
FORSVARSANLEGG PA ROMERIKE 

Tekst og tegninger: Fylkeskonservator Kjeld Magnussen. 
 
Der ferdsel finner sine veier setter det meste av vår kulturhistorie solide spor 
etter seg. Her ligger gravhaugene og middelalderkirkene i sten. Her finner vi 
anlegg og byggverk som markerer utviklingen av den Økonomiske og politiske 
organisasjon. Der ferdselen møter hindringer eller krysser andre ferdselsveier 
vil det gjerne oppstå knutepunkter som spiller betydningsfulle roller i et folks 
merkantile, politiske eller militære historie. 
 
I vårt nokså karrige grenselandskap ble det mest av det siste, og det er i høy 
grad de nøkterne forsvarsverk som forteller om hvor viktige våre Romeriksveier 
har vært i rikspolitisk sammenheng. 
 
Romerikes forsvar har alltid hatt en uomtvistelig realitet for øyet. Over dette 
landområde er det bare ca. 7 mil i luftlinje mellom landets hovedsentrum og den 
svenske grense i Øst og syd-Østlig retning. 
 
Hoved ferdselen fra disse grensetraktene har hovedsakelig funnet veien nord for 
Øyern. Denne sjøen har vært mindre trafikk vennlig enn sjøer flest, og sump og 
flomområdene på nordsiden var besværlige for all transport. De viktigste 
strategiske områder ble derfor overgangene over Glomma, Blakersund ved 
Sørum og Nes ved Vormas utløp. 
 
Erfaringer fra en rekke kriger lå til grunn da innfallsportene langs 
svenskegrensen ble befestet i annen halvpart av 1600-rene. Fra Iddefjord i syd 
til Elverum i nord ble det anlagt hovedstøttepunkter. Det var de fire 
"grundmurede" festninger, Fredriksten, Basmo, Kongsvinger og Christiansfjeld. 
I tilknytning til disse ble det bygget en rekke verk og sperreanordninger som 
utfylte kjeden. 
 
Basmo festnings oppgave var å dekke de innfallsveier som 
førte mot Glomma-overgangene i Akershus. Den ble bygget på en bratt 
fjellkolle ved hovedveien fra Rødenes mot Høland, så å si på den nåværende 
fylkesgrense mot Østfold. 
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Rekonstruksjonsskisse av Basmo festning sett i  

fugleperspektiv. I alt vesentlig etter Truls Nygaard.  



-3- 
 
 

Basmo festning ble ingen militær suksess. Den lå for avsides, 
forbindelseslinjene var for lange. Forsmedelig nok ble den aldri angrepet, 
fienden gikk utenom og var tydeligvis ikke særlig uroet over å ha den i ryggen. 
Det egentlige festningsanlegget ble påbegynt i 1683 og utbedret gjennom første 
del av 1700 rene. I 1742 blir det besluttet å nedlegge festningen, og i 1744-45 
blir anlegget sprengt og demolert. Dermed blir støttepunktet trukket tilbake til 
Blaker. 
 
Ved Glomma-overgangene spilte Nes skanse en kortvarig rolle i strategien. 
Allerede i 1675 var Nes blitt magasinplass i forbindelse med Ulrik Fredrik 
Gyldenløves opprustning, og et gammelt kart viser Nes kirke med provianthus 
og mannskaps forlegning omgitt av en liten stjerneskanse. Et retranchement 
med et hornverk avsluttet anlegget mot nord. Skissen i fugleperspektiv viser 
hvordan det kan ha sett ut med den gamle tårnløse steinkirken i sentrum. 
 

 
 
 
Nes skanse, rekonstruksjonsskisse. 
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Blaker skanse ble også. anlagt i 1683 og ble endelig oppgitt og frasolgt militær 
etaten i 1893. Denne befestningens historie er tidligere blitt behandlet utførlig i 
årbok 1972 av Odd Skullerud. Her skal det bare nevnes noe i tillegg om selve 
anleggsteknikken. Nettopp på Blaker skanse blir tidsepokens systemer for fast 
forsvar tydelig vist, selv om voller og graver har tatt adskillig skade i tidens løp. 
 
 

 
 
Blaker skanse. Rekonstruksjonsskisse. 
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Blaker skanse fikk den utforming som festningen har i dag etter at Basmo ble 
nedlagt i 1745. Det er et jordverk med de samme hovedtrekkene som vi ser på 
skissen av Nes skanse. Kjernen er et stjerneanlegg med fem bastioner, her 
bundet sammen med rette voller som kalles kurtiner. Nedenfor finner vi et 
retranchement som er avsluttet med et hornverk mot fergeleiet nede ved 
Glomma. 
 
To av de tre bastionene mot landsiden har forsenkede batterier, og mellom disse 
batteriene er det anlagt en tørr gray foran bastioner og kurtiner. Forsvarsfeltet 
for festningen avsluttes med kontreeskarp og glacier. Snittet nedenfor viser pro-
filet gjennom en slik forsvarslinje med de betegnelser som den gang ble brukt. 
Eksemplet er tatt fra en originaltegning fra Blaker  
Fullt utbygget hadde Blaker 13 kanoner og to morterer, oppstillingsplassene for 
slikt skyts var bastionene og batteriene. 
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1600 og 1700 tallets forsvarsverker fikk denne karakteristiske grunnplans 
formen med vinkelanlegg i avstander som var tilpasset håndvåpnenes 
rekkevidde i den tidsperioden. Hovedprinsippet var flankeringen, enhver 
forsvarslinje støttet sin nabo i forsvaret, enhver angriper skulle kunne 
nedkjempes fra siden. 
 
Disse karakteristiske polygonale befestninger hørte hjemme i de glattborede 
munnladningsvåpens tid. Forsvarsverkene ble utformet med adskillig 
matematikk og papirteori, men også tilpasset de kompliserte terrengformene i 
vårt land. 
 
De bærer i noen grad preg av at krigskunst i de dager hadde noe operetteaktig 
over seg, men helhetsinntrykket domineres alltid av det dystre alvor som tross 
alt lå bakom. 
Dessuten var de gamle fortifikasjonsoffiserer opptatt av synspunkter som lett 
kan gå tapt i militær byggevirksomhet - de hadde en usvikelig tro på at 
byggverkene skulle ha gode proporsjoner og være behagelige for øyet, i alle fall 
i fredstid.  


