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BØKER 
Frank Kiel Jacobsen: 
«Fredriksten. Festning med 
ærerik historie.» 
Cappelen. 

Karl H. Brox: 
«Kampen om Hegra» 
Gyldendal 

I England elsker de sine 
borger og slott. Og de har 
mange av dem. De verti

kale steinhaugene er strødd 
utover landskapet, og suger 
offentlige midler til vedlike
hold. I Norge har almuen 
brent ned slike byggverk 
opp igjennom århundrede
ne. Takk Gud for det. Vi 
sparer skattekroner, og de 
«fine» må stase seg med 
respatexen istedet. Noen 
festninger har vi likevel. 
Foran meg har jeg to bøker: 
en om Hegra fort, en om 
Fredriksten festning Det 
eneste som er likt er at de 
begge er trykt på papir. 

Danske herremenn tapte 
i Norge, mot bonde, borger 
og svensker. Herrene bygde 
festninger i sin nød. Slik 
oppsto Fredriksten. Det 
blei mange kriger fra 1658 
til 1720. Den siste i 1814. 
Festningene blei aldri tatt. 
Den krevde mange liv, både 
under bygging og i kr ig. 

Journalist Frank Kiel Ja
cobsen prøver å skrive om 
dette i boka «Fredriksten -
festning med ærerik histo
rie». Cappelen presenterer 
den som «Praktverket om 
et av våre stolteste og mest 
tradisjonsrike festningsan
legg er nå skrevet». Dess
verre, så langt fra. Det er 
verken blitt prakt eller hi
storie. Forfatteren tar oss 
med på en reise gjennom 
kruttrøyk og krigsglam. 
Litt dæsj med kongebesøk 
og oppramsing av heltemo
dige kommandanter. Litt 
om spøkelser hører med. 
Det sosiale perspektiv si
kres med noen få sider om 
slaveriet. Ispedd vakre fo
tografier. 

Cappelen får unnskylde 
meg. Hva med de som slep
te stein? Hva med de som 
måtte avgi husdyr og kort? 
Hvilken betydning fikk det 
for østfoldingene å få denne 
digre biten av den danske 
staten plassert innpå seg? 
Var de nå egentlig så helte
modige disse danske rik
mannssønnene som tvang 
norske husmenn til å ofre li
vet for at danskekongen 
ikke skulle miste Skåne? 
Mange spørsmål, få svar. 
Jeg skal ikke si mere om 
denne boken. Anbefales ik
ke. 

Gyldendal har vært heldi
gere med sin «Kampen om 

Hegra», av Karl H. Brox. 
Han er også journalist. Heg
ra ligger øverst i Stjørdal i 
Inn-Trøndelag. Anlagt i 
1905 som forsvar mot Sveri
ge. I 1940 lå fortet plagsomt 
til for tyskerne. De regnet 
med at de allierte ville an
gripe mot Trondheim fra 
Namsos-Steinkjær. Tysker
ne ville få fortet i ryggen. 
Den rakryggede major Hol
termann forsto dette, og 
avviste alt press fra Quis
ling og den norske hærledel
sen i Trøndelag om å ikke ta 
opp kamp. Han samlet 250 
mann og en kvinne på det 
nedlagte og nedsnødde for
tet, og sloss i 25dager. De ga 
seg først når de var uten 
mat. Da var det ikke mye 
igjen av motstanden i Sør
Norge. De allierte var for
lengst ute igjen. 

H_egra-episoden var et av 
få høydepunkt i 1940, og for
tjener oppmerksomhet. 
Brox bruker kilder, og for
teller om rlet som virkelig 
skjedde. Noen ganger til og 
med spennende! Boka er 
den rake motsetningen til 
Jacobsens. Der Brox dr øf
ter motsetninger og setter hvorfor det tyske angrepet 
lys på konflikter som dr iver gikk så lett inn Trondheim s
hendingene framover, der fjorden om morgenen 9. 
gir Jacobsen et «flatt» og april. Han er for forsiktig nå 
udynamisk bilde. Skal jeg si han ikke går inn på ansva
noe negativt om Brox' bok, ret til general Laurantzon, 
så må det være at han er Utt den øverste norske m ilitære 
for enkel når han beskriver sjef i Trøndelag, som nær-

KarlH.Brox 
(bildet) har 
skrevetom 
kampenom 
Hegra fort, ei 
bokanmelde· 
ren anbefaler 
sterkt, imot· 
setning til 
Frank Kiel Ja· 
cobsens bokom 
Fredriksten 
festning. 

mest blei reisende i kapitu
lasjon i april-dagene. Han 
var ansvarlig for at tysker
ne kunne nedkjempe Hegra 
med Norske kanoner! 

God bok, Gyldendal. An
befales. 

LARS BORGERSRUD 


