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Sammendrag 

Høytorp Fort er et stadig mer levende og aktivt område i regionen. De siste 20 årene har det vært 

mange planer for istandsetting og utvikling av området, og for en bedre formidling av historien. I 

planer helt tilbake fra år 2000 finnes utredninger om et opplevelsessenter på Høytorp. Det er nå 

samstemthet i hele regionen om at Høytorp er den absolutt best egnede lokasjonen for et regionalt 

formidlingssenter for forsvarshistorien.  

Opplevelsessenteret skal bygges i Reduiten, Høytorp Forts fjellanlegg. Det er Høytorp Forts 

udiskutable høydepunkt, og gjør anlegget til mye mer enn et historisk museum.  Det nye Høytorp 

Opplevelsessenter skal begeistre og involvere sine besøkende. Utformingen av senteret skal tillate 

berøring og utprøving. Besøkende skal ved et besøk føle på hvordan det var å være soldat på 

Høytorp. 

Det søkes nå om finansiell støtte til forprosjekt fra Regionalt Partnerskapsfond. Opplevelsessenteret 

vil være et samarbeidsprosjekt for regionens kommuner, og hele fylkets forsvarshistorie vil være 

representert. Flere av besøks- og opplevelsesnæringens aktører blir direkte samarbeidspartnere eller 

støttende bidragsytere for Opplevelsessenteret. 

 

Norges forsvarshistorie fra 1905-1940 er ikke formidlet samlet noe annet sted, og Høytorp 

Opplevelsessenter vil formidle denne viktige delen av Norges forsvarshistorie. Fossumstrøkets 

festning var Norges største innlandsfestning, og Indre Østfold var i en viktig posisjon for å forsvare 

hovedstaden, og ferdselsårene innover i landet.  

 

Gjennom Indre Østfold Regionråd står Indre Østfolds kommuner samlet bak planene om et 

forsvarshistorisk opplevelsessenter lokalisert på Høytorp Fort.  
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Høytorp Forts historie  

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 festning og var Norges største innlandsfestning. Fossumstrøkets festning ble bygget 

opp i perioden 1912-1918, og offisielt nedlagt i 1959.  

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 meter med ganger og rom. Fortet hadde totalt sytten kanoner, med blant 

annet fire tårnkanoner, feltkanoner og mitraljøser. Fortet hadde tolv 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 og beboelse av mannskaper, kommandosentral og ammunisjonslagre.  

 

 

 

Høytorp fort omfatter også et leirområde med en rekke bygninger fra den første utbyggingsperioden, 

blant annet 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 
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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 

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. På 1990-tallet ble området brukt til flyktningmottak.  

 

 
Høytorp fort i dag 

Høytorp Fort er Norges største innlandsfestning. Den eies, drives og vedlikeholdes i dag av 

Eidsberg kommune. Det er nedsatt egen styringsgruppe for fortet. Høytorp fort har i seg selv et 

attraksjonspotensial i kraft av sin kulturminneverdi. Samtidig innehar fortet et stort potensial 

som arena for kulturnæring, kunstfaglige miljøer, kulturarrangementer, idrett, rekreasjon og 

folkehelsetiltak. Det er en sentral oppgave for kommunen å styrke og videreutvikle dette 

ytterligere, i samspill med frivillig sektor, næringsliv og profesjonelle produksjonsmiljøer. 

Anlegget ble fredet i 2001-2002, og overdratt til Eidsberg kommune i 2003. Eidsberg har utført 

tetningsarbeider og annet vedlikehold på nødvendige plasser. Pr i dag gjenstår fortsatt noe av 

arbeidet, og det er ingen konkret plan at de siste tetningsarbeidene blir gjennomført.  

Venneforeningen «Foreningen for Høytorp fort» ble stiftet i 1996. De er aktive og har utallige 

dugnadstimer for å sette anlegget tilbake i opprinnelig stand. Foreningen anslår at de guider 

1700-2000 personer pr. år. Av disse er ca. 700 skoleelever, gjennom den kulturelle (eller lokale) 

skolesekken. Alle kommunens elever på 7.trinn har besøk med generell historie som tema, hver 

skole har ulike dager, slik at gruppene ikke blir for store. Kommunens 9.klassinger har også 
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obligatorisk besøk med tema 2. verdenskrig.  

Foreningen for Høytorp fort har jobbet med tilbakeføring av fortets opprinnelige tårnkanoner 

helt siden 1996. Tyskerne demonterte og flyttet kanonene i 1943, to til Storøy fort - Karmøy, og 

to til Midbrød - Egersund. Etter mange forsøk lyktes man endelig i 2009. Prosjektet ble støttet av 

Norsk kulturminnefond, Eidsberg Sparebank, Eidsberg kommune og venneforeningen. De to 

tårnkanonene var ferdig rehabilitert og montert høsten 2014. Budsjett var 1,1 millioner kroner, 

sluttsum ble 186 000 kroner over budsjett, og merkostnad måtte dekkes alene av Foreningen for 

Høytorp forts egenkapital. Samtidig søkte foreningen om midler til tilbakeføring av en 12 cm 

tårnkanon, og fikk innvilget søknad fra Norsk Kulturminnefond. Sammen med 

Sparebankstiftelsen DNB, Eidsberg kommune og ved foreningens egne midler, ble prosjekt 

igangsatt høsten 2014. En dag før 100-årsmarkeringen 8-9 august, var tårnkanon på plass og ble 

prøveskutt. Mindre arbeider gjenstår, og vil være fullført i løpet av høsten 2015. Budsjett er 1,6 

millioner. Med dette er nå tre av i alt fire tårnkanoner på plass. Om den fjerde og siste vil komme 

tilbake, gjenstår å se!  

«Aktørene på fortet» står bak «Prosjekt Bakerovn». Aktørene ønsker å gjenoppbygge 

bakerovnen i fjellanlegget. Ovnen skal være funksjonell, den skal brukes ved arrangementer på 

fortet. Stor dugnadsinnsats er allerede gjort i prosjektet, og oppstart for monteringen er januar 

2016.  

Høytorp Fort ligger i ett flott friluftsområde med turveier. Om vinteren blir det laget en 2 km lang 

lysløype med kunstsnø. Området består av 40 store og små bygninger som huser firmaer, foreninger, 

kunstnere og en restaurant. 

De fleste av aktørene på fortet er organisert i en felles forening, «Aktørene på fortet». Samarbeidet 

ble initiert av kommunen, men drives nå av aktørene selv, uten kommunens deltakelse. På fortet 

finner man følgende aktører:  

 Høytorp Fort Restaurant 

 Husflidslaget, hus nr. 29 

 Kirke: tilhørende Den Evangelisk Lutherske Frikirke 

 Kunstnere: billedkunst, smykker, tekstilkunst, keramikk 

 Hus 13: Malerier og keramikk 

 Skigruppa: Mysen IF Skigruppe/ Høytorp Fort Skiteam 

 Bokhandleren: Ruuds Antikvariat, bygg 58, nedre port  

 Bruktmarked: Eidsberg Velferdssentral 

 Foreningen for Høytorp Fort 

 Treningssenteret SvingInn: trening for kvinner i alle aldre 

 Teamkraft: kurs, rådgiving, HR-samlinger, kommunikasjon, adferdstilpasning og 

relasjonsutvikling 

 Kommunal barnehage 
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Aktiviteter/ arrangementer på Høytorp Fort i dag 

 Viktig arena for turgåere og mosjonister 

 Konsert- og kulturarena 

 Førjulsdager på Høytorp 

 Karusellrenn og kretsrenn på ski 

 Bruktmarked hver onsdag 

 Omvisning på festningsanlegget i sommerhalvåret 

 Militærhistoriske treff 

 Bakkeløpet Høytorp Opp 

 

  

 

Tilgrensende bedrifter/ aktiviteter/ severdigheter til Høytorp Fort 

 Momarken Travbane: moderne treningsanlegg med løpsbane, treningsløyper, bakkeløype og 

rettbane 

 Momarken Travmuseum 

 Innendørs skytebane (pistollag) 

 Espira Opsahl barnehage 

 Festdager på Momarken 

 Billøp på Momarken 

 Monaryggen, enorm morenerygg dannet ved issmeltingen for 10.000 år siden 

 Folkehelsestien (samarbeid med blant andre Mysenelvas Venner) 
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Prosjektets kontakter og samarbeidspartnere (ikke sortert/ rangert, nåværende og planlagte) 

 Regionrådet/ 10 IØ-kommuner 

 Østfold Fylkeskommune 

 Fylkeskonservatoren 

 IØU IKS, reiseliv 

 Københavns Befestninger, Värmland/ Karlstad  

 Fossum og Langnes Brogallerier (Spydeberg kommune) 

 Trøgstad Fort (Trøgstad kommune, Trøgstad Forts Venner) 

 Foreningen for Høytorp fort 

 Skolene i regionen, alle trinn, 1.-4., 5.-7., 8.-10., VGS, barnehager 

 Forsvarsmuseet i Oslo, Akershus festning 

 Fredriksten Festning, Kongsvinger Festning 

 Østfoldmuseene 

 Norsk Kulturarv 

 Ole Kjærbus krigsminnesamling 

 Hjemmefrontmuseet i Rakkestad 

 Forsvarsbygg / Nasjonale festningsverk 

 Aktørene på Fortet 

 Mysenbyen 

 Næringen i regionen 

 Lokale historielag 

 Nasjonale og internasjonale eventaktører  

 

Høytorp i overordnede planer 

I Østfold Fylkeskommunes Regionalplan kultur 2010-2013 er Høytorp Fort nevnt som eget punkt 

under Strategi 5 Bygge Kulturarenaer. Under handlingsdelen står det at man 1) skal utrede 

muligheter for utvikling av kulturarena og 2) etablere informasjonssenter for historiske forsvarsverk 

og festninger, begge punkter i samarbeid med vertskommunen.  

I Østfold Fylkeskommunes Kulturminneplan for Østfold 2010-2022 bekreftes Høytorp Fort som en 
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del av fylkets kulturminneplan. 

 I del 1: Kulturminneplan med handlingsprogram pkt.9.2, under oppfølgingsområde 5. Opplevelse 

spesifiseres det under pkt. b. som følger: Informasjon om og formidling av forsvarshistorie gjennom 

tiltak og samarbeidsmodeller, og videreutvikling av Høytorp Fort med ulike funksjoner og tiltak.  

Videre i del 2: Kulturminnevernet i Østfold: Beskrivelser, bakgrunn og forutsetninger under pkt. 7.7 

Særlige satsningsområder er Høytorp Fort trukket frem som den naturlige lokaliseringen av et 

fremtidig formidlingssenter av forsvarshistorien i perioden. Fokusområder fra planen er etablering av 

informasjonssenter, utvikle reiseliv og kulturbasert næringsutvikling, samarbeid mellom kommuner 

og museer, og med Forsvarsmuseet i Oslo. Det er også foreslått utvikling av mulig kompetansesenter 

innen konserveringsfaglig istandsetting og vedlikehold, og herunder naturlig samarbeid med 

Nasjonale Festningsverk.  

Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 2015-2018 for Eidsberg Kommune bekrefter at 

kommunens planer er i samsvar med fylkesplanen; både å utvikle Høytorp Fort for aktørene og 

brukerne av fortet, samt å gjøre Høytorp Fort som kulturminne tilgjengelig og attraktivt for 

besøkende.  

 

Hva vil vi med Høytorp Fort?  

 

Eier Eidsberg kommune har definert sine fire innsatsområder på Høytorp fort i  kommunedelplanen 

for kultur, idrett og friluftsliv 2015-2018. Disse fire grunnsøylene skal være: Høytorp som 

kulturminne, Høytorp som arena for idrett og folkehelse, Høytorp som arena for festivaler og 

arrangementer og Høytorp som arena for kunstproduksjon. Opplevelsessenteret skal være limet i en 

av de fire grunnsøylene, og skal befeste stedets status som kulturminne.  

Høytorp Opplevelsessenters hovedfokus skal være forsvarshistorien. Målet skal være å komplettere 

eksisterende samlinger, eksempelvis Halden Historiske Samlinger, Fredrikstad Museum, 

Hjemmefrontmuseet i Rakkestad. Vi skal fylle en ubeskrevet tidsepoke i regionens forsvarshistorie; 

selvstendighetsperioden fra 1905 – 1940. Det vil være fokus på sammenheng mellom og utviklingen 

av forsvarsverkene i fylket. Det vil være egne prosjekter knyttet til epokene 1940-1945, ved 
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samarbeid med blant andre Hjemmefrontmuseet i Rakkestad, etterkrigstiden, og perioden frem til i 

dag. Grensekommunene har spennende historier knyttet til flyktningeruter og grenseloser. Senteret 

skal være en formidler av og en veiviser til de historiske forsvarsverk og festninger som finnes i 

Østfold. Historien er omfattende i tid og geografi. Senteret skal fortelle om bygdeborger (300-600), 

om Valdisholm borg (1200-1300), Baasmo Festning (1683-1745) og Langnes Skanse (1814). 

Grensebefestningene i Marker, Skiptvet og Spydeberg er en viktig del av historien, også for å forstå 

hvorfor Fossumstrøkets festninger i Eidsberg, Trøgstad og Spydeberg ble bygget (1915-1918).  

Det skal være rom for tradisjonell formidling; faste og tidsavgrensede utstillinger, modeller, bilder, 

store oversiktskart. I tillegg er det behov for filmfremvisning og interaktive utstillinger og 

installasjoner. For hele fortområdet skal det utvikles en skiltplan med informasjon, merking av 

bygninger, lyddusjer, oversiktskart, med muligheter for teknologiske løsninger knyttet til informasjon 

til besøkende. Det vil være viktig å utnytte miljø og bygningsmasse aktivt – ingen nye bygg eller store 

ombygginger. Vern gjennom bruk.  

Det som skal bidra til at Høytorp blir et fyrtårn i regionen er hvordan historien blir fortalt. Dette 

oppnår vi ved levende formidling av historien, rollespill, aktiviteter, stier, interaktive rom, aktivisering, 

involvering og oppgaveløsning for alle aldre.  

Forprosjektet for opplevelsessenteret er planlagt gjennomført april – desember 2016, og 

hovedprosjekt starter april 2017.  

 

 
Strategi forprosjekt 

1. Forankring  

Så tidlig som mulig, kontinuerlig, administrativt/ politisk, engasjerte nøkkelpersoner, involvere 

Østfold Fylkeskommune 

2. Samarbeidspartnere 

Identifisere potensielle og interesserte samarbeidspartnere som fylket, nabokommuner, IØU, 

regionråd, regioner/ sentra internasjonalt, andre museale institusjoner. Fokus på samarbeid med 

opplærings- og kompetanseinstitusjoner. Etablere kompetansesenter. Å samle spredte initiativ og 

fagkompetanse vil være en suksessfaktor.  

3. Prosjektbeskrivelse (fase starter før man går ut til samarbeidspartnere) 
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Ideskisse, sammenstilling av underlagsmateriale, kortfattet presentasjon til interessenter, opprette 

arbeidsgruppe, møter/ studieturer til sammenlignbare sentra (Københavns befestninger, Fredriksten, 

Kongsvinger, Akershus), avdekke kritiske suksessfaktorer, velge drifts- og eiermodell, organisering for 

å kunne rede seg på en slik man best mulig kan etablere og drifte senteret, og samarbeide med dem 

man ønsker.  

4. Utredning av hovedprosjekt og driftsfase 

Driftsplan, bemanning, tekniske løsninger. Utstillinger, presentasjoner, undervisningsprogram, 

kulturprogram. Teknologi, samorganisering med naturlige samarbeidspartnere. Skiltplan for hele 

området. Evaluere driftsmodell. Utarbeide underlag for tilskuddssøknader hovedprosjekt. Dialog med 

samarbeidspartnere (Østfold Fylkeskommune, Østfoldmuseene, Interreg Norge-Sverige, Forsvaret: 

Forsvarsmuseet, Akershus Festning, Nasjonale Festningsverk).  

5. Utredning, tegning, konkurransegrunnlag 

Befaringer. Grundig utredning av prosjektets omfang, renovasjon/ restaurering, etablering av 

nødvendige fasiliteter, innredning, armering, rom klargjort til formidling, kostnadsestimater 

(innhente kostnadsoverslag pr faggruppe; prosjektering, byggeledelse, grunnarbeider, rørlegger, 

ventilasjon, elektrisitet, bygningsmessige, malerarbeider), tidsperspektiv. Tegninger, 

konkurransegrunnlag, anbudspapirer. For fjellanlegget og Høytorp Fort som helhet.  

6. Evaluering av forprosjekt 

Skal hovedprosjekt realiseres?  

 

Søknadens innhold 

Regionalt partnerskapsfond søkes nå om finansiell deltakelse på kr 400 000 til opplevelsessenterets 

forprosjekt. Forprosjektet skal blant annet utrede konsept, organisering og driftsløsning, 

samarbeidspartnere, kalkyler, finansiering, tegninger og konkurranse-grunnlag. Det kreves 

omfattende sonderinger av bygninger og fjellanlegg.  

Planene om Høytorp Opplevelsessenter er i tråd med formålet for deres fond: Regionalt 

partnerskapsfond skal bidra til nytteeffekter og positiv utvikling av hele Østfoldsamfunnet.  

Søknaden er sterkt forankret i Østfold Fylkeskommunes planverk, og det vil naturlig arbeides for å 

implementere Høytorp Opplevelsessenter i fylkets kulturbudsjett fra 2017.  

Avsender av søknaden er Indre Østfold Regionråd. Prosjektet vil spenne vidt og berøre de fleste 

av Østfolds kommuner. Dersom styringsgruppen i fondet ønsker en geografisk og faglig fordeling 

av sine midler, vil dette prosjektet helt klart dekke felter som ikke har mottatt støtte fra fondet 

tidligere.  
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Budsjett og finansieringsplan 

Kostnadsrammen for forprosjekt estimeres 800.000 kr eks. mva.  

 

Budsjett 

Kostnader til møter, research, materiell, inkl eget arbeid  kr 150.000 

Faglige utredninger og kostnadsestimater    kr 300.000 

Prosjektledelse,        kr 350.000 

Totalt          kr 800.000 

 

Finansiering 

Eget arbeid         kr 150.000 

Indre Østfold Reiselivsfond      kr 100.000 

Kommunene i Indre Østfold      kr 100.000 

Dugnadsinnsats fra venneforeningen     kr   50.000 
Østfold Fylkeskommune      kr 400.000  
Totalt         kr 800.000 
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Oversiktsbilde Høytorp Fort 
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Innvendige ganger i fjellanlegget 
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Romplan fjellanlegget 


