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1. BAKGRUNN OG GJENNOMFØRING 

Indre Østfold Regionråd søkte i mai 2013 Østfold fylkeskommune ved Regionalt Partnerskapsfond 
om kr. 325.000 i medfinansiering til gjennomføring av prosjektet Fossumstrøkets Befestninger – et 
mulighetsstudie. Søknaden ble i juni samme år innvilget med kr. 325.000, som 50 % finansiering av 
et samlet budsjett på kr. 650.000. Prosjektets egenfinansiering var i hovedsak kommunenes verdi av 
egen timeinnsats. Nyopprettede Indre Østfold Utvikling IKS (IØU) ble av Regionrådet utpekt som 
prosjektleder, og prosjektet skulle avsluttes den 1.10.2014. 
Prosjektet definerte to målsettinger: 
Resultatmål: 
1. Utarbeide en samlet plan og mulighetsbeskrivelse for Fossumstrøkets befestninger med en 

bruksstrategi som inkluderer besøk, informasjon og vedlikehold av anleggene. 

2. Utrede etablering av et informasjonssenter i Indre Østfold som på en helhetlig måte framstiller 

krigshistoriske kulturminner og den plass regionen har i landets politiske- og forsvarshistorie. 

Kapasitetsutfordringer hos IØU medførte at prosjektet først startet opp 1. kvartal 2014 med en 
gjennomgang av prosjektets forankring, målsettinger og aktiviteter.  Dette var nødvendig idet IØU 
våren 2013 ikke var fullt operativ, og som følge av dette ikke kunne delta i utviklingen av prosjektet 
frem til prosjektbeskrivelse og søknad. Som resultat av dette arbeid ble prosjektets målsetting i 
samråd med Regionrådets Arbeidsutvalg justert som følger: 
 

1. Det utarbeides en samlet oversikt over Fossumstrøkets befestninger, og en overordnet 

mulighetsbeskrivelse av disse.  

2. Det gjennomføres en vurdering av etableringen av et informasjonssenter, der man ser på 

mulighetene for å samordne flere organisasjoner/foreninger i regionen. 

Som resultat av organisasjonsendringer i IØU ble prosjektet forsinket fra sommeren 2014, og det ble 
besluttet å ansette ekstern prosjektleder. Fra november 2014 var prosjektleder Trond Andreas Enger 
på plass hos IØU, og Fossumstrøkets Befestninger ble sikret nødvendig kapasitet og fremdrift. Ny 
sluttdato ble satt til 1.5.2015 med presentasjon for Indre Østfold Regionråd den 22.5.2015. 
Det er lagt ned et betydelig arbeid i gjennomgang av kildemateriale, befaringer og samtaler med 
mange ressurspersoner.  Dette har vært viktig for å sikre kvalitet i formidlingen av fakta. Gjennom 
dette arbeid ble det klart for prosjektleder at befestningene i en oversikt eller kartlegging ikke kunne 
stå alene i en historisk sammenheng, men settes i sammenheng med alle grensebefestningene før 
og etter 1905. Med bakgrunn i Riksantikvarens registreringer er derfor alle forsvarsanlegg i Indre 
Østfold tatt med i rapporten. I denne sammenheng har prosjektet gått noe ut over målbeskrivelsen 
knyttet kun til Fossumstrøkets Befestninger, men gir denne del av rapporten en egenverdi som 
informasjonsmateriale. 
 
Etableringen av et forsvarshistorisk informasjonssenter ble ved tildelingen av midlene fra 
fylkeskommunen vurdert som den endelige samfunnsverdien av prosjektet, og at dette 
mulighetsstudiet ledet til strategier for en kommende gjennomføring og etablering av et slik 
informasjonssenter. Dette omtales i kapittel 9. 
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2. FORORD 

Denne rapporten tar for seg alle registrerte forsvarsanlegg i Indre Østfold. De aller fleste er registrert 
som kulturminner hos Riksantikvaren. Det er gitt en kort beskrivelse av anleggene, med videre 
henvisning til grundigere kilder.  
 
Rapporten tar videre for seg muligheten for å etablere et informasjonssenter/ et besøkssenter/ et 
opplevelsessenter om Indre Østfolds betydelige forsvarshistorie. Rapporten anbefaler at et slikt 
senter etableres på Høytorp fort. Samtidig er det et mål at festningsverkene rundt om i hele Indre 
Østfold, skal være fysisk tilgjengelige for alle. 
Rapportens siste del ser på mulige veier videre, for å løfte fram Indre Østfolds spennende og 
omfattende forsvarshistorie. Kunnskapen om forsvarshistoria er på mange måter mer mangelfull enn 
den generelle historiekunnskapen. Ikke minst fordi mye skulle være hemmelig og skjult, både for 
fienden og for sivilbefolkningen.  
  
Indre Østfold har en betydelig nasjonal forsvarshistorie, 
som har vært sterkt underkommunisert. For å gjøre historia 
mer tilgjengelig for folk flest, må en kanskje “ta litt lett på” 
noen forsvarstekniske detaljer. Og kanskje må en prøve å 
komme bak tausheten, hemmeligholdet og fortielsen som 
kan prege forsvar, krig og ubehagelige politiske standpunkt.  
 
All historieskriving er utvelgelse, enten bevisst eller tilfeldig. Men det er menneskene som levde her, 
som kjente sulten på kroppen, som opplevde frykten, som merket hemmeligholdet og fortielsen, det 
er deres historie som har vært med på å skape vår virkelighet og vår identitet.  
 
Indre Østfold Regionråd ønsker at indre østfoldingen skal bli mer bevisst den store betydning 

forsvarshistoria i Indre Østfold har hatt for regionen og for nasjonen.   

De som ønsker mer militærfaglig informasjon, kan lett finne det ved å gå dypere inn i stoffet, bl.a. 

gjennom nettstedene det er henvist til i rapporten. Det er heldigvis alltid muligheter for den som vil 

lære mer! 

 
 
 

Indre Østfold 
Mai 2015 
Trond Andreas Enger  
 
 
 
 
 
 
 

«Indre Østfold har en 
betydelig nasjonal 

forsvarshistorie som har vært 

sterkt underkommunisert» 
 

Fjellanlegget på Høytorp Fort, foto: Mysenposten 

Foto: DNT Indre Østfold  

Foto: DNT Indre Østfold  
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3. “HUNERNE KOMMER”  

År 515: Hva tenkte den skremte tiåringen da mora ropte så skarpt? Hvorfor måtte de i all hast drive 
med seg den lille kua opp den kronglete, bratte stien opp til bygdeborgen? Hvem var hunerne? Var 
de farlige? Hvorfor måtte de gjemme seg her oppe? Og hvorfor var alle de voksne så harde i 
ansiktene? Året var kanskje 515. Det var stor folkevandringstid og bygdeborgene lå tett i Indre 
Østfold, som forsvar og vern mot inntrengere. 
 
1716: Hva tenkte Karl XII da han sto på Spydebergsida og skulle krysse Glomma ved Onstadsund 
fergested? Året var 1716. Den svenske krigerkongen Karl XII ønsket å erobre Akershus festning, for 
så å gå videre til Kongsberg og sikre seg sølvet i gruvene der. Men han klarte ikke å innta Akershus 
festning, og ble drevet på retrett. Nå sto han på Spydebergsida og så ut over den breie elva. Men 
flåten lå på Askimsida fylt med stein og senket av nordmennene. Hvordan skulle han nå få over sine 
3000 mann og 1500 hester? De bygde sin egen flåte. De tok ferdighogd tømmer som skulle brukes til 
Hovin kirke og de regelrett rev hus i Aasheimkroken og brukte materialene til flåter. Fire dager brukte 
de for å få alle soldater og hester over Glomma. Men hva tenkte bonden i Aasheimkroken som sto 
tilbake med sine raserte hus? 
 
Retretten for svenskekongen og hans soldater fortsatte 
videre gjennom Indre Østfold. De fleste valgte veien sør 
mot Halden og Fredriksten festning, mens noen valgte 
den gamle hovedleden mellom Oslo og Stockholm, dvs. 
sør for Hemnessjøen og nord for Rødenessjøen. Der, 
lengst nord i det som nå er Marker kommune, der lå 
Basmo festning. I og rundt festningen kunne det være 
flere hundre mann, når trusselbilde var så sterkt som 
nå. Hva tenkte disse soldatene da slitne, svenske 
tropper kom forbi på vei tilbake til Sverige? De 
bestemte seg for å skyte. 17 kanonskudd ble avfyrt 
etter svenskene. Ingen traff. Det var første og eneste 
gang Basmo festning var i «kamp». Men hva hadde 
skjedd om de hadde truffet?  
 
1813: Hva tenkte de som bygde Langnes skanse? Unge menn som spadde grøfter og bygde voller. 
Det var seint på året i 1813. Det var surt, det var kaldt og arbeidet var tungt. Matrasjonene var små. 
Tilslutt fikk de bare hel havre å holde seg i live med. Men den gryende nasjonen skulle forsvares, og 
forsvarsverk skulle bygges etter general Sejersteds forsvarsplan. Langnes skanse ble bygget med 
formål å stoppe fienden, i hvert fall oppholde dem for en stund, før de eventuelt trengte lenger inn i 
landet. Så soldatene grov grøfter, lagde skyttergraver og bygde voller, mens sulten gnog hos dem og 
hos familien hjemme. Nå hadde de også hørt at de hadde begynt å rekvirere båter til pongtongbrua 
de skulle bygge over til Spydebergsida. 
 
1814: Hva tenkte de som bare noen måneder seinere gikk rundt i Wilses hage på Spydeberg 
prestegård. Kong Christian Fredrik hadde installert seg på prestegården. Nå var det innkalt til statsråd 
og statsrådene fra Kristiania var ankommet. De ble orientert om den militære situasjon og var «ikke 
henrykt».   

Illustrasjon av bygdeborg, historieboka.no 
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Eller hva tenkte soldatene fra det oppdalske regiment, som på samme tid lå kampklare ved Langnes 
skanse? Det regnet, kruttet ble vått og da det kom til slag endte de i nærkamp på bare bajonettene. 
Blodet fløt. Hva kjempet de for? Hvem kjempet de for? Og hvordan var det med alle de der hjemme? 
 
Hva tenkte den gjengse indre-østfoldingen om det som skjedde her disse augustdagene i 1814? 
Visste de hva som skjedde? Hadde de forståelse for det? Brydde de seg i det hele tatt? Var de opptatt 
av stormaktsspillet? Tenkte de på verdien av en egen grunnlov? Eller hadde de mer enn nok med å 
forberede seg på enda en vinter i armod og matknipe.  
 
1903: Hvordan hadde soldatene som bygde fortene på Ørje det?  Hva slags frihetstanker hadde de? 
Året var 1902 eller kanskje 1903. Nasjonalismen blomstret i det politiske liv og nasjonalromantikken 
bruste blant kunstnerne. Men hva tenkte de som bygde fortene? Var det nasjonal stolthet eller var 
det svenskefrykt som drev dem? Svenskene rustet jo opp de også, hadde de hørt. Høyt over slusene 
i Ørje kneiser Nordre Fort. Herfra så de langt inn i fiendeland, mens de hogg ut kanonstillinger og 
løpegraver. Skulle de virkelig gå til krig mot svenskene? Kunne man ruste opp mot det som var 
broderfolket, eller var de ikke det? Søster mot bror? 
 
På tross av eller på grunn av opprustningen, så ble det likevel fred. Hva tenkte de som bare to år 
seinere, måtte demolere festningene de hadde bygd på Ørje. De møysommelig uthogde 
kanonplasser og fjellganger, ble fylt med stein igjen. De uskadeliggjorde det de nylig hadde bygd opp, 
for det var bestemt i Karlstad. Men hva tenkte de om framtida da? 
 
1917: Hva tenkte de som bygde Høytorp og Trøgstad fort for snart 100 år siden, eller de som hogg ut 
brogalleriene ved Fossum og Langenes? De forberedte seg til mulig angrep fra svenskene i øst. Hvor 
sterkt var det fiendebildet? Og hva tenkte man da fienden kom vest- og nordfra inn i Indre Østfold, i 
1940? 
 
1945: Hva slags framtidstanker og forventninger hadde den polske krigsfangen som blei plassert på 
Høytorp fort, etter å ha overlevd blodslitet på “Blodveien” i Nordland? Lite visste han da at han skulle 
bli i Indre Østfold for resten av livet. 
 
1965: Eller hva tenkte den unge soldaten som møtte opp på Trøgstad fort, for å tjenestegjøre med 
det nye og moderne rakettsystemet Nike? Året var kanskje 1965, og det var veldig kald krig. Men 
jenta som venta utenfor fortsporten, hun var varm. Og så blei også han indreøstfolding for resten av 
livet. 
 
I dag: Hva tenker togpassasjeren som i dag krysser Glomma ved Langnes skanse og brugalleriene. Vet 
hen hva som skjedde her noen augustdager i 1814, eller da Langnes batteri og Langnes brugalleriet 
ble bygget på Bovim i Spydeberg rundt 100 år seinere? 
 
Så mange spørsmål.  
Vi har ikke så mange sikre svar.  
Men forsvarets plass og forsvarsverkene som er plassert i Indre Østfold, har utvilsomt preget 
indreøstfoldingens liv og tanker - og dermed bidratt til at vi er som vi er. 
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4. FORSVARSANLEGG I INDRE ØSTFOLD – registrering og status 

Riksantikvaren har registrert 29 kulturminner i Indre Østfold under kategorien «Forsvarsanlegg». Av 
disse er 15 bygdeborger fra jernalder. Det er stor usikkerhet rundt tidsfastsetting på disse, men antas 
fra ca. år 300 – 600.  Valdisholm i Eidsberg og Basmo festning i Marker har begge sine egne historier. 
Langes skanse i Askim har sin egen, enestående historie. De øvrige forsvarsanleggene i Indre Østfold 
er grensebefestninger, bygd opp fra 1899 og fram til 1918. 

 
Kulturminnelovens formål (§ 1)  
 

Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår 
kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.  
Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressursene som vitenskapelig kildemateriale og som varig 
grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet. 
Når det etter annen lov treffes vedtak som påvirker kulturminneressursene, skal det legges vekt på 
denne lovs formål.  

(Lov om kulturminner av 9. februar 1979 nr. 8785, sist endret 1. januar 2007) 
 

Her følger definisjoner av vernestatus, etterfulgt av en kommunevis oversikt over forsvarsanlegg og 
deres fredningsstatus. Det bemerkes spesielt at et stort forsvarsanlegg som Trøgstad Fort, ikke har 
noen fredningsstatus. 
 

Vernestatus – definisjoner  

Automatisk fredet 

Automatisk fredning innebærer at kulturminnet er fredet direkte etter teksten i kulturminneloven, 
uten særskilt vedtak. Alle faste kulturminner fra før år 1537 er automatisk fredet etter 
kulturminneloven § 4 første ledd. Som en ekstra beskyttelse har alle automatisk fredede 
kulturminner en sikringssone på minimum 5 meter i alle retninger rundt det fredede objektet. Dette 
følger av kulturminneloven § 6. Ved erklæring om at stående byggverk stammer fra perioden 1537 – 
1649, blir disse også automatisk fredet, jf. Kulturminneloven § 4 tredje ledd. 

Forskriftsfredet 

Betegnelsen brukes om kulturminner som er fredet ved forskrift, ikke ved enkeltvedtak. Det er 
byggverk og anlegg i statlig eie (kulturminneloven § 22a) og kulturmiljøer (kulturminneloven § 20) 
som fredes ved forskrift. Forskriftsfredning innebærer normalt en forenklet prosedyre i forhold til 
fredning ved enkeltvedtak. Alle inngrep i forskriftsfredete kulturminner krever dispensasjon fra 
Riksantikvaren (for byggverk og anlegg i statlig eie) eller regional kulturminneforvaltning 
(kulturmiljøer).  

Vedtaksfredet 

Et vedtaksfredet kulturminne fredes gjennom enkeltvedtak etter kulturminneloven. 
Vedtaksfredninger etter kulturminneloven kan omfatte alle faste kulturminner yngre enn 1537. 
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Større løst inventar kan fredes sammen med byggverk eller anlegg. Alle inngrep i vedtaksfredete 
kulturminner krever dispensasjon fra regional kulturminneforvaltning. 

Ikke fredet 

Kulturminnet har ikke noe formelt vern. Men da kulturminnet er registrert, er det en markering av at 
kulturminnet kan ha interesse for kulturminneforvaltningen. Kulturminnet kan også være vernet i 
medhold av plan- og bygningsloven. Alle inngrep i slike kulturminner bør avklares med regional 
kulturminneforvaltning. 

 

 Registrering Fredningsstatus 

ASKIM KOMMUNE    

Romskollen = Romsåsen   Arkeologisk minne/bygdeborg Automatisk fredet 

Langnes skanse:  
Høyre fløy, Indre brohode, 
Venstre fløy og Batteriåsen  

Arkeologisk minne Ikke fredet 

AREMARK KOMMUNE    

Døhaugen = Døhatten Arkeologisk minne/bygdeborg Automatisk fredet 

EIDSBERG KOMMUNE   

Borgåsen   Arkeologisk minne/bygdeborg Automatisk fredet 

Høytorp fort Bebyggelse-Infrastruktur   Forskriftsfredet 
16.01.2002 

Valdisholm - Vallersøy Arkeologisk minne Automatisk fredet  

MARKER KOMMUNE   

Basmo festning  Bebyggelse-Infrastruktur   Vedtaksfredet i 1985 

Lihammeren Bebyggelse-Infrastruktur   Forskriftsfredet 

Ørjekollen Bebyggelse-Infrastruktur   Forskriftsfredet 

RAKKESTAD KOMMUNE   

Sæevisslottet Arkeologisk minne/bygdeborg  Automatisk fredet   

Skammelsrudåsen  Arkeologisk minne/bygdeborg Automatisk fredet 

Slottsberget   Arkeologisk minne/bygdeborg Automatisk fredet 

Festningsåsen   Arkeologisk minne/bygdeborg Automatisk fredet 

SKIPTVET KOMMUNE   
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Staåsbatteriet  Bebyggelse-Infrastruktur   Forskriftsfredet 

Kjellåsbatteriet   Bebyggelse-Infrastruktur   Forskriftsfredet 

Borgåsen   Arkeologisk minne/bygdeborg Automatisk fredet 

 

SPYDEBERG KOMMUNE    

Muråsen Arkeologisk minne/bygdeborg Automatisk fredet 

Slottsåsen Arkeologisk minne/bygdeborg Automatisk fredet 

Høgås(en) Arkeologisk minne/bygdeborg Automatisk fredet 

Langenesbatteriet Bebyggelse-Infrastruktur Forskriftsfredet 

Skorås søndre batteri Bebyggelse-Infrastruktur   Forskriftsfredet 

Fossum brogalleri Bebyggelse-Infrastruktur   Forskriftsfredet 

Gråkollbatteriet  Bebyggelse-Infrastruktur Forskriftsfredet   

Skorås nordre batteri Bebyggelse-Infrastruktur   Forskriftsfredet 

TRØGSTAD KOMMUNE:   

Bergeråsen Arkeologisk minne/bygdeborg Automatisk fredet 

Slottet   Arkeologisk minne/bygdeborg Automatisk fredet 

Festningsåsen Arkeologisk minne/bygdeborg Automatisk fredet 

Bæljeråsen Arkeologisk minne/bygdeborg Automatisk fredet 

Hobøl kommune og Rømskog kommune har ingen anlegg.         

 

Oppsummering: 

 Alle de 15 bygdeborgene og Valdisholm, er automatisk fredet 

 Basmo festning er fredet ved særskilt vedtak  

 Høytorp fredet med særskilt forskrift 16.01.02. 

 Øvrige forsvarsanlegg fredet med forskrift i 2004, som en del av Nasjonale festningsverk 

 Diverse områder på Langnestangen i Askim er ikke fredet, men er registrert som 
kulturminner. 

Trøgstad Fort er ikke med på Riksantikvarens oversikt. Dette skyldes nok kommunal overtakelse før 
fredningsspørsmålet kom opp. Høytorp fort er fredet med forskrift i jan. 2002, men ble senere 
kommunalt eid, og er således ikke en del av Nasjonale Festningsverk. 

(Kilde: Riksantikvarens kulturminnesøk og samtale med Anne Midtrød hos Riksantikvaren 
www.verneplaner.no)  

http://www.verneplaner.no/
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4.1 Bygdeborger   

Bygdeborger er enkle festningsanlegg, anlagt på steder som fra naturens side er vanskelig 
tilgjengelige. De er derfor plassert på høyder, knauser eller berg og oftest med bratte skrenter på 
flere kanter, slik at borgen bare er tilgjengelig fra en side. På den siden det var lettest å komme opp, 
ble det bygget murer (tørrsteinsmurer = stein på stein). Det er usikkerhet knyttet til borgenes 
funksjon, men trolig var de både forsvarsverk og tilfluktssteder. 

Det er registrert nærmere 400 bygdeborger i Norge, og over 70 av disse i Østfold. Det store antall 
borger forteller om urolige tider, og stor folkevandring. For mer informasjon, se: 
http://no.wikipedia.org/wiki/Bygdeborg 

Bygdeborgene i Indre Østfold kan alle dateres til jernalderen. Det er totalt registrert 15 bygdeborger 
i Indre Østfold: 

- Askim: Romskollen eller Romsåsen (Romsåsen er jo også kjent for sin nikkelgruve, sine 

flaggermus og potetstein. Men det er andre historier). 

- Eidsberg: Borgåsen 

- Rakkestad: Registrert fire bygdeborger: Sæevisslottet, Skammelsrudåsen, Slottsberget og 

Festningsåsen. 

- Skiptvet: har også sin Borgåsen 

- Spydeberg: Muråsen, Slottsåsen og Høgåsen i Spydeberg. 

- Trøgstad: Registrert 4 bygdeborger: Bergeråsen, Slottet, Festningsåsen og Bæljeråsen.  

- Aremark: Døhaugen eller Døhatten. 

Alle bygdeborger er automatisk fredet etter kulturminnelovens §4, første ledd («faste kulturminner 
før 1537»). For lokalisering m.m.se: http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_kulturminner_i_Askim 
og tilsvarende for de andre kommunene. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Utsnitt av muren rundt bygdeborgen Festningsåsen i Trøgstad 

http://no.wikipedia.org/wiki/Bygdeborg
http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_kulturminner_i_Askim
http://www.havnaas.net/wp-content/uploads/2011/03/muren.jpg
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4.2 Valdisholm (Vallersøy) 

Valdisholm er en holme i Glomma. Holmen ligger ca.1 km sør for Vamma kraftverk, i Eidsberg 

kommune.  Det ble bygget en borg på holmen i Håkon Håkonsens tid (tidlig på 1200-tallet). Dette var 

i en borgerkrigslignende tid for landet.  

Seinere på 1200 tallet nevnes borgen som et statlig fengsel som tok imot drapsmenn. 

 
Tegning av Valdisholm borg, slik arkitekten Peter Blix mente den den kunne ha sett ut. Tegningen fra 1896, 
viser borgen vestfra.  

 
 

 
Valdisholm sett fra Lindhol på Eidsbergsiden. Prosjekt Glomma Opplevelser (2012-2015) har sikret 
informasjonsskilt på landsiden, som et ledd i å formidle historien om den sagnomsuste øya.  

 
For mer info, se «Borgen på Valdisholm» av Truls Nygård, utgitt i 1995 av Tore Stubberud, Valdisholm 

forlag,https://snl.no/Valdisholm 

http://no.wikipedia.org/wiki/Valdisholm_borg 
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https://snl.no/Valdisholm
http://no.wikipedia.org/wiki/Valdisholm_borg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Valdisholm_Borg.gif
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4.3 Basmo festning 

Basmo festning er en grensefestning lengst nord i Marker kommune. Festningen ble bygd for å dekke 
datidens kanskje viktigste vei mellom Stockholm og Christiania. Byggearbeidene startet i 1683, og 
pågikk i flere årtier. Festningen ligger på en bratt kolle i lavlandet mellom Rødenessjøen og 
Hemnessjøen, og fra festningen kan en se ned på begge sjøene. 

Det var den kjente festningsbygger og byplanlegger, generalmajor Johan Caspar de Cicignon, som 
planla byggingen av Basmo. I alt ble det bygget ca. 40 hus på og nedenfor festningen. Normalt var 
det plass til 100 mann oppe på festningen og 140 mann i brakkene nedenfor, men i krigstider kunne 
det være langt flere. 

Basmo kom aldri i kamp. Det skal ha blitt avfyrt 17 skudd etter to av Karl XIIs regimenter, da de 
passerte Basmo på tilbaketog fra Christiania i 1716. Men ingen av skuddene nådde fram til målet. 
Basmo fikk ingen militær betydning, den var dyr i drift og ble nedlagt i 1745. 

Festningen grodde igjen fram til 1977, da komiteen for vern av Basmo festning ble dannet. I 1985 ble 
festningen fredet og i 1987 begynte arbeidet med restaureringen av festningen. Dette arbeidet pågår 
fortsatt. 

For mer info, se Trond Daldorff sin «Basmo festning 1930», Marker historielags årsskrift 1983: 
Basmo festning 300 år, http://www.marker.kommune.no/basmo-festning og 
http://www.festningsverk.no/Basmo.html     

 

    

Basmo festning  Kanoner utplassert på restene av det oppmurte tårnet. 
Foto: Tommy Gildseth 

 

 
 
 

http://www.marker.kommune.no/basmo-festning
http://www.festningsverk.no/Basmo.html
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Basmo_festning.JPG
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Basmo_festning_kanoner.jpg
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4.4 Langnes skanse 
 

På Langnes i Askim sto et av de største slagene under krigen i 1814. Langnes skanse ble bygget i 1813 
og 1814, og ligger på 
Langnestangen i Askim kommune. 
Skansen er et brohode og hadde en 
flytebru (pongtongbru) over til 
Spydebergsida av Glomma.  Brua 
skulle sikre tilførselen av tropper og 
forsyninger. I tillegg til de åtte-ti 
kanonene i skansen, ble det 
etablert fem stillinger med plass til 
21 kanoner på Spydebergsiden, for 
å forsvare skansen og brua. 
 
De svarte markeringene på kartet 
viser hvor en fortsatt kan se restene 
etter skansen fra 1814.  
Montasje: Østfold Fylkeskommune. 
 
Riksantikvaren plukket ut Langnes skanse som det stedet i Østfold hvor kulturminnevernet 
markerte grunnlovsjubileet i 2014: 
 
9. august i 1814 kom skansen i kamp i noen hektiske timer. Det var silende regn og vanskelig å holde 
kruttet tørt. Rundt 1.500 norske og 650 svenske soldater kjempet om herredømmet over skansen fra 
kl. 04 på morgen og til kl. 10 på formiddagen. Rundt 100 svenske soldater oppgis såret eller døde mot 
30 norske. Sannsynligvis var tallet på døde høyere enn dette. 
I løpet av kvelden 9. august gir Christian Fredrik ordre om å trekke ut av skansen og over til 
Spydebergsiden, på tross av generalstabens anbefalinger. Fortøyningen til pongtongbrua kappes 
og brua tas av strømmen. 10. august finner svenskene Langnes skanse forlatt. Fredrikstads 
overgivelse 4. august og en overlegen svensk marine, gjør det mulig å omgå Glommalinjen. Den 14. 
august utarbeides en våpenhvile i Moss som undertegnes av kronprins Carl Johan i Fredrikstad på 
vegne av Karl XIII og Sverige. Krigen er i praksis over, og kampene ved Langnes blir det siste slaget 
mellom de nordiske brødre, selv om det skjer flere trefninger blant annet i Trøgstad 11. august og i 
Onsøy den 14. august.  
 
For mer info, se Østfold Fylkeskommune http://www.ostfold-
f.kommune.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=476&I=23862&m 
 
Askim kommune og Østfold Fylkeskommune arbeider nå med en egen skjøtselsplan for Langnes 
skanse, som skal legge til rette for sikring, bevaring og synliggjøring av dette kulturminnet og 
kulturmiljøet. Formidling av hva Langnes skanse er og hva som skjedde der, er en vesentlig del av 
planen. Gamle og nye skilter skal formidle historien og vegetasjonen skal holdes nede, så de ulike 
delene av fortifikasjonen skal være synlige.  
 

http://www.ostfold-f.kommune.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=476&I=23862&m
http://www.ostfold-f.kommune.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=476&I=23862&m


 

 

 

 
 

Side 14 av 36 

Adkomst med bil/sykkel: Sving mot Langnes i Hurrahølet, og følg skilt så langt veien rekker.  
Elever fra Askim ungdomsskole er med og rydder vegetasjonen. Alle elever på 6. og 8. trinn i Askim 
får omvisning på Langens Skanse. 
 
De er ikke så enkelt å fastslå når viktige historiske endringer skjedde. Det er ikke så lett å si når noe 
begynte, eller når det sluttet. Det er ofte ikke så lett å si hvor det skjedde heller. Men begivenhetene 
i august 1814 på Spydeberg prestegård, på Langnes skanse og våpenhvileavtalen i Moss, er utvilsomt 
avgjørende faktorer i det vi kan kalle Grunnlovskampen. Grunnlovskampen ble for det meste vunnet 
i Østfold i augustdagene i 1814. Den formelle stadfestelsen var vedtaket i Stortinget 4. november 
1814.  
 

 
Kan vi si at det var her ved Langnes krigen 
mot Sverige sluttet? 
Kan vi si at det var her freden begynte? 
Var dette starten for Pax Scandinavica?  
(Se også s. 9.1) 
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5 NESTEN KRIG i 1905 

 

Unionen mellom Norge og Sverige, som 
ble inngått i 1814, var en løs union. 
Landene hadde samme konge og felles 
utenrikspolitikk. Norge fikk for så vidt 
fullt indre selvstyre fra 1814.  

Men fra rundt 1890 ble det sterke 
konflikter mellom unionspartnerne. 
Nasjonalismen vokste seg sterk både i 
Norge og Sverige. I Norge var det langt 
på vei et demokratisk, folkelig opprør, 
mens det i Sverige var stadig flere som 
ønsket å sette de “kravstore 
nordmennene” på plass. Etter 1895 
begynte både Norge og Sverige med en 
betydelig militær opprustning. Det var 
rett og slett kapprustning mellom 
unionspartnerne.  

Foto: Utlånt av Trøgstad forts venner 

 
Norge moderniserte sine gamle festninger Fredriksten og Kongsvinger og samtidig bygde de ut en 
serie med sperrefort nær grensen. Disse skulle stoppe et svensk angrep mot Kristiania. Disse 
grensefestningene provoserte naturlig nok svenskene.  
Fra høsten 1904 var krisa akutt. Representanter fra de to lands regjeringer lyktes ikke å bli enige i den 
såkalte konsulatsaken, som i praksis handlet om hvorvidt Norge skulle ha sin egen utenrikspolitikk.  

7. juni 1905 vedtok Stortinget en resolusjon, som er et mesterstykke i formuleringskunst.  Dermed 
var bruddet med Sverige et faktum: “Da statsraadets samtlige medlemmer har nedlagt sine embeder, 
da Hans Majestæt kongen har erklæret sig ude af stand til at skaffe landet en ny regjering, og da den 
konstitutionelle kongemagt saaledes er traadt ud af virksomhed, bemyndiger Stortinget 
medlemmerne af det i dag aftraadte statsraad til indtil videre som Den norske regjering at udøve den 
kongen tillagte myndighed i overensstemmelse med Norges riges grundlov og gjældende love – med 
de ændringer, som nødvendiggjøres derved, at foreningen med Sverige under en konge er opløst som 
følge af, at kongen har ophørt at fungere som norsk konge.» 

Svenskene reagerte voldsomt på Stortingets vedtak, og forlangte folkeavstemning i Norge. Resultatet 

var at 368 208 stemte for oppløsning av unionen og 184 stemte mot. Kvinner hadde ikke stemmerett, 

men rundt 250 000 norske kvinner skrev under på et opprop som støttet Stortinget. 

Den 31. august kom representanter fra landenes regjeringer sammen i Karlstad for å forhandle om 

vilkår for unionsoppløsning. Forhandlingene var harde, og spesielt vanskelig var spørsmålet om de 

såkalte grensefestningene. Svenskene forlangte at de skulle rives. I tillegg skulle det være en 

demilitarisert sone på begge sider av grensen. Den 8. september brøt forhandlingene sammen og 

begge land mobiliserte sine styrker langs grensa. Men forhandlingene kom i gang igjen og etter noen 
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dager ble man forlikte. Som et resultat av forhandlingene ble befestningene nærmest grensen 

ødelagt. 

Stortinget godkjente Karlstadforliket med 101 mot 16 stemmer, mens den svenske Riksdagen vedtok 

Karlstadforliket uten votering. 
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6 GRENSEBEFESTNINGENE 

Mange mener at Grensebefestningene som nordmennene bygde like før 1905, var avgjørende for at 
det ikke ble krig. Disse forsvarsanleggene er både synlige og symbolske tegn på den sterke kraft som 
lå i selvstendighetsønske til Norge, fram mot 1905.  
 

6.1  Ørjefortene: Lihammeren og Ørjekollen i Marker  
 
Er en fellesbetegnelse for to fort, anlagt høyt over og vest for Ørje sentrum i Marker kommune. Begge 
fortene ble demolert, eller ødelagt, som en følge av Karlstadforliket i 1905. Nordre Fort, Ørjekollen 
ble delvis restaurert i 1991. Ørjefortene er i forsvarets eie og en del av Nasjonale festningsverk. 
Enkleste adkomst til begge fortene er fra parkeringsplassen ved Ørjetun.  
 
Fortene blei anlagt i 1902 – 1903 for å dekke mellomriksveien (i dag E 18) over Ørje, som også den 
gang var den viktige innfartsåren fra Sverige.  
 
Ørjekollen, nordre fort ligger høyt over 
Ørje og Ørje sluser, med sikt langt inn i 
Sverige. Fortet skulle dekke området med 
Ørje sluser og riksveien, og nordover i 
Rødnesjøen. Kanonene hadde en 
rekkevidde på opptil 8 km.  
Fortet er delvis nedsprengt i fjellet, med 
kaserne og ammunisjonslager inne i fjellet. 
Ved demoleringa i 1905 blei tunnelen murt 
igjen og alle løpegraver og kanonstillinger 
fylt med steinmasser. Ved restaureringa i 
1991 blei all steinmassen fjernet, og det er 
også bygd et amfi, med muligheter for 
uteforestillinger i storslåtte omgivelser. Se 
også: Ørjekollen 
 
Lihammeren (el. Likollen), Søndre fort ligger ca. 1 km lenger sør. Dette fortet var også delvis 
nedsprengt i fjellet, og med fire kanoner. Lihammeren er fortsatt fylt med steinmasse, slik den ble 
etter demoleringa i 1905. For mer info, se: Lihammeren 
 
Vittenbergåsen batteri ligger ca. 18 km nord for Ørje, og ble anlagt for å hindre svensk overgang ved 
Kroksund fergested. Anlegget er nå i privat eie og er ikke en del av Nasjonale festningsverk. Det er sti 
fra Rødnes prestegård og til batteriet. 
 
I tillegg til befestningene nær grensa, ble det i perioden 1899 - 1904 også etablert en forsvarslinje 
langs vestsida av Glomma. To av disse festningsverka finner vi i Skiptvet og fire i Spydeberg. 
 
 
 
 

http://www.forsvarsbygg.no/festningene/Festningene/Grensebefestninger/Orjekollen/
http://www.forsvarsbygg.no/festningene/Festningene/Grensebefestninger/Lihammeren/
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6.2  Kjellåsbatteriet og Staåsbatteriet i Skiptvet  
 
Kjellåsbatteriet ligger i Skiptvet kommune, noe sør for Vamma kraftverk, og ble anlagt i 1902-1903. I 
utstrekning er dette det største enkeltanlegget blant batteriene i fylket. Batteriets oppgave var å 
hindre fienden i å ta seg over Glomma ved Grønsund fergeleie og nord for denne.  
 
Fra batteriet var det god sikt langt inn i Askim, Eidsberg og Rakkestad. De 8 kanonene hadde en 
rekkevidde på ca. 6 km. To av kanonene var rettet mot sør-øst, de andre rett mot øst. Anlegget er en 
del av Nasjonale Festningsverk og har stor militærhistorisk interesse.  
Anlegget brukes som et utesamlingssted for lokal-befolkningen. Det er anlagt grillplass og satt opp 
en lavvo. For mer info, se: Kjellåsbatteriet 
 
 

 
 Fra Kjellåsbatteriet ser en over til Eidsberg kirke 

 
Staåsbatteriet ligger også i Skiptvet kommune. Batteriet hadde 6 kanonstillinger og hadde en 
skuddvidde på 8 km. Sammen med Kjellåsbatteriet skulle det hindre at fienden kom over Glomma 
ved Grønsund. Staås batteri er også 
etablert i perioden 1902-1903, i tiden før 
unionsoppløsningen.  
 
Staåsbatteriet er en del av Nasjonale 
Festningsverk og har stor militærhistorisk 
interesse. Batteriet besøkes av 
4.klassetrinn i Skiptvet, og det er noen 
ganger friluftsgudstjeneste her. 
For mer info, se: Staåsbatteriet og 
"Grensebefestningene i Østfold og 
Akershus 1905». 

Aktører fra prosjekt Glomma Opplevelser på Staås batteri 
sommeren 2012.  

http://www.forsvarsbygg.no/festningene/Festningene/Grensebefestninger/Kjellasbatteriet/
http://www.forsvarsbygg.no/festningene/Festningene/Grensebefestninger/Staasbatteriet/
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6.3  Gråkollen, Langnes og Skoråsbatteriene i Spydeberg 
 
Gråkollen ligger i Spydeberg kommune, bygd i 1902-1903. Batteriet skulle sammen med de to 
batteriene i Skiptvet, hindre fienden i å krysse Glomma mellom Grønsund og Langnes. 
En kan også finne spor etter luftvernkanoner som ble plassert der i 1918, for forsvar av Kykkelsrud 
kraftverk på andre sida av Glomma. 
Det er ryddet og merket fint kupert sti fra Fossum gangbro på vestsida av Glomma og sørover (ca. 2 
km) eller en kan gå noen få meter fra Grååsen boligområde og mot sørøst. 
For mer info, se Gråkollen batteri 
 
Langnes batteri (Bovim) ligger i Spydeberg kommune rett nord for Langenes jernbanebru. Det var en 
del av Glommalinjen og grensebefestningene, og ferdigbygd så tidlig som i 1899. (Navnet Langnes 
hører egentlig hjemme i Askim, og er brukt som betegnelse på batteriet på grunn av det nære 
naboskap med Langnes jernbanebru og Langnes skanse.) Batteriet skulle dekke jernbanebrua og 
Onstadsund fergested i nord, men også sørover mot Fossum veibru.  
Batteriet ble etter 1905 delvis erstattet av et utsprengt brogalleri, og ble med det en del av 
Fossumstrøkets befestninger (Se seinere). Hele anlegget er i Forsvarets eie og en del av Nasjonale 
festningsverk. Det er merket sti fra Spydeberg ungdomsskole til Langnes/Bovim (ca.3 km).  For mer 
info, se Langenes batteri 
 
 

 Utsikt fra Langnes batteri, mot jernbanebrua 

 

 

 

 

 

 

http://www.forsvarsbygg.no/festningene/Festningene/Grensebefestninger/Grakollen-batteri/
http://www.forsvarsbygg.no/festningene/Festningene/Grensebefestninger/Langenes-batteri/
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Skorås søndre batteri og Skorås nordre batteri ligger noe lenger nord i Spydeberg kommune, og ble 

begge anlagt i 1902-1903 som en del av Glommalinjen. De to fortene ligger bare 2-300 meter fra 

hverandre, og over og rett sydvest for Solbergfoss kraftstasjon. Det er delvis en trappeforbindelse 

mellom de to batteriene. Batteriene samarbeidet om å hindre fiendtlig krysning helt fra Mørkfoss 

(Øyerens utløp) i nord til Fossum i sør.  

Søndre batteri har front mot Onstadsund i sør, nordre batteri rettet øst og nordover. For mer info, 

se Skorås søndre batteri og Skorås nordre batteri 

Adkomst: Kommer du sørfra, fra Spydeberg sentrum, kjører du ca. 1 km nord for Hovin kirke, og 

svinger til høyre inn mot Skårud gård (Skårudtoppen). Følg en enkel vei langs jordekanten. Delvis 

mangelfull skilting.  

Alle de nevnte grensebefestningene er fredet, de har stor militærhistorisk betydning og er en del av 
Nasjonale forsvarsverk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forsvarsbygg.no/festningene/Festningene/Grensebefestninger/Skoras-sondre-batteri/
http://www.forsvarsbygg.no/festningene/Festningene/Grensebefestninger/Skoras-nordre-batteri/
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7 FOSSUMSTRØKETS BEFESTNINGER  

Etter Karlstad-overenskomsten i 1905 måtte 
grensefestningene (som Fredriksten Festning og 
Ørje Fort) nedlegges, ubrukeliggjøres, demoleres. 
Det skulle være en nøytral sone på minst 15 km på 
hver side av grensen. Samtidig begynte planene 
om å bygge en forsterket Glommalinje. Det ble 
etter hvert bestemt å bygge to fort, på hhv. 
Vardeåsen ved Mysen og Trøgstad varde ved 
Skjønhaug. Samtidig skulle det også bygges et 
brugalleri ved Glomma for å dekke veibrua ved 
Fossum og et brugalleri ved Bovim for å dekke 
jernbanebrua ved Langnes. Til sammen utgjorde 
de fire forsvarsanleggene Fossumstrøkets 
befestning eller Fossumstrøkets festning og var  
Norges største innlandsfesting. Fossumstrøkets 
befestning ble bygget opp i perioden 1912-1918, 
og offisielt nedlagt i 1959. 
 

7.1. Høytorp Fort 
 
Høytorp fort i Eidsberg kommune ble bygget i 
1912 – 1918. Fortet ligger på toppen av høyden 
nordøst for Mysen sentrum, med høyeste punkt 
227 m. o. h. Det meste av fortet er sprengt ned i 
fjell med til sammen 1100 m ganger og rom. 
Fortet hadde totalt 17 kanoner, med bl.a. fire 
tårnkanoner, feltkanoner og mitraljøser. Fortet 
hadde 12 lyskastere og det var lagt ut sambandskabler i bakken til brogalleriene og til Trøgstad Fort. 
Inne i fjellanlegget er det en rekke rom for beskyttelse av mannskaper, kommandosentral og 
ammunisjonslagre.  
Høytorp fort omfatter også et leirområde med en rekke bygninger fra den første utbyggingsperioden, 
bl. a. forlegninger, kjøkken- og messebygning, oppsynsmannsbolig og forskjellige magasinbygg. Ved 
full mobilisering var besetningen mer enn 3500 mann. 
 
Da invasjonen kom i 1940 var ikke fortet klargjort for kamp. Det hadde stått uten vedlikehold siden 
1933, og ingen mannskaper hadde fått opplæring i bruk av kanonene. Fortet var nediset og ingen 
forberedelser var gjort. Det var derfor bare to av fortets kanoner som kom i bruk i 1940. Etter ca. 24 
timers kamp overga fortet seg.  
Under krigen ble fortet brukt som rekonvalesensleir for soldater fra østfronten. På Momarken 
nedenfor Høytorp fort, bygde tyskerne en fangeleir for utenlandske krigsfanger og norske 
motstandsfolk. 
 
Etter krigen var fortet en stund opplæringssted for tropper til Tysklandsbrigaden, og brukt for 
repetisjonsøvelser og større feltøvelser. Det var også et betydelig ammunisjonslager her fram til 

«Til sammen utgjorde de fire 
forsvarsanleggene Fossumstrøkets 
befestning og var Norges største 

innlandsfesting.» 
 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:H%C3%B8ytorp_fort_reduit.jpg
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1980-tallet. I 1956 etablerte Transportregimentet seg her. Samtidig ble kommandanten for 
Fossumstrøkets festning, flyttet til Trøgstad fort. Forsvaret avviklet sin virksomhet på Høytorp Fort i 
1994. 
 
Om Høytorp Fort:  
 

- På 1990-tallet ble området bl.a. brukt til flyktningmottak.  

- Anlegget ble fredet i 2001/02 og overtatt av Eidsberg kommune i 2003.  

- Venneforeningen «Foreningen for Høytorp fort» ble stiftet allerede i 1996.  

- Foreningen for Høytorp fort anslår at de gaider 1700-2000 personer i året. Av disse er ca. 

700 skoleelever, gjennom den kulturelle (eller lokale) skolesekken. Alle 7.trinn har nå et 

besøk med generell historie (en av de fem barneskolene i Eidsberg om gangen). I tillegg 

er alle 9.klassingene på besøk med eget opplegg om 2. verdenskrig. 

- «Aktørene på Høytorp fort» er en ulike blanding av foreninger og næringsdrivende, som 

leier hus og bruker fortsområdet.  

- Eidsberg planlegger 100 årsfeiring på Høytorp fort 8. og 9. august 2015. (Den 10. august 

1915 kom den første rekruttskole og stab til Høytorp. Den 7. november 1918 ble anlegget 

overlevert distriktskommando 1 som ferdig. ) 

For mer info: 
«Fossumstrøkets festning», utgitt av Foreningen for Høytorp fort i 2009 http://forthoytorp.com/ ,  
http://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8ytorp_fort 
http://www.visithoytorpfort.no/   
 
 

7.2. Trøgstad Fort  
 
Trøgstad Fort er en del av Fossum-
strøkets befestninger, anlagt på 
Trøgstad Varde (271 m.o.h.) over 
Skjønhaug sentrum. Trøgstad Fort ble 
bygget i perioden 1912 til 1917. Fortet 
har 1300 m tuneller og overbygde 
skytestillinger og 500 m skyttergraver. 
I tida mellom 1. og 2. verdenskrig ble 
fortet brukt til utdanning av 
festningsartillerister, og som 
rekruttskole. For øvrig forfalt fortet 
utover i mellomkrigstida.  

Foto: Utlånt av Trøgstad forts venner 

http://forthoytorp.com/
http://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8ytorp_fort
http://www.visithoytorpfort.no/
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Det var en liten nøytralitetsvernstyrke på fortet i april 1940. Den besto av 3 befal og 40 menige. Om 
ettermiddagen 13.april 1940 ble det skutt fra fortet nordover mot tyske tropper som kom sørover fra 
Lillestrøm. Ildgivingen overrasket nok tyskerne, som trakk seg tilbake mot Lillestrøm. Men dagen 
etter kom de igjen og overtok Trøgstad fort uten motstand.  

Det er lite kunnskap om hva som skjedde på fortet under krigen, ut over at det ble brukt til forlegning 
av tyske soldater.  

I årene 1945-47 ble Trøgstad fort benyttet til interneringsleir. Her samlet en tyske soldater som 
ventet på hjemsending til Tyskland. Sammen med disse var også norske ektefeller og deres barn. De 
skulle også sendes til Tyskland. Sånn var det. På et tidspunkt inneholdt leiren 85 menn, 26 kvinner og 
15 spedbarn. Mens man ventet på hjemsendelse/utsendelse, jobbet de tyske soldatene på gårder i 
distriktet.  

Om Trøgstad Fort:  

- Etter krigen ble fortet også tatt i bruk som ammunisjonslager. 

- Fra 1945 til 1956 var det radarstasjon/skole her. 

- Fra 1955 til 1995 hadde hæren ammunisjonsverksted på Trøgstad Fort. 

- Fra 1959 til 1991 hadde Luftforsvaret radarkontrollområde for Nikebatteriet her. Trøgstad 

batteri var ett av fire luftvernsanlegg rundt Oslo som var basert på rakettsystemet Nike. 

Det ble delvis lokalisert på Trøgstad fort og delvis på Myrås i Østre Trøgstad (hvor det 

store utskytingsområdet var) og med forlegning i Havnås leir. 

Nikebataljonen var et rakettbasert 
luftvernsystem som ble tatt i bruk for å 
beskytte hovedstadsområdet. Systemet ble 
utviklet i USA og Norge ble tilbudt 
luftvernsystemet gjennom våpenhjelpen fra 
USA (Marshall-hjelpen). Norge takket ja til 
dette i 1957. Opplæringen av mannskaper i 
bruk av Nike-systemet, fant sted i USA. Den 
norske Nikebataljonen ble aldri oppsatt med 
atomvåpen. Men ved alle Nikebataljonens 
artilleribatterier ble det bygget godkjente 

atomvåpenlagre.  
Foto: Utlånt av Trøgstad forts venner 

All militær aktivitet opphørte ved Trøgstad fort i januar 1997 og i 2001 ble Trøgstad kommune eier 
av den 430 da store eiendommen. Den vedlikeholdes som museums- og friluftsområde. Frivillige og 
tidligere offiserer og soldater ved Trøgstad fort har lagt ned et stort dugnadsarbeid for fortet og for 
fortets historie.  
 
Trøgstad Forts Venner er en aktiv venneforening. De tar imot skoleklasser, som en del av den lokale 
skolesekken, og de har omvisning for grupper og andre etter avtale. De har også bygget opp en 
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betydelig museal samling knyttet til fortets historie. Alle lærerne på Trøgstad ungdomsskole har fått 
kurs om fortets historie og virksomhet. For mer info, se. http://www.trogstad-fort.no/  
 
Alle hus og lager er leid ut til ulike lag og foreninger, til næringsdrivende og til privatpersoner. Den 
tidligere mannskapsforlegningen er overtatt av Trøgstad næringsfond, for videre utleie.  
 
Trøgstad Forts Venner anslår at fortet har minimum 3000 besøkende hvert år. Det er juleforestilling 
i fjellhallen og påskeharen legger sine egg på de merkeligste steder, til glede for et utall av barn og 
voksne. Pershytta Linken er et populært turmål hver søndag. I tillegg kommer omvisning for 
skoleklasser. 
Området brukes også til årlig o-løpinnføring for 7.klassene i kommunen. 
 
 

7.3. Brogalleriet ved Fossum 1915 
 
Fossum brugalleri i Spydeberg ble anlagt i perioden 1914-1917, som en del av Fossumstrøkets 
festning.  Brogalleriet som er sprengt ut i fjellet, har en 32 meter lang korridor, med fjellhaller og 
siderom. Inne i anlegget var det brønn, proviantrom, kjøkken og ammunisjonsrom. I siderommene er 
det i alt syv skyteskår ut mot Glomma. Anlegget skulle forsvare daværende Fossum bru mot angrep 
fra øst.  
 
Anlegget ble regnet som nedlagt på 1930-tallet, men Fossum brogalleri var i kamp i 1940 under 
tyskernes invasjon av Norge. Forsvarsverket var bygget for angrep fra øst. Tyskerne kom fra vest. 
Etter en del kamp ble den gamle broen ved Fossum sprengt. Det står et minnesmerke ved Fossum på 
Askimsida til minne om nordmenn som falt her i 1940. 
Fossum brogalleri er en del av Nasjonale Festningsverk, ligger rett over Fossum gangbru ved gamle 
E-18, nå fylkesvei 128. Følg trapp i terrenget. Døra står åpen, ta med lommelykt/mobillys. Fra Fossum 
er det sti (ikke akkurat universell) på begge sider av Glomma til hhv Langnes og Bovim.  
For mer info, se Fossum brugalleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trogstad-fort.no/
http://www.forsvarsbygg.no/festningene/Festningene/Grensebefestninger/Fossum-brogalleri/
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7.4 Langnes brogalleri 

Etter unionsoppløsningen i 1905 ble det opprinnelige anlegget (se tidligere) forsterket med et 
brogalleri med stillinger ut mot Glomma, Langenes brogalleri.  
Brogalleriet er delvis utsprengt i fjell og med mitraljøsestillinger mot jernbanebroa. Det var ferdig 
utbygget i 1916. Porter og piggtrådsperringer er fra tiden 1914-1918 

Til anlegget hører også brønn, oppholdsrom, kjøkken, proviantrom og ammunisjonsrom. Deler av 
dekningsmuren ved brogalleriet har blitt skadet under storflommer i elva. 

Batteriet og brogalleriet ligger på Spydebergsiden av Glomma ved enden av jernbanebrua over elva. 
Skiltet sti fra Spydeberg ungdomsskole ca. 3 km.  

Anlegget er på grunn av 
opprinnelighet og 
historiske betydning et 
meget bevaringsverdig 
militærhistorisk landskap 
og en del av Nasjonale 
Festningsverk. Vernet 
omfatter alle spor etter 
militær virksomhet 
innenfor Forsvarets 
eiendomsgrenser. For mer 
info, se Langenes brugalleri 

 

  Langnes brogalleri sett fra Askimsiden. 

 
  7.5  Forsvarsverk og informasjonssenter 

 
I det foregående er alle registrerte forsvarsverk i Indre Østfold beskrevet. Disse anleggene, 
tilgjengeligheten til dem og kunnskapen om dem, må sterkt vektlegges når en skal vurdere et særskilt 
senter for all forsvarshistorisk virksomhet i Indre Østfold.  
I tillegg skal det også tas hensyn til de betydelige militære samlingene som er lokalisert i Indre Østfold. 
 
Med dette utgangspunkt, foreslås det i det følgende,  at et forsvarshistorisk informasjonssenter 
legges til Høytorp fort.  
 
 
 
 
 

http://no.wikipedia.org/wiki/Unionsoppl%C3%B8sningen
http://no.wikipedia.org/wiki/Mitralj%C3%B8se
http://www.forsvarsbygg.no/festningene/Festningene/Grensebefestninger/Langenes-brogalleri/
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8. FORSVARSHISTORISK INFORMASJONSSENTER PÅ HØYTORP FORT  

 

8.1  Regional Utvikling  

Det å bli bedre på sin lokale historie er en viktig del av et områdes kulturelle kompetanse. Når Østfold 
har gått fra historisk sett å være særdeles sentral i Norge og for norsk historie, til å havne langt ned 
på de fleste parameter, så kommer det kanskje bl.a. av at vi har glemt vår rike historie. 
 
Det er mye nasjonal historie konsentrert i regionen Indre Østfold. Mye av denne historia er alt for lite 
kjent både nasjonalt og ikke minst lokalt. Kanskje bør vi mer bevisst bruke vår kultur og historie som 
grunnlag for regional utvikling. Kunnskap om fortida har sin største verdi når vi bruker den til beste 
for framtida. For det er alltid framtida som gjelder, det er alltid dit vi skal.  

 
8.2  Fylkeskommunal status  

 
Østfold fylkesting gjorde følgende vedtak i desember 1997: 
 
«I planperioden (1998-2001) bør det, i samarbeid med staten og de berørte kommuner, utvikles et 
opplegg for vedlikehold, tilgjengeliggjøring og 
presentasjon av vår forsvarshistorie og våre 
forsvarsverk. Presentasjonen bør kunne legges 
til ett sted, fortrinnsvis i Indre Østfold.» Det ble 
utarbeidet et forslag til forprosjekt: 
«Informasjonssenter for historiske 
forsvarsverker og festninger i Østfold.», og det 
ble nedsatt en egen faggruppe som skulle se på «Utredning om informasjonssenter for historiske 
forsvarsverk og festninger.» Faggruppens anbefaling (i feb.2000): «Informasjonssenteret for 
forsvarsverk og festninger lokaliseres til Høytorp Fort, Mysen.»  
 
I Østfold Fylkeskommunes Regionalplan for kultur 2010-2013 (som er prolongert og gjelder fortsatt) 
heter det:  
 
«Høytorp fort er et nasjonalt kulturminne, som festningsverk for tiden etter unionsoppløsningen med 
Sverige. Fortet har potensial innen historie, kultur, næring og rekreasjon. Kommunen ønsker å utvikle 
Høytorp Fort til presentasjon av nær kulturhistorie og andre kulturarrangementer. Østfoldmuseet er 
også en viktig samarbeidspart i å utvikle temaer knyttet til fortet. Som oppfølging av fylkesdelplan 
kultur 1998-2001, ble det i år 2000 utarbeidet en utredning om informasjonssenter for historiske 
forsvarsverk og festninger, med lokalisering til Høytorp fort.» 
 
Videre står det i Handlingsdelen vedr. Høytorp Fort, at man i 2010 skal «utrede muligheten for 
utvikling av kulturarena i samarbeid med vertskommunen», og det står også «Etablere 
informasjonssenter for historiske forsvarsverk og festninger. Samarbeid med vertskommunen. 
Oppdatering av tidligere utredning. Investerings og driftskostnader må utredes på nytt.» 
 
 

«Informasjonssenteret for forsvarsverk 
og festninger lokaliseres til Høytorp Fort, 

Mysen.»        Faggruppens anbefaling feb.2000 
 

 



 

 

 

 
 

Side 27 av 36 

8.3  Tilbud og målgrupper 
 

8.3.1  Opplevelser – Aktiviteter – Historieturisme 
 
Høytorp har store uteanlegg og gode forutsetninger for å være kulturarena for mer allmenn og variert 
bruk. Konserter, forestillinger, stevner etc. Større oppmerksomhet om å besøke anlegga i lendet, 
gjerne lagt til rette med gode kart og sykkelmuligheter. (Sykkelsti mellom Trøgstad og Eidsberg fort 
har vært nevnt. Unionsleden skal det også være mulig å sykle m.m.) 
 
Det er økende interesse for historieturisme. Noen er også villig til å gå langt for å føle historia direkte 
på kroppen. Kanskje en kan tenke seg noe som dette: «Følg Karl XII retrett i 1716. Bygg din egen flåte 
og kom deg over Glomma ved Onstadsund. Ta gjerne med egen hest.» Eller denne: «Lev som soldat 
for en dag, med riktig uniform, riktig matrasjon, riktige oppgaver og datidens sanitetsforhold.» 

 
8.3.2  Skoleverket 

 
I mange fag og på alle klassetrinn er det laget kompetansemål som omhandler lokal historie og 
kulturminner. Skolen er for de fleste barn og unge, den eneste arena for å lære lokal historie. 
Forsvarsverk og forsvarsminner kan brukes både som læring i seg selv og som grunnlag for prosjekter 
og undervisning. 
 
Samfunn og myndigheter ønsker stadig mer fag og temaer inn i skolen. Det er krevende for skolene 
å finne plass til alt i en travel hverdag. Derfor bør det være mest mulig skreddersydde 
undervisningsopplegg som det er lett å ta i bruk. Det er mulig å utvikle gode og spennende tilbud for 
alle klassenivå på Høytorp Fort. Mange Indre Østfold kommuner har tradisjon for å reise til 
Fredriksten festning på tur og for å lære litt historie. Det er fint og hyggelig og fantastisk flott å se. 
Men det blir litt som å gå over bekken etter vann, især hvis en er ute etter de siste århundrers 
forsvarshistorie.  
 
Et godt utviklet, pedagogisk tilrettelagt opplegg på Høytorp fort, vil vise både viktig nasjonal 
forsvarshistorie, spektakulære forsvarsverk og spennende opplevelser. Det er kort vei til Høytorp fra 
hele Indre Østfold (fra hele Østfold), og et besøk på Høytorp kan bli en viktig del av den kulturelle og 
lokale skolesekken for hele regionen. 
 
Mange av kommunene i Indre Østfold har vært flinke til å ta i bruk sine lokale anlegg til opplevelse 
og læring (Se under det enkelte anlegg). I tillegg til Høytorp fort, har Trøgstad Fort, Langnes Skanse, 
Ole Kjærbus samlinger og Hjemmefrontmuseet i Rakkestad utviklet opplegg for skolene i sin 
kommune. Mye av dette bør komme flere enn bare kommunens egne elever, til gode. 
 
Kursing av lærere er en god døråpner for mer aktiv bruk av forsvarsanlegga i historie og samfunnsfag. 
Det bør gis et tilbud om opplæring for lærere i alle skolene i Indre Østfold, enten i forbindelse med 
plandager eller med særskilte kurs. Gjerne en reise i Indre Østfolds forsvarshistorie med buss. 
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8.3.3 Fortellernettverk  
 
Indre Østfold har mange gode fortellere. Hvis de kan lære seg den spennende forsvarshistoria til 
regionen, så kan de brukes til gaiding av skoleklasser og andre besøksgrupper. I Indre Østfold er det 
mange som har sterk militær interesse og kunnskap. Med noen enkle fortellergrep, vil de lett nå langt 
flere tilhørere enn bare de spesielt interesserte.  
 
Kanskje kunne Indre Østfold etablere en «fortellerbank», dvs. en oversikt over dyktige fortellere, som 
f.eks. har gjennomført et kurs i lokal forsvarshistorie. Personer som kunne kontaktes ved behov for 
gaiding. God muntlig overlevering, det levende ordet, gir ofte sterkere opplevelser og større 
læreeffekt, enn skriftliggjøring og visuelle effekter.  
 
 

8.3.4 Utstillingen: Indre Østfold 
 

En kan tenke seg et senter på Høytorp Fort, som har alt det et slikt infosenter skal ha, både av 
tradisjonelle samlinger og av nye presentasjonsmuligheter. 
  
Her vil det også være gode muligheter for opplevelsesløyper gjennom fjellanlegg, tur både utafjells 
og innafjells, skytekonkurranser, historiske spill, fagkonkurranser, ta i bruk bakerovnene i fjellet, 
gjennomføre førstehjelpskurs m.m. Mulighetene er mange og mangfoldige. 
 
Sentral i senteret tenker en seg en stor modell av hele Indre Østfold. En modell som er mest mulig 
tro mot regionens topografi, elver, vann, bebyggelse osv. Kanskje bør det være en så stor modell at 
en får følelsen av å gå inn i noe. Alle forsvarsanlegg i Indre Østfold skal være merket spesielt og med 
sin egen knapp. Og hvis du trykker på “Langnes Skanse”, så får du bilde, informasjon og kanskje et 
tur-tips på mobilen. Eller trykk på “Nordre Fort” og se den fantastiske utsikten ned på Ørje sentrum 
og langt inn i Sverige, og hør historien om oppbygging, ødeleggelse og restaurering av fortsanlegget 
på Ørjekollen. 
 
Modellen skal være en mulighet for å skaffe seg god oversikt. Samtidig som den skal være en 
inspirasjon for å besøke anleggene i lende, i virkeligheten. Kanskje kan en også tenke seg at ved å 
være fysisk ute på et anlegg, så får en tilgang til ytterligere informasjon på mobil eller på annet vis. 
Informasjon som bare den som har gått ut til anlegget, får tilgang til. Dette kan være en ytterligere 
stimulans til å besøke anleggene i lende. 
Nasjonale Festningsverk har ansvar for skilting og tilgjengelighet til de fleste anleggene. I tillegg er 
det mye lokal, frivillig innsats, som skal verdsettes høyt.  
 
 

8.3.5 Tradisjonelle samlinger  
 

I Indre Østfold finnes det flere forsvarshistoriske samlinger som i stor grad forvaltes og drives på 
frivillig basis. Disse nevnes under punktet mulige samarbeidspartnere. Gjennom samtaler med disse, 
konkluderes det med at alle er opptatt av langsiktig løsninger for sine verdifulle samlinger.  
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8.4  Mulige samarbeidspartnere  
 
- Fredriksten festning vil være en helt sentral samarbeidspartner. Dette ligger også nevnt i 

de fylkeskommunale planer. Kommandanten på Fredriksten festning ønsker et slikt 

samarbeid velkommen. 

 

- Hjemmefrontmuseet i Rakkestad har en imponerende samling med over 3500 

gjenstander. Museet har åpent hver søndag mesteparten av året fra 12.00. - 15.00. I tillegg 

hver dag i juli fra 12.00. -15.00. Antall besøkende var 1200 siste år. De besøkende kommer 

i stor grad fra Ytre Østfold, fra Oslo og fra utlandet. I tillegg er Hjemmefrontmuseet 

ansvarlig for et fast skoleprosjekt for 9.trinn i Rakkestad. Prosjektet omhandler historia 

om 1940-1945, inkludert det å gå løypa til flyktningelosene fra Skogstad gård og inn i 

Sverige. Alt dette arbeidet gjøres på frivillig basis www.hjemmefrontmuseetrakkestad.no  

 

- Trøgstad fort har en meget aktiv og dyktig venneforening, som har bygd opp en betydelig 

museal virksomhet og har gode tilbud både for grunnskoleelever og andre besøkende. 

Trøgstad Fort har i utgangspunktet mye felles historie med Høytorp, men samtidig en 

annerledes og enestående historie i tida etter 1940. Trøgstad Fort har hatt den klareste 

militære funksjonen av de to etter krigen, operativt luftvern (etter hvert Nike) 

ammunisjonslager og radarstasjonsskole. Etablering av et informasjonssenter på Høytorp 

fort, forutsetter et godt og nært samarbeid med Trøgstad Fort.  

 

- Galtebo våpensamling i Spydeberg inneholder over 200 våpen (jaktvåpen, rifler, pistoler, 

flintdolk, kanoner m.m.) De eldste våpnene er fra 1700-tallet. Hele samlingen ble gitt til 

Spydeberg kommune av Hans E. Galtebo i 1933. Våpensamlingen befinner seg på Galtebo 

gård i Spydeberg. Det er omvisning etter avtale. 

 
- Stiftelsen Ole J. Kjærbus Krigshistoriske samlinger er en meget innholdsrik samling av 

krigsminner i Hobøl. Ole Kjærbu begynte å samle krigsminner allerede som 9 åring, og det 

er nå en betydelig samling lokalisert på Tomter. De frivillige rundt Kjærbus 

krigsminnesamling, holder museet åpent for omvisning hver torsdag og ellers etter avtale. 

I tillegg inviterer de hvert år 9.klassingene ved Hobøl ungdomsskole til omvisning og 

orientering. 

 

- Eidsberg huser et godt drevet museum på Folkenborg. Trollull fellesmagasin som 

konserverer og oppbevarer gjenstander for museene i fylket, er også lokalisert til Mysen. 

Både Folkenborg museum og Trollull fellesmagasin er en del av Østfoldmuseene, og 

Østfoldmuseet vil være en samarbeidspartner ved oppbygging av et senter på Høytorp. 

http://www.hjemmefrontmuseetrakkestad.no/
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(Jf. også fylkeskommunale vedtak). For mer info, se: www.østfoldmuseene.no 

 

- Grensekomiteen Värmland- Østfold som på norsk side er ni Indrekommuner + Moss, er 

en naturlig samtalepartner i dette, ikke minst i sammenheng med «Unionsleden» Se: 

www.varmost.net 

 

- Forsvarets museer må kontaktes og om mulig etableres et samarbeid med. 

www.forsvaretsmuseer.no 

 

8.5 Frivilligheten  
 
Frivilligheten er nok den viktigste samarbeidspartner for å kunne etablere et senter på Høytorp fort. 
Frivilligheten er den viktigste kilden til engasjement, og sannsynligvis også en forutsetning for at det 
skal være økonomisk mulig å gjennomføre dette. Å etablere et senter som her omtalt, blir neppe 
noen god økonomisk forretning med det første. Sånn er det er: Kultur koster, men det lønner seg. 
Kulturforståelse og identitetsstyrke kan ikke måles i penger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.østfoldmuseene.no/
http://www.varmost.net/
http://www.forsvaretsmuseer.no/
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9. ANBEFALINGER OG STRATEGI FOR VEIEN VIDERE 

 

Prosjektleder anbefaler økt oppmerksomhet om forsvarshistorie og forsvarsanlegg i Indre Østfold. 
Det anbefales også at en starter arbeidet for å etablere et informasjonssenter, og at dette legges til 
Høytorp fort. Prosjektet anser at Eidsberg som vertskommune, har en bærende rolle og ansvar for 
fremdrift i det videre arbeidet. Dette forutsetter nært samarbeid og engasjement fra øvrige 
kommuner og aktuelle interessenter. 
 
Med bakgrunn i Fylkeskommunens planstatus mener prosjektet det bør være et godt grunnlag for å 
gå i dialog med Østfold Fylkeskommune som partner i et slikt arbeid.  
 
Finansiering for det videre arbeidet må sikres ut ifra ambisjonsnivået til vertskommune, øvrige 
kommuner og samarbeidspartnere.   
 
Drift av et forsvarshistorisk informasjonssenter vil etter all erfaring kreve en driftsmodell basert både 
på kommersielle inntekter, offentlig støtte, frivillighet og andre tilskuddsordninger.  
  
 
 

9.1  Pax Scandinavica – en oppstartsmulighet 
 
Et konkret forslag er å forfølge tanken om “Pax Scandinavica” (for bakgrunn, se Langnes Skanse) i 
form av et interregprosjekt. Satt inn i en interreg-prosjektskisse-mal, kan prosjektet beskrives som 
følger: 
 
Tittel: Pax Scandinavica  
 
Pax er latin og betyr fred. Med dette som utgangspunkt har det oppstått som et begrep, når det i 
lengre perioder er relativ fred i et område.  
 
Pax Romana, den romerske freden, er fredsperioden i Romerriket fra keiser Augustus (år 23. f.kr) og 
fram til 180 e. kr. Det vil si 207 år. Seinere nevner historien flere slike fredsperioder, som Pax 
Britannia, Pax Syriana, Pax Mongolia m.fl. Men (kanskje med unntak av Pax Khazarica) så har ingen 
av dem vart så lenge som Pax Romana. (Det var så vidt vi vet, Per Kristian Skulberg som først brukte 
uttrykket «Pax Scandinavica» i forbindelse med et foredrag på Jeløy i 2004.) 
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Interreg-prosjektskisse «to-sider» 
 

Bakgrunn og hensikt 
Beskriv hvilke problemer, 
behov eller saker i 
grenseregionene prosjektet 
tar fatt i og hvorfor  

 

 

 «Pax Scandinavica» - den skandinaviske freden - over 
200 år med fred 

Det var svensk-norsk krig i 1808-1809 (som en del av 
Napoleonskrigene), og det var kamper i 1813-1814, helt fram til 
august 1814. Et av de aller siste slagene sto ved Langes skanse.  
Siden har landene holdt fred (om enn så vidt i 1905). Det betyr at 
dersom vi holder fred fram til 2021, så har Pax Scandinavica vart 
lenger enn Pax Romana. Det må vi greie. 
Kunnskap om forsvarshistorie og tilgjengelighet til forsvarsverk 

 (Karl den XII’s felttog 1716 og 1718) 
 1808-1814 (Kielfreden – Mossekonvensjonen) 
 Opprustningen i 1902-1905 
 Karlstad-forliket el Karlstadkonvensjonen i 1905 
 Demolering og oppbygging etter 1905  
 Okkupert og nøytralt i 1940-1945 
 NATO og nøytralt i etterkrigstid 
 Norske og svenske holdninger til hverandre 

Mål 
(Hvorfor du ønsker å oppnå 
resultatet) 

 Identitetsbygging gjennom kunnskap om lokal 
forsvarshistorie           

Kunnskapen om forsvarshistoria er mer mangelfull enn den 
generelle historiekunnskapen. Forsvarshistoria må åpnes for folk 
flest. Hvordan hadde våre forfedre i Skandinavia det? Hva tenkte 
de? Hva fryktet de? Hva ønsket de? 
Å kjenne den lokale historie er en viktig del av den kulturelle 
kompetansen. Østfold har historisk sett vært særdeles sentral i 
Norge og for norsk historie. Nå skårer vi lavt på de fleste 
parameterer, kanskje også fordi vi har glemt vår rike historie? 

 Fysisk aktivitet og friluftsliv 
tilgjengelighet til forsvarsverk og steder med historisk betydning, 
gir både fysisk aktivitet, friluftsliv og historiekunnskap.  Det skal 
legges til rette for å se anleggene i lende og en kan utvikle mye 
spennende historieturisme. 

Innhold og 
«arbeidspakker» 
Med utgangspunkt i  

 Utnytte grenseregionenes 
samlede ressurser 

 Redusere grensehinder 

 Knytte sammen små og 
mellomstore byer over 
grensen 

 

 Infosenter på begge sider av grensen (Høytorp her) 
Info om tilgjengelig anlegg på begge sider av grensen, felles kart 
m.m. over forsvarsanlegg på begge sider 
Apper som kan gi informasjon på mobilen om hva som skjedde 
akkurat der en er i lende, ute i terrenget.  ”(Utnytting av ny 
informasjons og kommunikasjonsteknikk”) 
Besøksnæringer og kultursektoren har ytterligere potensiale. 
Rydding og merking av militære minner og tilgang til disse er også 
sysselsettingstiltak. 



 

 

 

 
 

Side 33 av 36 

(Det lille nordmenn vet om dette er det som er i Norge. Det 
svenskene vet er det som er i Sverige. Vi må forstå våre kulturelle 
ulikheter og særpreg. 

Partnere  
Stikkord om hver partners 
rolle og bidrag i prosjektet 

Regionrådet* - Fredriksten festning - Kongsvinger festning - 
Hedmark fylkeskommune -Østfold fylkeskommune 
Og tilsvarende på andre sida. 
Grensekomiteen Värmland-Østfold 
Et interreg-prosjekt som regionen eller deler av regionen stiller 
seg bak. Kanskje et partnerskap av Fylkeskommunen – noen eller 
alle IØ-kommuner*, Fredriksten festning, Kongsvinger festning 
m.m.  
* Forsvaret har aldri vært opptatt av kommunegrenser, bare 
landegrenser. Kanskje er det likevel sånn at noen kommuner 
mener dette er viktigere å følge opp, enn andre. 

Grenseoverskridende 
dimensjon 
Hvorfor er det viktig å 
gjennomføre prosjektet i et 
grenseoverskridende  svensk-
norsk samarbeid 

 Det er grensen og grenseoverskridelse det handler om.  
 

Åpne opp grensen også for de to lands motstridende 
forsvarsverker. 

Økonomi  
Estimert budsjett, norsk og 
svensk partner 

 

Prosjektprosess  Rydde gamle forsvarsanlegg og gjøre dem tilgengelig gjennom 
merkede og ryddede stier m.m. 
Lage et informasjonssenter (på hver side av grensa) med 
modeller og beskrivelser av forsvarsanlegg og 
forsvarshistorie/historie som berører begge land. 
Lage undervisningsopplegg for ulike klassetrinn og guidede turer 
for grupper av ulikt slag. 
Utvikle apper som gir informasjon på mobilen, når du er ute i 
terrenget 

Resultater  
Hvilke konkrete resultater vil 
skapes i selve prosjektet 

Økt kunnskap om forsvarsverk, forsvarshistorie, generell historie. 
Om fortielse og skam m.m., og om stolthet over hva som har 
skjedd her før oss. 
Bedre tilgjengelighet til forsvarsanlegg, gjennom stier, merking 
m.m.  

Effekter 
Beskriv hva som vil være 
situasjonen etter at 
prosjektet har levert sine 
resultater og nådd sine mål 

Sterkere identitet og styrket naboskap. 
Mer kunnskap om nærområder 
Flere steder å gå dagstur til 
Flere steder å invitere med venner til. 
Lettere å ta i bruk nærområde til fysisk aktivitet 

 

 
Med dette anses Regionrådets bestilling for oppfylt. Veien videre bestemmes av beslutningstakerne. 
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10.  KILDER - KONTAKTER 

Nettadresser: Det er henvist til en rekke nettadresser i rapporten, fra Forsvarsbygg, Riksantikvaren, 
kommunenes hjemmesider m.m. 
 
Bøker/hefter  

 «Grensebefestningene i Østfold og Akershus 1905», gir en god, samlet oversikt over 

forsvarsverk i Indre Østfold. Heftet er utgitt av Nasjonale Festningsverk i samarbeid med EU-

prosjektet «Kongeveien med grensehistorie» 2005. Teksten er skrevet av nåværende 

kommandant på Fredriksten festning, Dag Strømsæther. 

 «Indre Østfold i krig» utgitt av en komite oppnevnt av formannskapene i Indre Østfold-

kommunene, som 50-årsminne for angrepet på Norge i 1940. 

 «Glommabuens krigshistorie» Et hefte utgitt av Norske reserveoffiserers forbund, avdeling 

Fossumstrøket, i 1995. Heftet gir en god beskrivelse av alle de forsvarsanlegg som befinner 

seg langs Glomma mellom Solbergfoss og Kykkelsrud. («Et område med så mange 

krigshistoriske hendelser at det er uten sidestykke i Norge».) 

 «Hjemmefrontmuseet Rakkestad 20 år 1983-2003», forteller om museets historie fra start 

til 2003 og er skrevet av Thore Christian Aalborg 

 «Trøgstad forts historie» - Kortfattet oversikt over fortets historie, med god 

bildedokumentasjon av dagens situasjon. Utgitt av Trøgstad Forts Venner 

 «Fossumstrøkets festning, Norges største innlandsfestning etter 1905» Denne 

publikasjonen gir en grundig og omfattende beskrivelse av de militære vurderinger for 

etablering og drift av Høytorp fort, Trøgstad fort og brogalleriene på Fossum og Langnes fra 

1905 og fram til 1945. Heftet er utgitt av Foreningen for Høytorp fort, og skrevet av 

foreningens leder, Jostein Flåøien. Alle bildetekstene er både på norsk og engelsk, i tillegg er 

det et sammendrag på engelsk til slutt i heftet. 

 «1905- en fredelig skilsmisse», publikasjon av Øystein Sørensen 

 «Pax Scandinavica» av Per Kristian Skulberg. Østfold i augustdagene 1814 – med særlig vekt 

på hendingene i Spydeberg og Moss. Utgitt av Østfold Fylkeskommune 

 «Den gang da» – om grunnloven og Askim i 1814 av Per M. Solheim 

 «Forsvarsverk langs Glomma» – en lokalhistorisk veiviser av Kurt Ole Linn 
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En rekke personer har bidratt med verdifull 
kunnskap og gode vurderinger. Listen 
nedenfor er satt opp i tilfeldig rekkefølge, 
og er neppe helt fullstendig.  
Takk til alle som har bidratt.  
 
 
 
 
 
 
Bjørn Edvardsen – Fylkeskultursjef 
Erland Reymert –prosjektleder/sekretær for «Utredning om informasjonssenter for historiske 
festninger og forsvarsverk» – fylkesdelplan Kultur, Østfold Fylkeskommune feb. 2000 
Jostein Flåøien – frivillighetsleder på Høytorp Fort 
Gøran Faugli – leder i Hjemmefrontmuseet i Rakkestad 
Marit Svinningen – kommunal kontakt Askim kommune 
Grethe Skjelbred – kommunal kontakt Spydeberg kommune 
Sigmund Lerheim – områdesjef, Spydeberg kommune 
Kai Roterud – kommunal kontakt Eidsberg kommune 
Per Erik Gjesvold– konservator/arkeolog. Kulturminnevernet Østfold fylkeskommune,  
Rolf Rogde Thomassen – Trøgstad forts venner 
Rolf Gjestang – Trøgstad Forts venner 
Gunn Mona Ekornes – direktør for fylkesmuseene 
Kjersti Berg Sandvik – tidligere prosjektleder IØU 
Alf Johansen – tidligere prosjektsøker 
Inger-Christin Torp – fylkesvaraordfører, tidligere leder av Opplæring, kultur og helsekomiteen 
Tor Anton Aasheim Torp – historieflink spydberging 
Anne Midtrød – hos Riksarkivaren  
Morten Hanisch – fylkeskonservator, leder av kulturminnevernet 
Dag Strømsæther – kommandant Fredriksten Festning 
Erik Unaas – ordfører Eidsberg kommune 
Tom-Arne Tørfoss – rådmann Eidsberg kommune 
Ole- André Myhrvold – ordfører Trøgstad kommune 
Per Kristian Skulberg – historieflink spydberging 
Tor Anders Olsen – rådmann i Trøgstad 
Svein Olav Agnalt – ordfører Skiptvet kommune 
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Fredsmonumentet i Karlstad. Reist i 1955, 50 år etter Karlstadforliket. 
 

På sokkelen står det skrevet: 
 

Fejd föder folkhat. 
Fred främjar folkförståelse 

 


