til 
tjeneste 28 dager i året.32 Soldatene kunne verve seg for kortere 
eller lengre tidsrom. 

Ved festningene var forskjellige kompanier stasjonert. Av 
månedslistene for Akershus festning i Christiania 33 går det fram at 
av ialt ca 1100 mann som hørte til garnisonen var bare 6-700 
soldater i aktiv tjeneste. De øvrige var frimenn eller reserver med et 
vanlig sivilt yrke. 

Ekteskap og bolig 
Myndighetene ønsket å regulere antall gifte soldater. Mens det i 
England bare skulle være 6 soldatkoner ved hvert kompani, var det 
tillatt med 30 soldatkoner pr. kompani i Norge. Reskriptet av 13. 
april 1733 bestemte: 

"ikkllfl 30 gijie Under Offiserer og Gemene \'ed hvert lnfameri Compagni, 
herefter til/ades, salllt at CompagIli Sjefene ikke /Ilaa bevilge Frisedier 
Ilden Regimem~efens forevisende" 

I reskript av l. juli 1747 ble antall gifte koner ved det vervede 
infanteri redusert fra 30 til 22 pr. kompani. Av Tjenestereglementet 
3. del fra 1747 går det fram at auditøren og hvert regiment skulle 
holde en bok over giftermål og antall barn.34 (Se vedlegg I og 2) 
Disse bøkene synes ikke bevart, men det går fram av annen 
korrespondanse at de må ha eksistert.35 Prester som viet soldater 
uten «friseddeh> fra kompanisjefen kunne i følge Krigsartiklenes 
paragraf 3 miste embetet. 

Soldatkonene hørte med til den militære stand. I Inkvarterings
reglementet fra 25. desember 1767 var det bestemt at en gift soldat 
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skulle regnes som to. Soldatkonene ble også nevnt som tilhørende 
en militær avdeling: Anders Jonasens kone Gunhild Kristine ble 
omtalt som «en underoffisers kone av generalmajor Reichweins 
regiment livkompani»)6 Også offiserer måtte ha sjefenes samtykke 
for å gifte seg. I følge Otto Vaupel, den danske og norske hærs 
historie, måtte de bevise at deres formue ville øke med ISO rd ved 
giftermål.)7 

Soldatkoner ble ikke alltid ansett som en byrde av myndighetene. 
Myndighetene kunne også vurdere soldatkoner som en taktisk 
fordel, f.eks. til å holde matrosene i landet. Regjeringens juridiske 
rådgiver Henrik Stampe skreven betenkning om de sjøinrullertes 
kår på en innstilling fra en kommisjon nedsatt av det kombinerte 
kollegiet. Stampe mente at det var ikke mulig med tvang og forbud 
å hindre sjøfolk å reise fra landet, for handel og sjøfart var næringer 
som trivdes i frihet. Men kunne en ikke tvinge, så kunne en lokke:38 

«Især bfjr man i alle maader opmuntre dem til at indlade sig i ægteskab og 
altid lette og føie sua dan i deres forehavende, da den som haver kone og 
bØm her i landet. ikke letterlig bliver borte eller nedsetter sig paa et andet 
sted, saa man al/tid kan giøre vissere regning paa ham, end paa dell der er 
lØs og ledig». 

T. R. Malthus (1766-1834) skrev i «Reisedagbok for Norge» 1799, 
at giftermålsrestriksjonene kunne være med og forklare den lave 
norske folkeveksten: Unge menn måtte ikke bygsle gård før de 
hadde avtjent verneplikt eller var kommet over vernepliktig alder 
(30 år). Den som kunne regne med å bli soldat fikk ikke gifte seg 
før ti års tjeneste var over. Giftermålet kunne bli utsatt til langt ut i 
30-ars alderen: 

«Soknepresten hadde rett nok ikkje lovheimel for å nekta ein mann å gifta 
seg før han var innrullert i hæren, men det synest som om det gjennom tida 
hadde vorte hevd for at presten i ein viss mOll kUllne giera det. Presten 
nekta ofte li vigsla eit par dersom det ikkje var rime/eg å rekna med at dei 
kunne fø ein huslyd.» 39 

Det er imidlertid grunn til å understreke at høy giftermålsalder var 
vanlig i hele Vest-Europa, også i land med helt annen militær
ljeneste enn den norske. Både menn og kvinner ventet med gifter-
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mål til de kunne forsørge en familie. Den vanlige giftermålsalderen 
for menn i Vest-Europa var ca. 28 år. Soldatene fra den norske 
legdshæren som giftet seg i 30-årsalderen, brøt ikke med mønsteret. 
Folketellinga fra 1801 viser også at flere soldater bygslet gårder. 

Ruller og folketellinger er gode kilder til soldatenes gifterm1U. 
Likevel er det et problem: De gir oss øyeblikksbilder; hvor mange 
soldater som var gift, men forteller ikke om hvor mange soldater 
som ble gift. Grundigere undersøkelser enn det som her skal 
presenteres, må til for il svare på det spørsmålet. Her skal jeg nøye 
meg med tre tidspunkt for kompanier stasjonert i Christiania: 1759, 
1778 og 1801. Hvert kompani talte omlag 100 mann. 

1759: Fra de norske troppene i Holstein ble det sendt inn lister 
over etterlatte koner og barn som skulle ha brød og innkvartering. 
Det går fram at i de ti kompaniene fra Det nordenfjeldske gevorbne 
infanteri regiment var det i snitt 38 gifte soldater pr. kompani.40 

1778: Av mønstringsrullene for Det nordenfieldske gevorbne 
regiment 1778 går det fram at 27 % av soldatene var gift. Av 1.017 
mann var 288 gift. Ved hvert av de 12 kompaniene som da var 
stasjonert ved Akershus festning var det i snitt 24 koner pr. 
kompani. Lavest antall var 18, høyeste var 2. grenaderkompani 
med 40 gifte av i alt 94 mann.41 

1801: Folketellinga for 1801 er ikke bearbeidet med tanke på 
militær sosialhistorie. Yrkesbetegnelsen «soldat» e.l. er gitt laveste 
prioritet i kombinasjon med andre yrker: «husmann, fisker og 
solda!» vil bli kategorisert som husmann. Å bruke bearbeidede data 
innebærer derfor feilkilder. Likevel kan den gi en pekepinn: 

Tabell J. Soldater og underoffiserer (slu) i Norge i J 80 I, gift soldater 
og underoffiserer, deres koner og bam, fO/·delt på by og land 42 

slu i alt Gifte slu KOller Bam 

Stiftsbyer 1.413 381 346 514 
Andre byer og kjøpsteder 1.657 483 455 771 
Landdistrikt 12.460 423 356 583 

Ialt 15.530 1287 1157 1868 

I tabellen er ikke offiserer eller matroser tatt med. Antall soldatbarn 
gjelder antall barn som bor hjemme. Ca. 9 prosent av soldatene på 
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landsbasis var gift, mens ca. 30 % av soldatene i byene. På lands
bygda finner vi den ugifte legdshærsoldaten. I byene finner vi bl.a. 
festningsverkene og vervede yrkessoldater stasjonert. Terje Holm 
har vist at 42% av de vervede frimennene i Østfold, Akershus og 
Buskerud var gift i 1801.43 Vi ser at tallene samler seg rundt 30 % 
gifte soldater, nokså bra i tråd med lovverket. Frisedlene fra kom
panisjefene og edsavleggelsen ga militære myndigheter kontroll
mulighet. Jeg vil likevel tro at det må ha vært umulig å ha kontroll 
med samtlige soldaters giftermål, regulert utifra en norm om antall 
koner pr. kompani. Soldatene kunne verve seg for 1-2 år av 
gangen, stå som frimenn og skifte kompani. Jeg har ikke sett 
eksempel på at en soldat har blitt nektet å verve seg på ny fordi han 
var gift. 30 % gifte soldater kan like gjerne være resultat av livs
syklus, giftermålsmønster og muligheten for å skaffe brødet: Unge 
menn vervet seg som soldater, tjente en 10-14 års tid, fikk seg et 
sivilt yrke, giftet seg og ble stående som vervet frimann.44 I de to 
«garnisonskorpsene» som ble opprettet for gamle eller skrøpelige 
soldater var 82% gift, flere kan dessuten ha vært enkemenn. Selv 
om listene fra disse kompaniene ikke gir et representativt bilde av 
soldatenes siste år, så forteller listene at de aller fleste soldater ble 
gift. 

Borgerne hadde plikt til å innkvartere soldater. For dette fikk 
hyboerne skattelette, men mange følte innkvarteringen som en 
urimelig stor byrde. Det var mulig å betale seg fri fra plikten, 
pengene gikk da som husleietilskudd til andre borgere som tok en 
større del av byrden. 

I 180 I var Christiania en by med ca. 11.000 innbyggere, dersom 
en regner med forstedene og Gamlebyen. Av disse hørte ca. 1.600 
til den militære stand, hvis en regner med koner, barn, pensjonerte 
soldater og elever ved Det militære institutt. Omlag 250 soldat
koner holdt hus i byen og forstedene. Offisersfamiliene bodde helst i 
selve byen. Soldatene var innkvartert eller losjerende. Gifte soldater 
ble regnet som to, en ugift artillerist fikk 4 rd årlig til husleie, en gift 
soldat fikk 8 rd.45 

Soldatene var ikke skilt fra det sivile liv. På selve festningsområ
det, Hovedtangen, bodde bare 10% av den militære befolkningen 
med stort og smått. Soldat og sivil bodde tett, de delte kjøkken, 
stuer, gårdsrom og uthus. 
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Garnisonen i krigstid 
I 1758 oppsto en spent situasjon ved Danmarks sørgrense og 
13.000 norske soldater ble sendt til Holstein. Gjenblevne koner 
med barn og gamle og sjuke skulle få brød og fri innkvartering. I 
København skulle alle soldat- og underoffisersbarn under seks år 
mottas på Waisenhuset og når de var over seks år på Krigs
hospitalets Ladegård. Otto Vaupell skriver i sitt verk om den dansk
norske hær at mange koner benyttet seg av dette tilbudet, sendte 
deres børn på Ladegården «og droge til deres Mænd, saa Lejren 
overfyldes med K vinden>.46 Noen av disse ble brukt som 
sykepleiere. Det var få soldatkoner som fulgte sine menn fra Norge. 
Fra Det Nordenfjeldske gevorbne infanteriregiment fulgte 21 koner 
med til Holstein. De fleste var barnløse eller hadde voksne barn, 
men en datter fikk brød ved festningen, en liten sønn bodde på 
Fåvang, og ei mor hadde en liten gutt med til Holstein." 

Fra alle festningene i Norge ble det ført lister over soldatkoner 
som fikk utdelt brød. Prestene skrev attester om antall barn, 
fattigdom og vandel. Soldatkoner som bodde langt unna festnin
gene, kunne få brødpenger i stedet. 184 soldatkoner oppholdt seg i 
Christiania i 1758 følge presteattesten. I alt fikk 263 soldatkoner 
brød ved festningen og 58 utenbys boende soldatkoner fikk tilsendt 
brødpenger.48 Av korrespondansen framgår det at festningskom
mandanten la stor vekt på presteattestene. Han var ytterst mis
tenksom til alle opplysningene om fruktsommelige soldatkoner 
som skulle ha rett til brød, og han nektet ei soldatkone brød fordi 
hun hadde et barn utenfor ekteskapet.49 

Soldatenes levebrød 
Som vi har sett var nær en tredjedel av soldatene i byene «gevorbne 
frimenn», dvs. de hadde et sivilt yrke ved siden av å være på øvelse 
28 dager i året. Soldatenes rett til handel og håndverk var et middel 
staten brukte for å trekke folk til militærtjeneste, ved å stille i utsikt 
retten til fr bli håndverker etter 14 års tjeneste. Kongen kunne også 
gi særskilt bevilling til en liten hus næring eller handel som takk for 
lang tieneste eller til soldatenker. Denne typen sosialpolitikk kom 
naturlig nok i konflikt med borgernes interesser. Selv om den 

26 



militære etat tidlig fikk istand en enkekasse for offisersenker, 
fortsatte den gamle typen «sosialhjelp» å være viktig: muligheten 
for å få rett til en del av markedet. Det er dessuten verdt å merke 
seg at soldatene i Danmark hadde større friheter til å drive handel 
og håndverk enn de norske. 

Hæren kostet. I siste halvdel av 1700-tallet utbetalte «Kvesthus
kassen» ca 14 000 riksdaler årlig i pensjoner. I tillegg var det pen
sjonskasser for de gevorbne regimentene. Summen var stor, men 
den enkelte soldat kunne vanskelig klare seg på 10-12 riksdaler 
årlig. En vervet soldat måtte han ha tjent i 24 år og være helt 
tienesteufør for å få pensjon.so Nøden kunne være stor. I Christiania 
ble det organisert «nødsarbeid». To garnisonskompanier ble opp
rettet i 1744. 200 vanføre eller gamle soldater skulle gjøre vakt
tjeneste og lettere vedlikehold. Ordningen varte til i 1766. Fra 1781 
kunne norske vervede soldater tas opp i garnisonskompaniene i 
Danmark. Mange gamle soldater ble husmenn eller tok arbeid i 
byen. Offiserer og underoffiserer betalte inn til offiserens enke
kasse. Soldatenker fikk ingen pensjon. 

I garnisonsbyen Christiania kjempet borgerne for sine særretter 
til markedet. De førte en evig kamp mot skjenkehus i forstedene, 
slakterkoner på landsbygda og fuskere i håndverksfag. Forstedene 
var et gammelt problem. I 1683 hadde en rådmann tatt opp et 
forstadsmanntall over Vaterland og Piperviken. Der fant han solda
ter og soldatkoner som drev småhandel, vertshus, vevde og gjorde 
annet håndverk. Han oppsummerte 75 % av denne befolkningens 
husstandsoverhoder som småhandlere, fuskere og løse eksisten
ser:sl 

"Bissenkremmere af Mandfolek oe Quindfolck somløber Landelomkring 
oe lInderlidelI lilholdel:' 14. Adskillige Qvindfolek, løse, lokkede, falllerIra 
landel lil oe fra, soldaler qvillder: 101. Ullderofficerer, Soldater, 
ConsIabeIs og Handlangere, ell deel udi deris egne Huuse med bagen, 
Bryggen oe Øltappen, en deelnærer sig af HandIverk, en Deel lIIed smaa 
KiØb, Sal oe Arbeyde: 104. UnderoffisereJ; Dragoner hvoraf ell Deel boer 
IIdi deris egne Hlluse som Bissellkremmere bruger borgerlig Næring: 30. 
Landtoffiserer, Leulilalller, Fendricker, Sergalller, Corporaler, Ryllere oe 
Soldatel; er fra deris Compaglli, ell Declvides icke 0111 de ere endnIl under 
MillilielL Boer udi deris egne HUIIse, fonnedelsl deris Næring som de 
jiwige Borgere belager: 27." 
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Forstedene var et gammelt problem, og på slutten av I?OO-tallet 
klaget borgerne fortsatt. Signalene fra myndighetene var tvetydige. 
Forstaden Grønland hadde fra gammelt av hatt rett til å ta i mot 
bøndene når de kom til byen og skjenke øl og selge mat. Disse 
rettighetene ble bekreftet i 1753 og 1770. Forstaden Grønland 
hørte også til «sjødistriktene». Befolkningen der skulle innrulleres 
som matroser. Henrik Stampe mente at matrosene og konene måtte 
få muligheten til å livberge seg: 

«at det ... kunde tillades de enmllerede se/vom vinteren, medens farten 
ophyjrer, men deres hustmer bestandig,at emære sig med deres egne 
hænders arbeide, saaledes SOIll de best vidste og kunde, udell saadalll dem 
maatte forbydes af de i kiøbstædemes alminde/ige laug»52 

Den kongelige privilegiepolitikken var langt fra klar. Den samme 
kongelige majestet som skulle verne borgernes interesser, ga sam
tidig fattige soldatenker bevilling til å drive en liten handel. 

Som eksempel på kongelig bevilling til en soldatenke kan nevnes 
soldatenka Gunhild Larsdatter som hadde fått kongelig bevilling til 
å drive en liten husnæring med salg av lys, brød og andre småting, 
pga. hennes manns lange militærtjeneste og hennes fire små barn.53 

Soldatkoner sendte søknader om handelsrettigheter og klaget over 
soldatlønnene som ikke strakk til: En soldatkone ba om skriftlig 
bevilling til il drive handel mellom Christiania og Blaker, en næring 
hun hadde drevet fra barndommen av, for il kunne forsørge 
familien. Mannens lønn strakk ikke til.s4 

I voteringsprotokollen for politiretten skrev førstevoterende i 
utkastet til en dom mot en soldatkone som hadde drevet handel: 

«Det er stridende imod all Orden 0li liod Politie at Soldater eller Deres 
Koner enlell for sig se/veller andre befatter sig med /logen Handel, ligesom 
saadan ved Forordningell af lade Martii 1725 og 29de Dec. 1732 
denneIll udllykkelig er forbuden. 55 

Dette prinsippet sto slett ikke så fast som borgerne ønsket. Foruten 
bevillinger til soldater og soldatenker, hadde de militære en rekke 
særretter til handel med visse varer og håndverk på visse måter. 
Forordningen fra 1725 gjaldt egentlig Danmark. Den var et tydelig 
kompromiss mellom hensynet til borgerne og hensynet til de 
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militæres levebrød. Riktignok fikk de militære forbud mot å drive 
kjøpmanns- eller høkerhandel, men soldatkonene fikk rett til å 
drive handel på dørene med fisk og frukt, dessuten til å selge gamle 
klær. Soldatene fikk rett til å drive et håndverk de hadde lært, med 
hjelp av koner og barn (kap. 2, art. 6), men uten svenners og 
drengers hjelp. Soldatkonene fikk rett til selv å dra på landsbygda 
og kjøpe inn <dam, grise, gies, høns og deslige» til egen husholdning 
mot å betale toll til byen. 

Det var flere grunner til at prinsippet om borgernes enerett til 
«borgerlige næringer" som handel og håndverk vaklet. For det 
første hadde garnisonen rett til å sørge for egen forpleining. 
Soldatene hadde lov til å kjøpe inn og selge videre til soldater, men 
ikke drive handel med borgerne.56 Dette kunne nok kontrolleres i 
byer der soldatene bodde atskilt på festningen, men i Christiania 
der militær og sivil delte kjøkken og boder, var kontroll ikke lett. 
Hadde en soldat fått tak i billig kjøtt, var det vanskelig å kontrollere 
om soldatkona solgte noe unna til borgerkona hun delte kjøkken 
med. Selv på festningsområdet Hovedtangen var det vanskelig å ha 
oversikt. Lars Storm fikk i 1756 privilegium på å selge alt etende og 
drikkende på Hovedtangen, og han voktet nøye på og varslet inn for 
krigsrett når han mistenkte noen. Han anmeldte bl.a. ei sersjant
kone for å ha bedt ei lita jente skjenke opp en pel brennevin, blant 
andre varer hun solgte i huset sitt på HovedtangenY 

For det andre ga forordningen av 29. desember 1732 avtakkede 
soldater og deres hustruer rett til å bosette seg hvor de ville og 
arbeide med egne hender uten svenner og drengers hjelp, men de 
hadde ikke lov til å slå seg sammen eller drive noe kjøpmannskap 
eller borgerlig næring, dersom de ikke fikk borgerskap. Forordnin
gene fra 24.januar 1738 og 27. oktober 1741 presiserte at soldaten 
måtte ha tjent i det militære i 14 år. For det tredje hadde gevorbne 
frimenn eller «provisores» ved artilleriet rett til å arbeide med egne 
henders hjelp uten svenners og drengers hjelp. 

For det fjerde kunne kompanisjefen gi underoffiserer og soldater 
tillatelse til å handle. Manglet soldaten, soldatkona eller soldat
barna slik tillatelse, hadde borgerne «sitt krav forbrudt" til varer, 
pant eller gjeld. Handel med soldater uten tillatelse kunne altså bli 
risikabelt. Som eksempel kan nevnes konstabelkona Hellene Marie 
Fredriksdatter som hadde pantsatt et skjørt som ikke var hennes. 
Hun hadde fått sin militærstraff med «fiddelen» (den spanske fele, 

29 



en gapestokk som en bar rundt), men borgerne fikk ikke igjen 
pengene som hun hadde fått for skjørtet pga. forordningen fra 
13.4.1754.58 Det er verdt å merke seg at en lignende regel gjaldt 
generelt for handel med koner eller barn uten husbonds vitende og 
vilje. Husbonden var ikke pliktig til å oppfylle den kontrakt som 
hustru eller barn hadde inngått uten hans samtykke, med mindre 
det var til felles nytte og uomgjengelig fornødenhet. Denne para
grafen har jeg ikke sett anvendt i praksis. Hellene Marie var 
risikabel å handle med fordi hun var soldatkone uten "bevis», ikke 
fordi hun var hustru. 

Jeg har ikke funnet tillatelser til handel fra kompanisjefene i 
arkivene. Det er få bevarte arkiv, og dessuten var tillatelsene 
sannsynligvis løse sedler.59 Av rettsforhør går det likevel fram at 
slike sedler har eksistert: Tre soldatkoner hadde tatt ut varer på 
borg til en verdi av 56 riksdaler aven kjøpmann i Christiania. 
Varene skulle de selge videre på Momarkedet, og kjøpmannen 
skulle få betaling fra «en for alle, alle for en». Konene hadde 
forhandlet om pris. Mannen til den ene av dem var «provisor ved 
artilleriet», drev antakelig en liten handel ved siden av at han var 
inne til øvelse 28 dager i året. Han kom til kjøpmannen og «udtog 
varene og gav sin bevis derfo[». Så drog konene til Momarkedet for 
å selge.60 

Som vi ser var det flere legale muligheter for soldater til å ta del i 
det privilegerte og vernede markedet som egentlig var forbeholdt 
borgerne. Apningen var der, og soldater og soldatkoner fortsatte 
sine gamle gesjefter. 

Byens borgere ønsket å begrense soldatenes handel pga. 
konkurransen, de militære myndighetene ville hindre at soldater ble 
sittende tjenesteudyktig i gjeldsfengsel eller arresten for brudd på 
bylovgivningen. I månedslistene som hver måned ble sendt over
ordnede, var det særlige rubrikker for tenesteudyktige soldater: 
«arresterte» og «syke». Militære myndigheter ville nødig at en 
soldat skulle straffes for sin kones handlinger. Følgende sak fra 
politiretten viser hvordan amtmannnen var nøye med å trekke opp 
ansvarsforholdet slik at soldatkona og ikke soldaten selv fikk 
subsidiær fengselstraff på vann og brød: 

Grenader Christopher Olsens hustru hadde drevet høkerhandel i 
en sjøbod for en borger i byen. Hun hadde fått gjentatte advarsler 
fra politiet. I politiretten ble hun dømt til 2 rd bot eller 8 dagers 

30 



fengsel på vann og brød. I voteringsprotokollen går det fram at 
det først er grenaderen som er gjort ansvarlig for konas handel, 
men stiftamtmann Levetzau rettet i teksten og tilføyde: «Naar 
Christopher Olsen som ey overbeviist, frifindes og hans Hustrue i 
mangel av Betaling tilfindes at sidde 8 Dager paa Vand og Brød, er 
jeg ellers enig i Dommen.»61 

Stiftamtmannen mente altså at soldatene ikke skulle ha juridisk 
ansvar for hva konene gjorde i handelen. Soldatkonenes handel 
måtte regnes som deres egen næring, de var ikke medhjelpere i 
mennenes soldat yrker. 

Rettsprotokoller er gode kilder til kvinners deltaking i bynærin
gene. Selv om det er umulig å kvantifisere på bakgrunn av slike 
kilder, gir de likevel gode eksempler og skildringer. Dessuten for
teller de om ulike aktørers syn på sakene; vi får myndighetenes 
vurderinger og lovanvendelse. I skattemantall og folketellinger leter 
vi nesten forgjeves etter opplysninger om gifte kvinners arbeid. I 
folketellinga fra 180 l er gifte koner bare ført opp som «hustruer». 
Vitnemål og politirapporter i rettsprotokollene gir levende skildrin
ger: 

Peder Arnesen og hustru Dorte Maria Kristiansdatter ble inn
stevnet for brudd på byprivilegiene. Dorte hadde «omløpt i husene 
med sukkerkandi og kaffebønnen>. Hun hadde brukt en soldatkone, 
Karen Pedersdatter til å bære rundt for seg. Soldatkona ble tatt med 
sukker og kaffe, og det ble avslørt at Dorte Maria fulgte etter for 
«disse vahre i folks huse at sælge». Soldatkona ble innvarslet til 
militære myndigheter.62 

En skipper-kone ble tiltalt for å ha drevet kveg gjennom byen 
under «aftensang prediken» med hjelp av to soldatkoner,63 og tam
burkona Maren Hansdatter Jytta ble innstevnet av Margrete 
Hagstrøm, sjømannskone med små barn. Tamburkona hadde lovet 
11 se om hun kunne få pantsatt noe tøy for sjømannskona, når pantet 
skulle innløses var det ikke råd å skaffe det til veie igjen.64 

Prostitusjon var også levevei for noen. Else Dorothea var separert 
fra mannen sin, konstabel Nils Gudmundsens. Flere kunne vitne om 
at hun holdt «et liderligt huus til utugt at bedrive».65 Hellene 
Fridriksdatter påstod at hun var skilt fra mannen fordi han ikke 
kunne skaffe mat, hun hadde drevet ulovlig handel, f.eks. pantsatt et 
skjørt som ikke var hennes, og ble tiltalt for ryggesløst levnet på en 
av byens løkker sammen med andre kvinnfolk. Hun ble ikke dømt 
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til tukthuset, men fikk en advarsel om å ta seg tjeneste eller arbeid 
på tobakkspinneriet slik at hun kunne tjene til livets opphold på 
ærlig vis.66 

De militære auditørenes justisprotokoller er fulle av eksempler 
på soldatkoner som hadde drevet panteforretning med gamle klær 
eller solgt kålhoder, flesk og andre varer. Soldatkonene tok del i det 
store halvt ulovlige markedet av småhandel og mellomhandel, samt 
tok midlertidig arbeid. Soldatkonene bidro på denne måten til 
forsørgelsen. SoldatIønnene var lave. En infanterist fikk utbetalt 4 
skilling dagen, en artillerist 7 skilling, begge fikk 750 gram brød 
daglig.o7 

I den noe uklare situasjonen der soldater som gruppe hadde rett 
til handel, forutsatt kompanisjefens tillatelse, var det ikke lett å 
avgjøre om en soldatkone hadde lov til å selge eller ikke. 

Jurisdiksjon og rettspraksis 
Alle soldater i byen hørte til den militær jurisdiksjon. Det gjaldt 
også de gevorbne frimenn som bare møtte til øvelse 28 dager årlig. 
Det betydde at de militære kunne kreve å få ført gjeldssaker og 
straffesaker for auditøren på Akershus. Soldatenes koner hørte også 
til den militær jurisdiksjon. 

Strafferammene for de militære ble fastsatt av Krigsrettsartik
lene. Meningsløst harde straffer som skulle disiplinere soldatene ble 
også brukt mot soldatkonene: Siri Madsdatter, selge kone og soldat
kone, 32 år, gift med gamisonssoldat Gulbrand Olsen av Døder
leins kompani, skulle selge epler i baron Gersdorfs hus. Der fant 
hun et lommetørkle på gulvet, verdt 40 skilling, hun ble anklaget 
for tyveri og dømt til å gå med den spanske fele i to dager.6H 

Samme straff fikk soldatkona Engel Margrete Hansdatter gift 
med Anders Engelbretsen av Døderleins kompani for å ha pantsatt 
hvitvask. Johanne Andersdatter, Artillerismed Anders Olsens kone, 
hadde stjålet 9 skilling og måtte gå "i fiddelen i to dagen>.69 
Ingeborg Poulsdatter, gift med Hans Ellingsen av Widderheins 
kompani, ble hengt for å ha stjålet og slakta ei kvige og solgt 
kjøttet. Hun hadde en liten gutt, men retten viste ingen nåde. 

På den andre siden betydde tilhørigheten til den militære stand 
også en beskyttelse og ekstra rettsvern. Anna, <diirgen hanske-
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magersk» underskrevet brev med «ydmygste tienerinde» og ba 
auditøren sikre at hennes dreng ble satt fri fra rådstuearresten: 

«at det Ilaadigst maa befales min Dreng av Vaglen mall løsgiØre~~ som ieg 
til mit Haalldverk presserellde Drift helst i disse Markedsdage høyst 
behØve", 70 

Hun skrev også at hun selv sto ansvarlig for all tiltale som ble rettet 
mot gutten. Hun regnet tjenestefolk som tilhørende den militære 
stand.Det er interessant å legge merke til at hun omtaler gutten som 
«sin dreng» og snakker om «mitt hånd verb>. 

Som vi har sett ble ikke alle sold ats aker pådømt på festningen. I 
1745 fikk Christiania sin Politirett, hvor bl.a. festningskomman
danten hadde sete blant 4 dommere. Et reskript av 6.8.1745 
bestemte at de militære kunne møte for politiretten som vitner og 
part, men ikke dømmes fordi de hørte til militær jurisdiksjon. Etter 
et par tiår ser det likevel ut til at militære ble dømt av Politiretten. 
Soldater og soldatkoner ble tiltalt og dømt for brudd på politi
vedtektene og byprivilegiene. Det går fram av sakene at soldatene 
og soldatkonene kunne dømmes til militære tilleggstraffer av fest
ningsauditøren, f.eks. til å gå med den spanske fele, som var en 
skamstraff. 

Politirettens arkiver er en viktig kilde for den som vil studere 
hvordan seinmerkantilistisk tankegang om handelens frihet og den 
enkeltes mulighet til å forsørge seg selv, vant fram på bekostning av 
laugenes velkjente pukking på privilegier. Politirettens avgjørelser i 
saker angående soldatenes rett må sees i dette lyset. Politiretten ga 
soldater som hadde tjent i 14 år, medhold i retten til å drive 
håndverk uten svenner og drenger. 71 

Konklusjon 
Militærhistoriske arkiver, med brødforpleining, enkekasser, justis
protokoller og korrespondanse gjør det mulig 11 studere den sivile 
siden av militærlivet. Det er også mulig 11 skrive militærhistorie som 
omfatter kvinner, for kvinner fantes også i dette samfunnet. 

Et sentralt spørsmål for militærhistorikere er hvordan de militære 
var integrert i det sivile samfunnet. Antall gifte soldater blir ofte 
tillagt stor vekt. De fleste norske soldater i legshæren var ugifte, 
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men øvelsene var få og sjeldne og holdt dem ikke borte fra 
samfunnet den tiden militær~enesten varte. De vervede soldatene 
var yrkessoldater, men de var også en del av det sivile samfunn. 
Omlag 30% av de vervede soldatene var til en hver tid gift, kildene 
viser at nesten alle gamle soldater var eller hadde vært gift. 
Giftermål hørte med i yrkessoldatens liv. Innkvarteringsreglene i 
Christiania og mangelen på kaserner på festningsområdet gjorde at 
sivile og militære levde tett. Tilsvarende gjorde bestemmelsene om 
«gevorbne frimenn» og «provisores» skillet mellom militær og sivil 
mindre skarpt. 

Samlivet mellom militær og sivil var ikke uten problem. Saker 
om slagsmål og vold i gamisonsbyene hadde fortjent en egen studie. 
I denne artikkelen har jeg fokusert på næringssaker og privilegie
lovgivning. Borgernes kamp mot konkurrentene fra forstedene, 
soldatene og fusk erne, er et viktig trekk ved det gamle samfunn. 
Det er verdt å merke seg sentralmyndighetens balansepolitikk: Det 
var flere interesser som skulle tilgodesees. Soldatkoner var en av de 
mange gruppene som fikk rett til en bit av markedet. Avtakkede 
soldatene fikk rett til å drive et håndverk de hadde lært, ved hjelp av 
koner og barn. 

Barton C. Hacker sier at det mest slående med kvinners arbeid i 
hæren er hvor likt det var kvinners arbeid ellers: 

«The most striking faet about women 's activities in the anny is how tittle 
they differed from the ordinor}' run of women 's work outside it - finding, 
cookiJlg, and sen'ing food: making, woshing, and mending c/othes; tending 
the sick, the in finn, alld the lI'ounded; spaning with men, helping OIher 
wornen when they eou/d, bearing Gild raising clzildren»72 

Jeg vil understreke at morsrollen i det gamle samfunn innebar også 
å forsørge; å hjelpe til med fr skaffe brødet. Hackers artikkel kon
sentrerer seg om soldatkoners arbeid i felten. Soldatkonenes arbeid 
i fredstid i Christiania viser hvordan småhandel på lovlig og ulovlig 
vis var en måte å skaffe levebrød for seg og sine - slående likt andre 
bykvinners arbeid. 
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Gjøkunge i et forsvarsreir 

Kllut Sprautell 

I denne artikkelen skal det tas opp et generelt problem som er 
knyttet til gamisonsbyene. Hvordan fungerte samarbeidet mellom 
de militære og sivile myndighetene? Jeg ønsker å belyse dette 
spørsmålet med eksempler fra Christiania på 1600- og 1700-tallet. 
Ved byens grunnleggelse i 1624 ble Christiania lagt ved et «for
svarsreir», Akershus slott og festning. Dermed fikk byen et 
befolkningselement av soldater og offiserer. De skilte seg ut ved 
bekledning og oppførsel, og snart skulle borgerne merke at det på 
ulike vis kostet å ha dem så tett innpå seg. I 1634 gav kongen 
beskjed om at soldatene på Akershus skulle ha gratis innkvartering 
hos borgerskapet i kjøpstaden. Slik var det også andre steder som 
hadde garnison.?3 

Bestemmelsen om innkvartering medførte en betydelig ekstra 
belastning for byens innbyggere. I tillegg irriterte de seg over at 
soldatene fusket med håndverk og gikk dem i næringen med 
småhandel. Kongen forsøkte allerede i 1635 å dempe forargelsen 
blant borgerne i 1635 ved å frita dem for innkvartering av soldater 
som konkurrerte med dem i økonomisk henseende.?4 Byrådet og 
menig borgerskap i Christiania merket virkningene av krigen med 
svenskene 1643-45 på kroppen. De klaget bittert over plagene med 
innkvartering av offiserer og deres familier og over at militære 
forøvde vold mot dem. Ble ikke forholdene bedre, måtte de forlate 
gård og grunn. 

Det manglet heller ikke konkrete klager over nærmere angitte 
personer. I 1646 henvendte en mann seg til stattholderen fordi han 
var blitt overfalt av Johan Petersen som tjenestegjorde i oberst 
Bjelkes kompani. Sammen med noen andre knekter hadde Johan 
nesten slått klageren i hjel, men det nyttet ikke å ta saken opp med 
obersten, så han interpellerte til stattholderen. 

Lennart vin tapper bad om avstraffelse aven løytnant og en 
fenrik. De hadde slått inn vinduer og dører hos ham og nesten 
stukket i hjel hans svangre hustru fordi hun ikke ville tillate dem å 
drikke etter midnatt.75 
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Byens borgermestre hadde ansvaret for at ingen ble mer plaget 
med innkvartering enn andre, og byrådet oppnevnte en «billett
skriver» som fordelte byrdene med å huse de militære. Han leverte 
ut trykte billetter til soldatene med oversikt over hvor lenge de 
skulle losjere hos den enkelte borger. Borgerne kunne enten ta dem 
i hus eller betale en viss sum slik at soldatene kunne leie seg losji på 
egen hånd. 

Først i mai 1743 ble det tatt initiativ til å reise brakker for 
garnisonen på selve festningsområdet. Så snart de var bygd, skulle 
byen betale en avgift på l 000 riksdaler årlig til vedlikehold og 
reparasjon. Den forhatte innkvarteringen inne i byen skulle opp
høre.?6 

De som syntes de led overlast fra innkvarterte soldater, skulle ta 
saken opp med krigskommissæren på Akershus, ikke med de sivile 
myndigheter i byen.?7 Og det manglet såvisst ikke krangel og gnis
ninger mellom de militære og dem som skulle ha dem i hus. Tre
lasthandleren Antonius Bertelsen som losjerte oberstløytnant Fr. 
Willumsen, mente at hans oppførsel nærmest kunne sammenlignes 
med «de svenske fienders». Da anmeldte oberstløytnanten trelast
handleren for forræderi, og innkalte major Henrik Hess som vitne. 
Han bekreftet at Antonius Bertelsen hadde sagt at borgerskapet var 
blitt så sterkt plaget av offiserer og andre at om det skulle fortsette 
slik, ville det være like godt å være svensk som norsk. Men majoren 
innrømmet at han var litt usikker på hendelsesforløpet, da både han 
selv og trelasthandleren hadde vært <d en rus» da ordene falt.?8 

Det fremsto etter hvert en klar administrativ grense mellom fest
ningsverkene på den ene side og byen på den annen. Stattholder 
Hannibal Sehested fikk i 1646 ordre om å bygge hus på festnings
området for innkvartering av soldater og håndverkere, og det ble 
gitt tydelig beskjed om at de ikke skulle være underlagt byfogden, 
bare militær myndighet. 

I visse tilfelle måtte byen underkaste seg festningens kontroll. 
Det går fram av bestemmelsen fra 1647 om at den som holdt 
vertshus i Christiania, måtte underrette plassmajoren på Akershus 
om hva slags fremmede han innlosjerte og gi beskjed om når de 
ankom og reiste. I det gamle Oslo var innhenting av slik informa
sjon kun et anliggende for borgermester og byfogd.?9 

Offiserer og menige betalte ikke personlig skatt, selv om de 
bodde i bygårder og hadde stor praktisk nytte av «kommunale» 
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tiltak som ble finansiert av byens kasse. Da byens styre i 1662 
bevilget 7-800 riksdaler årlig til reparasjon av vannpostene, nektet 
både offiserer og andre kongelige embetsmenn å betale sin andel av 
utgiftene enda de både eide hus i byen eller drev handel og annen 
næring.80 Et kongebrev fra 1684 bestemte at sivile og militære 
embetsmenn skulle betale skatt og bidra til innkvartering og 
vakthold som borgerne ellers.81 

Magistraten skattela militære som åpenbart ernærte seg ved 
handel, men det var ingen kurant sak. Dragon Christen Løgeberg 
arvet en bygård i Christiania og solgte øl og brennevin til fattige 
folk. Da han ble pålagt 3 riksdaler i byskatt og innkvartering av to 
soldater, klaget han i 1733 til de sentrale myndigheter i København 
og bad om fritak. Samtidig var han så freidig at han utfordret 
Christianias bakere ved å søke om å få bake i eget hus for å selge 
brød til fattige. 82 

Andre militære drev handel i større målestokk. En av dem klaget 
til kongen over at takserborgerne hadde økt hans skatt skatt fra 11 
til 18 riksdaler. Magistraten ble bedt om å forklare seg, og gikk 
ikke med på å redusere skatten. Den skattlagte var, tross alt, en av 
de fremste handelsmenn i byen.83 

Det eksistrerte særskilte fordeler for avtakkede soldater som drev 
håndverk. Var de i stand til å lage et mesterstykke, kunne de fra 
1698 av ta borgerskap og <,j Lauget indkomme, uden Noget derfor 
at betale.),s4 Soldathåndverkere fallbød sine tjenester til andre 
militære, og skomakerlauget i Christiania klaget over at soldater 
laget sko og støvler til regimentene. 

Lauget fikk ikke støtte fra sentralt hold. I 1708 fikk det uttryk
kelig forbud mot å stoppe soldatenes virksomhet så lenge de ikke 
holdt svenner og drenger.85 Soldatenes handel med ulike varer var 
også en kilde til konflikt, og regimentsjefene fikk i 1735 ordre om å 
se til at de ikke handlet med annet enn proviant og for eget behov. Bo 

Særbehandlingen av soldater og offiserer gav dem trygghet og 
selvtillit og bidro til at de var vanskelige å ha med å gjøre for dem 
som hadde politimyndighet i Christiania. Grunnlaget for egen 
rettspleie for de militære ble visstnok lagt ved Christian IVsbrev til 
stattholder Hannibal Sehested 13. juli 1646. De utskrevne soldatene 
skulle etter den tid svare for «Krigsretten», også i fredstid. Også 
Christian Vs norske lov av 1687 tok opp i seg bestemmelsen om at 
offiserer og vervede soldater skulle saksøkes for krigsretten om det 
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gjaldt deres stilling, liv, ære, avlønning og gjeldsfordring. Andre 
saker skulle pådømmes av sivil rett.8? 

Offiserer og menige fant seg ikke i at byens vektere grep inn 
overfor dem, og hadde de militære myndigheter i ryggen om det 
oppstod stridigheter. Et særlig krasst eksempel fra omkring 1660 
viser dette. En natt kom vekterne i klammeri med noen offiserer, og 
byens vaktmester, Peder Hanssen, fikk til og med skutt ut et øye. 
Offiserene ble stilt for krigsrett, men ble frikjent for voldsbruk. De 
slapp også å yte erstatning til den stakkars vaktmesteren.8s 

En forstadsbeboerklaget i juni 1724 til magistraten over at hans 
datter var blitt overfalt. Hun hadde gått for å hente familiens ku på 
bymarka, men ble overfalt aven mann som gikk løs på henne med 
hogg og slag. Han gav seg ikke før han hadde revet i stykker 
lin hatten hun hadde på hodet, og det begynte 11 renne blod fra nese 
og munn. Å få dømt ham for by tinget ble ansett som håpløst da han 
var vervet som soldat og hørte under militær rett.89 

I 1745 mente stiftamtmannen i Akershus at forholdene i 
Christiania kunne bli ille dersom det ikke ble mulig 11 trekke de 
militære for politiretten. Han fryktet at ugudelighet, bedrageri og 
selvrådighet ville ta overhånd. Men kongen gav ham bare betinget 
støtte. De som hørte under det militære «Forum», kunne innkalles 
og eksamineres for politiretten, men ikke dømmes. Det var riktig
nok tillatt å anholde militære personer og sette dem i rådstue
arresten ved nattetider, men pilfølgende dag skulle de innbringes til 
nærmeste militærvakt.9o 

Ikke bare soldatene og offiserene, men også deres hustruer regnet 
seg til den militære etat. Den 9. september 1721 skrev Anne Gotske 
frimodig et klagebrev til generalmajor Rømeling. Hun var rasende 
over at byens vaktmester og to vakter hadde satt henne i arrest på 
rådhuset. De hadde ikke en gang gitt henne tid til 11 ta på seg lue, 
slik at hun ble ført av sted med bart hode til spott og spe. Slik 
framferd var temmelig drøy, mente hun. Siden hun var gift med en 
løytnant, var hun nemlig ikke underlagt sivil rettergang i byen. 

Bakgrunnen for saken var at hun hadde vekslet skjellsord med en 
annen kvinne og blant annet skjelt henne ut som hore. I juni samme 
år hadde byfogden dømt Anne til å betale 6 riksdaler i bot samt 
saksomkostninger for injurier, men hun hadde ikke gjort opp for 
seg og ble følgelig fengslet. 

Generalmajor Rømeling støttet Annes klage over byens myndig-
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heter. Hun var ikke underlagt byfogdens «forum», men sorterte 
som offisershustru under det militære. Allerede dagen etter hennes 
klage bad han stiftamtmannen sørge for at hun ble løslatt og at 
byfogdens dom skulle anses som en «nullitetsact.» Han ønsket 
dessuten at byfogden skulle tiltales for sin formastelige atferd.91 

Men det var ikke bare i spørsmål om rettspleie, lov og orden at 
sivile og militære støtte sammen. Myndighetene prøvde på slutten 
av 1600-tallet å skape klarhet og konsekvens på andre områder for 
å redusere konfliktene. Det ble for eksempel bygd ut eget militært 
skiftevesen og auksjonsstell.92 

Opprettelsen aven militær skiftejurisdiksjon førte til at de sivile 
mistet mulighet til salærer fra militære dødsbo o.l.. Bare dersom det 
var umyndige arvinger, skulle sivile autoriteter være til stede. Skifte 
etter høyere offiserer skulle styres av fremste offiser på stedet 
sammen med general- eller over-auditør, to offiserer og to sivil
betjenter. Fra 1730 av ble regelverket forenklet slik at alle skifter 
etter oftiserer heretter skulle stå under militær skifterett, og sivile 
embetsmenn var fritatt for ansvar i slike skifter. 

Det oppstod uklarhet om hva som skulle gjøres i skifter etter 
«militære» enker som satt i uskiftet bo. Først i 1750 skar myndig
hetene igjennom og bestemte at skiftene skulle organiseres sivilt 
mot at de militære skifteforvalterne fikk et visst honorar.93 

Auksjonsvesenet skapte også krangel mellom sivile og militære 
myndigheter. Men ved forordningen av 14. juli 1730 mistet den 
sivile auksjonsdirektør definitivt sine inntekter fra militære skifter. 
Heretter skulle sportlene gå til de militæreY4 Geistligheten i 
Christiania var misfornøyd med at de militære viste liten sam
arbeidsvilje i spørsmål om moral og tro. Ikke nok med at soldatene 
hadde liten gudsfrykt! Det var vanskelig å få innsikt i deres forhold, 
da offiserene «saa lidet vil ta ale Præsternes Formaning og Ef ter
spørgsel om slige Ting.»95 

Kongen og hans rådgivere gav de militære en annen rettslig 
status enn andre for å stimulere folk til å verve seg. For eksempel 
ble menige soldater og underoffiserer i 1696 fritatt for offentlig 
skriftemål i kirken for sitt første utenomekteskapelige samleie.96 

Menn som hadde besvangret noen de ikke ønsket å gifte seg med, 
kunne følgelig verve seg for å slippe bøter og annen straff. Men 
bestemmelsen ble også misbrukt ved at soldatene mot betaling tok 
på seg farskap for andre som ville slippe påtale. 
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Til stor forargelse for privilegerte borgere oppnådde soldat- og 
matroskoner rett til å drive småhandel uten borgerskap, og de slapp 
å betale skatter og avgifter. 

Militære myndigheter viste liten vilje til å underordne seg de 
sivile, og vek ikke tilbake for å måle krefter med de fremste innen 
embetsverket. Visestattholder Gabel hadde i 170 l bestemt at guds
tjenesten i slottskirken på Akershus skulle starte klokka 10.00, men 
kommandant Nicolaus de Seue nektet å innrette seg etter det. Han 
ville i så fall stenge festningsporten, fordi det da skulle være militær 
parade. Stattholderen måtte vende seg til kongen for å få en 
avgjørelse i saken.97 

Flyttingen i 1624 førte altså til at Christiania fikk et selvbevisst 
befolkningselement knyttet til garnisonen på Akershus. Her var det 
folk som kjempet for sine særretter og for et eget administrativt og 
rettslig apparat som ikke var underlagt byens kontroll. Striden 
mellom de to systemene var kvass, og det tok mange år før den ble 
brakt til opphør. 
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En kjøpstad blir garnisonsby 

Sivile og militære interesser i Fredrikstad 

Martin Dehli 

Turistbrosjyrene presenterer gjerne Gamlebyen i Fredrikstad som 
«nordens eneste bevarte festningsby». Riksantikvar Harry Fett 
uttrykte seg slik: «I motsetning til våre nesten selvlagede byer har vi 
Fredrikstad, som foruten å være vår renessanses første anlagte byer 
den best bevarte festningsby. Dette gir byen dens særstilling i norsk 
kunsthistorie». 

Denne siden ved festningsbyen skal jeg klokelig la ligge og holde 
meg til emnet: Hvordan kjøpstaden ble garnisonsby og de følger det 
fikk for sivilbefolkningen. 

Det er ingen tvil om at da Sarpsborg var brent og ødelagt i 1567 
under den nordiska sjuårskrigen, og byen så ble flyttet lenger ned 
ved Glomma, hadde innbyggerne ingen tanker om å bygge en 
kjøpstad som egnet seg til forsvar. Den ble da også senere under 
krigen brent og ødelagt på nytt to ganger av fiendtlige tropper. 

Myndighetene i København hadde kanskje forsvarsmuligheter i 
tankene ved tildeling av bygrunn, for i utkastet til et av konge
brevene om byflyttingen er det stadig gjentatt at byen skal legges på 
en «ø}). Det ble siden rettet til gården Bruberg, og til denne hørte 
den vesle øya Isegran midt i Glomma. Her hadde jarlen Alv 
Erlingsson visstnok hatt en borg som basis for sine.kapertokter mot 
dansker og hanseater i 1280-årene. Den fikk sine festningsverker i 
forbindelse med utbyggingen av Fredrikstad festning, men med sitt 
begrensede areal kunne den ikke spille noen større rolle i forsvaret 
av Fredrikstad, og noen sivil bebyggelse fikk den aldri. 

Ser en på et typografisk kart over Fredrikstad-distriktet, legger 
en merke til at den nåværende festningsbyen er omgitt av høyder 
både på Kråkerøy i sørvest og på vestsiden av Glomma. 1 øst ligger 
en høy klippe som i 1680-årene ble befestet av general Cicignon og 
fikk navnet Kongsten fort. 

Kjøpstaden Sarpsborg som ble flyttet og fikk navnet Fredrikstad, 
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ble altså lagt på det tlate området øst for Glomma med domi
nerende høyder omkring og med få naturlige forsvars muligheter. 
Hvordan kunne borgene ønske seg et så utsatt byområde midt 
under en krig? Var det ikke muligheter vest for Glomma hvor også 
ladestedet Gressvik lå, der utskipningen av sagdeler fra Sarpsfossen 
og annen trelast foregikk? 

Det avgjørende for byborgene synes å være mulighetene for å 
skaffe seg vidstrakte bymarker. Det hadde de hatt ved Sarpsborg, 
og det var fremdeles det viktigste næringsgrunnlaget for dem. Både 
den gamle og den nye kjøpstaden bar mer preg av landsby enn av 
kjøpstad. Her fikk da innbyggerne leve i fred med sine beskjedne 
næringer etter den nordiske sjuårskrigen fram til «Hannibalsfei
den» 1644-45. 

Under Kalmarkrigen 1611-13 lå tre kompanier soldater i byen 
en tid, den første «garnison» vi kjenner til, men sivile klager hører 
vi ikke om fra den tiden. Under Hannibalsfeiden da Fredrikstad lå i 
oppmarsjområdet for felttogene mot Sverige i sør, ble byen derimot 
ustanselig plaget med innkvartering av tropper, som ofte ble lig
gende i ukesvis. Innbyggerne måtte sørge både for innkvartering og 
kost uten å få betaling for det. 

I september 1644 ble et helt regiment på 720 soldater foruten 
offiserer og underoffiserer innkvartert i byen i 10 samfulle uker, et 
antall som var like høyt som byens egen befolkning. Opptil 28 
mann var innkvartert på samme sted, og flere ble ruinert av denne 
innkvarteringen. Den dannet innledningen til en epoke med stadige 
klager over de militære som kom til å prege Fredrikstads historie 
gjennom lange tider. 

Hannibalsfeiden ga nemlig de første antydninger til det som 
skulle bli Fredrikstads skjebne som festningsby og garnisonsby. Det 
ble kastet opp en jordvoll med sju bastioner rundt byen, som det er 
bevart en skisse av. Foruten de mange avdelinger på gjennonmarsj 
som måtte skaffes mat og husly, lå det en fast besetning i byen 
under krigen. 

I 1644 kan vi altså si at den militære periode i Fredrikstads 
historie begynner. Byen viste seg å ha strategisk betydning, først 
som bindeledd mellom Akershus og Båhus festninger og senere 
som grenseområde mot Sverige. 

I 1652 kom det fart i festningsplanene med den gamle kansler 
Jens Bjelke som drivende kraft. Han hadde interesse av et sterkt 
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forsvarsverk til vern om sine setegårder vest for Glomma, og han 
fikk god støtte av sin sønn Jørgen Bjelke som var leder for Norges 
forsvar. 

De politiske komplikasjoner i Norden med ny fare for krig med 
Sverige aktualiserte også utbyggingen av Fredrikstad til festning. 
Den nederlandske festningsingeniøren Isaae van Geelkerck utar
beidet utkast til befestninger rundt byen. Jørgen Bjelke understreket 
at Fredrikstad var «en plats av importanee og lettelig står til at 
bringe i defension samt med passelig bekostning eftersom der er 
allerede en tranehe (løpegrav) om byen». En altfor optimistisk 
bedømmelse skulle det vise seg. En proviantmagasin ble bygd for 
de militære og likeså en vannmølle «til militiens og garnisonens 
behov» i strømmen på nordsiden av øya Isegran «<gjenreist» i de 
senere år). 

Straks før krigsutbruddet i 1657 kom festningsarbeidet rundt 
Fredrikstad i gang, og krigen gjorde det nødvendig å fortsette med 
dette, men fremdeles hadde det et provisorisk preg. I februar 1659 
besto de nye festningsverkene sin første prøve som avs krek ni ngs
middel. En svensk underanfører uttrykte det slik: «Når Generalen 
(Harald Stake) ditt besåg Fredrikstads belågenhet oeh i eonsidera
tion af den myckna snoen, fann han inte rådeligt at attaqera samma 
ort», 

Inntil det ulykkelige som skjedde i 1814 da festningen overga seg 
nesten uten kamp, oppfylte den sin oppgave å avholde fienden fra å 
angripe den. Noen ærerik historie kan den ellers ikke vise til, slik 
som Fredriksten festning. 

Krigstiden 1657-60 hadde styrket planene om permanente fest
ningsanlegg rundt Fredrikstad. Tapet av Båhus festning krevde en 
ny, sterk festning i sør, men KOllunanerende general ønsket først og 
fremst utbygging av Fredriksten festning, og mente at det ikke var 
tilstrekkelig med ressurser til å bygge ut to. Han måtte imidlertid 
fire på dette punkt, og planer for Fredrikstad festning med tre hele 
bastioner mot landsiden og to halve mot Glomma ble utarbeidet av 
festningsingeniøren Willem Coucheron. Forbildet for disse befest
ningsanleggene var de gammelnederlandske jordfestningene med 
sine vollgraver, som hadde vist seg så motstandsdyktige mot 
spanske angripere. Planen var forholdsvis beskjeden i omfang og 
førte til at atskillig av byens tomteareal forsvant inn i festningsan
legget. 
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I årene 1663-66 ble det så lagt opp en jordvoll rundt byen med 
vanngrav foran, og innbyggernes skjebne var beseglet «bak 
lukkede porter og vollen), som de skrev i et av sine mange jam
mersbrev. Fra nå av hadde militære hensyn prioritet. 

Festningens første kommandant, oberstløytnant Speekhan, stilte 
blant annet følgende krav: Arbeidsmannskapene og garnisonen 
skulle skaffes øl og brød, og artilleribetjentene og konstablene ved 
garnisonen skulle innlosjeres hos borgerskapet. Innkvartering ble 
nå nærmest en permanent byrde i mange år. I anleggsperiodene var 
det i sommerhalvåret til tider flere innbeordrede arbeidsmannska
per enn den samlede befolkning i byen, og de måtte skaffes tak over 
hodet. Garnisonen var i begynnelsen forholdsvis besjeden, 122 
vervede knekter, men det var likevel ikke lett å skaffe dem skik
kelig losji hos motvillige borgere. De var da heller ikke alltid mors 
beste barn som det var hyggelig å ha i huset. Mange offiserer måtte 
innkvarteres, og de krevde skikkelig standard. Videre økte skyss
ferdbyrdene betraktelig med festningsbyggingen og var et alvorlig 
klage emne. 

Fra de militære lederes synspunkt kunne situasjonen innenfor 
vollene virke håpløs. Gatene fortonte seg ofte som gjørmehull, og 
krav om stensetting av dem foran husene ble sabotert. Alle hus
dyrene i byen bidro sitt til uhumskheten, for Fredrikstad var og ble 
på mange måter en landsby bak sine imponerende festningsvoller. 
Gresset på disse var en altfor stor fristelse for husdyrene på deres 
vandring fra stall og fjøs ut på bymarkene, og særlig førte de 
militære en håpløs kamp mot grisene som rotet opp vollen. Iblant 
ble det utlevert amunisjon til vaktmannskapene for at de kunne 
skyte dem på forbudt område. En kan nesten si at dette er gjennom
gangstemaet i Fredrikstads krigshistorie. 

I tallrike klagebrev kan en ellers følge gnisningene mellom de 
militære og de sivile. Den nytte som den sivile sektor hadde av den 
militære sektor, tiet borgerne stort sett om. Det skal vi høre nær
mere om i forbindelse med næringslivet. 

En by som slik var klemt sammen på et lite areal innenfor vol
lene, måtte være en farlig brannfelle med sin trehusbebyggelse. 
Byen opplevde totalbranner i 1672 og 1690, omfattende branner i 
1700 og 17 I 2 og på nytt totalbrann i 1764. Det gjelder den sivile 
bebyggelse. 

Den første av disse brannene ga de militære anledning til å 
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regulere byen etter deres ønsker. Nettopp på denne tid var svære 
fortifikasjonsarbeider i gang. Gatene ble rettet og utvidet, og byen 
fikk sin renessansepregede og regelmessige form. Flere tomter ble 
tatt til militære formål. 

Men verst var det fra sivilt synspunkt at myndighetene nå 
begynte å stille krav om at alle hus skulle bygges i mur eller sten. 
Stattholder Gyldenløve forsøkte å tvinge dette igjennom og lokket 
blant annet med skattefrihet, men mot huseiernes passive og seige 
motstand sloss myndighetene forgjeves. De firte riktignok ikke på 
kravet om murhus eller stenhus i første omgang. Små trehus skulle 
flyttes utenfor vollen i sør, til den vesle forstaden som hadde fått 
navnet Vaterland. 

Men ikke engang dette ble gjennomført fordi disse husene 
trengtes til innkvartering av rytteri, garnisonens to kompanier og 
artilleristene. I forarbeidene til byprivilegiene av 1682 var det 
foreslått bygging av brakker til 400 mann, men det fantes det ikke 
økonomiske midler til. Innkvarteringsproblemene reddet altså 
trehusbebyggelsen i Fredrikstad - og byen fortsatte å være en 
brannbombe. Noen få brannkuler kunne sette fyr på den, ble det 
sagt på militært hold. De militæres kamp mot trehusbebyggelsen 
var like forgjeves som kampen mot grisene. 

Etter bybranner og overfor krav om murhusbygging ble tanken 
stadig sterkere hos en del byborgere å flytte byen over til vestsiden 
av Glomma bort fra de militære stengsler. I 1735 ble ladestedet her 
innrettet til forstad, men mot byborgernes vilje. De hadde all sin 
velferd samlet bak bymurene. Nå begynte en seig kamp mot dem 
som hadde slått seg ned i Forstaden, men den var nytteløs. På 
vestsiden med dens økonomiske muligheter og frie forhold lå 
Fredrikstads fremtid. 

En skyggeside ved livet i garnisonsbyen var også den økende fare 
for smittsomme sykdommer der folk var stuet så tett sammen. I 
1676, under «Gyldenløve-feiden», hadde «den graverende soldat
syke gjort nogle 60 enken>, ble det opplyst. Verst var nok tilstanden 
i garnisonen etter «Tyttebærkrigen» høsten 1788. I den domine
rende kasernen som nylig var reist ved torvet, og andre steder døde 
soldatene som fluer i (<forråtnelsesfeben> og «blodgang» under 
elendige boforhold, og sykdommene rammet også sivilbefolknin
gen i byen. 

Den store nordiske krig stilte store krav også til sivilbefolkningen 
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innenfor Fredrikstads voller. «Gud trøste de fattige folk som - er 
innknepne under en festning og de militære deres makt», klaget 
borgemlesteren. 

De utenlandske kommandantene hadde hele tiden på det nær
meste vært allmektige i garnisonsbyen. Noen viste seg rimelige og 
kanskje unnfallende, men så kom det innimellom stramme og 
energiske kommandanter som ville ha bort gammelt sivil slendrian 
og bare tok militære hensyn. 

Verst skulle det bli da den tyske oberst Peter Jakob Wilster ble 
kommandant i 1712. For ham var festningens sikkerhet det eneste 
som tellet og da det kunne være fare for svensk angrep, satte han all 
sin kraft inn på dette uten å ta det minste hensyn til sivile interesser. 

Klagene strømmet som aldri før inn over den umulige komman
dant. Festningsportene ble åpnet først langt på dag til sjenanse både 
for folk og fe. Alt som førtes inn av matvarer, skulle først om 
kommandanten som forsynte seg før de kunne bys fram for 
sivilbefolkningen. Kommandanten tiltok seg også myndighet over 
bysamfunnets indre forhold og brukte vaktarresten til sivile som 
ikke adlød ham. Bymarkene fikk de heller ikke ha i fred for ham. 
Han la seg ut med både verdslig og geistlig øvrighet i byen og 
forsvarte alle sine drastiske tiltak ut fra militære hensyn. 

"Vel har her filr IIlldertiden vært temmelig hårde melln til kommandanter, 
hvilke dog har fØl1 raisoll og lall seg si, men nil ikke», 

klaget borgene, som endte med å fastslå at enten måtte de skilles fra 
ham eller han fra dem. 

Slottsloven på Akershus fikk til et forlik som betydde en seier for 
sivilbefolkningen på alle vesentlige punkter, men Wilster ble de 
ikke kvitt foreløpig. 

Det krevdes en fast hånd til å ta seg av festningens forsvar da 
Karl XII rykket inn over grensen i begynnelsen av mars 1716. 14. 
mars viste fienden seg utenfor Fredrikstad festning. Oberst Wilster 
lot alt utover bymarkene som kunne tjene til skjul for fienden, skyte 
i brann og forstaden Vaterland stikke i brann. 

Under Karl XIIs tilbaketrekning i mai måned kom Fredrikstad 
festning i krigens sentrum. Bønder fra omegnen trakk inn til byen 
der boforholdene fra før var fortvilte, men festningen ble ikke 
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angrepet. Svenskekongens mål var Fredriksten festning, og den ble 
reddet ved det som skjedde i Dynekilen. 

Om Fredrikstads innbyggere slapp fra direkte krigshandllinger, 
måtte de tåle voldsomme innkvarteringer og andre byrder. Etter 
brannen 1690 var det bygd brakker til garnisonen, og den besvær
lige innkvarteringen ble det slutt på i fredstid, men da garnisonen 
økte fra 400 til 3000 mann under krigen, måtte storparten inn
losjeres i privathus, opptil 80 mann på ett sted. 

Den store nordiske krig hadde styrket Fredrikstads stilling som 
festningsby. I de følgende årene fremkom storslagne planer om 
omfattende utvidelser av festningsverkene med et system av 
bastioner utover bymarkene slik at Kongsten fort ville bli liggende 
i den nye befestningslinjen. l 173 7 ble store arbeidsstyrker innkalt 
og garnisonen fordoblet. Brakker var bygd, men 600 mann måtte 
huseierne ta imot, med opptil 25 mann i hvert hus. Mannskapene lå 
snart verre enn kreaturer, rapporterte de militære sjefer. Soldatko
nene fødte «offentlig barn iblandt og udi påsyn av de ugifte sold a
tep). Soldater døde i mengdevis. Det ble en evindelig strid mellom 
de militære og sivilbefolkningen om innkvarteringene. Fylleri og 
forseelser i forbindelse med det florerte. Vannforsyning og renova
sjonsvesen var under all kritikk til enhver tid. 

Det verste fra borgernes synspunkt var at byen ved den påtenkte 
festningsutvidelse ville miste sine best oppdyrkede jordbruksarea
ler. Innen den nye festningslinjen skulle det være plass både for 
militære anlegg og for sivil bebyggelse, og stadskonduktør ble 
utnevnt til il ta seg av dette. Utover i året 1740 ble det arbeidet en 
del med de nye festningsverkene, men også på militært hold var det 
motstand mot dem, og det hele stoppet etter hvert opp - til lettelse 
for sivilbefolkningen. Planene var for storslagne til at de kunne 
realiseres med de økonomiske ressurser som den dansk-norske stat 
disponerte. 

Bybrannene hadde som nevnt alltid gitt de militære anledning til 
omregulering av byplanen etler deres behov. Etter brannen i 1764 
som la hele den sivile bebyggelse i aske, ønsket stiftamtmannen og 
kommanderende general å legge kjøpstaden over på vestsiden av 
Glomma, til Forstaden som var i ferd med å vokse fram. Kombina
sjon av festningsby og kjøpstad hadde forlengst vist seg uholdbar. 
Borgerne, som fremdeles hadde sine tomter og grunnmurer innen-
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for vollene og sin handel der, satte seg imot, men holdt samtidig 
veien åpen for flytting. 

For de militære var saken klar: Når Fredrikstad nå skulle inn
rettes til en hovedfestning, var det umulig å tillate sivil trehus
bebyggelse, som var det eneste de fleste av borgerne kunne makte, 
De militære ledere kjempet innbitt for å gjøre Fredrikstad til et rent 
militært område, men i København fikk de økonomiske resonne
menter overtaket, og det endte med at byens innbyggere etter tre års 
tautrekking med byggeforbud fikk bygge innenfor vollene slik de 
hadde økonomiske ressurser til. Alt ble ved det gamle, og byen 
reiste seg på nytt med hus av høyst forskellig standard. 

Festningens forsvarsevne var lite å skryte av ved innledningen til 
den krigs- og ufredsperiode som begynte i 1807, men den var blitt 
styrket ved noen utenverker. Trykkende innkvarteringer ble igjen 
en påkjenning for huseierne. En periode i 1808 var 1.000 mann 
stasjonert innenfor vollene, og privatfolk måtte huse opptil 74 
personer. Sykestuer måtte opprettes overalt, for skjørbuk, tyfus og 
dysenteri herjet. 1 Fredrikstad døde i alt 350 mennesker i 1808 og 
826 i 1809. Sivilbefolkningen utgjorde fremdeles under 1.000 
personer. 

Uåret 1812 førte til matmangel og nød både for denne og for de 
militære i Fredrikstad. «1 1812 og 1813 måtte jeg ta til takke med 
et styke dårlig comisbrød og Fredrikstads brakkvann», forteller en 
som dengang var sekondløytnant. 

Så kom året 1814, og Fredrikstad festning ble satt på sin første 
virkelige prøve. Festningens kommandant i 18 l 2 hadde spådd at 
den aldri kunne holde seg ved alvorlige angrep. Oberstløytnant 
Hals, som høyst ugjerne overtok kommandoen i 1814, var av 
samme mening. 

Fiendens angrep kom 3. august med tropper som var landsatt på 
Kråkerøy, og som fra sine stillinger der lett kunne skyte ned i 
festningsbyen, samtidig som den ble beskutt fra svenske kanonbåter 
og skonnerter. Etter noen timer 4. august lot kommandanten heise 
det hvite flagg. Sivilbefolkningen kunne puste lettet ut etter 
bombardementet. 

Og så begynte den svenske okkupasjon av Fredrikstad, og den 
varte til 28. mars 1815. Carl Johans høykvarter ble i første omgang 
lagt til Fredrikstad, og her ble Mossekonvensjonen undertegnet av 
ham. Byens fremste borgere måtte huse et utvalg av Sveriges 
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fornemste adelige offiserer, opptil 25 personer på ett sted. Troppene 
ble forlagt i brakkene i og utenfor festningen, eller de lå i bivuakk 
på bymark ene. 

Carl Johan la vekt på at hans tropper skulle oppføre seg korrekt 
overfor hans fremtidige undersåtter. Han likte ikke at de nasket 
poteter og grønnsaker fra løkkene. Stor vekt la han på propa
gandaen, og et synlig bevis på det har vi i «Fredriksstads Tidende» 
som i august 1814 ble utgitt i seks nummer på dansk, den første 
avis som ble trykt i Fredrikstad. En del underordnede tilsatte ved 
festningen gikk i svenskenes tjeneste for å ha et levebrød. Over
gangen fra norsk til svensk garnison i Fredrikstad bød ikke på store 
problemer bortsett fra at innkvarteringsbyrdene lenge var tyngende. 
15. november [814lå 1.083 militære i byen. Armeens sykehus ble 
også flyttet hit. Det var mye dysenteri blant svenske soldater, og 
lokaler måtte leies og rekvireres i den anledning. 

De svenske offiserene hadde bare forakt tilovers for festningens 
forsvarsevne. Sjefen for det svenske ingeniørkorpset, general 
Sparre, karakteriserte den som «en av de odugligaste som finnes». 

I Stortinget ble det krevd at de svenske troppene i Fredrikstad og 
Fredrikshald skulle forlate stedene så raskt som mulig. Det ønsket 
også både sivilbefolkningen og de svenske militære. De svenske 
offiserene kjedet seg grenseløst her etter at «de tyske stebrodsda
gerna voro obonhorligen slut», som en skrev. Alvorlige sammenstøt 
fant ikke sted mellom sivilbefolkningen og de svenske militære selv 
om kommandanten høsten [8 [4, baron v. Cederstrom, var en 
vanskelig herre. Bare det såkalte «Thorsø-mordet» utenfor byen 
vakte bestyrtelse. En svensk løytnant og greve var trolig innblandet 
i denne saken, som aldri ble oppklart. 

En ussel liten garnison overtok etter de svenske troppene, men 
festningens nye kommandant var helten fra Fredriksten festning, 
general Ohme. Etter hvert ble garnisonen økt til 245 mann. I årene 
etter [8 [4 forfalt Fredrikstad festning samtidig som landets 
forsvarsmakt ble redusert. Garnisonens styrke ble holdt på et 
lavmål. For huseierne var det den fordel at de slapp innkvartering. 
Men fram til [838 var festningsportene stengt mellom lO-110m 
kvelden og 4-5 om morgenen. 

GeneralOhme viste takt og hensyn overfor sivilbefolkningen, 
men også han måtte føre krig mot kreaturene som invaderte 
festnings-verkene. Ellers hadde han en atskillig lettere oppgave enn 
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tidligere kommandanter, for noen fare for angrep fra øst var det 
ikke lenger, og de gamle rigorøse bestemmelsene for borgernes liv 
og virke i garnisonsbyen var det ikke nødvendig å praktisere like 
strengt. 

Både de vervede mannskaper og offiserene kjedet seg, og det 
kunne skape irritabilitet og motsetningsforhold mellom de sivile og 
de militære. Klubben «Vennehaabel» var samlingssted for byens 
kjøpmenn, sivile embetsmenn og offiserer, og den hadde vært nær 
sin undergang «formedelst en ubehagelig usamdrektighet imellom 
dens sivile og militære medlemmer». Langt tilbake i tiden hadde 
Fredrikstad ifølge senere statsråd Peter Motzfeldt vært «ansett for 
den ubehageligste garnison i begge riken>, og også etter 1814 
fortsatte den å være et trøstesløst sted. Iblant ble byen skaket opp av 
brannkatastrofer, både i 1830 og i 1868, og av koleraepidemier, i 
1834 og 1853. 

Fra midten av 1800-tallet kom næringslivet i Fredrikstad inn i en 
oppgangsperiode, men det skjedde i Forstaden på vestsiden av 
Glomma. Den gamle festningsbyen ble liggende i en bakevje. 

Militært sett hadde Fredrikstad festning mistet sin betydning etter 
foreningen med Sverige. I I 860-årene var det planer om å styrke 
dens stilling, men det ble det ingenting av. Infanterigarnisonen ble 
til slutt helt sløyfet, og tilbake var bare et beskjedent artilleridetasje
ment som festningsvakt. Mer liv var det i sommertiden med eksersis 
av innkalte mannskaper. Gamle, velt jente offisere fikk komman
dantposten som en sinekyrestilling. 

Folketallet innenfor vollene holdt seg på et lavmål mens det over 
i Forstaden økte eksplosivt. Men i Gamlebyen, som etter hvert ble 
betegnelsen, lå nesten alle offentlige bygninger, blant annet det 
imponerende rådhuset som var reist i I 860-årene etter den svenske 
arkitekt (og Stortingets arkitekt) Langlets tegninger. Garnisonbyen 
beholdt lenge sin status som sivilt administrasjons-sentrum. Byens 
første ordfører var en ingeniørkaptein, og flere offiserer fulgte siden 
i dette ombud. 

Med utviklingen av nye angrepsvåpen ble Fredrikstad festning så 
godt som verdiløs til forsvar. 16. april 1903 besluttet Stortinget 
enstemmig at den skulle nedlegges. Også våpenøvelsene ville de 
militære ha flyttet fra Fredrikstad, men det skjedde ikke. Fremdeles 
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er Gamlebyen preget av rekrutter som holder til i den svære 
kasernen ved torvet, og fremdeles har festningen en kommandant. 

I årene 1940-45 var det tyske soldatstøvler en hørte klapre mot 
stenbrolegningen her. Tyskerne rekvirerte alle militære bygninger i 
Gamlebyen og satte sitt preg på den gamle festningsby gjennom 
fem lange år. 

Enestående kan man vel si at Fredrikstad har vært som garni
sonsby både for norske, svenske og tyske styrker. 
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Vardø - grensepost og fiskevær98 

Ra1ldi Rø1l1lillg Balsvik 

Vardø er et samfunn på den ytterste østlige øya av norskekysten, 
like langt øst som Leningrad - et punktum på verdenskartets 70 
grader 22 minutter nordlig bredde - en lav treløs barriere mot 
Ishavets vinterstormer. Vardø er like langt nord som nordspissen av 
Alaska og de nordligeste tundraområdene i Sibir. Likevel fryser 
ikke havet til rundt Vardø og den kaldeste årstida er mild 
sammenlignet med Alaska og Sibir - ja, også sammenlignet med 
Røros og Kautokeino. Menneskene bosatte seg ikke her for å dyrke 
jorda. De kom fordi havet var en rik åker som kunne høstes uten at 
de ble pløyd og sådd. Vardø har korteste avstand til noen av de mest 
fiskerike havområdene i verden. Ved siden av fiskerikdommene i 
havet fikk menneskene her mer lys om natta om sommeren og mer 
mørke om dagen om vinteren enn de aller fleste menneskene på 
jorda - og de tikk et dramatisk og vanskelig vær. I meteorologisk 
forstand har øya ingen sommerdager, dvs. dager da gjennomsnitts
temperaturen over en trettiårsperiode er over 10 grader og det er 
målt flere tåkedager om sommeren - og flere dager da vinden har 
kulings styrke eller mer enn i noen annen norsk by. 

Vi vet at det ble innviet ei kirke på Vardø i 1307. Den første 
festninga regner man med kom i Håkon den femtes tid (1270-
1319), da flere festninger ble bygd for å markere Norgesveldet og 
norsk kolonisasjon i områder som samene utnyttet. Fra først på 
llOO-tallet var «finneskatten» et kongelig monopol. Samene nord 
og øst for Ranafjorden ble tvunget til å betale skatt til skatteopp
kreverne kongen sendte ut. Samenes fangstprodukter var ettertrak
tet fordi de var verdifulle varer i handelen med utlandet. Festninga 
på Vardøya markerte den norske kongemaktas overhøyhet og 
rettigheter i vide og fjerne områder og var det administrative 
utgangspunktet for at kongen kunne skaffe seg inntekter her. 
Grenseforholdene var svært uklare i nord. (Først i 1751 ble den 
endelige grensen trukket mellom Norge og Sverige, og helt til 
grenseavtalen mellom Danmark-Norge og Russland i 1826 hadde 
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de to statene et fellesdistrikt sør og øst for Varangerfjorden.) 
Russere og kareler begynte å flytte inn i og handle med samene i 
områder der nordmenn drev skatteinnkreving. Festninga på Vardø 
ble antakelig bygd for å ivareta norsk overhøyhet i Finnmark og på 
Kola og for å verne den økende norske fiskeværbosettinga i 
Finnmark.' De tyske kjøpmennene etablerte seg i Bergen før år 
1300 med tørrfisk som nøkkelvare i sitt handelssystem. Etterspør
selen etter tørrfisk ute i Europa og det gunstige bytteforholdet 
mellom korn og tørrfisk var den viktigste forutsetninga for at Vardø 
ble det største fiskeværet i Finnmark med en bymessig bebyggelse 
på IS00-tallet. 

Kongen hadde store økonomiske interesser i Finnmark. Herfra -
som fra Nord-Norge ellers - ble skattene betalt i gode eksportvarer 
som bergenskjøpmennene tok hand om på vegne av kongen. Kilder 
fra første halvdel av IS00-tallet tyder på at de innbetalte skattene 
for hver skattyter i de nordnorske fiskeridistriktene var omtrent 
dobbelt så høye som i de trøndske bondebygdene - og de største 
inntektene kom fra Finnmark. Vardø hus var det administrative 
sentrum i dette området til 16?0-åra, da det ble flyttet til Vadsø. 

Da de russiske handelsveiene i østersjøen ble forstyrret av den 
svenske stormaktsekspansjonene på IS00-tallet, ble handelsveien i 
nord forbi Vardøhus til Kvitsjøen viktig. Byen Arkangelsk ble 
grunnlagt i 1583. Danskekongen hadde alltid hatt øresundtollen 
som viktigste inntektskilde. Da handelen på Russland tok andre 
veier, ble tollen mindre og kongen søkte å oppveie tapet ved å 
pålegge Vardøhus å kreve inn tollavgifter fra alle skip som var på 
vei til det nordlige Russland. Lensregnskapene viser at engelske og 
franske skip i visse perioder betalte ulike former for avgifter til 
Vardøhus, men stort sett var det enkelt for skip å omgå dette kravet 
i de store havområdene. Utviklingen av vesteuropeisk sjøfarts
teknikk og ønsket om å finne en nordøstlig gjennomfartsvei fra 
Europa til de lokkende handelsvarene i Øst-Asia gjorde at flere 
nasjoner begynte å vise en foruroligende interesse for havområdene 
i nord. Mot slutten av 1500-tallet og i første halvdel av 1600-tallet 
ble det drevet intens hvalfangst i Ishavet fra en rekke landstasjoner i 
Nord-Norge, også fra Vardø. Russland og Sverige inngikk en avtale 
i 1595 etter at de hadde ført krig om grensene i nord. I den 
anerkjente Russland Sveriges overhøyhet fra Varanger til Tysfjord. 
Kristian IV gjorde i 1599 en reise til Vardø og Kola for å markere 
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dansk-norsk suverenitet. I 1611 erklærte han Sverige krig. En 
viktig grunn var å få Sverige til å avstå fra alle krav i Nord-Norge, 
noe han også oppnådde. 

I tallrike framstillinger står det at betydninga av Vardøhus 
festning ikke kan overdrives og at den har bevart Finnmark for 
Norge. Ved siden av markering av nasjonal suverenitet har vi også 
nevnt funksjonen som administrativt sentrum. Vardøhus festning 
tjente også som forvisningssted for langtids- og liv tids fanger. De ble 
omtalt som slaver og bodde i slaveribrakke på den nye festninga 
som ble bygd i I 730-åra. De ble brukt som arbeidskraft på 
festninga og de kunne også leies ut til private. De var nok aldri 
særlig mange. De to siste tiåra av 1700-tallet satt det mellom åtte 
og tolv slaver fra hele landet. En slaverulle fra 1789 viser tolv 
fanger, alle dømt til straff på livstid, en «paa formodning af Mord», 
resten for tyveri. Da slaveriet ble nedlagt på Vardøhus i 1864, var 
det fire «slaver» der. 

Jakten på mennesker man trodde var besatt av djevelens ondskap 
vart framtredende i Europa fra andre halvdel av ISOO-tallet til 
begynnelsen av 1700-tallet. I Norge ble ca 860 dømt for trolldom 
og 677 av disse var kvinner. Vardø synes å ha hatt Norges-rekord i 
antall hekseprosesser. Den festninga som ble kalt «slottet» hadde et 
«Trollkvinnehulb, som i perioder var vitne til tortur og ufattelige 
lidelser. Etter tidas tankegang skulle nedgangen til helvete være ved 
Verdens Ende, Ultima Thule, som lenge var brukt som den geo
grafiske betegnelsen på Finnmark. Fjellet Domen på fastlandssida 
ved Vardø var alminnelig kjent i kongerikene som et sted der 
djevelen holdt orgier med alle de kvinnene som hadde inngått 
forbund med han for egen vinnings skyld. Kong Kristian IV var en 
stor hekseforfølger. Han befalte i 1609 og 1617 lensherren på 
Vardøhus særlig å være på vakt overfor samisk trolldom og ellers 
avlive folk som hadde inngått forbund med djevelen. Tingbøkene 
fra Vardøhus forteller at over førti kvinner ble dømt til ild og bål på 
selve øya. 

Tromsø, Hammerfest og Vardø ble byer i 1789. Både uten
landske og innenlandske kjøpmenn skulle få handle fritt der. Den 
priviligerte monopolhandelen til kjøpmenn som bodde i byer sør i 
kongerikene var dermed slutt. En ny kapitalistisk næringslivspoli
tikk kom i nord lenge før andre steder i landet. Den skulle være 
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medisin mot den langvarige krisa i fiskerinæringa med fattigdom, 
forsyningsvanskeligheter og avfolkning i kjølvannet. Det var ingen 
selvfølge at det ble Vardø som fikk bystatus i øst-Finnmark. Vadsø 
hadde langt større folketall, bedre klima, større omland og et mer 
variert næringsliv enn Vardø, der tiskeriene var enerådende. Grun
nen til at Vardø likevel fikk byprivilegiene var dels at Vardøhus 
festning var der. og ei grensefestning burde ligge i en by. Men først 
og fremst var grunnen at Vardø syntes å ha framtidsmuligheter som 
var større enn Vadsøs fordi øya lå gunstigst an i forholdet til den 
lovende handelen med Russland og i forhold til fiskerikdommene i 
havet. Det var mennesker med en optimistisk tro på dette som 
bestemte at det var Vardø som skulle bli by. Men det gikk to gene
rasjoner før forventningene ble innfridd. 

Vardøhus festning har gjennom århundredene betydd mye for 
bosettingen på Vardø, selv om tallet på «Befalingsmænd, Spille
mænd og menige Stridsmænd» varierte mye. Da Kristian IV 
besøkte Vardø i 1599 var det i underkant av ti personers beman
ning, en vakt-mester, en bøsseskytter, en skarpretter/mestermann 
og fire svenner. Festninga skulle drive vakthold og ved hjelp av 
kanonene hindre at fremmede soldater kom i land, og den mannlige 
befolkningen på øya hadde plikt til å møte ved alarm skudd. Til 
tider ble det utskrevet ti soldater fra Bergenhus eller Nordland som 
fikk avløsning hvert tredje år. Da den nåværende festning a sto 
ferdig i 1738 hadde den full bemanning, dvs befal og 40 menige 
soldater som skulle avløses etter seks års tjeneste. På slutten av 
1700-tallet ble festninga nedlagt, og de forfalne bygningene ble leid 
av et Bergensfirma til 11 innkvartere hvalfangere. Men tidlig på 
1800-tallet, da Napoleonskrigene herjet Europa. bestemte regje
ringa i København at det likevel var viktig 11 ha et festningsanlegg i 
grenseområdet i nord med full bemanning. Da Danmark -Norge 
kom i krig med England i 1807, ble det sendt forsterkninger til 
Vardø de følgende somrene. I et brev fra Vardø i 1831 beskrev 
kommandant Eilif Christian Hegrem mannskapet slik: 

«Fæstningells Ilæn'ærende Bestetning beslaar aj J Commandant, J 
Ueutenant, I Læge. I Skippel; I Smed, I Commalldersergeant, 2 Corpo
raler, I G(~'aldiger, I Tambour - hvilke samtlige ere gifte - der/ill Over
consra/Je/, 3 Constabler og 20 Musketerer samt for tiden 11 Slaver, ialt 45 
Mandspersoner forutelI Ql'illder, Børn og Tjenestetyende." 
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Besetningen på Vardøhus avtok utover på 1800-tallet til under 30 
og i 1910, etter at all men verneplikt også var innført i Finnmark, 
var det bare I1 artillerister der. Tallet økte igjen noe under første 
verdenskrig. 

Befolkningsutviklingen var svært langsom på Vardø. Det så 
lenge ut til at byprivilegiene ikke fikk noen betydning for utvik
lingen av byen og følgelig utgjorde menneskene som var knyttet til 
festning a en stor del av befolkninga. Det var først nærmere midten 
av 1800-tallet at det var like mange mennesker på Vardø som på 
1S00-tallet. Men i andre halvdel av lSOO-tallet, ja, helt fram til 
1910 steg folketallet dramatisk. Omkring 1800 bodde det hundre 
og i 1850 bodde det fire hundre mennesker på øya. I 1910 var 
værdøværingene blitt over tre tusen. Det fant sted en stor innflytting 
til Finnmark, som i andre halvdel av 1800-tallet framsto som et 
alternativ til utvandring til Amerika, men befolkningsøkninga i 
Vardø var flere ganger større enn for fylket. Mannskapene på 
festning a betydde imidlertid lite for utviklinga av folketallet i 
Vardø, dertil var de alt for få. Det var de nye forholdene i fiskeriene, 
eventyrlige innsig av fisk til østfinnmarkskysten og gode markeds
forhold for fisk i Vest-Europa og i Russland, som var bakgrunnen 
for den sterke befolkningsøkningen. 

Selv om garnisonen på Vardøhus ikke tallmessig betydde så mye 
for befolkningsutviklingen i byen, representerte den likevel et 
betydningsfullt nærvær i befolkningen. Soldatene vervet seg for fem 
år. Festningen tillot at noen av dem fikk lov til å gifte seg mens de 
var soldater, ikke for mange, for det ble for store uttellinger i lageret 
av ovnskull og lampeparafin. Før 1895 kunne budsjettet tåle at tre 
var gift, etter det året ble kvoten økt til fem. Det var vanlig at kone 
og barn til soldater på folkemunne fikk soldatnummeret føyd til 
navnet sitt. Eldre mennesker i Vardø husker godt Hanna Tre, Mina 
Sju og Berntine Fjorten. Talletternavnene fulgte mange kvinner 
gjennom hele livet og barna kunne få farens fornavn og nummer 
som familienavn, for eksempel brødrene Bernard og Arne Martin
fem. Det var vanlig at soldater fant seg kjæreste, giftet seg og stiftet 
familie i byen etter at tjenesten på festninga var over. 

Det var ettertraktet å bli vervet til soldater på festninga. De fikk 
kost, losji og klær og dertil daglønn og noe undervisning. Det var 
ofte dyktige og fremadstrebende unge menn som kom hit som 
soldater og Vardø fikk et verdifullt tilskudd til sin befolkning 
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gjennom festninga. Festninga ga også arbeid til snekkere, murere, 
malere, bakere, feiere og til kvinner som kunne vaske og reparere 
klær. Og til tross for at festninga hadde en garnisonslege, var det 
ikke uvanlig at de kvinnene i byen som visste råd mot smerter og 
betennelser, de som satte «Lavement» (klyster), «Iglen. og «Kop
per» på folk og behandlet sår også ble budsendt og betalt for å stå 
til tjeneste på festninga. Kjøpmennene i byen leverte anbud på 
leveranser og kommandanten tok varene fra dem som kom med de 
gunstigste tilbudene. 

Kontaktflaten mellom byen og festninga var stor. Gangavstanden 
til havneområdet, byens hjerte, var bare noen minutter. Selv om 
befal og soldater bodde på festningsområdet, er det all grunn til å 
understreke at de ble integrert i øysamfunnet. Vardø var preget av 
oppbrudd. Gjennomstrømninga av folk har alltid vært svært stor. 
Mange mennesker var som landsatte passasjerer som stadig speidet 
etter en mulighet for å komme seg bort fra det harde klimaet og de 
mørke vintermånedene. I dette perspektivet er det merkelig hvor 
lenge offiserene oppholdt seg i Vardø. Noen løytnanter var i flere år 
på festningen i sin tidlige karriere og kom tilbake senere som 
kommandanter. I andre halvdel av 1800-tallet og fram til første 
verdenskrig var kommandant Schultz og Arnesen tilsammen hen
holdsvis 28 og 24 år av sin yrkeskarriere på Vardø, mens sersjant 
Flaade var 30 og sersjant Strande 37 år på Vardø. Da Strande 
imidlertid ville flytte tilbake til Trondhjem i 1911, skrev 
kommandant Arnesen i sin søknad om flyttebidrag for familien: 
«Det har ikke hændt siden året 1867 at nogen under-officer med 
familie er flyttet herfra.» En årsak til dette var nok at øysamfunnet 
hadde et rikt sosialt liv som gjorde at folk trivdes. 

Vardøsamfunnet ser ut til å ha utviklet en bemerkelsesverdig 
evne til å ta i mot nykommere og få dem til å bli engasjerte og 
berikende medpassasjerer på øyseilasen i Nordishavet. Den stadige 
strømmen av folk, mest nordmenn, men også finner, samer og 
russere, bragte med seg nye tenkemåter og holdninger slik at byen 
framsto som et moderne «Nutidsland» der folk var like ivrige etter 
å danne foreninger av alle slag som sør i landet. To tredjedeler av 
befolkningen i Norge bodde utenfor byer og tettsteder omkring 
århundreskiftet. l det perspektivet framsto Vardø som et spennende 
sted å være. Den veldige tilstrømningen av fiskere, oppkjøpere og 
fartøysfolk fra hele norskekysten i løpet av vårtorskefisket førte 
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med seg mye annen aktivitet som framsto som fargerik, forlok
kende og artig: Omreisende gjøglere og kunstnere og telt- og 
kassehandlere kom i kjølvannet av loddestimene inn til kysten, og 
byen hadde også mange store forretninger med et variert varetilbud. 
Det var ikke mange butikker nord for Trondhjem som kunne måle 
seg med firmaet A. Brodtkorbs butikk i Vardø. Kvinnene rettet sitt 
arbeid inn mot de fremmede ikke bare ved å ta del i lineegning og 
tørrfiskarbeid, men også ved å drive skjenkesteder og kafeer. 

Vakt og våpenøvelser var langt fra full dags arbeid for soldatene. 
På festninga arbeidet de med vedlikehold, snømåking og ukentlig 
feiing av de femti ovnene, og på engslåttene til offiserenes kyr og 
festningas hester kjørte de på mengder av fiskeavfall som gjødsel 
om våren. De hentet måseegg fra Reinøya i mai og multer derfra i 
august. Salget av disse produktene hørte fra gammelt av til 
kommandantens inntekt og soldatene fikk litt betaling for å høste 
av naturens gaver. Men de representerte også verdifull arbeidskraft 
for byen. De hjalp til med å laste fisk i fartøy som saltet ombord, og 
var med på il losse den dyrebare kullet som skulle berge folk 
gjennom vinterkulda. Opptegnelse til soldaten Hans Samson fra 
Hardanger fra 1850-åra gir et levenede inntrykk av at det aller 
viktigste ved oppholdet i Vardø var å tjene så mange daler, ort og 
skilling som overhodet mulig, og det gjorde man på en mengde 
forskjellige vis. Han skrev brev for medsoldatene og diktet 
leilightetsviser på bestilling, tok andre soldaters vakt~enester og 
solgte deler av sine mat- og brennevinsrasjoner, men framfor alt 
gikk han skomakerne i byen til hånde med å reparere og å sy 
lærstøvler og sko. 

I over ~ue år var byen preget av havneutbygging. Vardø havn ble 
kjent som et gigantisk pengesluk nord i Ishavet, men også som et 
pionerarabeid av ingeniørkunst og som den første og største 
fiskerihavn a bygd i Norge. Festninga markerte seg også her. 
Løytnant Axel Magnus var leder for havnearbeiderne de første fem 
åra og soldater fra festninga deltok vinter etter vinter i støping a av 
de femten tonn tunge betongblokkene til moloarmene. 

Vi har sett at de vervede soldatene på festning a var integrert i 
arbeidslivet i byen. Dette gjaldt også fiskeriene - heller ikke det 
farefulle, slitsomme, men spennende livet på havet var fremmed for 
soldatene. Som de andre fiskerne leverte de til fiskekjøperne i byen 
eller til fartøy sørfra som saltet fisken for at den senere skulle 
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bergtørkes i strøk der det var rikeligere med solvarme enn i Vardø. 
Om sommeren handlet soldatene som de andre fiskerne med 
russeskutene fra Kvitehavskysten og fikk verdifullt brødkorn for 
sommerseien. I andre halvdel av 1800-tallet og fram til ca 1910 
hadde festninga fem båter, åpne fembøringer og åttringer med 
avtagbar mast til seil. Ingen kunne bli vervet som soldat uten å være 
vant på sjøen, for det hadde alltid vært slik at kommandanten og 
offiserenes inntekter i stor grad skulle komme fra naturen selv, fra 
egg, dun, multer og fisk. Soldatfiskerne beholdt en åttendedel hver 
av fangstutbyttet for hvert sjøvær, resten tilhørte løytnanten og 
garnisonslegen, men først og fremst kommandanten. Hans inntekt 
av vårfisket det første tiåret av 1900-tallet var omkring 1600 kr i 
gjennomsnitt pr år. Denne inntekten blir ikke ubetydelig når lønna 
han fikk fra staten var på mellom 3500 og 4000 kroner i året, 
inkludert hus, brensel og lampeparafm. Soldatene uente i gjen
nomsnitt 140 kroner i året på fisket, en god ekstrafortjeneste når 
daglønna på egen kost var på kr 1.40. Før første verdenskrig var 
denne formen for inntekter under avvikling. 

Befal og soldater representerte et viktig reservoar av ressurs
personer for byen. De var med i de kommunale styreorganene i 
større grad enn deres tallmessige nærvær skulle tilsi. (Men etter 
1859 ble ingen kommandant ordfører.) Sersjantene kunne i perio
der være byingeniører, sløyd- og gymnastikklærere, instruktører i 
Skytterlaget (stiftet 1878) og i ledelsen for Arbeiderforeningen og 
avholdslosjene, for ikke å snakke om den store betydningen enkelte 
hadde for musikklivet i byen. Selskapslivet blant de «kondisjo
nerte», dvs embetsmennene og de velstående kjøpmennene, i Vardø 
var lystig, flott og stilig. Kommandanten og løytnanten med sine 
uniformer og fruer kastet glans over selskapligheten og utgjorde 
ved siden av ordføreren og grosserer Brodtkorb byens vertsskap når 
øya fikk høye gjester, enten det var kongen, amtmannen, russiske 
fyrster eller Fridtjof Nansen. 

Under vårfisket kunne det være flere tusen fiskere fra hele kysten 
som fisket fra Vardø eller var mannskap på oppkjøpsfartøyer. Med 
hundreder av fiskere tråkkende i gatene nar det var landligge kunne 
sammensstimling, drukkenskap og slagsmål bli et stort ordenspro
blem. Kommunen hadde to politikonstabler hele aret og to til i 
vårsesongen, men det var lite mente de fastboende. Garnisonen på 
Vardøhus rykket imidlertid ut nar situasjonen i bygatene eller på 
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havna ble kritisk - og vakta i tårnet på festninga hadde også et 
våkent øye når det gjaldt tilløp til brann, som fikk så katastrofal 
rask spredning i trebyggeisen i den sterke vinden. «Brannskudd» fra 
vollene fikk den frivillige innsatsen mobilisert. 

Omkring 1900 var det kriseår og dyp pessimisme i fiskeriene i 
Finnmark - det var kobbeherjing og «svart hav». Fiskerne var 
overbevist om at hvalen som boltret seg i stimene av lodde og torsk, 
var et ledd i den naturens orden som jagde fisken mot land. Den 
sterke fangsten på og utryddinga av hvalen i Finnmark hadde i et 
par tiår skapt bitterhet og protest fra fiskernes side. Omkring 
århundreskiftet var kravet om hvalfredning et av de to spørsmålene 
som mest politiserte og radikaliserte fiskerne. (Det andre gjaldt å 
forhindre en handelslovgivning som tok sikte på sterkere regulering 
av handelen med Russland.) Tidlig på sommeren 1903 tråkket enda 
et år «det l1eretusenhodede uhyret fiskeralmuen» utålmodig og 
rastløst omkring i fiskeværene og ventet på torsken. I Mehamn var 
over tusen fiskere samlet. Plutselig gikk båtlag etter båtlag med 
feberaktig raseri løs på hvalfabrikken og rev den ned med hand
makt - for å bli kvitt de «helvetes hvalfangeran». Garnisonen på 
Vardøhus ble sendt til Mehamn for å opprettholde ro og orden -
uten at det resulterte i mer dramatikk. Nå ropte hele kysten på 
hvalfredning og i 1904, kom loven. 

Festninga ble en tørn i øyet på enkelte representanter for den 
raskt voksende arbeiderbevegelsen i Vardø. Lenge før den første 
verdenskrigen var «militarismens avskaffelse» et mål for bevegel
sen både nasjonalt og internasjonalt. Postmesteren i Vardø, 
stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Adam Egede-Nissen 
hevdet i skrift og tale at Vardøhus burde legges ned som festning 
fordi den ikke hadde en militær funksjon. Garnisonen ble i vesentlig 
grad brukt til å fiske og sanke multer, egg og dun for offiserene. 
Dette var et forhold som irriterte mange vardøværinger uten at de 
dermed ønsket at festninga skulle gå over til å bli et «fortidsminne», 
slik Egede-Nissen gjorde seg til talsmann for. 

Forbindelsene med Russland hadde dype røtter i Vardø gjennom 
pomorhandelen. Russiske revolusjonære hadde hatt et viktig 
tilholdsted og et russisk trykkeri i Vardø i kampen mot tsarismen. 
En strøm av anti-tsaristisk litteratur ble smuglet over til Russland 
sammen med saltfisken. Revolusjonen i Russland ble begeistret 
støttet av aktive sosialister i Vardø og samarbeidet fortsatte over 
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grensen. Komintem (Den kommunistiske internasionale) opprettet i 
1920 et hemmelig kontor i Vardø drevet av vardøværinger som var 
blitt skolert i Soviet. Oppdragene til <<Vardø etat» besto 
hovedsakelig i 11 transportere post og folk som skulle til Sovjet, og å 
ta i mot post, litteratur og folk som kom via Murmankysten. Begge 
veier ble det brukt fiskeskøyter. I de første mellomkrigsåra var dette 
den viktigste forbindelsesveien mellom Vest-Europa og Sovjetunio
nen. Vardø etat hadde nær kontakt med DNAs partiledelse i 
Kristiania og kontoret for Den tredje internasjonale i Stockholm. 
Marinefartøyet Heimdal ble stasjonert i Vardø for å dempe de 
sosialistiske gemyttene og for å demme opp for smitten fra «den 
røde fare», fra tankeflommen fra øst. Mange embetsmenn 
rapporterte om at «den bolschevikiske tankegang» hadde funnet en 
særlig gunstig grobunn i Vardø. En rapport fra kapteinen på 
Heimdal i august 1920 omtalte Vardø som 

"en slags opera.'gollsbasis for deres (boliifevikelles; forf alim.) propa
ganda i Vesteuropa og Ametika. Store masser al' agitasjoJlslitteratur 
passerer her... Vi har altsaa her på norsk tCITitoriulll ved ves/europas 
nordligste frontstykke mot bolsjevismen et vel utstyrt bolsjevik-organ. 
(A d.m Finnmarken, forf anm.) Den r~jde bolsjevikgiji strømmer raskt til 
dette organ østen}i"a og pumpes I'ed norsk hjælp vestover - ikke alene til 
vorl eget lands Ødelæggelse, men ogsaa utover det Øvrige Europa ... Det 
borgerlige sam/und moa ikke gi sine vordende mordere gjestevemlskap.>/)9 

Arkivet til Vardøhus gir et levende inntrykk av at festninga drev 
skarp overvåking av enkeltpersoner og forhold i Vardø. Komman
danten - og politimesteren - ledet overvåkinga. De hadde agenter 
på posthuset, telegrafen og tollstasjonen som skrev under avtaler 
om at de arbeidet i hemmelighet. Postkontroll førte til at politi
mesteren løste koden som ble brukt i korrespondansen mellom 
Vardø og Stockholm. Kommandanten hadde personer som gikk 
rundt i byen og så og lyttet og var til stede på offentlige møter. Men 
iveren etter 11 være med på den revolusjonære ferden fortok seg 
blant sosialistene i byen. Arbeiderpartiet ble splittet også i Vardø i 
1923, og en liten flokk gikk over i Norges Kommunistiske Parti. 

Vardø hus festning var ei fredelig festning. Den var aldri i kamp, 
og de konfliktene som var mellom festninga og byen nådde aldri 
dramatiske proposjoner. Rivningene fra tid til annen gjaldt byens 
ekspansjon inn på festningsarealet. Når kommandanten vegret seg 
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for å avsta arealer, rådde det alltid en viss tvil om det var av hensyn 
til forsvarsevnen eller om det var på grunn av ønsket om å bevare 
de verdifulle engslåttene til offiserenes kyr eller ekstrainntektene 
fra utleie til guanotørking og hjellbruk for tørrfiskhenging. Det 
militære innslaget ved festningen var lite framtredende - noe det ble 
vitset om på folkemunne. Løytnant Axel Magnus vant sølvmedalje 
på landbruksutstillingen i Trondhjem i 1879 for de matplantene 
han hadde klart å dyrke fram i Vardø, og i mellomkrigstida 
inviterte kommandant Basilier folk i byen til å hente grønnkål på 
festningen så lenge det rakk. Han var dypt religiøs og holdt 
søndagsskole for barna på festningen. Da mobiliseringsordren kom 
etter 9. april var det alt annet enn militær orden i arkivene. I stedet 
for mannskapslister fant marinekapteinen som overtok komman
doen på festninga i de kritiske dagene bibelsitater og kristelige 
tidsskrifter. 

Vardøhus var en vakker anakronisme med sitt lave stiernefor
mede fort og sine grønne voller med smørblomster og prestekraver. 
Den var et kjært og selvfølgelig innslag i bybildet - det var noe 
leketøys- og operetteaktig over den. Den utfordret fantasien hos 
barn. I mørke vinterkvelder kunne det hende at vakta i tårnet fikk 
det brysomt med å jage på flukt gutteflokker som væpnet med 
tregeværer forsøkte å «hærta» festningen. Forfatteren Håkon 
Bugge Mahrt, som var født og oppvokst i Vardø, har glimt fra 
guttedagene i flere av bøkene sine: 

«Vi var vante til å fel'e i mørket. Vi sprang lydløst over slleen i gatene og 
kjellle In'er krok og hver stolpe. På benene hadde vi lange, sorte lugger som 
kvænkonene strikket. Vi eide liksom hele Øen i mØrkelidell... Vi eggel 
vaktpostene etler oss på Vardt,hus, og narret dem inn i dype sneskavler 
eller i smug lIIen utgang. Al' og til kom kommandolIlen selv og lruet efler 
oss i sin blå uniform med en masse blanke knapper. Men I'i vissle Olll 

hundre steder hvor vi kUJlne gjemme oss. Dell gamle, stjerneformede 
feslllingen var full al' smUl/hull, og inn under de svære, innhule 
sneskavlene under vol/elle hadde vi gravet hemmelige IUllne/er som førte 
inn i linde/jordiske sIlekjellere hvor vi kUlIne sitte i timevis mells 
vaktpostene films/erte og lette lIlellfor ... Det var godt og varmt der inne 
under sneell. Vi hadde stearinlys som slo og breIlIe på hyller i SllL~'eggene, 
og del glitret som diamalller omkring, og når vi pustet, kom del sølvs!.}'er 
ut av mllllllell på oss. l beilet hadde I'i lange køller av guttaperka. som del 
var lett cl ~l'imeslti med. .. Vi så bare øinene på hverandre under de svære 
skinnluene med t,reJapper bundet sammen under haken.» 100 
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Fra Flekkerhus til Christiansholm 
Kristiansand blir garnisonsby 

Berit Eide JohIlselI 

Historien til Kristiansand som by- og garnisonsby - er uløselig 
knyttet til Christian ry. Byen ble offisielt grunnlagt av kongen i 
1641 gjennom et fundasjonsbrev utstedt på herredagen i Bergen 5. 
juli samme året. Men skal vi søke forklaringer på hvorfor området 
der byen ble grunnlagt fikk så stor betydning: økonomisk, admini
strativt og militært, må vi gå atskillig lengre tilbake i tiden. Og skal 
vi skjønne den militære betydningen området fikk, kommer vi ikke 
utenom den økonomiske utviklingen. . 

Fra gammelt av var Agdesiden svært skrinn - et område som i 
stor grad ble forbiseilt. Det var uten særlig økonomisk interesse ut 
gjennom middelalderen. Men omkring 1500 skjedde en endring. 
Agdesiden lå strategisk plassert i forhold til en internasjonal 
handelsvei: østersjøfarten. Og den ble av stadig større betydning. 
Framfor alt hollenderne - men også dansker og skotter - søkte mer 
og mer inn til havner på Agder for å komme unna sjørøvere, for å 
komme i ly av storm og uvær, eller for il reparere sjøskade. 
Etterhvert ble det også klart at Agder hadde varer det var stor 
etterspørsel etter på det europeiske markedet. Først var det laksen 
som ble eksportert. Men snart skulle en annen vare, nemlig 
trelasten, totalt komme til il dominere. Fra 1520 kom vannsagen. 
Eike- og furulast ble eksportert til et Europa i økonomisk oppgang, 
økt skipsfart og stort behov for trelast. At ISOO-tallet ble en 
nydanningstid på Agder, skyldes først og fremst trelasthandelen. 

Agdesiden fikk stor økonomisk betydning - og samtidig en militær 
betydning. For det første fikk man her støttepunkter for den dansk
norske flåten som skulle trygge ferdselen i området. En fikk også 
utfallsporter mot fiendtlige handels- og orlogsskip. Sjørøveri og 
kaperi (vesentlig skotter og franskmenn) ble en stadig tiltakende 
plage etterhvert som handelen og skipsfarten i området økte. 

Fra 1540-årene - eller kanskje før - var Flekkerøy den viktigste 
havnen på Agdesiden mellom Nordsjøen og østersjøen. Havnen 
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Ikke noen militæravdeling i Norge viste det norske flagget så lenge 
etter den tyske okkupasjonen som Vardøhus. Men den 20. juli 
fjernet tyske offiserer flagget. Festningen kjempet ikke mot 
overmakten med kanonene, men med flagget. I de nærmeste 
dagene ble hakekorsflagget tatt ned fire ganger og det norske heist. 
Da hakekors fl agget seiret for godt, var det så sterk vind at flagget 
revnet. «Det så ut S01l1 flaggstanga protesterte», sa vardøværingene. 

Kanonene på Vardøhus skulle forsvare landet «Mot østens griske 
øm». Det var ikke nødvendig å bruke dem til det og da angrepet 
kom, et annetsteds fra, monnet kanonene lite. Likevel var de slett 
ikke uvirksomme, men hadde en helt spesiell funksjon i Vardø. 
Kanonene markerte fest og glede. Dengang øya var isolert i mørke 
og vinterstormer, og det var den fram til omkring 1890, varslet 
drønnene fra Vardøhus det første skipet som kom på seinvinteren. 
Ved store anledninger ble skåltalene etterfulgt av kanondrønn, og 
da byen feiret en av sine største fester i 1875, i anledning Stortingets 
bevilgning til utbygging av Vardø havn, salutterte kanonene hvert 
femte. minutt i en hel time. Etter mørketida, når alle venter med 
lengsel på sola, er det drønnene fra Vardøhus som ledsager dens 
første oppstigning av havet i sør og sender begeistrede skolebarn ut 
av klasserommene for å hilse sola fra Valen i stille konsentrasjon 
om de tre ønskene de da stumt kan frambringe mot den røde 
solskiva - før den igjen dukker ned i havet. 
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Allerede på 1500-tallet ble Flekkerøy havns strategiske beliggenhet iforhold 
til handelsveien til østersjøen tillagt betydning. Fra I 650-tallet fikk den nylig 
anlagte byen på samme sted - Kristiansand - en kOl1ll1lunika.'[jons- og for
,varsmessig nøkke/rolle i tvillingrikene. 

lå strategisk plassert i forhold til farleia. Det var gode havnefor
hold, og en kunne seile både ut og inn under alle vindretninger. 
Flekkerøy havn ble et samlingssted for handelsskip og den konge
lige flåten som skulle bekjempe sjørøveriet. Krigen mellom Frank
rike og habsburgerne i lS50-årene gjorde at den plagen bare tiltok. 
Kongen og lensmennene rustet ut orlogsskip som mottrekk. 11556, 
ga kong Christian 1II ordre til befestning av Flekkerøy havn. Det 
skulle bygges et blokkhus og tre andre hus. Borgerne i Tønsberg og 
Sarpsborg stilte skip til å frakte materialene, og lensmannen Peder 
Huitfeldt stod for byggingen. Blokkhuset ble reist på rekordtid på ei 
øy innenfor Ytre Flekkerøy. I juli 1556 fikk kongens admiral 
beskjed om å avstå 40 knekter og 2 bøssemakere som skulle bli 
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FLEKKEM. 
HAVN 

Skisse av innseilingen til Kristiansand. Innenfor Flekkerøya ble områdets 
fØrste fesllling, Flekker/llIs, bygget i 1556. På samme sted stod ChristiansØ 
festning ferdig i 1635. Lill lengre nord ble etnyll anlegg påbegynt i 1656 -
Fredriksholm. Men det forsvarsmessige tyngdepunktet ble snart flYIlet 
innover ti! den raskt voksende byell. Kristiansand var blill gnllllliagt i 1641. 
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igjen på den nye festningen når flåten seilte til Danmark om høsten. 
Snart ble det lagt jordegods til anlegget. Fra 1559 bar festningen 
det stolte navnet Flekkerhus, og Agdesiden ble kalt Flekkerhus len. 

Festningen ved Flekkerøya var ledd i en større plan enn den å 
bekjempe sjørøveriet i området. Anlegget inngikk også som et ledd 
i den dansk-norske utenrikspoltikken. Målet for utenrikspolitikken 
var å sikre herredømmet i østersjøen og østre del av Nordsjøen. Det 
gjeldt å forsvare seg mol Sverige, som ble stadig mer aggressiv fra 
1550. Sverige gjorde krav på Norge, Gotland og Skåne. Til forsva
ret trengtes en sterk flåte og sikre støttepunkter for flåten. Blant 
disse var altså Flekkerhus. Hvert år ble festningen bemannet med 
en garnison, som til og med inkluderte en proviantskriver. Og 
kongens oppsynsskip lå på havnen. 

Festningen Flekkerhus hadde blitt bygget og bemannet med en 
garnison i 1556 vesentlig på grunn av krigene i Europa og trusselen 
fra Sverige. Da det igjen ble fredelige tider, hadde en ikke lenger så 
stor bruk for festningen. Kong Frederik Il, konge fra 1559, viste 
heller ikke samme interesse for festningsverket som forgjengeren 
hadde gjort. Besetningen ble redusert til 10- 12 mann, skytset ble 
ført til Akershus, og i 156 I ble blokkhuset tatt ned. 

Byggingen av Flekkerhus og underholdet av garnisonen ga ikke 
grunnlag for noen bydannelse eller varig marked på stedet. Til det 
var anlegget for beskjedent og tiden det eksisterte for kort. l årene 
etter 1561, da festningen ble lagt ned, ble det ikke gjort noe forsøk 
på å gjenreise den. Det ble heller ikke gjort under 7-årskrigen 
1563- I 570. Dette forklarer professor Sverre Steen med at behovet 
for festningen ikke var til stede så lenge svenskene da - til tross for 
sin offensive politikk - ikke på noen måte kunne true tvillingrike
nes posisjon i Nordsjøen. Så sent som under Kalmarkrigen 161 I - I 3 
var situasjonen den samme: Danmark hadde herredømmet på havet 
og ingenting å frykte fra svenskene i det såkalte «Vestersjøen». 
Behovet for festningsverker på Agder var ikke påtrengende. 

Noen år senere var situasjonen totalt forandret. l tidsrommet 
1620-1645 skjedde en fullstendig omveltning i Danmark-Norges 
utenrikspolitiske stilling. Samtidig ble de indre forholdene i tvilling
rikene vesentlig endret: Riksstyret ble mer organisert og effektivt. 
Allerede i 1602 var de fire lenene på Agdesiden blitt slått sammen 
til ett len under en lensherre. Dette skulle også bli av betydning for 
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grunnleggingen av Kristiansand og gjenopprettelsen aven garnison 
på stedet. 

9. januar 1628 sendte Christian IV kongebrev til lensherren på 
Agdesiden, Christopher Gøye. Kongen befalte at det straks skulle 
bygges et blokkhus på Slettholmen i Flekkerøy. Det var på samme 
sted som Flekkerhus hadde blitt bygget 70 år tidligere. Samtidig 
gikk det for øvrig også ut ordre om å bygge blokkhus ved innløpene 
til Kristiania, Langesund, Bergen og Trondheim. Forklaringen må 
nå som før søkes i Danmark-Norges utenrikspolitiske stilling. Vik
tige og avgjørende elementer i den var som tidligere forholdet til 
Sverige og kampen om hegemoniet i østersjøen. Få år senere, fra 
1635, var Christian IV engasjert i krigen mot den tyske keiseren. 
Og den krigen utviklet seg ikke i kongens favør. Da keiserens 
tropper besatte Jylland, var kongens mottrekk å finne støttepunkter 
for den dansk-norske flåten i Sør-Norge. Og dermed ble altså 
Agdesiden og Flekkerøy trukket direkte inn i det stormaktspolitiske 
spillet. Kong Christian IVs ordre om å bygge blokkhus i Flekkerøy 
havn var et forvarsel om vidtrekkende planer for militær opprust
ning i hele Norge. Kongen hadde også planer om å oppprette en 
norsk hær. 

Flekkerøy havn ble på denne tiden besøkt av hundrevis av skip 
hvert år. De gode havneforholdene var velkjente. Dette sier en 
samtidig beretning: 

<,Vdi Stavallger Stift ligger dell vide berømte "OVII Flekkerøell, lIdi "vi/km 
llogle IIIsellde skibe GI' adskillige Ilwjoller imellem år oe dag sig der 
forsamlei; oe med stor lyst, skydell, trompetlyd ved ""lldred oe flere tillike 
sig deifra igjell ved kOllvoi tilllllderskedelige orter oe steder begiver.» 

Når det gjaldt selve byggingen av blokkhuset ved Flekkerøy havn, 
gikk arbeidet fra først av ikke så raskt som kongen skulle ønske. 
Bøndene i omegnen som skulle skaffe furutømmer og allmuen i 
lenet som skulle hjelpe til med byggingen, var heller motvillige. 
Dessuten sluttet kongen freden i Liibeck i 1629. Arbeidet lå da 
nede noen år. Men så, i 1634, kom ny ordre fra kongen: Nå skulle 
fortet gjøres ferdig. Kongen besøkte selv Flekkerøy i 1635, og 
4.000 riksdaler ble bevilget til festningen. Blokkhuset på Slott
holmen, som etter kongens besøk ble kalt Christiansø, ble gjort 
ferdig. I løpet av høsten ble bygget våningshus, magasiner, brygge 
og palisader. En garnison på 39 mann kunne innlegges der. 

68 



Allerede før festningen på Christiansø var ferdig, i 1634, var det 
blitt klart at Christian IV hadde større planer for Flekkerøy: Han 
ville gjøre det til midtpunktet på Agdesiden, sentrum for admini
strasjon og forsvar, slik som Akershus, Bergenhus og andre fest
ninger. Lensherren flyttet fra Nedenes tilOddernes kongsgård. Om 
sommeren skulle han bo på Christiansø. Arbeidet med permanente 
festningsverker i mur og stein etter kongens nye plan ser ut til å ha 
begynt i 1636. Det fortsatte deretter i mange år, men var i alt 
vesentlig ferdig i 1642. Og de planene hadde kongen trumfet 
igjennom mot riksrådets samtykke. En plan over festningen fra 
1636 med Christain IVs egenhendige kommentarer, viser at kon
gen fulgte nøye med i utformingen og byggingen, og at han hadde 
meninger også om detaljer, uvesentligheter vil mange si. 

I løpet av kongens over 50 år lange regjeringstid (I 596- 1 648), 
besøkte han Norge flere ganger enn noen annen dansk konge. Vi 
vet med sikkerhet at han besøkte Flekkerøy havn seks ganger, 
antakelig kom han dit enda flere ganger. Hans store interesse og 
detaljplanlegging var derfor grunnet på egne erfaringer og 
personlig kunnskap. Når det gjaldt denne lysten til å blande seg i 
detaljer, er dette absolutt ikke noe som spesielt gjelder Flekkerøy 
havn. Snarere var dette et meget karakteristisk trekk ved kongen 
selv. Når det gjaldt kong Christian IVs rolle som by- og festnings
planlegger, er Flekkerøy og festningsanlegget der nærmest for en 
ubetydelighet å nevne. Så ubetydelig var dette, iallfall sett fra et 
dansk synspunkt, at der bare svidt er nevnt i Steffen Heibergs jubi
leumsbiografi: Monarken, Mennesket og Myten Christian 4. For 
kongen grunnla mange flere byer og festningsverker på strategiske 
steder i riket: Christianopel (i Blekinge), Christiansstad (på øya All6 
i Skåne), Gliickstadt (ved Elben) og Christianspris (i Slesvig), for å 
nevne noen utenom Norge. Og så ble altså Kristiansand grunnlagt i 
1641. Navnet var nok et utslag av tidens særegne «originalitet» i 
navnespørsmål: Nærmest utallige varianter over kongenavnet. 

På midten av 1630-tallet var ennå ikke Kristiansand grunnlagt. 
Flekkerøy var midtpunktet i lenets administrasjon. På selve fest
ningen var en fast garnison. I 1635, det første året, var denne på 50 
mann. Styrken på Akershus ble da redusert tilsvarende. men for å 
spare penger ble garnisonen redusert til omkring 30 mann de 
følgende årene. 

r byggearbeidene på Christiansø fra 1635 til 1641 ble anvendt 
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over 30.000 riksdaler. Dette kom i stor grad omegnens befolkning 
til gode. I området slo mange yrkesgrupper seg ned: handelsmenn, 
håndverkere, kroholdere og tollpersonale, for å nevne noen. Det var 
en solid festning som nå reiste seg. Rundt hele holmen var en solid 
mur av hollandsk murstein. På innsiden av muren var pillarer med 
hvelv imellom. Disse hvelvene var liggeplasser for besetningen, og 
ble også nyttet til arrestplass. Inne i festningen ble bygget et stort 
murhus for lensherren. 

Christiansø kom aldri i kamp. Den største salutt i festningens 
historie ble avgitt 22. desember 1648 til minne om kong Christian 
IV's begravelse. Kongen døde i februar samme år. Det gikk da med 
godt over 100 pund krutt. I I 640-årene forfalt Christiansø. I 1654, 
da Jørgen Bjelke ble lensherre og festningskommandant, var 
brystvernet så dårlig at det kunne sparkes istykker, og muren rundt 
festningen var «ganske nedfallen», som det het i samtidige kilder. 
Et par år tidligere, i 1652, hadde den nederlandske festningsbygge
ren Isaac van Geelkerck laget en plan for reparasjon. Reparasjonen 
ble påbegynt, men ikke fullført. 

I 164 I var som nevnt Kristiansand blitt grunnlagt. Det gjorde at 
interessen og tyngdepunktet ble flyttet bort fra Christiansø. Alle
rede da Christiansø var blitt bygget, hadde enkelte røster hevdet at 
en annen holme i nærheten ville egne seg bedre som festning, og 
være mer strategisk plassert i forhold til Flekkerøy havn. I 1656 
startet så byggingen på Fredriksholm, som etter tidens skikk ble 
kalt opp etter den sittende konge. Denne festningen tok snart over 
etter Christiansø. Våren 1658 var det ikke noe artiIIerimateriell, 
bare noen lagerbygninger, igjen på den gamle festningen. 

Store summer ble bevilget til byggingen av Fredriksholm, enkelte 
år omkring 10.000 riksdaler. Krigene på 1650- og 60-tallet samt 
frykten for at engelskmennene ville besette Flekkerøy havn gjorde 
at arbeidet ble høyt prioritert. Festningen stod ferdig i 1662. På et 
kart over Kristiansand by med havneinnløpet fra dette året, er 
Fredriksholm tegnet som et fint lite slott med tårn og fløy og 
vimpler. Men noe slott var Fredriksholm på denne tiden ikke, og ble 
det heller aldri. Bekvemmelighetene for offiserer og soldater var 
heller kummerlige. En større utbygging av festningen ble gjennom
ført i tidsrommet 1700-1721, under den store nordiske krigen. Den 
ble nedlagt som egen kommando i 1764 og lagt under komman
danten over Kristiansands befestninger. Det var på det tidspunktet 
fremdeles en garnison der ute. 
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På midten av 1600-tallet var garnisonen på Fredriksholm relativt 
liten, omkring 100-120 mann. Flest var det om sommeren. Om 
vinteren var tallet oftest rundt 30-50 mann. I krigstider ble garni
sonen styrket: Under krigen med Sverige i 1659-60 lå omkring 150 
mann der ute. I juni 1677 kom det melding om en svensk eskadre i 
Nordsjøen, og garnisonen ble straks forsterket med 100 mann. I 
likhet med Christiansø kom imidlertid Fredriksholm festning aldri 
til å avfyre skudd mot noen fiende. 

På 1650- og 60-tallet vokste Kristiansand med stor fart, og byen 
ble tillagt større og større vekt. Den ble snart sentrum for festnings
administrasjonen. Forsvaret av byen ble mer og mer viktig. Det er 
derfor ikke til fr undres over at neste forsvarsverk ble bygget i nær 
tilknytning til kvadraturen. 

At Kristiansand ble grunnlagt, hadde sine økonomiske årsaker, 
men også i høy grad militære. Av militære grunner ville det være 
praktisk at en festning hadde en by å støtte seg til - og omvendt. I 
Flekkerøy havn var det av ulike årsaker ikke grunnlag for bydan
neise. Flekkerøy var en uthavn uten utførselsvarer. Men Christian 
IV grep som kjent inn og sa: Her skal byen ligge. Og byen, den ble 
liggende på sandsletten litt nord for Flekkerøy havn. Allerede 20 år 
etter grunnleggingen var det 230 hus på Sanden, og folketallet var 
på rundt 1.400- 1.500 innbyggere. 

Christiansø og Fredriksholm hadde blitt anlagt med tilknytning 
til Flekkerøy havn. Fredriksholm hadde den svakhet at den var 
vanskelig å forsvare fra landsiden. Etterhvert ble derfor forsvars
linjen trukket lenger inn og lagt rundt kvadraturen. 

I 1657 var det blitt bygget en skanse ved munningen av Torri
dalselva. Muligens lå skansen på samme sted som Christiansholm 
festning snart skulle bli bygget. Skansen fra 1657 skulle tjene til 
forsvar av byen, og måtte bekostes av borgerne. 

Krigene ute i Europa virket inn på disposisjonene i byen. I 
tidsrommet 1665-1667 var England i krig med Nederland. 11666 
fikk generalkvartermester Willem Coucheron i oppdrag å stikke ut 
et nytt forsvarsverk ved byen. Det var den samme Coucheron som 
konstruerte Fredriksten og Fredrikstad festninger. Allerede samme 
året begynte arbeidene. Planen for festningen viser en regelmessig 
tenaljeformet mur, og innenfor et tårn av gråstein med en indre 
kjerne som raget ca. to etasjer over det ytre tårn. Holmen ble 
forbundet med byen via en ca. 100 meter lang trebro. Festningen 
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hadde ikke plass til depot og arbeidsbygninger. Disse ble plassert på 
land innenfor - i retranchementet 

Garnisonen var til å begynne med beskjeden. I 1670 var den på 
20 mann, men den ble økt i forbindelse med arbeider og under 
kriger. Festningens hovedformål var ikke å forsvare husene på 
Sanden. Det var kongens flåte på havnen som skulle beskyttes. 
Under krigene på 1670-tallet, først krigen mellom Nederland og 
Frankrike fra 1672, der Danmark-Norge var på Nederlands side, 
og Gyldenløvefeiden eller Den skånske krigen 1675-1679, ble 
forsvarsverkene i byen utbygd. Det kom nye anlegg på Odderøya 
og Dybingen, og sterkere utbygging av Christiansholm. 

Fra 1670 ble Kristiansand regnet som en av rikets hovedfestnin
ger ved siden av Akershus og Bergenhus. Byen var en garnisonsby, 
og senter for den militære administrasjon. 15 år senere, i 1685, ble 
Kristiansand hovedkvarter for den norske skjærgårdsflåten med 
kongelig skipsverft til bygging av galeier og skjærbåter. Forsvars
verkene rundt byen ble stadig utbygd. Den samlede militærmakt 
utgjorde i fredstid over 500 mann, og må ha hatt stor betydning i en 
by som da hadde snaue 3.000 innbyggere. 

Denne artikkelen om oppkomsten av garnisonsbyen Kristiansand 
har holdt seg innenfor et tidsrom av 130 år. I begynnelsen av 
perioden, i 1556, ble den første festningen bygget på en holme ved 
Flekkerøy havn. I slutten av perioden ble Kristiansand regnet som 
en av landets hovedfestninger. I 1641 ble en by grunnlagt, og snart 
tikk den en sentral og strategisk militær posisjon i tvillingrikene. 
Agdesiden og området der byen ble grunnlagt hadde fått økt øko
nomisk betydning i denne perioden. Men den militære opprustning, 
satsingen på festningsanleggene i området og utbyggingen av 
Kristiansand til garnisonsby var mer enn noe annet et resultat av de 
storpolitiske hendelsene: Utviklingen på den europeiske krigsarena 
og den stadig vanskeligere politiske situasjonen for tviIlingrikene. 
Etter tapet av den landverts kommunikasjonen mellom Danmark 
og Norge gjennom Halland og Båhuslen (1658) tikk Kristiansand 
en kommunikasjonsmessig nøkkelrolle. Den gode havnen og den 
strategiske beliggenheten i farleia mellom Nordsjøen og østersjøen 
forklarer også hvorfor Kristiansand ble bygget ut til en av rikets 
hovedfestninger på slutten av 1600-tallet. 
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Kjøpstad og garnisonsby 

Næringslivet i garnisonsbyen Fredrikstad 

Marti" DeMi 

I I 930-årene hadde Fredrikstad festning en kommandant, oberst 
Meinich, som tok seg ivrig av restaureringen av denne. Men så 
foreslo han i 1935 i et foredrag å erstatte betegnelsen «Gamle
byen» med «Festningen» eller til nød «Festningsbyen». Da kom det 
protester fra det ytterste venstre til langt inn på høyresiden. En av 
Høyres fremste representanter understreket at for byens befolkning 
var Fredrikstads historie noe langt mer enn festningens historie. Jeg 
siterer fra hans uttalelse: «For oss er beretningen om fortiden og om 
slektens daglige virke av langt større interesse enn mer eller mindre 
ærerike minner om krigsbegivenheter og forsvarsforanstaltningen>. 
Fredrikstads historie inneholder atskillig om slektenes daglige virke 
og kan fortelle lite om ærerike minner. 

Det er en side ved dette virke vi nå skal konsentrere oss om: 
«Hvordan fungerte det økonomiske liv i garnisonsbyen? Var det 
både positive og negative trekk ved det å drive næringsvirksomhet 
her? 

En forutsetning for handel og omsetning er størst mulig frihet. 
Det behøver ingen å minne oss om i disse tider med store frihan
delssammenslutninger. Innvånerne i det gamle Fredrikstad før 
festningsbyggingens tid hadde opplevd en viss handelsfrihet innen
for de rammer som det merkantilistiske system og den dansk
norske stat satte. Der dette systemet skapte for trange grenser, var 
det muligheter for å omgå det, blant annet ved smugling og uriktige 
oppgaver til tollvesenet. Men det å bli stengt inne bak voller og 
porter som var lukket om natten, begrenset selvsagt næringsvirks
omheten sterkt. 

Den negative innflytelse garnisonsbyen hadde på kjøpstadens 
næringsliv er ikke vanskelig å få øye på. Det forteller borgernes 
tallrike klagebrev ustanselig om. Generelt kan man si at innkvar
teringsbyrdene, som i festningens første tid var permanente og siden 
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periodiske, svekket mange næringsdrivendes økonomi da de fikk 
liten eller ingen erstatning for underhold av trooppene. 

For en befolkning som for en stor del levde av sine løkker på 
bymarkene og samtidig hadde husdyr i uthusbygningene i byen, 
måtte festningsverker med stengte porter være et uavbrutt irrita
sjonsmoment. Det var det, som vi har sett, også for de militære. 
Kommandantens rett til løkker på bymarkene skapte også atskillig 
strid. 

Handelslivet i større målestokk hadde fremfor alt vanskelig for å 
trives i festningens skygge. Den militære orden og disiplin passset 
ikke for skippere og kjøpmenn. De ville handle når og hvor de selv 
ønsket, og smughandel var noe som nær sagt hørte til dagens (eller 
nattens) orden. 

Byens rikeste kjøpmann ved slutten av 1700-tallet, Peter Bull, 
forteller i sine erindringer med åpenbar stolthet hvordan han greide 
å vri seg unna et par tollsviksaker som han var innblandet i. Det var 
i opptegnelser som skulle være til «underretning, lærdom og 
advarsel>, for hans sønn. 

I kampen mot slike uregelmessigheter fikk tollerne god støtte av 
de militære,som like lite som disse ville ha noen trafikk etter sol
nedgang. Både tillandsiden og til elvesiden var kjøpstaden sperret 
inne av festningsverker som vanskeliggjorde eller umuliggjorde 
smugling når vaktholdet var etTektivt. 

Et lite situasjonsbilde: I mørkningen en høstkveld kom en av 
byens borgere roende forbi festningen med en kasse tobakk. Han 
ble anropt av skiltvakten. Den gode mann var ikke skvetten av seg 
og ropte tilbake: «Hva har I med Fredrikstads borgere at bestille, de 
hundsvotterb> Neste dag rapporterte skiltvakten det som hadde 
hendt, til tolleren, og følgen var at det ble anlagt tollsviksak mot 
borgeren, og han ble bøtelagt. 

De militære var heller ikke sene med å sette makt bak son ordrer 
hvis skipperne ikke øyeblikkelig lystret dem. Det ble skutt med 
festningens kanoner etter engelske handelsfartøyer som ikke ville 
kaste anker utenfor festningen eller løp ut etter tappenstrek. 

Under slike forhold var det ikke merkelig at en del borgere fra tid 
til annen luftet tanken å nytte kjøpstaden over elven til eiendom
men Nygård og området tvers overfor denne på Kråkerøy hvor det 
var «skjønn leilighet - til en kjøpstad hvor man kan ha fri negotie 
og ikke være under festningsne tvang», som de engang skrev. Slike 
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tanker kom helst opp når borgerne hadde mistet alt de eide under 
en bybrann, og når krig gjorde innkvarteringene utålelige, men det 
kom aldri noe samlet ønske fra dem om dette. Det var mangt som 
bandt dem til de gamle bosteder, og de innskrenket seg derfor til en 
forgjeves kamp mot dem som hadde slått seg ned i Forstaden på 
vestsiden av Glomma og drev næringsvirksomhet der. 

Fordelene ved å ha en garnison på stedet forbigikk borgerne helst 
i stillhet. Blant annet representerte de gevorbne soldatene en billig 
arbeidskraft i sin fritid. Det er heller ikke tvil om at de militære var 
en viktig inntektskilde for mange av innbyggerne. Arbeidsmann
skapene som lå i festningsbyen i sommerhalvåret under anleggspe
rioder, konsumerte svære mengder særlig av brød og øl, og året 
rundt var det en garnison her som trengte forpleining. Lenge fantes 
ikke noe marketenteri der de kunne få kjøpt det de trengte. 

Som oftest tikk soldatene og arbeidsmannskapene utbetalt en 
liten pengesum som de skulle kjøpe mat for, men penger var det lite 
av, og de måtte derfor iblant nøye seg med forskjellig slags 
proviant, særlig korn. Da de ikke hadde tid og anledning til selv å 
tilberede maten, ble det ofte til at de måtte selge den til underpris til 
stedets handlende. 

Kornmaling for garnisonen var ellers forbeholdt forpakteren av 
strønunøllene på øya Isegran, som var fra 1660- årene. Ved begyn
nelsen av l700-årene ble det anlagt både heste mølle i byen og 
vindmølle på Isegran etter påtrykk fra de militære. Den siste ble 
imidlertid ingen suksess på grunn a v « kastevinde fra de omliggende 
bjerge». 

Det var altså alltids en sjanse for byens innbyggere til å tjene en 
skilling på soldatene. I førstningen måtte de oppfordres til å sørge 
for øl og brød til dem, men med tiden ble det en levevei for mange 
av byens småborgere. Mens det ble stadig tynnere i rekkene av 
større kjøpmenn i garnisonsbyen, vokste tallet på småkjøpmenn 
eller høkere. 

Men småsalget til soldatene fikk byens handlende ikke lenge 
beholde uantastel. Det fantes leie konkurrenter blant soldatene som 
ville tiene en ekstraskilling ved litt småhandel med varer som 
tobakk, brennevin, øl og brød. Dette forhold var et stående klage
emne blant de handlende ned gjennom tidene, og til tross for 
kongebud mot soldaters handel var det umulig å få has på denne. 
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Med tiden fikk de militære også egne marketentere og slaktere, og 
det ble klaget over at de ikke bare solgte til soldatene. 

De mange ølstuer hvor soldater og sivile fikk slukket sin tørst, 
var en god inntektskilde for noen av byens handlende, og ikke bare 
for de små. Bare positivt var dette nå ikke alltid for dem, for det 
kunne gå vilt for seg der, selv om den militære ledelse hadde strengt 
forbudt ølsalg til garnisonens soldater etter klokken åtte om 
kvelden når «tappen ved trommens røring er tilslagen». 

Også mange håndverkere var sjenert av konkurransen fra 
soldatene som fusket i faget og kunne arbeide billigere da de også 
hadde sin soldatlønn. Fuskere i faget var forresten de fleste hånd
verkere i Fredrikstad. Byfogden mente at de mer ernærte seg ved 
høkeri for garnisonen og for bønder enn ved profesjonen, som de 
anså for en bisak. 

En ressurs som kom til å spille en stadig større rolle både for 
garnisonen og for sivilbefolkningen, var slavene, festnings fangene. 
De fantes i Fredrikstad festning iallfall fra 1718 og levde et usselt 
liv som vakte medynk hos stedets kommandanter. I 1731 flyttet de 
inn i den gråstensbygningen som ennå kalles «Det gamle slaveri» 
og nå huser bymuseet. Alle var dømt til å arbeide i jern, mange på 
livstid, og de såkalte «uærlige» av dem, mordere, stort yver og folk 
som var dømt for majestetsforbrytelse, var i tillegg kakstrøket og 
brennemerket. 

I Tukthusarkivet i Statsarkivet kan en lese om deres ulykkelige 
skjebne i domsakene, og ellers finnes en grundig oversikt over 
festningsslaveriene i Norge i «Beretning om Beskaffenheden af 
Norges Strafanstalter og Fangepladse samt Betænkning og 
Indstilling om Reform i begge, afgivne af den under 10. September 
1837 nedsatte Commision. Christiania 184 !». 

Mange av slavene var syke eller krøplinger, men en del av de 
friske anvendte kommandanten til forefallende arbeid i festningen. 
Et par uærlige slaver fikk innbyggerne bruke tillatrinetømming 
eller til å grave ned eller kaste i elven døde hester, kuer, hunder og 
katter. Det var noe som aktverdige mennesker ikke kunne befatte 
seg, med. 

A benytte slaver til privat tjeneste ble forbudt i 1747, men fra 
1764 igjen tillatt. På dette tidspunkt var de imidlertid så få og ofte 
syke slik at de lenge bare bruktes til festningens behov. Men fra 
1815 steg tallet på slaver i Fredrikstad festning sterkt, i takt med at 
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tallet på straffanger i Norge økte, og stadig flere bygninger ble tatt i 
bruk som oppbevaringssted for dem. 

De militære myndigheter i Fredrikstad hadde tidlig innsett at noe 
måtte gjøres for å sysselsette det økende antall slaver. Lediggang og 
innesperring ville bare føre til ryggesløshet og fluktplaner. Det ble 
derfor opprettet en arbeidsanstalt som ble meddelt «gratis bevilling 
til at forferdige alle slags arbeider henhørende til profesjon, kunst 
eller ferdighet og la disse arbeider selge overalt i riket». En tid var 
fjorten yrker representert, og særlig skoproduksjonen var omfat
tende. 

For byens håndverkere ble arbeidsanstalten en slem konkurrent, 
de kunne jo ikke arbeide for samme lønn som slavene, men 
langvarig ble ikke denne konkurransen. 

I 1817 kom en kunngjøring om at det var tillatt å overlate slaver 
til den sivile øvrighet og private mot å betale slavene 8 skilling og 
oppsynsmannen 10 skilling daglig. Privatfolk brukte dem mest i 
sommerhalvåret til arbeid på løkkene. For byens borgere betydde i 
det hele tatt denne billige arbeidskraften mye. Til sine tider fikk de 
to til fire slaver under egen bevoktning og sparte dermed utgiftene 
til gevaldiger. Mange betalte slavene over taksten og ga dem en 
dram morgen og kveld. Men de var bare de slavene man kunne 
stole på, som fikk det så fritt. De fleste satt ørkesløse i slaveriene. 
Det eneste de hadde å ta seg til, var å «gi veksel undervisning i de av 
dem begåtte forbrytelsen}, ble det hevdet. 

En spesielt priviligert gruppe slaver var de som hadde fast arbeid 
på Rosings spikerfabrikk, «slavefabrikken>} som den ble kalt, og 
ved løytnant Ebbesens teglverk på Nabbetorp nord for festnings
byen. Rosing var en banebryter for småspikerfabrikasjon i Norge, 
og han sysselsatte til tider 30 slaver, som hos ham fikk bedre 
betaling enn andre steder. Teglverket hadd~ ikke behov for så 
mange slaver og var dessuten sesongbetont. A skaffe slavene hel
årsbeskjeftigelse var og ble et stort problem. Til vanlig håndverks
arbeid for private var det ikke tillatt å benytte dem. 

Utover i 1830-årene var slavene som arbeidskraft og konsu
mentgruppe blitt av stadig større betydning for garnisonsbyen. Den 
lønn og godtgjørelse de fikk utbetalt i rede penger, omsatte de i mat 
og drikke hos høkere. Stadig kunne man se sammenlenkede slaver 
som sammen med sine voktere var på vei for å skaffe seg fødevarer. 
En tid var det også markenteri for dem hos en av høkerne, senere 
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tikk de sitt eget marketenteri ved siden av den nye slaveribygningen 
nord i festningsbyen. 

I 1830-årene var tallet på slaver i Fredrikstad festning kommet 
over 200, og det fortsatte å øke fram til 1844 da det var 266 slaver 
der. Deretter sank det raskt, og høsten 1848 tikk de siste slavene 
marsjotdre til Akershus festning, landets hovedslaveri, som manglet 
arbeidskraft. 

Fredrikstad festnings kommandant og ingeniørdetasjement 
hadde protestert iherdig mot at slaveriet skulle nedlegges. Det var 
heller ikke få andre som sørget over at det var blitt borte. Kaptein
vaktmesteren, som hadde oppsynet med slavene, mistet et betydelig 
tillegg til sinn lønn og oftiserene mange dyktige arbeidere og 
tjenestefolk. Rosing og Ebbesen ble vel hardest rammet, men 
løkkebrukerne kom nok også til å savne den billige arbeidskraften. 

Både stat og kommune tikk nye og større utgifter. Det var 
slavene som blant annet hadde tatt seg av gatefeiing, lyktetilsyn og 
renhold av priveter på festningsområdet. 

På denne tid ble festningsbyen Fredrikstad i en avisartikkel 
karakterisert som «en kalket grav» som nok kunne virke impo
nerende med de opp-pussede murer ut mot elven, de hvite 
stenhusene og det høye kirketårnet, men innvendig var den som et 
morass med et byliv i forfallets tegn. Bare skjenkestedene florerte, 
i 1837 var det 14 av dem innenfor vollene. 

Det var trelasteksport og sagbruksdrift som fra midten av 1800-
tallet skulle løfte Fredrikstad ut av stagnasjon og dvale, og denne 
næring kunne ikke trives innenfor festningsmurer. Festningsbyen 
fortsatte sin søvnige tilværelse. «Nordens Pompei)}, kalte folk i den 
oppblomstrende forstad med et overbærende smil den gamle fest
ningsby. 

Selv tallet på skjenkesteder gikk tilbake, men et sentrum hadde 
de tørste sjeler lenge i Donkejongården ved torvet der ølhandler 
John Larsen hadde sitt serveringssted i kjelleretasjen, hvor kundene 
satt på dunker og drakk. 

De gode borgere med militære og sivile embetsmenn i spissen 
samlet seg i klubben «Vennehaabets» lokaler om ettermiddagen for 
å få en prat og et glass toddy før de klokken 7 bega seg hjem for fr 
spise aftens i familiens skjød. 

Men i Forstaden reiste den nye tids menn, trelastadelen, sitt 
prangende klubblokale, Phønix, der velbeslåtte nyrike koblet av 
med kortspill og biljard etter vellykkede forretningstransaksjoner. 
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Ekserserplassene - en form for garnisonsby? 

Terje H. Hobll 

Denne artikkelen vil ta for seg de norske ekserserplassene i lys av 
det nordiske garnisonsbyprosjektet. Under historikermøtet i Reyk
javik i 1987 hevdet jeg at garnisonsby-prosjektets definisjon av hva 
som kunne kalles en garnisonsby, ikke helt passet for norske 
militære forhold. Dette gjelder i hvertfall ikke hvis prosjektet skal 
sette lys på vesentlige sider i forholdet mellom det militære og sivile 
samfunn. Fram til den annen verdenskrig var det store flertall av 
nordmenns kontakt med det militære nemlig noe som foregikk i 
forbindelse med aktivitet på ekserserplassene. 

Den norske hærorganisasjonen har gitt svært lite rom for 
egentlige garnisonsbyer. Et blikk over grensen til Sverige gir straks 
et annet bilde. F eks oppsto det, etter nedleggingen av inndelings
verket og overgang til sentral kasernering for regimentene på 
begynnelsen av dette århundret, mange «rene» garnisonsbyer i 
henhold til definisjonen. 

Det er først etter den annen verdenskrig at det norske forsvar har 
hatt som standard at mange soldater er stasjonert på ett sted over 
lang tid. Selvsagt har det vært garnisoner før denne tid, eksempler 
som Fredrikstad, Halden og Kongsvinger viser dette, men hoved
tyngden av det norske forsvar har alltid vært fotfolk, infanterister, 
og de har slitt sine ben på ekserserplassene rundt om i bygdene. Jeg 
synes derfor det vil være fruktbart å arbeide med problemer 
omkring disse som en del av garnisons prosjektet. 

Hva er så en ekserserplass? Rundt om i landet ligger en rekke 
militærleire. De er i alle størrelser, fra små «ubemannede», til store 
(<levende» leire med godt over tusen soldater stasjonert. Men spør vi 
lokalkjente folk rundt om vil vi høyst sannsynlig få vite at «mili
tærene» har drevet øvingsvirksomhet også andre steder. Jeg husker 
selv fra en arkeologisk utgraving i Froland at bygdefolket sa at på 
det stedet vi grov hadde det vært «en militær leiD>. Høyst sannsynlig 
henspeiler slike noe upresise opplysninger seg til de såkalte 
«ekserserplassene». 
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Hæren i Norge ble organisert på midten av 1600-tallet. Rekrutte
ringsmessig var den i starten bygget dels på utskriving, dels på 
verving. Hovedtyngden av soldatene var imidlertid utskrevet til 
tieneste. Men ulikt dagens situasjon, der alle voksne mannlige 
innbyggere både har rett og plikt til å være soldater, var det på 
1600-tallet ingen alminnelig verneplikt. Plikt til å stille soldater 
pålå jordeiendommen. Størstedelen av landet (byene og Nord
Norge unntatt) var delt opp i nogenlunde like store enheter, kalt 
soldatlegder (infanterisoldat) eller utrederkvarter (dragon, soldat 
med hest). Hver slik enhet skulle stille og utruste en soldat. Hvem 
som stilte som soldat var uinteressant for de militære myndigheter, 
bare han var skikket. Skikketheten ble undersøkt på sesjonen. Her 
regjerte amtmannen, presten, krigskommisæren, regimentssjefen og 
kompanisjefen. 

Utover 1600-tallet og på begynnelsen av 1700-tallet kom det en 
rekke endringer med hensyn til størrelsen av legdene: De ble stadig 
mindre, dvs myndighetene fikk flere soldater, bondesamfunnet 
større byrder. 

Utskrivningsordningen knyttet til jordeiendom, holdt seg fram til 
1799. Da så man tiden moden til en endring. Vi fikk personlig 
verneplikt, og utskrivningen skulle stå i et visst forhold til innbyg
gertallet i hvert enkelt utskrivningsdistrikt. Selv om det etter dette 
var personlig verneplikt, var den langt fra all minnelig. Det skulle gå 
enda nesten hundre år før vi oppnådde det for hele landet. 

På 1700-tallet var tienestetiden omlag 9 år. Det betydde imid
lertid ikke at soldatene var soldater på heltid i ni år. De trakk i 
uniform bare til kortvarige samlinger en eller flere ganger i året. 
Om det var skjerpet beredskap eller krig fikk tienesten et mer 
permanent preg. I slike tider har tjenesten virkelig vært en byrde; 
ikke bare for soldaten, men også for de som ble tilbake uten 
forsørger i bygdene. 

Soldatene ble fra første stund samlet i hundremannsenheter, i 
kompanier. Avdelingene var knyttet til lokalmiljøet. Navn elter 
distriktene, som det Tunske kompani, det Lærdalske kompani osv, 
viser det. Kompaniene ble samlet i bataljoner som igjen kom 
sammen til regimenter. 

Den ovenfor sterkt skissemessige framstilling av hærorgani
sasjonen er relatert til fredsoppsetningene. Når krig truet eller brøt 
ut, endret man oppsetningen. Avdelingene som rykket ut i felten ble 
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som regel satt sammen av de yngste mannskapwe tra tlere av 
regimentene. De eldre soldatene dannet såkalte depotbataljoner. 
Disse ble brukt til garnisons og vakttjeneste. 

r Hærens første leveår ser det ut til at soldatenes trening har 
foregått på eJler ved festningene. Men tidlig ble treningen flyttet ut i 
distriktene. Arsaken må nok ha vært at mange fant det vanskelig og 
upraktisk å dra fra bygda når treningen godt kunne foregå der. Som 
øvingssted i lokalmiljøet falt det naturlig å velge et område i nær
heten av kirken. Der skulle jo bygdefolket allikevel samles til guds
tjeneste om søndagene. Dermed var også tidspunktet for treningen 
gitt; enten rett før eller rett etter kirkegang. Plassen der eksersisen 
ble drevet fikk naturlig navnet «ekserserplassen». 

At søndagseksersisen ikke alltid var like populær hos den geist
lige stand viser et brev fra Christianiabispen F. Nannestad til 
hærledelsen i 1770. Han skriver om det uheldige i at eksersisen ble 
drevet før kirkegang: 

« ... at de milraires Exerseeren paa Søndagene maae strax ophøre, naar 
der ringes 3die Gang i Kirken, for at de Militaire kand ordemlig indfinde 
sig i Kirken fØr Gudsyenesten begyndes, og derved forekommes den for
argelige Larmen som anrettes ved det, al de Militaire med Bu/dren og 
Støjen /~jbe ind i Kirken efterat Gudstienesten med Sang er beg}'ndt til 
Hinder for Guds Bøms Andagt." 

Ønsket ble imøtekommet, søndagseksersis før kirketid ble med 
øyeblikkelig virkning avskaffet. 

Søndagseksersis holdt seg helt til slutten av 1700-tallet. Da 
hadde imidlertid ikke bare tidspunktet blitt endret. Hovedforandrin
gen lå i at det på slutten bare var de som stod i soldatrullen på det 
første året, som drev eksersis på søndagene. Den samlede soldat
massen fikk sin trening på årlige samlinger enten i kompani- eller 
bataljonsforband. 

r takt med at søndagseksersisen gradvis ble avskaffet, minsket 
også behovet for at ekserserplassen skulle ligge i nærheten av 
kirken. Andre faktorer som trakk virksomheten bort fra kirkene var 
at plassen her ikke alltid var stor nok, og at det ved øvelser utover 
en dag krevdes kvarter for soldatene. Det var det ikke alltid mulig å 
finne i nærheten av kirken. 

Utviklingen fra kirken som øvingssenter til andre plasser, kan 
spores hvis man holder de opplysninger man finner i bestemmel-
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sene om Hæren fra 1705 opp mot de data som kan legges fram mot 
øvingsplassene hundre år senere. I forordningen av 1705 er det 
påfallende hvor mange avdelinger som har en kirke som steds
angiveise for ekserserplassen. Nå er forordningen riktignok noe 
summarisk; det står bare «ved Tune kirke», «ved Sems kirke» osv. 
Vi vet ikke egentlig hva som lå i betegnelsen «ved». Betyr det rett 
ved kirken, eller kunne en plassering 1-2 km unna også dekkes av 
begrepet «ved»? Uansett når stedsplasseringen er så ubestemt tyder 
det på at forholdene ikke var så fastlagte på dette tidspunkt. 

Hundre år senere er betegnelsene for ekserserplassenes lokali
sering adskillig mer presise. Da finner vi for Østfolds del f eks at 
det Tunske kompani skal øve ved Carlshuset i Råde, og at det 
Skibtvedske kompani har Posthusbakken i Rygge som ekserser
plass. Ekserplassene har altså tydelig blitt en mer integrert del av 
det administrative apparat. Leiekontrakter med grunneiere var 
kommet i stand fra 1770-årene, men selve leien ser ikke ut til å ha 
vært så betydningsfull. Viktigere for grunneierene var det å skaffe 
seg retten til å drive marketenteri, salgsvirksomhet, overfor sol
datene. 

Kravene til en ekserserplass var beskjedne: et flatt engstykke 
200 x 150 meter var stort sett det som trengtes. Det enkle kravene 
gjorde det forholdsvis lett å skifte sted, og spesielt kom pani plassene 
har ofte blitt flyttet på. Faste bygninger har i liten grad preget bilde 
på en l700-talls ekserserplass. De kildene vi har, beretter om at en 
trehest, en gapestokk og en skyteskive var de eneste nødvendige 
bestanddeler. Soldatene ble forlagt enten i telt eller på omkringlig
gende gårder. Det siste var brukt så sent som i 1930-årene på 
Nordfjordeid ekserserplass. Ekserserplassenes lokalisering i visse 
perioder er godt behandlet av L. Kiærland gjennom en lang rekke 
artikler i Norsk Militært Tidsskrift. Jeg har selv arbeidet litt med 
dem i Østfold på begynnelsen av l800-tallet. For å vise hvor mange 
ekserserplasser det kunne være innen et distrikt velger jeg å 
presentere forholdene her. Nå vil jeg understreke at Østfold, eller 
Smaalenene som det dengang het, sto i en særstilling med hensyn til 
militære forhold rundt 1800. Området var sterkt preget av militær 
aktivitet. I byene Fredrikstad og Fredrikshald var det «stående» 
styrker i form av gevorbne (vervede) soldater. Ved siden av dette 
var det nitten nasjonale kompanier. Deres ekserserplasser var: 
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Det Søndenfjeldske gevorbne infanteri regiment (den nasjonale delen) 

l. nmjollale bataljoll 
TUllske kompani 
Hob~jlske kompalli 
Borgerske kompalli 
Ryggeske kompalli 
Skibtvedske kompalli 

2. nasjollale batoljoll 
V. Rakkestad kompalli 
lddske kompalli 
Markerske kompani 
Skjebergske kompani 
Bergske kompalli 

Husebymoen i Berg 
Car/shuset i Råde 
Hobbelhaugell i HobØl 
Borgermoen i Borge 
PosthusbakkelI i Rygge 
Svae i Skibtl'edt 

Carlshuset i Råde 
LundemoelI i Rakkestad 
SoibergmaelI i Idd 
DuserødmaelI i Aremark 
SIJeberghede i SIJeberg 
Bobergmoell i Berg 

Det Nordenfjeldske gevorbne infanteriregiment (den nasjonale delen 
som ble rekrullert fra Østfold) 

Tr~jgstad kompani 
Eidbergske kompalli 
Det Smaalenske dragOIlregiment 
Smaalellske Liv kompalli 
Tri;gstadske kompalli 
Eidbergske kompalli 
Rakkestadske kompalli 
S. Smaa/ellske kompalli 

Momarkedsplm,' 
Momarkedsplass 

Høidell i Rygge 
Maa/stallgmoell i Eidsberg 
Buskhildsrudmoell i Eidsberg 
LUlldemoell i Rakkestad 
Carlshuset i Råde 

Dette gir sytten kompanier - eller bataljons ekserserplasser. Hel
hetsinntrykket er, om enn ikke et militaristisk, så ihvertfall sterkt 
militært preget distrikt. Rundt om eller i landet fra Trøndelag og 
sørover har vi tilsvarende forhold. Ekserserplassene ble på midten 
av ISOO-tallet avløst av større, men færre, og mer sentrale øvings
steder. Noen av disse kom til å ligge på en gammel ekserserplass, 
som tilfellet er f eks med Gardermoen og Nordtjordeid ekserser
plass. 

På landsbasis var det 17-18 sentrale plasser på slutten av forrige 
århundre, og disse holder seg fram til den annen verdenskrig. Etter 
krigen har den gamle norske militærordning blitt fullstendig 
omorganisert. Dagens system med lang førstegangs-\ieneste og 
dern~ed mange soldater samlet på ett sted over lang tid kom til i 
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løpet av de første etterkrigsårene. Vi kan derfor med en viss rett 
hevde at garnisoner, om ikke plassert i byer, har blitt det vanlige for 
det norske forsvaret de siste årene. 

Hva kan gjøres omkring ekserserplassene? Innledningsvis tror 
jeg det er viktig å skille mellom de forskellige periodene: 1600-
tallet, 1700-tallet, 1880-1940 og etterkrigstiden (grovt regnet). 
Aktuelle problemstillinger vil kunne være geografisk plassering, 
forhold omkring leie av grunn, eventuelIt kjøp (og senere salg av 
eiendommene), utleie av plassen til diverse formål (marked, trav
løp), saker omkring salg av varer til soldatene (mat og øl), innkvar
tering hos bønder i nærheten, bygging av telthus (depoter) og senere 
brakker, etablering av skytebaner og sivil bruk av disse. 

Oversikten viser at mulighetene og oppgavene er mange. 
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lDeln moc!eme gamisoln 

Militæranlegg og lokalsamfunn i Troms 

ROllald Nygård 

I Nord-Norge finner vi flere lokalsamfunn med garnisonsbyens 
spesielle egenart og karakteristiske trekk, hvor militærmaktens 
nærvær har hatt klar innvirkning på samfunnets fysiske utseende, 
økonomiske struktur og på det politiske, sosiale og kulturelle liv. 
Etter Luftforsvarets og Hærens etablering og store utbygging i indre 
Troms i l 950-årene, skjedde det gjennomgripende endringer i disse 
lokalsamfunnene utover i 1960- og 70-årene. 

I dag er det omkring 1.300 sivile og militære stillinger i Forsvaret 
i Målselv kommune, og 650 i Bardu kommune. Det samlede 
innbyggertall i disse to kanskje mest utpregede «garnisonskommu
nene» vi har i landet, er henholdsvis ca. 7.500 og 4.000. I tillegg 
kommer flere tusen soldater. Hvilken betydning har denne 
utviklingen hatt for de strukturelle prosesser og i hvor sterk grad og 
på hvilke områder har offiserer og befal tatt del i lokalsamfunnets 
liv og virke? 

Sosiale, politiske og kulturelle forhold 
«Gud trøste oss for en kommandant vi har fått - men aller mest sukker vi 
og roper vi 0111 i al/er dypeste underdanighet at vi må skilles fra ha/mem 
eller IUI/lnem fra oss». 

Slik heter det i et bønneskrift til kongen fra 1713. I brevet, som var 
undertegnet av soknepresten, byfogden og borgermesteren i fest
ningsbyen Fredrikstad, anklages kommandanten for å forsyne seg 
selv først av varene som kom til byen og for å holde byportene 
lukket fra solnedgang til langt ut på neste dag slik at krøtterne ikke 
kom ut på beite. Det klages på at ingen får bygge hus uten hans 
tillatelse, at innvånernes griser, høns og ender blir skutt hvis de 
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kommer inn på vollområdet og at krøtter som treffes på glasisene 
blir tatt i forvaring av kommandanten og må utløses med en 
pengebot. Bønneskriftet gir et godt bilde av hvordan forholdene 
kunne fortone seg i en befestet by og av enkelte kommandanters 
mangelfulle respekt for garnisonsbyens sivile myndigheter. 

I Nye Troms, lokalavis for garnisonskommunene Bardu og Måls
elv og kjent for sine mange kritiske artikler om Forsvarets aktivitet 
i distriktet, står følgende å lese den 2,juni 1988, under overskriften 
« En bastion forlater Bardufoss»: 

«AI dell glade oberslen har soll spor eller seg heJ:,ker det ingen tvil om, En 
litelI /'llJ1dsl}~;ning hos politikere, næringsliv og befolkningen i området 
kan fortelle om respekt og popularitet, .. Hans kamp for et FOIwar hånd i 
hånd med den sivile befolkning har vært resultatOlielllert og har allerede 
fått fram konkrete samarbeidsprosjekter mellom Forsvaret og det sivile ... 
Takket være foregangsmenn som oberst Per Ekholdt, har FO/waret fått en 
plass i det lokale samfunnet". 

Brevet fra 1713 og avisartikkelen fra 1988 gir to meget forskjellige 
bilder av de sosiale relasjoner i 1600- og 1700-tallets og etterkrigs
tidens norske garnisonsbyer. Så var da også 1600-tallets offiserer 
for det meste utlendinger, med dårlig kjennskap til norske forhold. 
De hadde sine egne idealer og verdimønstre, som de dyrket i en 
lukket og eksklusiv krets. Men som utgangspunkt for spørsmålet 
om garnisonsbyen som sosialt, kulturelt og politisk miljø er de 
begge interessante. I hvor stor grad har de militære befalingsmenn 
tatt del i det sosiale, politiske og kulturelle liv i garnisonsbyene? 
Har befal og offiserer engasjert seg i det lokalpolitiske arbeid? Er 
de representert i kommunestyrer, i kommunale verv og utvalg? 
Finner vi de militære yrkestitler igjen på partienes valglister og 
hvordan fordeles de på disse listene? Er det spesielle grup
per/kategorier militære som engasjerer seg i politisk arbeid? Og 
hvis vi fortsatt holder oss til etterkrigstiden, har det skjedd en 
utvikling fra 19S0-årene og fram til i dag når det gjelder graden av 
engasjement, f.eks. som følge av beordringssystemet - enkelte 
hevder at beordringssystemet har hatt en klar negativ innvirkning, 
slik at langt færre militære i dag deltar i det lokalpolitiske arbeid -
og kan det sies noe om hvordan og eventuelt hvorfor de sivile har 
reagert på at militære er kommet inn i lokalpolitikken? I samtaler 
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jeg har hatt med offiserer fra Brig N, har enkelte beskrevet det de 
oppfatter som frykt fra sivile for at de militære i kommunestyret 
mer var representanter for sin etat enn sitt parti og at de var valgt 
inn for å « mele Forsvarets egen kake». Tradisjonelt spiller de 
militære en betydelig rolle som initiativtakere og aktive medlem
mer i det lokale idrettsarbeid. I hvor stor grad deltar de i det øvrige 
etablerte lokale lags- og foreningsarbeid? « Det er trist å høre at 
vare barn blir titulert som «forsvarsbarn». (At) Våre egne unger 
skulle være annerledes enn andre barn?» sier oberst Ekholdt i det 
nevnte intervju i Nye Troms. Hvordan har den personlige kontakt -
eller mangel på kontakt - utviklet seg mellom sivilist og militær i 
etterkrigstidens norske garnisonsbyer? «Forsvaret er en ghetto. De 
lever sitt eget liv, kapsler seg inn og knytter ikke sivile kontakter. .. 
Befalskvinnene er mere isolert enn mennene. De er fortvilet mange 
gangen •. Denne dystre beskrivelse av dagens sosiale relasjoner ga 
velferdsoffiseren i Brig N, major Frostad. 101 

I en belysning av garnisonsbyen som sosialt-, politisk- og 
kulturelt miljø vil det selvsagt være nødvendig å skille klart mellom 
på den ene siden garnisonen som etat og denne etatens første møte 
med og senere forhold til de kommunale myndigheter, de ulike 
politiske og kulturelle interesseorganisasjoner og til enkeltpersoner 
f.eks. i forbindelse med skadeoppgjør med grunneiere etter øvelser 
og ekspropriasjon av grunn til øvelsesområder, og på den annen 
side den enkelte befalingsmann - og i den senere tid også befalings
kvinne - og hans/hennes møte med og senere forhold til de øvrige 
menneskene i garnisonsbyen og til de ulike politiske og kulturelle 
interesseorganisasjoner. 

Til de bakgrunnsvariabler som det vil være interessant å få data 
om for å kunne belyse problemstillingen, hører militær enhet, grad 
og stillingskategori. Dette er variabler som vil kunne fortelle noe 
om sammenhengen mellom graden av sosialt, politisk og kulturelt 
engasjement og tilhørighet. 

Noen hovedtrekk 
De ulike sider i forholdet mellom garnison og lokalsamfunn kom
mer til en viss grad til uttrykk i media. Helt fra Forsvaret etablerte 
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seg i Bardu og Målselv, og kanskje i særlig grad fra Brigadens 
etablering og utbygging i 1950-årene, har det vært ført i pennen 
kritiske avisartikler og leserinnlegg og vært reist spørsmål i ulike 
fora omkring militæretaten og det sivile samfunn. Det har vært pekt 
på Forsvarets båndleggelse av store areal til skyte-og øvelsesområ
der. På tiltagende flystøy, udisiplinert framferd fra soldater, på at 
militærmakten på en altfor selvfølgelig og autoritær, udemokratisk 
måte har tatt seg til rette i distriktet og på det som av enkelte har 
vært oppfattet som Forsvarets manglende samarbeidsvilje med de 
kommunale myndigheter. Men denne kritikken kan aldri ha vært 
oppfattet av Forsvaret som ubehagelig støyende. Tar man i betrakt
ning det store antall militært personell og den store konsentrasjon 
av rullende og flyvende materiell det her er snakk om, så vil vel 
mange heller karakterisere den kritikk som er framkommet opp 
gjennom årene som lett sommerbris. 

Og hvorfor? I det minste ett viktig poeng trer tydelig fram: I flere 
avisintervjuerl02 under den første etablerings- og utbyggingsfasen 
poengterer framstående lokalpolitikere den store betydningen 
garnisonene Setermoen, Skjold og Heggelia (Bardufoss) fikk for 
sysselsettingen i distriktet. «Uten utbyggingen av Bardufoss flysta
sjon ville det blitt rene svelt i hjel i mange hjem i Målselv}), uttalte 
tidligere ordfører Nordang Rossvoll til avisa Nordlys.l03 Det var i 
1935, men også senere er det betydningen av de nye arbeids
plassene og den økte skatteinngangen som er tilført distriktet som 
understrekes, om enn ikke så dramatisk som RossvolIs uttalelse, 
som kom på en tid med stor arbeidsløshet i Målselv. 

I 1954, ett år etter at utbyggingen av garnisonene tok til, ga 
daværende ordfører i Målselv uttrykk for at « Når det gjelder selve 
militærstellet, hadde vi jo gjerne sett at det var betydelig 
mindre}).lo4 Men også han framholder den store betydning de 
militære anleggene har hatt for framgangen i bygda. På spørsmål 
om det finnes negative sider, svarer ordføreren at 

«(Noen små rivninger kall flok forekomme, men aldri veITe eUIl at vi blir 
enige. l vår hadde vi for eksempel tautrekking om plassering al' sta/S
realskolell. De militære ville he/st ha den plassen i Sundlia ved Bardufoss, 
men det endte som opprinnelig bestemt at dell skal bygges på Moell». 

Han mente ellers at selv om det ble ødelagt en del under de militære 
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øvelser, hadde han ikke merket noen sure miner av den grunn, Og 
erstatningene gikk jo greit mente han, og la heller større vekt på 
den belastning øvelsene fikk på det kommunale veinett. 

De kommunale myndigheter tok godt i mot og hjalp denne 
«gjøkungen» Brig N som var kommet i reiret deres. De kunne nok 
ikke først forstå størrelsesordenen, men etterhvert kom samarbeidet 
inn i et godt, hyggelig og sundt spor», uttalte general Leif Crawford 
Rolstad, brigadens første sjef, i et memorerende intervju due år etter 
etableringen. los Og hans inntrykk støttes av oberst W. Due, den 
første plasskommandanten på garnisonsstedet Skjold. Due innrøm
mer riktignok at kongens menn var belemret med en del 
vrangforestillinger og nærmest så på seg selv som moderne pionerer 
i et ungt, nord-norsk bygdesamfunn. 

«Etterhvert oppdaget vi imidlertid at bygdefolket fon'altet en langt større 
og tyngre kulturan' enn vi, innflyttere. Det ble en konfronto~afl som 
kUllne være vært et studium - møtet mellom ætlinger av trøndere og 
østerdøler SOI11 hadde dradd i trass fra fIltevelde og uår for så hundre år 
seinere å stå ansikt til ansikt med tusenvis av soldaterfra det ganske land i 
sin egen bygd», minnes plasskommandantell. l dette første møtets sødme 
« ... syntes det å være nyanser selv i helvete), 

forteller Due. 

« Tromsø var jo sivilisert - Hegge/ia og Setermoen hadde i alle fal! en 
ane/se av kaffe og smultringer på kafe sen'ert av kvinnelig ynde. Delle til 
tross for at ryktet kunne fm·telle at ved forlangende av frø brød, ble det en 
gang svart foraktfullt at her baktes brød al' mjøl!! Men Skjold, for ikke å 
snakke OIn anneksene Brennjjell og Helligskogen! - her ante man liksom et 
stivfrosset: MI: Lillingstone, I preSlll1"1e», 106 

sier han, og minnes en satiig replikk fra en gardbruker som hadde 
ødslet noe ammunisjon på en kar han ikke likte: «Skall it! jæ ha lov 
til å skyt på en toilling fra mitt eget tun?» 

Man fryktet nok - og frykter fremdeles, at den særegne kultur
arven som målselv- og bardudølene er bærere av, skulle drukne 
fullstendig i den store vrimmelen av soldater. 

«Vi har et godt eksempel i Øverbygd (med garnisonsstedet Skjold). Der 
bodde 500-600 mennesker. Øverbygd var egen kommune og det var et 
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god! miljø der. Men det gamle smpreget drukner fullslendig i en vrimmel 
av mennesker ji-a hele landel som plutselig dominerer bygdebildet i krafl 
av sill anlall For oss som forsøker å la vare på del gamle, er del ikke bare 
hyggelig å opp"w slike ling», 

uttalte en av kulturpersonlighetene i bygda til media for en tid 
tilbake. lo7 

Tidligere ordfører i Målselv, Ragnvald Myrvang, har på sin side 
gitt uttrykk for at de mange soldatene fra alle strøk av landet etter 
hans mening tilførte nyttige impulser til lokalbefolkningen, og at 
Forsvarets tilstedeværelse beriket miljøet i bygda. I08 

To år etter etableringen av brigaden, summerte fylkesmannen i 
Troms opp sitt inntrykk med at 

«Den forsene militarisering al' Troms Innland har fønlil visse illleresse
motsetninger mellom kommunene på dell ene siden og militærvesenet og 
del personell som er knyIleI til det, på den annen side. Den komlllunale 
fOl1'allning er blill stillet ove'for krav som den ikke alltid har hatt like lett 
for cl mestre al' økonomiske grunne,: Militærvesenet har vel også hall litt 
for lell for cl mene at deres krav til de sivile samfunn burde ha en noe 
høyere prioritel enn det kommunale styre er villig til å innrØmme»Jo9 

Han framholdt ellers den økonomiske vekst som Forsvarets 
ekspansjon hadde skapt i innlandskommunene, og mente at om 
Forsvaret aven eller annen grunn skulle trekke seg ut, ville det få 
alvorlige økonomiske følger. Derfor hevdet han at om kommunene 
fikk valget mellom å beholde garnisonene innen sitt område, eller 
kvitte seg med dem, ville de uten tvil velge det første alternativet, på 
tross av at den militære ekspansjon hadde skapt mange problemer 
og irritasjonsmomenter. 

"De flesle kommuner ser gjerne al del blir byggelmililære anlegg innenfor 
deres grense,; og særlig dersom slike anlegg kan gi kommunene øko
nomiske fordeler i den ene eller annen fort/p>, hevdet fylkesmannen 

Omlag Due år etter etableringen, i 1974, pekte ordføreren i Målselv 
på at det innenfor enkelte områder var for lite samarbeid mellom de 
kommunale og militære myndigheter. Dette gjaldt for eksempel 
ved planlegging av ulike idretts-og fritidsanlegg, hvor det forekom 
at de to etater bygget hver for seg. ilO 
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Men så langt fra alle var fornøyd med tingenes tilstand. En av 
brigadens prester ga følgende kontante svar på spørsmålet om hva 
han syntes om kontakten mellom den militære og sivile befolk
ningen: «Den synes jeg er dårlig. Stort sett gjør da også befolknin
gen lite for at soldatene skal trives».!!! 

Forsvarets ervervelse av friluftsområder til skyte-og øvelsesfelt 
og den skade de militære øvelsene har påført naturen, har som 
nevnt skapt gnisninger mellom lokalbefolkningen og Forsvaret. I 
Brigadens første ekserserrapport som omfatter perioden fra 1953 til 
1956, står følgende å lese: 

"Eiend",mjorilOld og lokale sivile interesser stillet seg hindrene i "eiell for 
en snarlig løsning av disse saker. Likevel kan det pekes på godt resllltat". 

Så var det da heller ikke små områder Forsvaret etterhvert ervervet. 
Blåtindfeltet er med sikkerhetssoner og artilleristandplasser på ca. 
120.000 dekar. Feltet ligger i kommunene Målselv og Balsfjord. 
Omlag 80 eiendommer ble berørt. I tillegg kommer Mauken skyte
felt på ca. 55.000 dekar. Også det ligger i Målselv. Ved SeternlOen i 
Bardu ble 85.000 dekar ervervet. 

I 1955 ble det under øvelsene «Blåtind» og «Maigulh> forårsaket 
skader på private eiendommer for et samlet beløp på tilsammen 
200.000 kroner. I tiden 1970-1973 ble det tilsammen utbetalt 
l. 716.083 kroner i erstatning for skader i Troms fylke. Det store 
beløpet skyldtes bl.a. at det i 1972 ble avholdt en meget stor øvelse 
- Strong Express - som foregikk over hele fylket. I tillegg var det 
dårlige værforhold den høsten, med gjørmete veier og bløt skogs
bunn. 

Da Forsvaret la fram planer om å benytte Kampenområdet, ett 
av de mest populære friluftområdene i Indre Troms, til øvelsesom
råde, førte det til så sterke motreaksjoner at Forsvaret måtte 
skrinlegge sine ideer om dette. I de senere år er det særlig For
svarets planer om utbygging og sammenslåing av Mauken-Blåtind
feltet til ett gigantisk øvelsesområde som har preget diskusjonen. I 
dette området kommer også hensynet til reindriftsnæringen sterkt 
inn i bildet. 

Det store antall soldater og den økende frihet disse etterhvert 
fikk, skapte en viss spenning og bl.a. frykt blant sivilbefolkningen 
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for et urolig natteliv. En del episoder har det da også vært i løpet av 
den tiden Forsvaret har hatt garnisoner i distriktet, spesielt etter at 
soldatene i 1970 fikk anledning til å gå i sivile klær i fritiden. 
Høsten 1973 startet en underskriftskampanje blant lokalbefolknin
gen i Bardu med det mål å få gjeninnført uniformsplikten. Fra 
aksjonistene ble det hevdet at nyordningen hadde medført en 
kraftig økning av fyll og bråk. Aksjonen fikk imidlertid ikke den 
oppslutning som aksjonskomiteen hadde ventet, og kampanjen ble 
elter en kort tid avblåst. Ordføreren fant imidlertid grunn til å 
understreke alvoret i situasjonen, og framhevet at 

«. .. eller at soldatene fikk anledning til å gå i sivilt antrekk på fritiden, har 
det vært økt uro på offentlige steder og serveringssteder. Ved denne 
aksjonen fikk bygdefolket anledning til å gi uftl)'kk for det».1 /2 

Spørsmålet om hvorvidt befalet engasjerte seg i den lokale lags- og 
foreningsvirksomheten og i det politiske liv og slik gled inn i og i 
stor grad smeltet naturlig sammen med de øvrige innbyggerne på 
garnisonsstedet, eller hvorvidt de forble - og fremdeles er - et klart 
fremmedelement, må sees i sammenheng med Forsvarets beord
ringssystem. Et system som innebar stadige ombeordringer og som 

« ... virker hØyst uheldig også når det gjelder samkvellllllet med det sivile liv 
og forholdet til den kOllllllunale fO/wzlming. ( .. .) Et militært personell som 
bare for en kortere periode tar opphold i en kOllllllune, er hverken innstilt 
på eller har fomtselllinger for å innordne seg i det ,pesielle lokale miljø», 

som fylkesmannen i Troms uttrykte det i et foredrag i 1955. 113 

På tross av stadige om beordringer, må vi likevel kunne si at 
militærmaktens representanter i de første gue årene var forholdsvis 
raske til å henge fra seg uniformen etter arbeidstid og ta del i 
bygdelivet den tiden de oppholdt seg på garnisonsstedene. 

Men da maler vi med meget bred pensel. Enkelte kategorier befal 
engasjerte seg mer i det sivile liv enn andre, og det kan også synes 
som om de sivile band og de sosiale relasjoner var sterkere mellom 
den sivile befolkning og Luftforsvarets personell, enn mellom de 
sivile og Hærens personell. 

Et framtredende trekk er imidlertid at mens 1950-og 60-årenes 
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befalingsmenn i forholdsvis stor grad involverte seg i bygdas liv og 
virke, deltok i lag- og foreningsvirksomhet og var lokalpolitisk 
aktive og i mange tilfeller også var med å starte nye idretts- og 
fritidsaktiviteter, så løsnet mange av de sosiale band mellom sivil
og militærsamfunn utover i 1970- og BO-årene. Den viktigste årsa
ken var utvilsomt at systemet med beordringer ble gjort mere 
omfattende og gjort gjeldende for en mye større del av offiserene 
fra I 970-årene av. Mens det ved kommunevalget i Målselv i 1987 
var langt mellom de militære yrkestitlene på valglistene, resulterte 
kommunevalget i 1967 i den reineste «militærjunta». I 4-årsperio
den som fulgte var både ordfører og varaordfører befalingsmenn, 
og i tillegg fant vi flere bol de soldater blant de øvrige kommune
styrerepresentantene. Den klare tendensen til mindre lokalpolitisk 
engasjement fra de militæres side er også bekreftet av bl.a. sam
ferdselsminister William Engseth, som har lang erfaring fra kom
mune- og fylkestingspolitikk og ungdoms- og idrettsarbeid i 
Troms. I 14 

«Situasjonen i dag preges i hovedsak av at beordringsbefalet og deres 
ektefeller/samboere Ilærmest erIremmedarbeidere i eget land. Noell klarer 
cl stijie kOll/okt med folk utenforforlegningeIle, de fleste gjør det ikke. Det 
kall det være flere grullller tiL Mali er her så kort tid at mali ikke fillller det 
hensiktsmessig cl stifte nye bekjentskaper med elleljølgende brudd eller 
2-3 ån>, 

skrev avisa Nye Troms i en leder i september 1987. I lederen pekes 
det bl.a. på egne militære boligfelt som et dårlig utgangspunkt for 
personlig kontakt. En kontakt som i det lange løp er viktig for å rive 
ned murene, hevdes det. « Vi får ikke glemme at vi tilhører samme 
nasjon enten vi bor fast i Dividalen eller er noen år i Skjold 
garnison!». 

I tillegg til de negative sider ved beordringssystemet som her er 
nevnt, har man i de senere år kunnet registrere at flere og flere av de 
gifte befal og offiserer som har flyttet fra Sør- Norge til garnisonene 
nordpå, har reist alene og valgt fl pendle til familien sørpå i helgene. 
Som begrunnelse for at ikke ektefelle og barn flytter med nordover, 
pekes det på mangel på barnehageplasser og manglende arbeids
plasser for kvinner. 
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Sosiale relasjoner 
Et sentralt innslag i 17-maifeiringen på Bardufoss er bekransningen 
av bautaen over oberst Ole Reistad. En person som har fått en helt 
spesiell plass i lokalbefolkningens bevissthet og som er den militær 
som vel uten tvil har betydd mest for utviklingen av det sivil
militære samarbeid i Indre Troms. 

Som sjef for Luftkommando Nord tok han etter sin ankomst til 
Bardufoss i 1945 umiddelbart kontakt med det sivile samfunn og 
klarte å gi en hjelpende hånd til befolkningen i nord i det første 
vanskelige etterkrigsåret. 

"Mange \'Ilr del, fra de yttersle skjær og hell inn på vidda, som neppe 
hadde greid ti klore seg fasl der oppe vimeren over delførsle årel, III,is ikke 
Reistad resolull og lIIen nølen hadde giu lilla/else li! frigivelse av alle de 
lUsener av flyplassplanker som lå på Banak, Alla og andre sleder, og 
dermed gitt folk midler fil provisoriske hus så de berget seg gjenliom en 
hard vimel: I Kaulokeino varfolk ulenlelefonforbindelse eUer allyskerne 
hadde ødelagl linjene. Reistad gav ordre om å opp reile ell radiostasjon 
der så folk kunne få giulivslegn fra seg i lilfelle noe skulle hende. Når de 
Illanglende kommunika:ijollsmidler i den førsle liden skaple nØdssiluasjo
ncr, satte hall inn mililærfly. Alle, uansell polilisk parti og melling nordpå, 
var enstemmige i sine uttalelser at uten Reis/ads hjelp ville gjenreisingen 
bliu jiJrsinkel i månedel: Han arbeidel seg slik inn i hele folkels bevisslhel 
at Bardufoss, Reistad og Luflkommando Nord alllid ble nevnl i samme 
åndedrag».//5 

Reistad ble av mange betraktet som en offiser som var vel så 
engasjert i det sivile samfunn som det militære. Han reiste rundt og 
holdt foredrag, i husmorforeninger på Senja og i sanitetsforeninger i 
Målselv. Han fikk bygget hytter som ble populære utfartsmål for 
både den militære og sivile befolkningen. Han deltok også i 
utviklingen av selve gamisonsbyen, og tok initiativ til bygging av 
hotell og yrkesskole. 

"Han hadde en egen eVlle lil li få folk i lale, og fikk eller hvert i gang el 
uvurderlig samarbeid med bygdas befolkning ... Dette var med på il Illvikle 
goodwill for Luftforsvarels lilsledeværelse i områdel, og forholdel 
mililær/sivi!samjillln ble etter hvert del aller besle»."6 

En rekke leieavtaler som ble inngått mellom Forsvaret og det sivile 
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samfunn. viser at man hadde gjensidig nytte av å samarbeide. Det 
kunne dreie seg om leie av maskiner og utstyr, bygninger, musikk
instrumenter m.m., arealdisponering og lagerplass og leveranse av 
matvarer og brensel. 

«Flyvåpenet kom til il prege samfunnet etter krigen, og Ole 
Reistad sørget for en fantastisk integrering. Det var ett samfunn», 
minnes samferdselsminister William Engseth. 1I7 

"Så skal mOll ikke se bort Ji'a at Flyvåpenet var utrolig populært. Al/e var 
stolte over Flyvåpenet som kom hjern, noe som hang sammen med my tell 
om de norske spitfireflygel'lle som skjøt Il ed kolossalt med tyske fly. Ellten 
det var sant eller ikke, men disse flygeridolene kom til Bardufoss med sille 
spitfire og bygget opp Luftkommando Nord. En god del av dem som 
hadde sittet i fangenskap på Bardufoss og de som hadde oppholdt seg i 
Sverige /mder krigeIl og som hørte ti/lokalsamfunnet. kom dif og fikk seg 
arbeid i F'mw/ret. Mange av dem har slått seg ned og sammen med 
etterkommere og slekt dOllIler de i dag grullnstammell i Bardufoss 
befolkning i dag. Til langt opp i 60-årene var samfullnet preget av ell 
veldig stabilitet. folk ble der i årevis». 

forteller Engseth,l18 og peker på at Forsvaret var preget av to 
forhold: Det knyttet til seg folk gjennom arbeidskraft, og folk ble. 
Det skyldtes etter Engseths mening at det ble skapt et godt miljø, at 
folk trivdes og at de ble gitt muligheter. Det var trygge arbeids
plasser og svært mange var som nevnt rekruttert nettopp fra 
lokalsamfunnet. 

William Engseth mener at man også på mange måter fikk 
følelsen av at det utviklet det seg et kosmopolitisk miljø på Bardu
foss. og dette inntrykket deles av førsteamanuensis Svein Lorentz 
Dahl ved Historisk institutt, Universitetet i Trondheim, som minnes 
fra oppveksten i Rossfjord i Troms, hvordan han sammen med 
andre ungdommer ofte drog inn til Bardufoss, kjøpte engelske 
aviser og satte seg på flyplasskafeen og sugde inn inntrykkene og 
følelsene fra en spennende verden utenfor. 1I9 

"Det surret i alle slags dialekter. Et fantastisk integrert samfullll hvor al/e 
kjeme hveralldre. Seilere kom Luftvcl'llartilleriet og Brigaden. det ble 
større, men også i lang tid framover var gamisollsbycll kjennetegnet al' at 
det var el samfunn som VQr « upp to date». Kravene som stilles var store. 
Del kom folk fra forskjellige miljØer som førte til at samfunl/et lå lallgt 
framme Ilår det gjaldt sen'ice og kull1m>. J 20 
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Det er etter manges l2l mening et klart skille i tid når det gjelder 
utviklingen av de militæres sosiale - og som vi senere også skal se, 
politiske og kulturelle - integrering. Mye tyder på at det nye beord
ringssystemet som kom i 70-åra, førte til større og oftere utskift
inger av befal og offiserer, og dermed også til et mer ustabilt miljø. I 
tillegg har vi også fått en klar tendens i de senere år til at ektefeller 
og barn ikke følger med på mannens/farens beordring i like stor 
grad som før. Det henger nok bl.a. sammen med at «befalsfruene» i 
likhet med kvinner forøvrig, i langt større grad har en yrkesutdan
ning som de ønsker å praktisere. Det er ikke lenger tilfredsstillende 
å bare «bli med på flyttelasset», hvis de ikke samtidig kan få en 
meningsfylt jobb i garnisonsbyen; en jobb der kolleger kanskje også 
gjorde det lettere for mannen å bli kjent med representanter for den 
sivile befolkning. Når vi da i tillegg vet hvor stor rolle barna spiller 
også for foreldrenes sosialiseringsprosess, hvordan foreldre gjen
nom deltakelse i skole og fritidsaktiviteter, foreldrelag og møter, 
dugnad og plikter i idrettslag, musikkorps og andre organisasjoner 
skaper kontakt med andre og blir en del av miljøet, så er det klart at 
fraværet av barna for de flestes tilfelle fører til at det tar lengre tid 11 
bli kjent på det nye beordringsstedet. 

Beordringssystemet omfatter omkring 80 prosent av Brigadens 
folk. Det førte til at 75 prosent av alt befal i Brig N. og Troms 
landforsvar (TLF) ble skiftet ut i 1988. Det samme antall ventes å 
skiftes ut i 1989. I følge systemet er stabsoffiserstillingene fra major 
og oppover begrenset i tid fra 2 til4 år. Det lengste man kan sitte er 
5 år. A v 17 stabsoffiserstillinger i Brig N og TLF er det bare 3 som 
ikke er fastsatt i tid. Ved avdelingene er alle stabsoffiserstillinger 
stadfestet i tid. Kompanisjefstillingene er begrenset til 2 år. Ved 
oppnådd majors grad er man ferdig med beordringssystemet, men 
går da over på tidsbegrensede stillinger, med noen få unntak. De 
samme beordringsregler gjelder for Luftforsvaret, men her er det 
likevel flere stillinger som ikke er fastsatt i tid. Først og fremst 
gjelder det teknisk personell. 

«Den stadige utskijiingen fører til at du nesten kan karakterisere Forsvaret 
som el samfullll i samfunnet her i Indre Troms». J 22 

«Forsvaret har bygd en mur rundt seg, og det skyldes beordrings
systemet. Men det har vært mur på begge sidef».123 «Det gamle 
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sterke bandet mellom forsvarets folk og lokalsamfunnet er ikke 
riktig så tett som det var føn>, hevder Engseth, som trekker fram to 
årsaksforhold: Garnisonsbyen Bardufoss er blitt mye større og det 
nye beordringssystemet, som også etter Engseths mening har ført til 
at befalet ikke får samme fotfeste, ikke identifiserer seg med de 
problemer som er i lokalsamfunnet og dermed har ført til en 
svekkelse av de sosiale båndene til lokalsamfunnet. 

«Befalet bor på Illessel; drar ned når de har 'janse og besøker familien 
som velger å bo sørpå. Dette fører til at de ikke får den sosiale nærhet, det 
blir mer to Slatel; to befolkningsgruppen>.124 

Både William Engseth og tidligere forsvarssjef Sverre Hamre er av 
den mening at ettersom Luftforsvaret har tlere av sitt personell 
knyttet til lange kontraktstider - helikoptertlygere blir som regel i 
minst 6 år, og det er stasjonert to helikopterskvadroner på 
Bardufoss - så integreres denne etatens befal og offiserer lettere enn 
Hærens med sine langt hyppigere utskiftinger. I jubileumsåret 1981 
til Luftforsvarets 339 skvadron på Bardufoss, ble da også forholdet 
til sivilbefolkningen viet sentral oppmerksomhet og karakterisert 
som meget godt. 

Ole Reistad bidrog til utviklingen aven positiv sameksistens 
mellom Luftforsvaret og sivilsamfunnet. Brigadens etablering og 
utbygging i 19S0-åra betydde en kraftig økning av det militære 
innslag i distriktet. Hvordan reagerte sivilbefolkningen på det nye 
innslaget? A v de som opplevde denne tiden på nært hold, er det 
flere som peker på at Luftforsvaret så og si hadde ryddet mental 
veg. Sivilbefolkningen var blitt vant med Forsvaret. 

.deg oppfattet det slik at BrigadeIlS store utbygging i 50-åra skapte en 
Klondyke-stemning. Sal/lIllen med j/yplassutbyggillga og kraftutbygginga 
på Fossmoen skapte dette en aktivitet sOll1jeg ikke oppfattet at noen synes 
var uheldig. Bøndene la ned gårdsbrukene og kjøpte seg lastebiler ellerfikk 
jobber i Forsvaret», 

sier Engseth. 125 Det er likevel ting som tyder på at det i alle fall tok 
en tid før Brigaden ble integrert i lokalsamfunnet. « Det tok sin tid 
før Brigaden ble absorbert. Man betraktet ikke i begynnelsen 
Brigaden på samme måten som Flyvåpenet, at det tilhørte oss 
sjøl».126 
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På spørsmål om enkeltpersoners og etaters holdninger og reak
sjoner, i den grad intervjuobjektene er i stand til å gjengi disse 
noenlunde korrekt, kommer det fram flere interessante synspunkt. 
Enkelte gir uttrykk for at politikerne i 50-åra generelt var mer 
skeptisk til forsvaret enn folk flest, men at denne skepsis fra 
politikerhold etterhvert ga seg. En skepsis som enkelte mener helst 
bunnet i frykt for at skog- og jordbruksbygda Målselv skulle bli 
rasert. General Sverre Hamre, som sammen med general Leif 
Crawford Rolstad representerte brigadeledelsen i 1953, og som 
senere ble forsvarssjef, forteller at de i den første kontakt med de 
lokale politiske myndigheter ble møtt med stor skepsis. 

{(Der var nok de som reagerte positivt, men der var nok ell ikke ubetydelig 
del av både innbyggerne og politikerne som \'Gr skeptisk til dette. Dels 
fordi at de mr litt usikker på soliditeten på det SOIll kom inn, "Kor lenge 
blir dokken>. Og det andre naturligvis at det var et fremmedelemem, som 
de nok fant at de ville ha vanskelig for å kontrollere ... » Men det er ingen 
tvil om at etler hvert som de så al problemene ikke ble så store som de 
hadde innbilt seg og så aktiviteten og fordelene ble innstillingen Ulen tvil 
bedre». 127 

Men bondens direkte møte med de bol de soldater kunne nok arte 
seg mere positivt i 1950-og 60-åra, enn senere. 

,Næmlgod il bruk vedsjåen våres istedenfor cl sett opp telt, og kom inn og 
hør ønskekonserten», var visstnok ingen uvanlig hi/sen til soldaten på 
~~ve/se. «Da kunne vi jo /lesten slå oss ned hvor vi ville og gjøre hva vi ville 
og det mr nesten ikke annet enll godord cl få av sivilbefolkningelI. Vi ble 
godtmotlatt og innbudt på kaffe og vafler og bløtkake og det som bedre 
var»,128 

Og kanskje illustreres dette av følgende: 4. juli 1953 lot Luftvern
artillerigruppe Nord-Norge trykke en kunngjøring i avisa Tromsø, 
hvor de i forbindelse med fellesøvelsen «Barbara VI», opplyser at 
mindre geriljastyrker vil operere mot Luftvernartilleriets avdelinger 
og poengterer at et effektivt forsvar mot slike styrker krever et 
intimt samarbeid mellom militære myndigheter og sivilbefolknin
gen. Sivile bes derfor melde fra hvis de oppdager geriljavirksomhet. 

I~Mell kanskje noe al' godviljen som var er bUa b0l1e ... Det er himmelvid 
forskjell på hvordall Forsvaret ble mottall frajeg begyl1le for 30 år sidelI 
og til nå. Ikke av folk fra sel1lmm kanskje, /Ilen blaIlI folk fra daielI er 
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holdningen al vel, vel, For,svaret må vel ~'ære der, men det er best å holde 
dcm lill på avstand. Det opphwr man når man ~øl prØl'er Il komme inn i 
samfunnet som ellkeltpersolV1,/29 

Ellers er det flere som understreker inntrykket av at det har vært 
overraskende lite kritikk mot Forsvaret, og som forklarer dette med 
at det er blitt en del av folks hverdag som man aksepterer. Avhen
gigheten av Forsvaret som arbeidsplass trekkes av flere fram som 
en viktig forklaring. «Selv bøndene vet at deres eksistens ville være 
truet uten Forsvaret, som avtar deres produkter m.m.», sier Eng
seth. \3Q 

De konflikter som oppstod mellom Forsvaret og Målselv 
kommune og hvor det har vært tilløp til heftige diskusjoner har i 
hovedsak dreid seg om sky te- og øvelsesfelt. 

,<Og det har I'æn knyttet lil vansker med Il få Forsvarellil å kanlegge sill 
beho\', De bruker salamimetodell, og det har del vært reagen mol ganske 
kraftig. Man må komme mcd planer så man vel hva man slIakker om. Vi 
vil ha oversikt, hva har de tenkt seg å ta av?»131 

Det oppstod konflikt om Kampenområdet, som Forsvaret ønsket til 
øvelsesområde, men som ble betraktet som det flotteste utfarts
området for tre-fire kommuner. Forsvaret måtte som tidligere nevnt 
skrinlegge disse planene. 

((Men samtidig som vi (kommunestyret) sa nei til bJ1lk av dette området, så 
cr del ell aksepl hos all folk der oppe at skal Forsvarelligge der så må de 
ha muligheler for å IreIle. Man peker på allemaliver. Del har aldri værl 
slik al man bare har nøyd seg med cl si nei. Del har vært slik al oke~ vi sier 
nei her, men vi må åpne Gildre muligheter jol' Forsvaret til å trene, Det 
merkelig er at del har væn ell disku~oll som har gåll på at lIlan kunne 
være mot Forsvaret og mot NATO så mye som helst, men ikke mot 
Forsvaret på Bardufoss»,132 

Politiske relasjoner 
En studie av befalets og offiserenes engasjement i garnisonsbyens 
lokalpolitiske arbeid, viser seg å bringe fram mange interessante 
(og overraskende) trekk. Der er særlig tre påstander som umiddel
bart trekkes fram når man bringer temaet på bane: Den ene er at de 
fleste militære engasjerte seg i det lokale Høyre-parti. Den andre er 

99 



at de militæres lokalpolitiske engasjement ble kraftig svekket som 
en følge av at beordringssystemet ble utvidet. Den tredje påstanden 
er at befal og offiserer som ønsket å ta del i lokalpolitisk arbeid, ble 
møtt med skepsis og mer betraktet som representanter for Forsvaret 
enn som representanter for sitt parti. Det er forsåvidt også inter
essant at man får motstridende synspunkter fra dem som selv har 
vært lokalpolitiske aktører. Men det gjelder spørsmålene om hvor
vidt det var Høyre eller Arbeiderpartiet som fikk størst tilsig av 
militære og om disse først og fremst ble betraktet som represen
tanter for Forsvaret. De aller fleste er enige om at man fikk en klar 
negativ utvikling i de militæres lokalpolitiske engasjement etter 
utvidelsen av beordringssystemet. 

Teller vi opp de militære yrkestitlene på valglistene og i kom
munestyrene i Målselv, kan vi sette opp følgende tabell: 

Valgliste 
Komm.styre 

1971 

15 
3 

1975 

16 
5 

1979 

17 
3 

1983 

II 
3 

1987 

14 
2 

Nå er ikke det at man står på en valgliste noe entydig uttrykk for 
politisk engasjement. r den grad de militære engasjerer seg i lokalt 
partipolitisk arbeid, så blir de nok høyst sannsynlig ført opp på 
partiets valgliste, men det betyr selvsagt ikke at man uten videre 
kan trekke den motsatte konklusjon, nemlig at alle militære som 
står oppført på valglistene er politisk aktive. 

r følge tabellen var det omtrent like mange militære yrkestitler på 
valglistene i 1987 som i 1971. Og det satt omtrent like mange befal 
og offiserer i kommunestyret i disse to årene. Så vil kanskje noen si 
at selv om det er like mange militære på valglistene i 1987 som i 
1971, så er det fordi det er de fastboende befal og offiserer som går 
igjen. Men det stemmer i så fall ikke helt. Ved listene for 1975-
valget var 75 prosent av de militære nye navn i forhold til valg
listene i 1971. I 1979 var 65 prosent nye, i 1983 var 45,5 prosent 
nye og i 1987 var 64,3 prosent nye navn. Det har m.a.o.vært ført 
opp et betydelig antall nye militære navn ved hvert valg. 

Legger vi sammen alle valglistene i hvert av valgårene fra 1971, 
og ser på hvilke plasser befal og offiserer innehar på disse listene, 
kommer det fram følgende interessante utvikling: 
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All/al/mili/ære yrkes/itler på valglis/elles lO første plasser: 

År! Antall 
1971 1975 1979 1983 1987 

Nr 
2 2 
3 
4 
5 
6 2 
7 2 
8 
9 

10 

Sum 7 5 2 

På de 10 første plassene var det altså ført opp 7 militære i 1971, 
mot bare 2 i 1987. Og hverken Arbeiderpartiet eller Høyre - de to 
største partiene i Målselv - har hatt militære på de 10 første plas
sene fra og med valget i 1979. Til sammenligning hadde Arbeider
partiet i 1975 en offiser på l.plass, og Senterpartiet - kommunens 
tredje største parti - hadde en offiser på 2.plass og en på 3.plass. Og 
i 1971 har Arbeiderpartiet en militær på 2.plass, Høyre en på 
l.plass og Senterpartiet en på 2.plass. Dette innebar da også at 
offiserer fikk sentrale, politiske posisjoner. I 1971 fikk Målselv 
således en offiser fra brigaden som ordfører, og i perioden 1967 til-
71 var sågar både ordfører og varaordfører offiserer. Med andre ord 
ble de militære sterkt synliggjort i politikken, og folks oppfatning av 
hvor aktive befal og offiserer er og har vært i lokalpolitisk arbeid 
avhenger nok mye av denne synliggjøringen. Og i Bardu ble de på 
denne måten i aller høyeste grad synliggjort allerede så tidlig som i 
1955. Ved kommunevalget dette år ble offiserer ført opp på 
førsteplass både på Høyres og Arbeiderpartiets liste. I tillegg hadde 
Arbeiderpatiet også en offiser på 3.plass, foruten at Bondepartiet og 
Venstres fellesliste hadde en offiser på 2. plass. 

For Bardus vedkommende kan vi sette opp følgende skjematiske 
utvikling: 
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Antall militære yrkestitler på valglistene: 

1967 1979 1983 1987 
VALGLISTE 17 6 Il 6 

Antall militære yrkestitler på de 10 første plasseIle: 

1967 1979 1983 1987 

NR 2 :2 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

SUM 7 2 4 2 

I 1979 toppet en major Høyres valgliste og en kaptein Arbeider
partiets liste i Bardu. I 1987 er det kun på Høyres valgliste at vi 
finner militære yrkestitler - en kaptein og en major på henholdsvis 
3. og 6. plass. I alle disse fire valgårene er det Høyre som fører opp 
flest militære på sine valglistene. Det samme gjør seg gjeldende i 
nabokommunen Målselv. I 1967 finner vi sågar hele 10 militære 
blant de 31 oppførte kandidatene på Høyres liste i Bardu. 

Det er sannsynligvis ikke slik som mange tror, at de fleste mili
tære som tok del i lokalpolitisk arbeid var Høyrefolk. Andselv 
Arbeiderungdomslag var det største arbeiderungdomslaget i fylket 
en periode, og det skyldes nok at det var mye Forsvarets folk blant 
medlemmene. Også på Setermoen økte tilstrømningen av befal til 
arbeiderpartilaget. Men det er viktig å merke seg at det var de 
befalsutdannede sersjanter, fenriker, løytnanter og kapteiner som 
søkte til Arbeiderpartiet. De som naturlig sognet til Høyre, var de 
krigsskoleutdannede 2-årsbeordrede, som på grunn av den korte 
tiden de var stasjonert ved garnisonene, ikke fant bryet verd å sette 
seg inn i og engasjere seg i de lokalpolitiske spørsmål. 
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"De j7este offiserer SOlli represemene AP, var rekrutten fra Nord-Norge, 
fra SlIiå ,tildels fattigslige lliiljøer og hadde en sosialdemokratisk holdning. 
Vi søkte Forn-aret ikke av ideologiske grunner, mell fordi vi ikke hadde 
penger ti/noen llllnenllfdallJ1ing. Forsvaret var en enkel vei å gå og skaffet 
oss et lIygt levebrød. De SO/ll satt for HØyre var sør-norske gutter med 
høyere utdanning. I store trekk kan du si at det var slib.'.!.! 

Ble så befal og offiserer som tok del i det lokalpolitiske arbeid sett 
på som likeverdige partipolitikere? Det er vanskelig å gi et entydig 
svar på spørsmålet. Det vi vet, er at enkelte av de lokalpolitisk 
aktive offiserer og befal har en klar oppfatning av at de i stor grad 
ble sett på som Forsvarets representanter, og at dette også kom til 
uttrykk i uttalelser som at «Du skal vel forfekte militære synspunk
ter, du som kommer fra Forsvaret».134 

Men vi vet også at flere mener dette er å feiltolke slike reak
sjoner. 

,deg tror det kan mi401:vtås. Det er en del misunnelse mot politikere fra 
Bardufoss. Ikke fordi de er offiserer, men det har å gjøre /lied periferi -
sellll'll/ll. Det er klart at når en Øverbygding skal stryke en fra Bardufo,,; 
så er det kanskje lettere ti begynne med offiserer. De kjenner man ikke og 
derfor er det lellere ti stryke denl», 

mener tidligere kaptein, Arne Høeg, som kom med i kommunal
politisk arbeid så tidlig som i 1951. Det er uttrykk for en konflikt 
mellom «den siste innbygger» og periferi, hevder flere av intervju
objektene. Konflikten er forøvrig velkjent fra flere kommuner, 
og har bl.a. kommet til uttrykk ved kommunestyrevalg, hvor 
«sentrumsnavn» er blitt utsatt for tildels hard medfart av velgere fra 
periferien. 

Major Peder Aasen, som kom til Bardufoss i 1958 og helt fra 
starten har deltatt aktivt i det kulturelle og politiske liv, representert 
Venstre i kommunestyret en periode på 1960-tallet, og av flere 
beskrevet som en viktig ressursperson for lokalsamfunnet, gir 
likevel uttrykk for at han i begynnelsen følte at han ble sett på som 
et fremmedelement i politikken. «Når jeg stilte meg til valg for 
kommunestyret, merket jeg at den responsen jeg hadde i laget ikke 
forplantet seg ut til bygda. Jeg ble strøket fordi jeg ikke tilhørte 
bygda. Strykningene sto ikke i forhold til responsen jeg hadde i 
laget».135 Det er likevel ikke slik at man ikke blir godtatt, men det 
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går litt seinere,hevder Aasen, og mener at det går lettere for en 
lærer eller lege å melde seg på i lokalpolitikken. 

«Du får en mistanke om at ve4 ve4 du skal vel presse på oss mililær
samfunner. Selv O/n jeg ikke srilre med milirærsynspunkl i del hele lall. Jeg 
var oppvokst og infisert av venslrelradisjonen mndl Romsdal Budslikk"", 

sier Aasen, og forteller at flere militære har reagert på at de mere 
oppfattes som representant for Forsvaret enn for partiet. En opp
fatning som også bekreftes av enkelte «sivile» politikere. Håkon 
Hjemly, som kom med i lokalpolitikken for Arbeiderpartiet i 
Målselv allerede i 1946, og som har hele 7 perioder bak seg i 
kommunestyret, mener at forklaringen ligger i at de satte fram 
stedskrav til fordel for garnisonsbyen, og at enkelte oppfattet det 
slik at Forsvaret sto bak disse kravene. 

Lokalavisenes referater og leserinnlegg i 1950-årene av sentrale 
representanter for den militære og lokalpolitiske ledelse, og senere 
intervju, gir tydelig tilkjenne at møtet mellom de to etatene til tider 
nok kunne være noe anstrengt. «Vi møtte nok skepsis i kom
munestyret. Og der var nok de som lurte på «Kor mykje vi sku 
legge oss opp i?», minnes general Sverre Hamre fra sin tid som 
stabssjef ved Brig N.136 Spørsmålet om selvråderett og graden av 
innflytelse over Forsvarets gjøren og laden opptok mange. 

«Del er klart al de ville jo gjeme ha noe de skulle ha sagl oveifor oss når 
del gjaldl forlegninger og hvordan vi skulle drive m.m. Mens vi på vår side 
ikke hadde noen intensjon Olll å la kommuneslyrene styre vår orga
llisa~01V>. 

forteller Hamre. Men hadde Forsvaret i disse årene på sin side en 
intensjon om å presse de kommunale myndigheter? Det var det 
mange som mente, og som begrunnet sitt syn med å peke på 
hvordan Forsvaret fremmet etatens syn i en rekke lokalpolitiske 
spørsmål. General Lindback -Larsen skapte adskillig rabalder ved 
et par anledninger i 1955 hvor han kritiserte Målselv kommune for 
ikke å ha 

« ... noen imeresse av å slØlle sin slØrsle skallekilde ... De militære skaller 
og de mililære slemmesedIer er ikke dekkel av noen lilsvarende innflyIelse 
på slyre og stell», 
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uttalte han,137 og erklærte at Målselv kommunes utnyttelse av den 
inntektskilden de militære forlegninger representerte ikke var og 
heller ikke kunne bli rasjonell fordi kommunen ikke hadde noen 
hovedinteresse felles med sin beste inntektskilde - tvert i mot. 
Generalen dristet seg til og med frampå med et forslag om å slå 
sammen garnisonskommunene øverbygd, Målselv og Bardu til en 
storkommune. En utilbørlig militær innblanding i lokalpolitiske 
forhold etter fleres oppfatning. Uttalelsen skapte da også adskillig 
turbulens, som blant annet kom til uttrykk i avisene gjennom både 
illsinte leserinnlegg og mer forsiktige redaksjonelle kommentarer. 

«[ generalens ungdom kUllne muligens en stor mann ta et kommunestyre i 
Ilakkell, eller sågar sørge for at det kom slike folk illll i kommullestyret ot 
hall slett ikke behøvde å ta dem i nakkeIl, - de bøyet seg helt <<frivillig!>. 
Mell generalelI må vel ha lagt merke til at det er skjedd ell god del her i 
lalldet siden han var ungdom ?», 

skriver en arg innsender. 138 Lindbiick -Larsen klarte også samme år 
å erte på seg forretningsstanden på Bardufoss ved sin kritikk av det 
han karakteriserte som mindreverdig bebyggelse som var grodd 
opp rundt Bardufoss, og gjennom å erklære at man kunne vente 
atskillige utglidninger hvis ikke fQrretnings- og kafemiljøet rykket 
opp på et ganske annet nivå enn det daværende. På stedets kafeer 
var det dog ikke tillatt å servere alkohol. Det var det derimot i de 
militære befalsmesser, og dit kunne sivile bli invitert og påspandert 
(ikke kjøpe selv) drinker. Denne ordningen kom til å bli et strids
spørsmål i mange år. De kommunale myndigheter ønsket ikke at 
ordningen skulle vare ved, og etter press fikk de Forsvaret med på å 
skjerpe inn på muligheten til å invitere sivile gjester. Noen 
lovhjemmel til å gripe inn fant ikke politimyndighetene at de hadde. 

Enkelte representanter for militærmakten gir i ettertid utrykk for 
en følelse av at de kunne bli sett på som en gjøkunge som var i ferd 
med å rive opp myndigheten til dem som hittil hadde hatt den. 

«Og vi la oss kanskje opp i tillg som vi ikke skulle lagt oss opp i Om 
hvorvidt distriktslegeboligen skulle bygges på Storstein Iles eller i Storfjord. 
A v en e/ler ollnen idiotisk gnlllll kom vi til å legge oss opp i stedsvalget og 
gikk illn for Storsteillnes!>, 

forteller Sverre Hamre. I 39 
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Kulturelle relasjoner 
Setennoen (2.200 innb.) er landets største garnison. Med sine 400 
befal og 250 sivilt ansatte, er Forsvaret den klart største arbeids
plassen i Bardu. Innslaget av Forsvaret er så stort at forholdstallet 
mellom sivilperson og miltærperson på Setennoen er ca. I til I 
(inkludert soldatene). Som Målselv har også Bardu en meget stor 
flytteaktivitet sammenlignet med fylket forøvrig. I 1981 var 16,9 
prosent av Bardus befolkning og 18,8 prosent av Målselvs 
befolkning på flyttefot, mens det i fylket som helhet lå på 9,9 
prosent. Forsvaret hadde selvsagt tidlig behov for å etablere egne 
kulturtiltak som velferds0eneste, idrettsaktivitet og feltprestkorps 
m.m., men det meldte seg ganske fort et behov for å samordne 
kulturtilbudene med det sivile samfunn. 

Allerede i 1960 inngikk Brig N. og Bardu kommune en sam
arbeidsavtale om bibliotektjenesten, og et fellesbibliotek ble etab
lert med lokaler i Velferdsbygget på Setermoen. I bibliotek st yret 
sitter representanter fra den kommunale og militære etat, og den 
daglige drift ledes aven kommunalt ansatt og lønnet bibliotekar. 
Erfaringene med dette samarbeidet er meget gode. 

Fra 1961 har den militære kino på Setermoen vært drevet som 
offentlig kino med adgang for sivilbefolkningen. Avtale mellom 
kommunen og Forsvaret ble inngått, og ordningen fungerte 
tilfredsstillende helt fra til 1976, da avtalen opphørte på grunn av 
uenighet om fordelingen av driftsutgiftene. I samarbeid med Bardu 
kulturstyre har det årlig vært arrangert 5 -6 konserter, teaterbesøk 
o.l., hvor Kulturstyret har støttet foretaket økonomisk og hvor 
Forsvaret har stilt lokaler. Velferdstjenesten formidler dansemusikk 
til lag og organisasjoner og blir sett på som et verdifullt bidrag til 
det sivil-militære samarbeidet, ikke minst fordi det skaper «good
wil'" for Forsvaret. Bardu kirke benyttes også som garnisonskirke, 
og det er et meget godt samarbeid mellom sognepresten og felt
prestene om bl.a. gudstjenestene. 

Helt fra opprettelsen av Forsvarets avdelinger i Bardu, har det 
militære ytet et stort bidrag til idretten i form av preparering av 
løyper og avvikling av større arrangement. Innen de ulike idretts
greiner er det et forholdsvis stort innslag av befal og befalsfamilier 
som aktive utøvere, trenere og administratorer. 
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«Det er skapt en verdifull og god komakt Fom'aref - det sivile samfunll 
gjennom befalet og deres familiers aktive innsats i idrettslagef».NO 

Likevel har det fra idrettslagets side vært ønskelig med et mer 
formelt samarbeide for å bevare kontinuiteten. For å få større 
klarhet over Forsvarets og sivilsamfunnets aktiviteter og dermed 
legge grunnlaget for et mer organisert samarbeid, ble det i regi av 
Forsvarsdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementet 
arrangert to konferanser, en i Tromsø i 1977 og en i Kristiansand i 
1978. I møte 24.-25. august 1978 mellom Forsvarsdepartementet, 
Kirke- og undervisningsdepartementet, Bardu og Målselv kom
mune og Forsvaret i de to kommunene ble det inngått en avtale om 
et prøveprosjekt i 3 år om et kultursamarbeid i lokalmiljøet. 
Tilsvarende prosjekt ble også startet opp i andre garnisonsbyer. Det 
ble oppnevnt prosjektgrupper både i Bardu og Målselv, bestående 
av representanter for militære og kommunale myndigheter og 
oppnevnt prosjektleder. Målet for prosjektet skulle være å finne 
fram til samarbeidsmodeller og -avtaler som kunne styrke kommu
nikasjonen mellom Forsvarets avdelinger og de sivile myndigheter 
med sikte på felles kulturplanlegging og best mulig utnyttelse av de 
samlede ressurser lokalt. 

Som en overbygning over de to prosjektgruppene i Målselv og 
Bardu ble det oppnevnt en felles referansegruppe bestående av 
ordførerne, formenn for prosjektene, sjef for Troms Landforsvar 
(TLF), sjef for Brig N, 2 representanter fra det felles kulturutvalg 
FD/KUD og prosjektledere. Som formann for referansegruppa ble 
valgt ordføreren Bardu. 

I erfaringene, som foreligger i trykte prosjektrapporter, pekes det 
på at mange av tiltakene som ble satt ut i livet under prosjekt
perioden har fylt enkelte tomrom som det manglet initiativtakere 
til, at arbeidet har «vare gangleg og positivt for eit betre høve 
mellom dei sivile og dei militære»,141 og at det i seg sjøl er av verdi 
at det finnes et formelt kontaktorgan for sivile og militære der de 
kan møtes for å diskutere aktuelle problem på kulturfronten. 

"Uten ein slik formalisert kommunika~on vil det lell bli til at partane sitt 
og I'entar på at den andre skal gjere noko». 

Det pekes på at ved å finne fram til en forbindelse mellom det sivile 
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organisasjonsapparat og Forsvarets kulturorganisasjon, vil en 
<c .. framfor alt tjene Forsvarets personell og et sivilsamfunn slik at 
Forsvaret ikke blir en stat i Staten.» l rapporten understreker 
prosjektgruppa at dette er et arbeid som ikke er gjort « over natta». 
Særlig fordi Forsvaret fra sivilt hold ofte blir betraktet som en 
«vanskelig» samarbeidspartner, kanskje bl.a. på grunn av de mili
tære sikkerhetsrutiner og den hierarkiske oppbygging i Forsvaret, 
som hindrer hurtige og improviserte løsninger som ofte vil være 
nødvendig. Beordringssystemet oppfattes også av de sivile som et 
hinder for kontinuerlig samarbeid. Av garnisonsledelsen på Seter
moen pekes det på at noe av det viktigste resultat ved prøveprosjek
tet var aLen hadde begynt å tenke samarbeid i nye baner istedenfor 
som det tidligere hadde vært tendenser til, «å grave seg ned mellom 
sine fire vegger». 

«Etter hvert har det dannet seg en holdningsendring hvor en mer har 
begynt å tenke samarbeid Det har blitt mer forståelse for at nær kontakt, 
infonnasjon og samarbeid er grunnlaget og avgjørende for å fjerne 
kl/nstige, unødvendige og uØnskede skiller mellom de som er i komml/nen 
for cl tjenestegjøre i Forsvaret og de som bor der fast», 

skriver prosjektgruppa. A v de enkelttiltak som gruppa fikk i stand, 
pekes det på at spesielt oppnevningen av underutvalg som samord
ningsutvalget for voksenopplæringen i Bardu og samarbeidsutval
get idrettslag - skytterlag og Forsvaret har virket i positiv retning 
for det sivil-militære samarbeidet. Modellen med prosjektgruppe og 
prosjektleder som Bardu valgte, fortsatte ikke etter 1982, men man 
vurderer nå å starte opp arbeidet igjen. 

l Målselv fortsatte derimot samarbeidsutvalget å fungere, og man 
har nå planer om å utvide gruppa med flere representanter fra 
kommunen. Målselv er i dag eneste garnisonskommune hvor det 
foregår et planmessig arbeid i et eget organ. Ved siden av 4 faste 
møter i året i samarbeidsutvalget, har kultursjefen jevnlige møter 
med representanter for Forsvaret. «Vi har både fått et mere 
formalisert og intimt samarbeid etterhvert, og en god dialog».142 

l sine erfaringer fra prøveprosjektet i Målselv, understrekes det 
meget sterkt at Målselv med sine store militærgarnisoner er i en 
særstilling i forhold til andre kommuner, og at kulturmidlene derfor 
ikke må baseres på folkeregisterets talloppgaver, men også må 
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beregnes ut fra « ... antall hoder som årlig er fast stasjonert i 
kommunen».143 

Innenfor en rekke ulike kulturaktiviteter har det vært et sivilt
militært samarbeid - av ulik styrke. Organisasjoner og institusjoner 
har i mange tilfeller hatt stor nytte av de militære ressurser - både 
menneskelige og tekniske. Regelverk har imidlertid hindret en 
bedre utnyttelse av materiellet, og mobiliteten blant forsvars
personell og deres familier har satt visse grenser for kultursam
arbeidet. 

Som i Bardu, har det også i Målselv vært samarbeid mellom 
Forsvaret og idrettslagene når det gjelder bygging og drift av 
idrettsanlegg og avvikling av større arrangement. Det er likevel 
flere som peker på at Forsvaret i lang tid var for lite opptatt av å 
samordne ressursene når det gjaldt investeringer i kultur- og 
idrettsanlegg. <<I en lang periode har det vært slik at når Forsvaret 
skal gjøre noe, så skal de gjøre det for seg sjøh>, hevdet en tidligere 
idrettsoffiser og lokalpolitiker. 144 

Av sentrale kulturanlegg som Forsvaret først og fremst bygget 
med tanke på seg selv, men som samtidig utviklet seg til en viktig 
møteplass for sivil og militær, står velferdsbyggene, som ganske 
raskt ble viktige underholdnings- og aktivitetslokaler for hele 
«garnisonsbyen». Her kunne lokalbefolkningen foruten å se film, 
også få presentert revyer, balletter, konserter og teaterforestillinger 
av høg klasse. 

Vel så interessant som studier av samarbeidet på etatplan, er det 
å rette søkelyset mot den enkelte offisers delaktighet i det lokale 
kulturliv. I følge kultursjefen i Målselv viser en undersøkelse at 50 
prosent av det fastboende befal deltar som tillitsmenn i det frivillige 
organisasjonsliv i kommunen. Offiserer kom tidlig med i idretts
arbeidet, og flere av dem fikk sentrale leder- og tillitsverv i tillegg 
til at de var aktive utøvere og instruktører med god lederutdanning. 
Noe som bl.a. ga seg utslag i at idrettslaget på Bardufoss (BOIF) en 
periode var det lag i Nord-Norge som avga flest tillitsmenn til 
sentrale forbundsverv. Og fremdeles er de militære med i like stor 
grad som før i dette idrettslaget, ifølge personer som har fulgt 
utviklingen fra sentralt hold helt fra starten i 1948.145 

Flere nye lag og foreninger er startet etter direkte initiativ fra 
befal og offiserer. Det gjelder kanskje først og fremst slike aktivi-
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teter som ligger nært opp til militæryrket, så som dykking, flyging, 
fallskjermhopping og pistolskyting, men også mere humane 
organisasjoner som speiderbevegelse og klubber av typen bridge og 
Rotary. I tillegg har de militære befalingsmenn opp gjennom årene i 
varierende grad tatt del i det lokale sang- og musikkliv, både som 
aktive musikere og som instruktører. 
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En moderne garnisonsby blir til 

En studie av Forsvarets betydning for de strukturelle 
prosesser i et nord-norsk lokalsamfunn 

ROl/ald Nygård 

Gjennom etterkrigstidens storstilte oppbygging av garnisoner i 
Nord-Norge og aktiviteten ved disse, kom Forsvarets virksomhet til 
å influere sterkt på landsdelen og utbyggingen av den. Allerede i 
1973 utgjorde de militære utgifter i Nord-Norge 600 millioner 
kroner. Nesten 3.500 befal og vervede, vel 2.000 sivile og 7.500 
soldater fikk sin lønn fra Forsvaret, betalte skatter og avgifter og 
etterspurte varer og tienester i landsdelen. 

Det ble etablert fast stasjonerte avdelinger ved tettstedene Bardu
foss, Skjold, Setermoen, Andenes og Banak, og ved byene Bodø, 
Harstad, Kirkenes og Vardø. Både garnisonsstedene Bardufoss og 
Skjold i Målselv kommune og Setermoen i nabokommunen Bardu 
utviklet seg til økonomiske, sosiale og politiske kraftfelt og kom til 
å spille en viktig rolle i distriktets urbaniseringsprosess. Her står vi 
overfor demografiske fenomener som folkeflytting, forskyving i 
den befolkningsmessige sammensetning, spørsmål om rekruttering 
av arbeidskraft til sekundærnæringer og serviceyrker, foruten sosi
ale, kulturelle og politiske forandringer. De mest gjennomgripende 
endringer i disse lokalsamfunnene fant sted i 1960- og 1970-årene, 
i kjølvannet av Luftforsvarets og Hærens utbygging i 1 950-årene. 

Utbyggingen førte til en hurtig og kraftig økning av innbygger
tallet, både gjennom fast tilsatt personell med familie, og tilflyttede 
sivile arbeidere og søkere etter kommersiell vinning - gjennom den 
forstørrede og differensierte lokale infrastruktur som garnisonene 
skapte. Bolighus, servicebedrifter og skoler m.m. skjøt opp som 
sopp etter regnvær rundt garnisonene på Bardufoss og Skjold. 
Bardufoss fikk øket sitt folketall med nesten 75 prosent i perioden 
1960-1971, og ble i løpet av 1950- og 60 årene den viktigste 
befolkningskonsentrasjonen i kommunen, med en tredjedel av 
befolkningen i 1971 mot en fjerdedel i 1960. På andre steder i 
kommunen fikk man stagnasjon eller tilbakegang. 146 
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Garnisonstedene Bardufoss og Skjold 
Like til siste krig var det bare ett hus i det området som senere 
utviklet seg til forretningssenteret Andselv. Den øvrige bebyggelsen 
lå inne på selve flyplassområdet. Troms Skogselskap som fikk 
overdratt området etter krigen, utparselerte tomter og ga den første 
byggetillatelsen så sent som i 1948/49. Riktignok var det allerede 
da en del boliger på stedet, men det dreide seg om tyske brakker fra 
krigens dager som var tatt i bruk til boligformål. 

Heller ikke i 1950 finner vi noen betydelig hussamling i Bardu
fossområdet. I de siste årene fram mot 1950 hadde det likevel 
funnet sted en sterk vekst, ja faktisk dobbel så stor som for det 
gamle kommunesenteret Moen. Den sterke veksten fortsatte også i 
1950-, 1960- og 1970 årene, og faller altså sammen med utbyg
gingen av garnisonen. Fra en befolkning på 775 i 1950, steg inn
byggertallet til 1.594 i 1960 og var i 1970 kommet opp i 2.731. 

På Skjold finner vi ingen tegn til tettstedsdannelse før utbyggin
gen av garnisonen i 1953. Tettvokst skog med spredte gårdsanlegg 
preger bildet fram til denne tid. Innbyggertallet som i 1950 var på 
284, var i 1970 steget til 776. Tellingen omfatter imidlertid hele 
tellingskretsen. På selve Skjold bodde det i 1970 593 mennesker. I 
takt med garnisonsutbyggingen, dukket det opp forretninger, 
kiosker, bank og kafe. Selv om dette tettstedet er betydelig mindre 
enn Bardufoss, ser vi også her hvordan det militære nærvær helt 
tydelig former utviklingen. 

Bosettingen i andre deler av kommunen 
De fleste andre steder i Målselv kommune opplevde i 1950- og 60 
årene stagnasjon eller tilbakegang. I grove trekk pekte utviklingen i 
perioden fram mot 1950 hen mot en økende bosetting på steder 
som Karlstad, Olsborg, Moen, Bardufoss og Rundhaug. I de øvrige 
deler av kommunen var det mer eller mindre svak vekst, enkelte 
steder nesten stillstand. Veksten var minst i Målselvdalens nederste 
og øverste del og i området langs vestsiden av Målselva fra 
Bardufoss og oppover. 

Minst var veksten i sidedalene Rostadalen, Dividalen og Kirkes
dalen, samt i Istindliområdet. Moen utgjorde helt fram til 1940 den 
betydeligste hussamlingen i dalen. Stedet utviklet seg tidlig til 
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tettsted. Hit ble det første poståpneri og den første skysstasjon lagt. 
Senere fikk stedet rikstelegraf, sparebank, doktorgård og lens
mannsgård m.m., og var allerede før 1925 blitt kommunens 
administrasjonssted og sentrum i Målselvdalen. Her skulle vi også i 
framtiden ha ventet å finne den største befolkningskonsentrasjonen. 

I løpet av 1950 årene stoppet utviklingen opp i bygdene nedenfor 
Moen og folketallet gikk tilbake. Den samme utviklingen fikk vi i 
samtlige av sidedalene utenom Kirkesdalen. I løpet av det .neste 
tiåret sank imidlertid folketallet også her. Av kommunens 19 
tellingskretser var det bare 6 som hadde befolkningsvekst i 1960 
årene. Sterkest var veksten på garnisonsstedene, og i løpet av 1950-
og 60 årene utviklet Bardufoss seg til å bli den viktigste befolk
ningskonsentrasjonen i kommunen, med mesteparten av handels
virksomheten i Målselv knyttet til seg. Bosettingsutviklingen viste 
altså en klar tendens til sentralisering av bosettingen i kommunen 
etter Forsvarets etablering. Fraflyttingen fra de mer spredtbygde 
områdene var ikke stor, men den sterke befolkningsveksten i 
tettstedene omkring de militære garnisonene virket til å endre 
bosettingsmønsteret og de enkelte kretsenes andel av kommunens 
befolkning. 

Skyldtes bosettingsuttynningen i utkantene at bøndene forlot 
gård og grunn til fordel for bedre betalte stillinger i Forsvaret? Den 
skyldtes nok også her som ellers for en stor del revolusjonen i 
jordbruksteknologien og de betydelige endringene i næringens 
økonomiske organisasjon. Funksjonsendringene i området nær 
Bardufoss og Skjold, som kan ha bidratt til å opprettholde 
bosettingen på småbrukene etter at jordbruksdriften opphørte som 
hovednæring, har sannsynligvis sin basis i sysselsetting i Forsvaret. 

Garnisonenes betydning for folketallet 
Målselv er ei ung bygd bosettingsmessig sett. Men utviklingen har 
gått fort fra de første innflytterne slo seg ned for 200 år siden og 
fram til i dag. Den samlede folkemengde økte fra 1900 til 1930 
med ca. 5 prosent i hver tiårsperiode. Økningen i denne tiden 
skyldtes naturlig tilvekst. Fødselsoverskuddet var større enn flytte
underskuddet. Fram til 1946 fikk Målselv i tillegg til naturlig 
tilvekst, også innflyttingsoverskudd i forbindelse med Luftforsva
rets etablering i 1938. 
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BaselIlingsutviklingen jra ] 950 til ] 970 fremgår al' kartet. Det fremgår 
tydelig at kommunen har opplevd en kraftig sentralisering med konsentra
sjon av bejiJlkningen i Skjold. 

Fra 1946 til 1950 opplevde kommunen en noe svakere vekst, men 
gjennom Brigadens etablering og Luftforsvarets store utbygging av 
Bardufoss t1ystasjon i 1950 årene, førte tilt1yttingen av militært 
personell sammen med naturlig befolkningsvekst til ny økt stigning 
i befolkningskurven. 

For at befolkningen skal øke, må som kjent bl.a. tallet på arbeids
plasser stige. Utviklingen i det lokale næringsliv var imidlertid så 
svak at det ikke engang kunne sysselsette den befolkningsøkning 
som skyldtes naturlig tilvekst. Mye av forklaringen ligger derfor i 
de mange nye arbeidsplasser som kom til ved garnisonsstedene. I 
tidsrommet 1950 til 1964 t1yttet omkring 9.400 personer ut og 
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omtrent det samme antall inn i kommunen. Størsteparten av disse 
flyttingene skyldtes militært personell som ble beordret til 
kommunen for en kortere tid. Det betyr med andre ord at store 
deler av befolkningen jevnlig skiftes ut på grunn av beordringssys
temet, med de klare negative virkninger det får. 

Garnisonens betydning for alders- og kjønnsstrukturen 
Aldersstrukturen i Målselv i årene 1930 til 1946 og 1950 faller 
stort sett godt overens med gjennomsnittskurvene for Troms fylke. 
Fordelingen mellom den mannlige og kvinnelige befolkning i disse 
årene var også jevn. Etter 1950 utviklet imidlertid strukturen i 
Målselv seg på en helt annen måte enn fylkesgjennomsnittet. Både i 
1960 og i 1970 hadde kommunen en større andel av mannlige 20-
åringer enn fylket som helhet. Det største avviket bygget seg opp i 
løpet av 1960-årene. 

I 1960 utgjorde de mannlige 20- til 29 åringene 7 prosent av 
befolkningen. 10 år senere var denne aldersgruppens andel steget til 
10,5 prosent og i [980 utgjorde deres andel nesten I [ prosent. I 
løpet av 20 år var med andre ord denne gruppens andel steget med 
nesten 4 prosent. Kvinnene i denne aldersgruppen øket sin andel 
med I prosent i samme periode. 

Den skjeve alderssammensetningen utviklet seg altså etter 
Forsvarets etablering og har klar sammenheng med den militære 
virksomhet og den spesielle flyttestrukturen som utviklet seg i 
kommunen etter garnisonsutbyggingen på Bardufoss og Skjold. I 
den unormalt store andelen av unge menn i 20- til 24 årsalderen 
finner vi mange unge befalingsmenn som var beordret til garni
sonene for en kortere periode. 

Tar vi for oss hver enkelt tellingskrets, viser det seg da også at det 
først og fremst er aldersfordelingen i kommunens militærkretser 
som forårsaker den skjeve strukturen. Nå er det bare befal og 
offiserer som regnes som bosatt i kommunen, og som dermed 
kommer med i disse beregningene. Tar vi med de menige soldatene 
som jo er til stede året rundt, blir aldersstrukturen i virkeligheten 
enda skjevere. Dette gjelder selvsagt også fordelingen mellom 
kjønnene. 
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Garnisonenes betydning for næringslivet 
Næringslivet i Målselv har gjennomgått så store og omfattende 
strukturelle endringer at det må være berettiget å karakterisere det 
SOI11 er skjedd SOI11 en økonomisk omveltning. I 1950 var Målselv i 
hovedsak en typisk jordbruksbygd. Landbrukets betydning som 
sysselsettingskilde var imidlertid gått kraftig tilbake under de fire 
siste årene før 1950, og fortsatte å synke i 1950- og 60-årene. 
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GjenJlom utbyggingen av Forsvarets aktiviteter i Målselv kommune foregikk 
del enlllarkam stmk11lrendring av næringslivet. Stadigfæn'e arbeidet ijord
bruk og skogbruk, Illens nye arbeidsplasser oppsto i «Annen tjenesteyting», 
del vil si i For.ll'arel. 

116 



De tjenesteytende næringene fikk derimot økt betydning. For at 
disse næringene skal vokse, kreves det bl.a. at stedets kjøpekraft 
økes, noe som vanligvis er avhengig aven økning i basisnærin
gene.De \jenesteytende næringene i Målselv ekspanderte imidlertid 
sterkere enn kommunens gamle basisnæringer skulle gi grunnlag 
for. Virksomheten ved garnisonsstedene kan derimot gi mye av 
forklaringen på veksten i servicenæringene. Forsvarets personell 
har i stor grad etterspurt varer og \jenester fra denne sektoren, og 
sysselsettings-og inntektsmulighetene som utbyggingen av garniso
nene førte med seg var sannsynligvis like stor som en tilsvarende 
økning i kommunens tradisjonelle basisnæringer ville ført med seg. 

Garnisonens virkning på næringslivet 
Undervisningssektoren hører også til de viktigste sysselsetingsfak
torene i de \jenesteytende næringer. Det økte folketallet og dermed 
barnetallet som fulgte med garnisonsutbyggingen, skapte behov for 
flere skoler og lærere. Forsvaret var allerede i 1968 en stor bedrift, 
målt etter antall ansatte. Etaten ga det året arbeid til omkring 1.200 
militære og sivile. Dette utgjorde over halvparten av de vel 2.000 
sysselsatte arbeidstakere i Målselv dette året. Bygge- og anleggs
virksomheten var en viktig sysselsettingskilde både i 1950 og i 
1960, og Forsvarets store bygge- og anleggsvirksomhet har gjen
nom årene sysselsatt en stor del av arbeidene i denne næringen. 
Ikke bare ved sine store anlegg, men også i boligbyggingen. 

Økonomiske fordeler for garnisonsstedene 
Det er spesielt på følgende tre områder at Bardufoss og Skjold og 
for den saks skyld hele kommunen, har hatt økonomiske fordeler 
av Forsvarets virksomhet: 

- Forsvaret har etterspurt varer og tjenester. 
- Forsvaret har sysselsall folk og dermed bidratt til at ilDe al' arbeids-

kraften er beholdt i kommunen. 
- Forsvaret har stillet ell del av Sill materiell til disposisjon for sivil

samfunnet. 

Når det gjelder etterspørselen etter varer og tjenester, er det stort 
sett proviant og rekvisita som kjøpes i stedets forretninger. Det er 
likevel lite Forsvaret som etat kjøper. Mesteparten har vært kjøpt 
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gjennom sentrale innkjøpskontor og ifølge Statens anbudsfor
skrifter der varene er billigst. En oversikt over militært kjøp av 
varer og ~enester i 1969 i Målselv og Bardu, andre kommuner i 
Troms fylke og i Nord-Norge og Sør-Norge, viser at den største 
innkjøpsposten var bygge- og anleggsartikler. 147 Av fast brensel ble 
mesteparten kjøpt i Bardu og Målselv.! 1969 kjøpte de tre forsvars
enhetene Bardufoss flystasjon, Proviantmagasinet på Finnsnes og 
Troms Landforsvar matvarer for tilsammen 17.670.000,- kroner. 
Av dette beløpet ble bare 840.000,- kroner brukt i Bardu og 
Målselv. 

Derimot bruker Forsvarets personell en god del av sin lønn i 
garnisonsstedenes forretninger. Dette gjelder både befal og 
soldater. i 1968 hadde detaljhandelsforretningene i Bardu og 
Målselv tilsammen en omsetting på nesten 63 millioner kroner. 
Året før utbetalte Troms Landforsvar og Bardufoss flystasjon, som 
er de to største militære enhetene i indre Troms, ca. 40 millioner 
kroner i lønn og tillegg til befal, grenaderer og sivile og 10 millioner 
kroner i innkommanderingstillegg til mannskapene. Hvis vi går ut 
fra at disse personene legger igjen 50 prosent av sin lønn i stedets 
butikker, står det personell som er knyttet til Forsvarets virksomhet 
for 40 prosent av etterspørselen i detaljhandelen. Dette har da også 
som tidligere nevnt, gitt seg utslag i den store ekspansjon av 
servicebedrifter. 

I en undersøkelse av cand. oecon Tormod Andreassen går det 
fram at kommunene Bardu og Målselv fikk omkring halvparten av 
sine skatteinntekter fra militæret i 1968. I tillegg til de direkte 
økonomiske fordeler som her er trukket fram, kommer også 
betydelige indirekte- og ikke-økonomiske fordeler. 
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Arkiver og litteratll.llll' 

Kjeldeoversyn for Garnisonsbyprosjektet: 
Militære og kvasimilitære arkiv i Riksarkivet 

Halls P. Hosar 

Framvoksteren av garnisonsstadene var eitt element i den moderni
seringa av statsapparatet som i sein are tid har vore om tala som 
oppkomsten av ein «militær- og skattestat» (<<maktstat»), eller ein 
overgang frå «domenestat» til «skattestat». «<Maktstaten» var m.a. 
tema på det nordiske historikarmøtet i Odense 1984). Denne 
moderniseringsprosessen kan i Danmark-Noreg seiast å ha teke til 
for alvor frå 1620-åra av (Keisarkrigen), og den gjorde eit definitivt 
sprang framover i og med statskuppet i 1660. 

Eit anna element i statsfornyinga var byråkratiet, og eit produkt 
av byråkrati er som kjent skriftleg dokumentasjon av offentleg 
verksemd. Mykje av denne dokumentasjonen finst att i Riksarkivet, 
statsarkiva og kommunearkiva. Eg vil i utgangspunktet våge 
påstanden at ein i dei bevarte offentlege arkiva vil finne etter måten 
rikeleg med materiale til å kaste lys over dei fleste aktuelle pro
blemstillingar i samband med garnisonsbyprosjektet,jamvel frå den 
tidlege perioden. 

Eg skal her konsentrere meg om Riksarkivet sine arkivfonds, og 
blant desse da det som kan synast mest nærliggjande: militærarkiva 
frå 1600-talet til 1960- åra. Men i tillegg til dei udiskutabelt mili
tære arkiv, må ein også trekkje inn dei militære departementa 
(Marine-, Arme- og Forsvarsdepartementa), og saman med dei 
nokre andre institusjonar som vanlegvis blir oppfatta som sivile, 
men som også hadde viktige militærrelaterte funksjonar: Statthal
darskapet, Danske kanselli m.m. Eg kallar alle desse for kvasi-
militære institusjon ar. < 

Rekneskapsmateriale vil vere ein heilt sentral bestanddel i 
kjeldematerialet for garnisonsbyprosjektet - særleg med tanke på 
klårleggjing av dei militær-sivile relasjonane. Derfor finn eg det 
høgst føremålstenleg å trekkje inn blant dei kvasimilitære institu-
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sjonane dei instans ane som reviderte dei militære rekneskapa. Det 
gjeld før 1814 f.oJr. Rentekammeret, deretter Revisjonsdeparte
mentet og Riksrevisjonen. 

Finn fram til relevant arkivskapande institusjon! 
For å kunne ta seg fram på målmedviten måte i eit tilsynelatande 
villniss av institusjon ar og arkivseriar, vil eg først gje følgjande 
generelle råd, som jo i prinsippet gjeld for kjeldejakt i arkiv
institusjonar i det heile teke: Når du har emne og problemstilling 
nokonlunde klare, går du tiloppslagslitteraturen (lovsamlingar, 
militærkalenderar, statskalenderen osv.) og finn ut kva offentlege 
instansar som kan ventast å ha hatt saksbehandlings- og styrings
funksjon ar på vedkomande område. 

Du vil kanskje studere festningsutbyggjing i første halvparten av 
1700-talet. Da kjem du raskt fram til at det var eit eige militært 
ingeniørvesen, ein såkalla fortifikasjonsetat, som var utøvande 
apparat her. Nå vil du knapt finne materiale som høyrer denne 
etatens eige arkiv til frå det tidsrommet. Først frå 1 760-talet av er 
det eigentiege ingeniørarkiv som er blitt tek ne vare på for ettertida. 
Men, så går du eit steg vidare: Det må ha vare instans ar høgare i 
forvaltningshierarkiet som fortifikasjonsetaten har vare instruert av 
og korrespondert med. Og riktig nok: I arkivet etter Kommande
rande general i Noreg (KG I) er det utskilt ein eigen serie med 
korrespondanse frå Fortifikasjonsetaten, som iallfall rekk attende 
til 1715. For tida før vil det svare seg å gå inn i eit særskilt arkiv 
etter kommanderande general G. W. Wedel Jarlsberg, der det er 
mykje kjeldemateriale om festningsverka produsert så tidleg som i 
1670-åra. 

Fredriksten som døme 
Tek du føre deg ei einskild festning, sei Fredriksten (i Fredriks
hald/Halden), så vil du oppdage at arkiv skapte ved festninga ikkje 
er bevarte for lenger attover i tida enn 1777, medan du hos Kom
manderande general kan granske korrespondanse frå festninga, 
rekneskapsmateriale, kart, teikningar, inventarlister, styrkelister 
m.m. tilbake til ca. år 1700. Og kva meir er: IRentekammerets 
seriar med festningsrekneskap vil du finne nær sagt alt du kan 
ønskje deg av kvantitative opplysningar (ruller, materiellrekneskap, 
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leveransar frå private kontraktørar m.m.) som vedkjem Fredriksten 
og Fredrikshald garnison i det heile, alt frå I 650-åra og frametter. I 
artilleriarkiva og arkiva etter Søndenfjeldske gevorbne infanteri
regiment finst ruller og anna materiale som vedkjem dei einskilde 
militære stabar og avdelingar som var stasjonerte i Fredrikshald. 

Ruller bør ein elles leite etter i eit variert utval andre arkiv, frå 
ulike tidsbolkar: Generalinnkvarteringskommisjonen, Landetaten, 
Rentekammerets krigskommissariatsrekneskap, Krigskommissa
riat Kristiania o.fl. stader. 

Frå det tidspunktet festningsarkivet er bevart, vil dette vere det 
naturlege utgangspunktet for dine granskingar. Det er avlevert 
materiale frå Fredriksten til Riksarkivet for tidsrommet fram til 
1909, og dette omfattar forutan kommandantens arkiv også inge
niørdetasjementet der og arsenal arkivet. I andre festningsarkiv 
(men ikkje Fredrikstens) finst arkiv etter plassmajor, garnisonsau
ditør, forråds- og furasjemagasin o.a. (Delar av festningsarkiva frå 
Fredriksten, m.a. vedkom ande slaveriet, er forresten avlevert til 
Statsarkivet i Oslo.) 

Generalstabens krigsarkiv innheld instruksar for offiserar ved 
Fredriksten, kart og teikningar blant mykje anna. Hos General
auditøren finst militære overformynderisaker for garnisonen i 
Fredrikshald, skiftemateriale, krigsrettssaker osv. ILandetatarkivet 
er det forutan ruller også rekneskapsmateriale frå Fredriksten 
furasjemagasin, kommisjonsarkiv for byggjearbeid m.m. 

Dersom di interesse for Fredriksten gjeld I800-talet og vårt eige 
århundre, skal du gå til lister og katalogar i alle høve for følgjande 
instansar (altså i tillegg til festningsarkivet, Kommanderande 
general og andre instansar nemnde ovanfor, som fortsatt eksisterte 
etter brotet med Danmark): 

- Ingeniørbrigaden (før 1890) og IngeniØrvåpenets bygningsavdeling 
(1890-1940). Her ligg lIlyk)e materiale som vedkjem deifysiske anlegga 
ved gamisonen, med ivelllarium, teikningar og prosjektutgreiingar, rekne
skap, rapportar, personell og arbeidstilhøve, grunnavståingar OSI'. I eIler
krigstida vart tilsvarande saker behandla i Forsvarets bygningstekniske 
korps og Forsvarets anleggsdirektorat, somfrå 1960 vart slegne samantil 
Forsvarets bygningsteneste. 
- Annedepartementet (til 1885) og dereIler Forsvarsdepartemelllet: Her 
vil du kunne finne noko al' same type materiale som i ingeniør-/bygnings
vesenet (i samband med approbasjoIlar av prosjekt osv.), men også 
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ti/seyingssaker og amlll som har vare behandla på departemelltsllivå. 
- l Revisjollsdepartememet (4. komor, 1814-1900) og Riksrevi-rjonen 
(eller 1900) fillll eill all i stadig meir moderne form same type materiale 
som er nenlllf under Renlekl1mmeret ovanfor. 
- Riksarkivet har også arkivet eller Fredrikstell gal71isollsjllkehlls/ Fred
rikshald sjukehus frå 1800-talet. og sanitetshistorisk materiale fiJlst 
likeeiils i materialet eller Generalkimrgen/Sanitetsgelleralen og alldre 
illstansar innan HærellsIFor~1-'arets sanitelsvesen. Dette materialet er 
deSSl'elTe førebels llordna og vanske/eg ti/gjengeleg. 

Det som er sagt om Fredriksten ovanfor. kan i prinsippet gjelde for 
dei andre garnisonsstadene, men det varierer frå stad til stad kva 
som faktisk er bevart. Når det gjeld festningsarkiva utanom Aust
landet, vil desse finnast ved dei respektive statsarkiv. 

Hjelp til vida re søking 
Når du for alvor skal gå i gang med arkivgranskingane dine, bør 
du konferere med Hovudkatalog for militærarkiva i Riksarkivet, 
tilgjengeleg i ekspedisjonen der. Dette er ei fullstendig liste over 
militære institusjonar med arkiv som pr. dato fin st i Riksarkivet, 
med tilvising til spesialkatalogar og med administrasjonshistoriske 
opplysningar. Hovudkatalogen har ei fyldig innleiing som m.a. tek 
føre seg fordelinga av militærarkiv mellom Riksarkivet og stats
arkiva, militær administrasjon og forvaltning, og som også på 
generell basis greier ut om kva slags kjelder ein kan vente å finne i 
militærarkiva i dei ulike tidsbolk ane. Vidare er hovudkatalogen 
forsynt med institusjonsregister og nyttige oversyn over litteratur og 
hjelperåder, dato for nye hærordningar m.m. 

Ei kortare utgreiing om militærarkiva i Riksarkivet er trykt i 
Arkivmagasinet nr. 2/1989. 

Når det gjeld kjeldemateriale for tida etter 1945 - i og utanfor 
Riksarkivet - kan ein særleg vise til den nyleg utkom ne NOU 
1990:7 Forsvarets arkiver. Denne gjev til dels detaljerte oversyn 
over kva som er kassert og kva som er bevart av forsvarsarkiv frå 
etterkrigstida. Utgreiinga er også ein vegvisar til «erstatningsarkiv» 
- militære og sivile arkiv i inn- og utland som meir eller mindre 
kan kompensere for det kjeldemateriale som er gått tapt ved 
vidtgåande kassasjon ar i Forsvarsdepartementet og Forsvaret sine 
etterkrigsarkiv. 
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Militærarkiv er sjølsagt berre ein del av det kjeldematerialet som 
er relevant for garnisonsbyprosjektet. For sivile offentlege arkiv, og 
for den saks skuld også militærarkiv i Riksarkivet og statsarkiva, 
bør ein derfor absolutt nytte den trykte «kataloganes katalog»: Egil 
Nysæter, Norske arkivkatalogar, (Oslo 1982). 

Skjematisk oversyn 
Til katalogopplysningane: Tala viser til nummerering i Egil 
Nysæter, Norske arkivkatalogar, Oslo 1982. Titlar er nytta for dei 
katalogar og lister som ikkje er komne med i Norske arkivkatalo
gar. Ein viser elles til Hovudkatalog for militærarkiv i Riksarkivet 
(sjå ovanfor). 

Arkiv Tidsrom Katalog 

A. Organ for senlraladminislraejon og senlral kommando 

- Landetaten 1674-1813 1171101 
- Søctaten 1644-1820 1172101 
- Stalthaldarskapet 1572-1771 1111/0 l 
- Danske kanselli 1572-1814 1121101 og 

1122/01 
Mlrekneskap for 
Generalinnkvarter -
ingskommisjonen 1777-1805 

- Kommanderende General 
Wedel Jarlsberg 1678-1717 1256.2113 

- Kommanderende General 
OlIDet norske krigs-
direktorium (KG I) 1718-1767 1256.2111 

- Det norske generalitets-
og kommissariats-
kollegium (KG Il) 1768-1814 1256.2112 

- Armedepartementct 1814-1885 125410 l m.m. 
- Marinedcpartementet 1814-1885 1255101 og 

«Marinedept. 
Avlevering 
1941» 

- Forsvarsdepartementet 1885-1963 1256110 og 
lister 

- Generalstabens krigs-
arkiv 1705-1925 1256.2117 

- Armekommandoen (KG IIJ) 1814-1899 1256.2114 
- Marinekommandoen m.m 1790-1940 «Marinekom-

mandoen! 
admiralstaben til 
1940» 
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B. Festningsarkiv, velft og marinetablissement 

- Akershus 

- Oscarsborg 
- Fredriksten 
- Fredrikstad 
- Kongsvinger 
- Fredriksvern (Stavern) 

- Karljohansvern (Horten) 
- Opplagshavner (Melsomvik, 

Husvik, Marviken, Bergen) 

1687-1947 

1838-1940 
1777-1909 
1689-1938 
1770-1940 
1750-1902 

1820-1940 

1896-1940 

C. Fagstyresmakter og ymse fellesinstitusjonar 

FortifikasjollS~ og bygningsvesen: 
- Ingeniørdetasjementetl 

ingeniørbrigaden 

- Ingeniørvåpenets 
bygningsavdeling 

- Ingeniør- og bygnings
vesenet for marinen 

- Forsvarets bygnings
tekniske korps 

- Forsvarets anleggsdirektorat 
- Forsvarets bygningstjeneste 

1763-1888 

1890-1940 

1822-1940 

1944-1960 

1952-1960 
1960-1969 

Ulskrivi"gsvesen, intendantur og illnJ..-vartering: 

- Generalkrigskommissæren 

- Kristiania krigskommissariat 

- Tønsberg krigskommissariat 
- Generalintendanten for 

Hæren (m.m.) 
(Jfr. Generalaudiloriatet, 
sjå nedanfor) 
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1694-1955 

1854-1897 

1837-1898 

1848-1966 

«(Festninger 
til 1940" 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Verfts- og 
opp1ags
havner, bd I» 
Do, bd Il 

Do. 

«Ingeniør~ 
våpenet til 
1940" 
Do. 

«Tekniske 
adm.greiner» 

«Forsvarets 
bygn.vesen etter 
1945" 
Do. 
Do. 

1256.611 l 
1256.6/01 
«Tønsberg og 
Kristiania krigs~ 
komm.» 
Do. 

«Hærens intcn
datur til 1940" 
og «Generalin~ 
tendanlcn elter 
1945" 



- Marinens intendantur 

- Generalinnkvarterings~ 
kommisjonen 
(Jfr. Danske kanselli. ovanfor) 

Sanitet: 
Generalkirurgen/Sanitets~ 
generalen m/ymse andre 
arkivskaparar, m.a. garnisons
sjukehus i/ved: 
Fredriksten, Kristiania, 
Gardermoen, Helgelandsmoen, 
Kristiansand, Bergen, 
Værnes 

1900-1940 

1773-1819 

1808-1940 

Militær justis (jfr. gamisollsGuditørar under jesfningsarkiva): 

- Generalauditoriatct 
(Gen.aud. var også 
gen.intendant 1814-1825) 1689-1900 

«Tekniske 
adm.greiner» 

1119/01 

Uordna. 
lkkje vanleg 
tilgjengeleg 

1256.6/10 

D. Avdelingar og stabar med standkvarter i gamisonsbyane 

- Ymse artillerieiningar 

- Ymse ingeniøreiningar 

- Gevorbne infanteriavdelingar 

E Revisjonsinstansar 

- Relllekammert't: 

Festningsrekneskap 
Akershus 

Kristiansholm 
Fredriksholm 
Kristiansten og Marstrand 
Fredriksten 
Fredrikstad 
Kongsvinger 
Stavern 
Trondheim 
Yardøhus 

1685-1940 

1763-1940 

1718-1818 

1647-1765 
1647-1764 

1658-1764 
1719-1720 
1659-1764 
1656-1764 
1675-1765 
1704-1751 
1659-1765 
1740-1763 

«Artilleriet til 
1940» 
(Ingeniør 
våpenet til 
1940" og Fest
ninger til 1940» 
1256.0104 og 
1256.0/05 

1149/01 
((Rente 
kammeret IV») 
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Krigskommissariatsrckneskap 
Forrådsmagasin ved festningane 

- ReVl:rjoJ/sdepaHementet, 
4. kontor 

- Riksn .. 'vL'ijonen, serie 
C, I, J, P 

1641-1709 
1770-1830 

1807 -1906 

1900-1960 

Do. 
Do. 

1257112 

1401.15 og 
1401.16 

(Også Danske kan.'iell~ Lalldetaten og Søt'IG/en mr f('l-'ijjonsinstallsar, ,rjå Ol'anfor, 
kategori AJ 

F. Kart og teikningar 

Kart og teikningar er i dei neste tilfelle vedlegg til korrespondanse, og vil ofte 
finnast i dei ordinærc arkivpakkcne. Ein god del er p.g.a. format og spesielle 
oppbevaringskrav likevel tekne ut og plasserte i Riksarkivets kartsamling, sjå 
Arkivmagasine13/87. 

Et eksempel 
Et eksempel på utnyttelse av Riksarkivets og andre kilder til studier 
av garnisonsbyens indre historie er Hilde Sandviks arbeid i denne 
publikasjonen: 

Trykte kilder: 
180 l-folketellinga i ny versjon, Statistisk sentralbyrå 
Des reglements fUr Unsere Gevorbne und Nationallnfanterie, Dritte Teil, 
København 1747 (<<Tjenestereglementet) 
Johnsen, Gudrun: Folket i Oslo i 180 I (Folketellinga av 180 l) 
Stampe, Henrik: Erklæringer, Breve og Forestillinger General-prokurør 
embetet vedkommende, København 1793-1807 
Vogtman: Reskripter 
Wessel berg: Reskripter 

Utrykte kilder: 
Statsarkivet i Oslo (SAO): 
Christiania Politiretl: 
- Justisprotokoller 1-4 
- Voteringsprotokoll I 
- Politikammerrettens forhørsprotokoll 
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Riksarkivet (RA): 
Militære arkiver: 

Kommanderende general I: 
- C, lister fra Akershus festning pakke 128, 129 
Kommanderende general Il: 
- nr. 58 måneds lister, pakke 476, 477, 478 (1772-1773) 
- pakkesaker nr. 28 og nr.31 utmarsjen til Holstein, lister over koner 

og barn. 

Akershus festning: 
- Kommandantskapet 
innkomne skrivelser eske 58 1770-91, legg 1770-75: 
«]nnkvarteringsreglementet)} 
- Auditøren 

- justissaker 
- justisprotokoller 

Artilleriet-regimentsarkiv: 
Nordenfjeldske gevorbne infanteriregiment 
- ruller, pakke 32, Musketerkompani 1801-1807 
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Noter 

I. Den mest grundige studie er gjennomført av engelskmannen David Pugh, 
i(The Control of the Armed Forccs in Norway», Ph.D. avhandling, Lancaster 
University 1984. 

2. Rolf Fladby, ,<Norsk byhistorie i etterkrigstida", i Liv Martinsen (red.), Om 
byhistorie i Norge. Problemstillinger og metode, Landslaget for lokalhistorie, 
Oslo 1986, s. 13. 

3. Jeg vil takke forsker Knut Sprauten for velvillig hjelp til artikkelen. Han har 
fremmet en rekke ideer, kommet med synspunkter og korrigert utspill, men 
har selvsagt ikke ansvar for artikkelens gjenstående svakheter. 

4. Gunnar Arteus, «En vetenskapligt obelyst lokalsamhallstyp: den svenska 
garnisonsstaden 1920-1985 )1, i G. Arteus og K. Selen, Den nordiska gami
sOllsstadeIl, Helsinki 1988, s. 23-39. 

5. Rolf Fladby, «The urbanization of Norway in the early modem periodn, 
foredrag holdt i Wolfenblittel 1986. Fladby har velvilligst stilt manuskriptet 
som vil bli publisert til forfatterens rildighet. 

6. Da Christian IV besluttet 1\ flytte Oslo nær Akershus festning og kalte byen 
Christiania, lå det militære overlegninger bak beslutningen. 

7. Christiania hadde sin største garnison i 1815 med totalt 500 personer 
permanent på festningen. Av disse var 337 militære og en stor del slaver. I 
Fredrikstad var den største garnisonen omkring 1740. 

8. Det er sparsomt med nyere arbeider i norsk militær historie fra eldre tider 
med vekt på organisatoriske og politiske aspekter. En oversikt over 
militærhistorisk litteratur skrevet før midten av 1970-tallet finnes i Harald 
Sandvik, Norsk militærhistorisk bibliografi Oslo 1977. Det meste av det som 
cr skrevet er forfattet av ikke-historikere; det fremste unntak er Terje Holms 
hovedoppgave i historie, Hær og samfunn, Universitetet i Oslo 1978. Det 
finnes en omfangsrik lokalhistorisk litteratur om festninger og militær 
aktivitet. 

9. I Christian IVs hær ble det under angrep mot Sverige anvendt leiesoldater, 
men få av disse var norske. Bondehæren i Norge var basert på 
legdsordningen som for eksempel i 1643 ga 6.243 soldater. 

10. Om Hannibal Sehesteds stattholdertid, se blant annet Rolf Fladbys frem
stilling i «Gjenreising 1536-1648." i Knut Mykland (red.), Norges Historie 
bd. 6, Oslo 1977; Knut Mykland, «Gjennom nødsår og krig 1648-1720", 
ibid. bd. 7; og Oscar A. Johnsen, HallIlibai Sehesteds s/al/holdertid Ettidsskijle 
i Norges historie, Kristiania 1909. 

Il. Kongens vansker med å utskrive ekstraordinære skatter til krigføring 1660 
hadde sin bakgrunn i behovet for oppslutning i Riksrådet eller stenderfor
samlingen. Derimot kunne kongen fritt disponere en del av tollinntektene. 
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12. Om Gyldenløves stattholdertid, se blant annet K. Mykland, Op. eit., bd. 7 i 
Norges Historie; Roar Tank, Under krigsfare og skattetrykk. En studie i 
byenes historie under Gyldenløves stattholderskap, hovedfagsoppgave i 
historie, Universitetet i Bergen 1975. 

13. Det er skrevet en rekke byhistorier om de nevnte garnisonsbyene. Blant de 
fremste kan nevneS Sverre Steen, Kristiansands hL'Itorie. 164/ ~ 1814, Oslo 
1941; Martin Dehli, Fredrikstad bys historie. Bind I, «Kjøpstad og festningsby 
1567-1767», Fredrikstad 1960; Randi Balsvik, Vardø - Grensepost og fiske
vær, Vardø kommune/Dreyer Bok 1989. En oversikt over aktuell lokal
historisk litteratur (jnnes i Harald Andersen, (Norsk lokalhistorie}), band 38 i 
serien Norsk Bibliografisk Bibliotek, Universitetsforlaget 1969. Bindet inne
holder en topografisk ordnet oversikt over lokalhistorie fram til 1969. En 
fortsettelse av denne oversikten er Lokalhistorisk litteratur /969-/984, Norsk 
lokalhistorisk institutt 1985. Se også Nvrsk lokalhistorisk litteratur J 946-
1970, Universitetsbiblioteket 1976-1981. Dette er en serie hefter ordnet 
fylkesvis. 

14. I tillegg kom fire invalidekompanier fra den norske Kvestkasse. Dette var 
stort sett pensjonerte og eldre soldater. 

IS. Se blant annet Sverre Steen, ap. eit., s. 226 ff; og M. Dehli, ap. eit., s.17\. Det 
var mulig for borgerne å kjøpe seg fri fra forpliktelsene om innkvartering og 
dette ble i stor grad gjort. 

16. M. Dehli, op. eit., s. 358. 
t7. Et kjent eksempel på sosialt avansement gjennom militær karriere er Ludvig 

Holbergs far som oppnådde å bli oberstløytnant. 
18. «(Grisekrigeni var det også i andre byer med blant annet lovforbud mot å 

holde griser innenfor vollene. Dette var tilfelle i Christiania. Bakgrunnen var 
at grisene skadet vollene, og at folk mente at grisene spredte smittsomme 
sykdommer. 

19. Tallene gjelder situasjonen i siste halvdel av 1700-tallet. Kilde er Ståle 
Dyrvik, "Den lange fredstiden 1720-1784», i Knut Mykland (red), Norges 
historie bd. 8, s. 320. 

20. Se bl.a. S. Steen, vp. eit., s.97; og M. Dehli, ap. eit., 5.177. 
21. G. Arteus, vp. eit., S.36. 
22. S. Steen, vp. eit., S. 80. 
23. Derimot slapp borgerne å sørge for innkvartering av soldater som drev eget 

håndverk. 
24. M. Dehli, ap. eit., s. 174. Også Christiania fikk problemer med å ekspandere 

på grunn av de trange rammer som festningsvollene skapte og ved at 
hoved transportårene gikk gjennom den gamle Oslo-bydelen. Dette førte 
blant annet til at «oppsnappere)) ofte stanset bønder på veien til Christiania 
med handelsvarer. 
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25. Inger DGbeck har redegjort for lovgivning og soldatkoner i avhandlingen 
Købekoner og konkurrence, 1978. Kulturhistoriske skildringer, særlig fra 
København fins i P. Fr. Rist, Fra støvlettidel, kulturhistoriske bidrag til det 18. 
århulldrets karakteristikk efter trykte kilder, København 1884. 
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English sl/mmary 

The Norwegian Garrison Towns 

This volume is based on papers presented at a national conferenee 
on the role of garrisons in shaping the social, political, cultural and 
economic eonditions in urban and rural areas where there are 
garrisons. A Nordie project began studying the «The Nordie 
Garrison Town» in 1985 and Norway became integrated in the 
project in 1988. This volume should be regarded as the first 
Norwegian step towards active participation and contribution to 
that project. 

Most of the articles are based on more extensive writings by the 
contributors, mainly urban history and university theses. This 
refleets the strong position of urban history in Norway. However, 
there has been astriking laek of interest in the military element in 
urban development. This publieation draws our attention to the role 
of one aspeet of the military's role in social history: the existence of 
military establishments and garrisons in loeal areas, towns and 
ei ties. 

The first part of the publieation, Olav Wicken's article, gives a 
presentation of the problems and possible perspectives of the study 
of the «Garrison Town». He points out two main fields of study, 
first, the role of the military in the urbanisation proeess, and second, 
the different ways in which the garrisons have influenced the 
internal development of towns and cities. 

The second part of the volume deals with the period 1500-1905 
when Norway was a part of Denmark (untiI1814) and united with 
Sweden (unt il 1905). The studies foeus on the three largest 
garrisons in Oslo (Christiania), Kristiansand and Fredrikstad and 
one of the smaller garrisons on the Russian border, Vardø. In 
addition there is an article on the military training earried out 
outside garrison towns «(ekserserplassen». 

Four of the articles (Bal svik, Dehli, Johnsen and Sprauten) 
discuss the military, political and economie baekground for the 
establishment of the garrison towns mentioned above. They point 
out the strategic position of Fredrikstad (against the Swedish threat) 
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and Kristiansand (to con tro I the Skagerak). In the same way the 
granting of a royal charter to Vardø in the 16th century was based 
on its strategic and economic importanee in eontrolling the trade in 
the Barents Sea. The articles only to a limited degree discuss the 
garrisons' role in the urbanisation process. 

A number of the artieles (Balsvik, Dehli, Sandvik, Sprauten) 
diseuss soeial and economic relations in the garrison towns. They 
foeus mainly on confliets between the military and civil jurisdiction 
of the towns in economic matters. Normally, the military eould be 
involved in industry but not in trade. Soldiers in garrisons eould 
however to a large ex tent be engaged in both small seale produetion 
(as eraftsmen) and trade. There seems to have been a permanent 
eonflict of interests between the military and civil population in 
economic matters and as the re was both military and civil juris
dietion in garrison towns, there was no single court of justiee which 
eould settIe the disagreements permanently. The civil court seems 
to have favoured civil interests and vice versa. Sandvik's article 
points out one specific area of eonflict: What were the rights of the 
soldiers' wives and widows to be engaged in eeonomie activity? 
Dehli and Sprauten also diseuss to what extent the narrow borders 
and the striet military control of the garrison towns slowed down 
their economic development. Balsvik draws aur attention to the 
cultural aspects of a garrison and a military fortress in a small town. 

Holm's article deals with the traditional reeruitment of soldiers 
for the Norwegian Army based on the faet that each loeal 
community had to recruit a eertain num ber of soldiers aceording to 
the size of the population. Military training took place locally and 
this led to the establishment of permanent areas where Ioc al 
military exercises were carried out on a regular or occasional basis 
«<ekserserplassen». Holm discusses the extent to which these 
military «ekserserplasser» ought to be characterised as garrison 
towns in the Norwegian con text. 

The third part of the publication consists of two articles by 
Ronald Nygård on the garrison towns which were built in Northern 
Norway in the 1950s as part of the East-West confrontation. In his 
fIrst article he shows how the officers were more closely integrated 
in social activities in the 1960s than in the 1980s. He argues that the 
improved air transport service makes it possible for them to leave 
their families behind in Southern Norway and that the system of 
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moving to new posts every 2 to 3 years creates a more dualistie and 
separated society. In his sec ond article Nygård shows how the 
military establishments have influenced demographic and econ
omic developments in the inner Troms region. 

The last part of this volume gives a presentation by Hans Hosar 
of relevant documents and archives at Riksarkivet (National 
Archivesl in Oslo with examples of how to trace the documentation 
for the garrison of Fredriksten (Halden). At the end of the book 
there is a brief bibliography. 
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