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SLUTTRAPPORT
FREDRIKSTAD 450 ÅR
PROSJEKTETS OPPSTART
Prosjektet startet opp i mai 2015. Prosjektleder ble 
ansatt 100 % fra august 2015.

SLUTTDATO 
Sluttdato for prosjektet var 01.01.18. Endelig 
rapportering skal skje innen utgangen av juni 2018.

BAKGRUNN
Fredrikstad ble grunnlagt 12. september 1567 av 
Kong Frederik II av Danmark og Norge.

Byen ble grunnlagt under Den nordiske sjuårskrig, 
som følge av at svenskene brente ned Sarpsborg. 
For å g jøre Sarpsborg mindre utsatt for fremtidige 
angrep ble byen flyttet nedover til munningen av 
Glomma. I 1569 ble den nye byen gitt navnet 
Fredriksstad, oppkalt etter kongen. 

I 2017 var det 450 år siden Fredrikstad ble grunnlagt. 
Bystyret vedtok i sak 21/15 at denne begivenheten 
skulle markeres.

Prosjektet ble organisert som kommunalt prosjekt, 
med egen komité for å sikre at det ville fungere som 
et utadrettet byprosjekt med bred lokal involvering. 
Prosjektperioden er definert som 2015-2017 og 
prosjektet fikk tittelen Fredrikstad 450 år. Allerede 
i bystyresak 21/15 ble det definert at byjubileet 
skulle bestå av jubileumsaktiviteter g jennom hele 
jubileumsåret i tillegg til en hovedmarkering  i 
september. Opptrappingen til jubileumsåret 2017 
startet i 2015. Hovedmarkeringen fikk navnet  
Frederikfesten, og inkluderte Kulturnatt Fredrikstad. 

RELEVANTE HOVEDSAKER
Kulturutvalgssak 76/14: Handlingsplan 2015-2018, 
Budsjett 2015 – Kulturetaten
Bystyresak 21/15: Byjubileet 2017 
– organisering og nedsettelse av jubileumskomitè
Kultur- og miljøutvalgssak 84/16: Handlingsplan 
2017-2020 og budsjett 2017 for Seksjon for kultur, 
miljø og byutvikling

SLUTTRAPPORTEN
Sluttrapporten har som formål å presentere 
organisering, omfang og innhold i byjubileet som 
prosjekt. Sluttrapporten består av fem kapitler og 
baserer seg på informasjon og delrapporter fra 
aktiviteter i regi av interne virksomheter i Fredrikstad 
kommune og eksterne medarrangører. I tillegg er det 
innhentet data fra medieovervåkningsbyrået Mbrain, 
SiteImprove og en spørreundersøkelse fra Ipsos 
g jennomført i februar/mars 2018. 

Sluttrapporten er utarbeidet av prosjektleder 
Irene Østbø, med innspill fra medarbeidere i 
ulike arbeidsgrupper tilknyttet prosjektet. 
Designet er utformet av Provinsen AS. 

Sluttrapporten er behandlet i byjubileumskomiteen 
som avgir den til Bystyret. 
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INNLEDNING
Et jubileum er en anledning 
- en anledning til å stoppe opp og ta en titt bakover  
i historien, anerkjenne nåtiden og undres over  
fremtiden. Hvordan har vi vært, hvor og hvem er vi  
i dag og hvor er vi på vei? Spørsmål som dette melder 
seg g jerne når en bedrift jubilerer, når du selv runder  
år eller når en by jubilerer.  

Et byjubileum er i tillegg en mulighet til å skape noe 
sammen og g jennom dette bli litt bedre kjent med 
byen og menneskene som bor i den. 

Vår felles historie er summen av alle de små historiene. 
Fredrikstads byjubileum ble en anledning til å dykke  
i alle disse historiene, og det var også en mulighet til  
å vie byen og dens mennesker litt ekstra  
oppmerksomhet. 

Et byjubileum kan feires og markeres på mange måter. 
I Fredrikstads byjubileum har byens egne aktører  
vært viktige og helt sentrale. Det er i all hovedsak 
byens egne krefter som har vært arrangører, og som 
har preget jubileumsårets innhold med sine mange  
aktiviteter og arrangementer.  Det er ikke uten grunn 
at rapportens lengste kapittel omhandler nettopp 
dette. Aktivitetene og arrangementene er skapt i  
samarbeid med eller helt og holdent av byens egne 
krefter. De var våre medarrangører. 

Det er derfor gledelig å fortelle at innbygger- 
undersøkelsen viser at så godt som alle har fått med  
seg at det har vært byjubileum i 2017 og 57 % av  
byens befolkning har deltatt på jubileumsaktiviteter. 
Byen er flere opplevelser og erfaringer rikere, og  
det kan trolig antas at befolkningen har en nærere  
relasjon til byen sin. 

Opptrappingen til jubileet begynte allerede i 2015, da 
Frederikfesten og Kulturnatt Fredrikstad ble etablert.  
I 2015 og 2016 ble disse arrangert for å varme opp  
både publikum og potensielle medarrangører til  
jubileumsåret 2017.  

Jubileumsåret var et aktivt år med mange jubileums- 
arrangementer og hovedmarkeringen Frederikfesten  
7.-17. september. Jubileumsåret har tilbudt opplevelser 
og prosjekter i tråd med byjubileets visjon – takket være 
initiativer fra byens mange aktører og arrangører. 

Sluttrapporten presenterer prosjektets organisering, 
aktiviteter og arrangementer, markedsføring, økonomi 
og måloppnåelse. Når du leser sluttrapporten vil du se 
at vi har valgt å dele inn kapitlene etter tema, men  
det finnes også muligheter for å se en kronologisk  
oversikt over åpne aktiviteter og arrangementer som  
ble g jennomført i jubileumsåret 2017 i vedleggene.  
 
Med dette retter vi en stor takk 
til alle involverte.

ordfører/leder av byjubileumskomiteen prosjektleder Fredrikstad 450 år

bilde kommer
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KAPITTEL 1

PROSJEKTORGANISERING
Dette kapittelet tar for seg prosjektets organisering, 
visuelle profil, prosjektrammer og arbeidsgruppe.

ORGANISERING 
Fredrikstad 450 år ble vedtatt av Bystyret som et 
kommunalt prosjekt, organisert med egen styrende 
komité, oppnevnt for anledningen. Komiteen fikk 
delegert myndighet til å styre prosjektet innenfor 
Bystyrets vedtatte rammer og budsjett. I august 2015 
ble prosjektleder ansatt i 100 % stilling. Prosjektlederen
og prosjektets sekretariat var plassert hos Kulturetaten
i Seksjon for kultur, miljø og byutvikling i Fredrikstad
kommune. Prosjektleder har rapportert til jubileums-
komiteen g jennom hele prosjektperioden, mens  
byjubileumskomiteen legger frem sluttrapport 
for Bystyret. 

BYJUBILEUMSKOMITEEN
I 2015 oppnevnte Bystyret en egen jubileumskomité 
med 17 representanter fra kulturliv, frivillighet og 
øvrige samfunnsaktører (bystyresak 21/15). Målet  
med en så bredt sammensatt komité var å sikre  
involvering av byens aktører og et ytre blikk på  
prosjektet. Komiteen har fungert som styringsgruppe 
for prosjektsekretariatet.   

For å sikre jevn kjønnsfordeling i komiteen, ble 
utvalgene og rådene bedt om å oppnevne en kvinne 
og en mann. Som følge av kommunevalget i 2015,  
og påfølgende omg jøring av politiske utvalg, ble  
enkelte av medlemmene erstattet i september 2015.  

BILDE AV KOMITEEN KOMMER!
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RÅD/UTVALG REPRESENTANT

Ordfører i Fredrikstad kommune og leder av komiteen Jon-Ivar Nygård

Østfold fylkeskommune Inger-Christin Torp

Kultur- og miljøutvalget
Camilla Eidsvold Sørensen frem til september 2015
Inger-Christine Apenes frem til september 2015 
Atle Ottesen fra september 2015
Anne Marte Frestad Andersen fra september 2015

Rådmannens representant Ole-Henrik Holøs-Pettersen

Fredrikstad Næringsforening Kristian Fredrik Kristiansen

Rådet for mangfold og integrering Elzbieta Hagen

Gamlebyutvalget Fredrik Ellefsen

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Arne Hunn

Fredrikstad musikkråd Ole Hermann Huth frem til februar 2016
Morten Langvik fra februar 2016

Fredrikstad idrettsråd Svein Femtehjell

Visit Fredrikstad & Hvaler Maya Nielsen

Eldrerådet i Fredrikstad Anne Brun Andersen frem til februar 2016
Bjørg Brynildsen fra februar 2016

Kirkelige Fellesråd i Fredrikstad Asbjørn Paulsen

Fredrikstad ungdomsråd Kristoffer Mathiesen frem til september 2015
Tale Malmstrøm frem til mars 2016
Niklas Kristiansen frem til november 2017
Gunnar Karlsen fra november 2017

Sarpsborg 1016-2016 Sigmund Vister

Fredrikstad studentråd Maria Røn

Prosjektleder Irene Østbø fungerte som komiteens 
sekretær frem til juni 2016. Torill E. Kristiansen, ansatt 
i Fredrikstad kommune, tok over sekretærfunksjonen 
fra juni 2016 og ut prosjektperioden. 

Jubileumskomiteen utarbeidet prosjektets visjon og 
mål, samt definerte konsept og profil, i tråd med 
kommunenes overordnede planverk. Dette innebar i 
hovedsak: styre planleggingen av byjubileet, utarbeide 
budsjett for prosjektet og styre innenfor dette, 

følge opp fremdriftsplan og ressursbruk innenfor 
vedtatte rammer, sikre at prosjektet nådde vedtatte 
mål, kvalitetssikring av aktiviteter og arrangementer i 
byjubileet, vektlegge samarbeid med lokale organisa-
sjoner, institusjoner og næringsliv, samt sikring av 
bred deltagelse og samarbeid i planlegging og  
g jennomføring av aktiviteter og arrangementer.

Det ble g jennomført 14 møter med 
byjubileumskomiteen i prosjektperioden. 
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PROSJEKTETS RAMMER
Prosjektmål

Visjon: Grenseløst og berikende
GRENSELØST viser til at byjubileet skulle inkludere 
og inspirere alle, enten det var deltakere, arrangører, 
samarbeidspartnere eller publikum. I begrepet 
grenseløst ligger det også en påminnelse om å tenke 
ut over etablerte «grenser». 

BERIKENDE ble valgt med tanke på at byjubileet  
skal strebe etter å skape opplevelser og kunnskap med 
varig verdi. I dette tilfellet ble begrepet benyttet i den 
betydning at man kan bli beriket med ny kunnskap  
om egen by og eget samfunn, g jennom nye bekjent-
skaper og opplevelser. Visjonen g jenspeiles blant annet 
i logooppsettet som er en del av den visuelle profilen 
(s.9).

Verdier: Engasjert, inkluderende  
og fremtidsrettet
Verdiene ble valgt for å støtte opp under visjonen 
og tildele prosjektet begreper som skulle fungere som 
identitetsmarkører for involverte aktører og ansatte i 
prosjektet, i tillegg til å styre arbeidet i ønsket retning.  

Gjennom engasjement inspireres man, derfor ble 
ENGASJERT valgt å være en viktig verdi for  
prosjektet. Byjubileet Fredrikstad 450 år skulle  
være et åpent prosjekt skapt for og av byens 80 000 
innbyggere. Verdien INKLUDERENDE ble valgt for 
å støtte opp under arbeidet med å tilg jengeligg jøring 
prosjektet. Fredrikstad er en by med rik historie, som er 
i stadig vekst og utvikling. Med dette som bakgrunn ble 
det vurdert at det var av betydning at byjubileet skulle 
ha et moderne og FREMTIDSRETTET perspektiv. 

Målgrupper 
Hele byens befolkning skal involveres i og bli 
inspirert av et byjubileum. Det ble besluttet at det 
skulle legges en ekstra innsats mot unge voksne,  
det flerkulturelle Fredrikstad og de i befolkningen 
som faller utenfor felleskapet, for å oppnå dette.

1 Fredrikstad 450 år skal fylle byen med 
liv og fargelegge byen.

Fredrikstad 450 år skal bidra til å gi 
innbyggerne stolthet og tilhørighet 
g jennom å inkludere og inspirere.

Fredrikstad 450 år skal være en milepæl 
for prosjekter som har et potensiale til å 
skape varige verdier. 

Fredrikstad 450 år skal bidra til at 
innbyggerne får økt fremtidstro

2

3

4

Rammebetingelser 
og avgrensinger
Prosjektet har vært styrt av: 
• Bystyrets økonomiske avsetninger til   

prosjektet

• Byjubileumskomiteens bestemmelser   
og vedtak

• Kommunens arbeidsverktøy og fagmiljøer

• Oppslutning og engasjement fra lokale   
aktører og arrangører

• Prosjektets varighet 2015-2017

• Publikums deltakelse

• Medias deltakelse

Prosjektets rammer er basert på Bystyrets 
utgangspunkt for prosjektet, spørreundersøkelse 
sendt til byjubileumskomiteens medlemmer i tillegg 
til gruppearbeid g jennomført med komiteen i mai 
2015. Dette ble videre benyttet som utgangspunkt 
for det kreative arbeidet med å skape en egen visuell 
profil. Arbeidet ble g jennomført med bistand fra 
Provinsen AS, som vant anbudskonkurranse som 
g jaldt visuell profil, design og konsulenttjenester. 
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SUKSESSKRITERIER OG 
SUKSESSFAKTORER

Involvering av byens befolkning
For å sikre at et byjubileum når hele byen må også 
byens innbyggere involveres som aktive deltakere og 
medarrangører. Tilrettelegging av initiativer for og  
med byens innbyggere ble en prioritet for å sikre  
måloppnåelse.

Mye tid ble brukt på å koble aktører som kunne ha 
fordel ved å samarbeide. Prosjektsekretariatets hoved- 
rolle har vært å skape engasjement og lage rammer  
for realisering av aktørers initiativ. I de tilfellene hvor  
prosjektet inviterte aktører utenfra, har inkludering  
av lokale aktører, lag og foreninger var viktig for  
g jennomføringen av arrangementene. Uten involvering 
av byens innbyggere forsvinner mye av potensiell  
varig effekt, man risikerer å nå ut til et begrenset  
antall aktører og fagmiljøer, og generell engasjement 
kan utebli. 

Ansvarsfordeling og tillit
Tydelig ansvarsfordeling og tillit må praktiseres når 
mange aktører skal involveres i arrangeringen av et 
byjubileum. Dette har i perioder vært krevende fordi 
byjubileet har bestått av aktiviteter der arrangørene 
hadde svært ulike utgangspunkt. Disse skulle ha  
tilrettelagt informasjon og oppfølging. Både erfarne  
og uerfarne aktører har bidratt til å realisere byjubileet, 
og mange aktører ble gitt tillit til å g jennomføre  
arrangementet på vegne av byjubileet. De ulike  
aktørene har hatt forskjellig planleggingshorisont som 
til tider ikke har samsvart med andre medarrangører 
eller byjubileet. Tett dialog med aktørene og med- 
arrangørene har derfor vært helt avg jørende, og  
sikret at omtrent alle arrangementer ble g jennomført 
som planlagt. 

Økonomistyring
Budsjett og økonomiske rammer var viktig å avklare 
tidlig – dette er en del av fundamentet for god 
planlegging og g jennomføring av et prosjekt. 
Budsjettet sikrer at man kan ha en plan for anskaffelse 
og anvendelse av ressurser samtidig som det er et 
viktig kontroll- og oppfølgingsverktøy i prosjektets 
økonomistyring.  

Byjubileets budsjett økte gradvis g jennom 
prosjektperioden med nye tildelinger fra Bystyret 
(s.79). 

Sikkerhet og beredskap
Alle medarrangører hadde ansvar for sine respektive 
arrangementer g jennom jubileumsåret. I april 2017 
ble trusselvurderingen til Politiets sikkerhetstjeneste  
justert opp. Dette medførte et enda større fokus  
på arbeidet med sikkerhet og beredskap under  
Ufestival, 17. mai og Frederikfesten. I august 2017  
ble en egen beredskapsgruppe for Frederikfesten  
etablert. Det var et stort antall aktiviteter som skulle 
g jennomføres på samme tid og det var nødvendig  
å se alle arrangementene og de største behovene i  
sammenheng og koordinere informasjon til med- 
arrangørene. Sikkerhet og beredskapsarbeidet bidro  
til trygghet for publikum og for medarrangører.  
Ingen større hendelser ble innmeldt. 
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VISUELL PROFIL
Provinsen AS hadde oppdraget med å lage den 
visuelle profilen, etter konkurranseutsetting. I prosess 
g jennomført sammen med byjubileumskomiteen 
kom man frem til et visuelt uttrykk bestående av 
flere designelementer som hadde som formål å gi 
Fredrikstad 450 år en identitet, egenart og synlighet. 
Den visuelle profilen baserte seg på prosjektets visjon, 
verdier og målgrupper (s.7). 

Fargebruk: 
Det ble benyttet en klar, ren rødfarge, 
hentet fra byvåpenet. 

Font:
Brandon ble valgt som bærende profilfont.  
 

Designelementer:  
• Stor F med diagonale striper 
• Fra F’ en ble de øvre hjørnene hentet ut 
 og brukt videre som et rammeverk. Rammene 
 ble brukt i forbindelse med Frederikfesten  

og større arrangementer g jennom året der 
 prosjektet hadde en vesentlig rolle.  
• Bjørnen ble hentet fra Fredrikstads byvåpen, 
 i en modernisert og litt vennligere versjon. 
 Bjørnen hadde på seg en krone, fordi den 
 feiret jubileum, men også fordi Fredrikstad 
 ble grunnlagt av en konge. Byen var den første 
 som ble grunnlagt etter middelalderen, som 
 fikk navn etter kongen.  
• Bynavnet Fredrikstad består av tre positivt 
 ladede ord, og det ble valgt å sette fokus på 
 disse ved å bygge logotypografien i høyden.  

Egen profilhåndbok ble produsert.  

BRANDON 
GROTESQUE

Rød  C:0 - M:79 - Y: 91 - K:0
Sort  C:0 - M:0 - Y: 0 - K:100
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Kulturnatt Fredrikstad 
Kulturnatt Fredrikstad startet som et delprosjekt 
innordnet byjubileet, med Kulturetaten som ansvarlig 
arrangør. Kulturnatts visuelle profil baserte seg på 
jubileets profil, men det ble valgt andre farger og 
tilleggselementer. Bjørnen fikk ny positur og ble mørk 
lilla, mens turkis var primær farge. Kulturnatts stjerner  
erstattet byjubileets diagonale striper, og stjerner  
ble også benyttet over kulturnattbjørnen. Dette kan 
illustrere sjonglering eller at bjørnen ser på stjernene  
på nattehimmelen. 

PROSJEKTSEKRETARIAT 
OG ARBEIDSGRUPPER
Prosjektsekretariat/ansatte
Prosjektleder Fredrikstad 450 år
Irene Østbø
100 % stilling fra august 2015 – 31. januar 2018

Prosjektmedarbeider Fredrikstad 450 år
Tore Johannes Skauen
60 % stilling januar 2017 – desember 2017

Prosjektleder Kulturnatt Fredrikstad
Åshild van Nuys 20 % fra mai 2015

Midlertidig ansatte 
I forkant av og under g jennomføringen av 
Frederikfesten alle tre årene ble prosjektet 
opporganisert med midlertidig ansatte og kjøp av 
tjenester. De midlertidig ansatte har hatt oppgaver 
tilknyttet informasjonsarbeid, koordinering av frivillige, 
teknisk produksjon og annet tilknyttet g jennomføring 
av arrangementer. Midlertidig ansatte var: Helga Aakre, 
Veronika Høyer-Stenersen, Iselin Solberg Kristiansen, 
Victor Eidsvoll, Malin Erika Johnsen og Miriam Eidsvoll. 
I tillegg ble et eget sommerteam etablert sommeren 
2016 med oppgave om å stå på stands på ulike 
arrangementer i Østfold. 

TURKIS  C:100 - M:0 - Y:30 - K:6
BLÅLILLA  C:93 - M:100 - Y:25 - K:34
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PR, informasjon 
og markedsføring
Arbeidsgruppe for PR, informasjon og markedsføring 
ble etablert høsten 2016 og bestod av Irene Østbø 
(prosjektleder Fredrikstad 450 år), Tore Johannes 
Skauen (prosjektmedarbeider) Åshild van Nuys  
(prosjektleder Kulturnatt Fredrikstad), Tine Solberg  
Johannesen, Atle Jansson og Martin Fredheim  
(kommunikasjonsmedarbeidere Fredrikstad kommune) 
 i tillegg til Maya Nielsen, Hedda Takle og Margit  
Tangen (Visit Fredrikstad & Hvaler). Andre aktører ble 
bedt med på møte ved behov. Gruppens medlemmer 
var involvert i planleggingen og g jennomføringen av 
oppgaver tilknyttet PR, informasjon og markedsføring. 
Rollen til gruppen har vært både operativ og råd- 
givende. Gruppen har bistått i arbeidet med å skape 
strategi, markedsplan og prioritere tiltak innenfor  
budsjett, i tillegg til g jennomføring av tiltak og  
oppfølging av kanaler. 

Intern arbeidsgruppe
Denne arbeidsgruppen har hatt som hovedoppgave  
å vurdere søknader om jubileumstilskudd for virksom-
heter i Fredrikstad kommune (s.14) og skrive forslag 
om vedtak til rådmannens ledergruppe. De var også  
primære kontaktpersoner for prosjektsekretariatet  
inn mot seksjonene.   

Gruppen har bestått av en person fra hver seksjon. 
Martin Fredheim (økonomi og organisasjonsutvikling), 
Marianne Bekker (utdanning og oppvekst), Birgitte 
Farbrot (teknisk drift), Beate Midttun (helse og  
velferd) og Tone Aas (kultur, miljø og byutvikling) 

Sikkerhet og beredskap 2017 
I august 2017 ble en egen beredskapsgruppe etablert 
med formål om å ta for seg overordnet sikkerhet  
og beredskap under Frederikfesten 2017 jf. PST  
trusselvurdering. 

Beredskapsgruppen bestod av: 
Helge Gulbrandsen (Politiet), Inge Jensen (Politiet), 
Ole Bøklepp, (beredskapssjef i Fredrikstad 
kommune), Irene Østbø (prosjektleder Fredrikstad 
450 år), Frode Samuelsen, (parkering og transport i 
Fredrikstad kommune), Hans Ketil Andersen (veisjef 
i Fredrikstad kommune), Pål André Hansen (vakt 
og sikring i Fredrikstad kommune), Tine Solberg 
Johannesen (kommunikasjonsmedarbeider i 
Fredrikstad kommune), Martin Fredheim 
(kommunikasjon i Fredrikstad kommune)

Oppgaver gruppen hadde var å sikre trygghet på 
overordnet nivå ved å vurdere veireguleringsbehov og 
sperrer for kjøretøy inn på arrangementsområder samt 
bemanning/vakthold på utvalgte arrangementer der 
kommunen selv var hovedarrangør eller samarbeidet 
i utstrakt grad. Politiet kom med anmodninger og 
krav ut fra byjubileets planer. Medarrangørene hadde 
selv hovedansvar under egne arrangementer, mens 
sikkerhet og beredskapsgruppen tok for seg over-
ordnede tiltak. Et overordnet tiltak var bemannet 
vakttelefon som alle medarrangører fikk direkte 
telefonnummer til. 

Tiltakene la til rette for en trygg feiring og ble 
kommunisert til publikum. Det var ingen innmeldte 
skader, og det var ingen henvendelser av større 
betydning til vakttelefonen. Erfaringene fra arbeidet 
vil være med i videre arbeid med fremtidig sikkerhets-
plan for offentlige rom i kommunen. 
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Jubileumsnettverk
Både Bodø og Sarpsborg hadde byjubileum i 2016. 
Bodø ble 200 år, mens Sarpsborg feiret 1000 år.  
Det ble etablert et nettverk mellom kommunene der 
man utvekslet erfaringer og ideer til tiltak. Aktørene  
i nettverket hadde flere møtepunkter og resulterte  
også i konkrete aktiviteter. Fredrikstad og Sarpsborg  
arrangerte foredrag sammen under Frederikfesten 
2016, der Ruth Hemstad og Trond Svandal holdt  
foredrag om byenes felles historie og kunsten å jubilere. 
Bodø hentet inspirasjon fra Kulturnatt i Fredrikstad i 
2015 og besluttet å arrangere dette etter samme  
modell i sitt eget jubileumsår. Fredrikstad fikk flere 
innspill tilknyttet tilskuddsordningene fra de andre  
jubilerende byene. 

Frivillige, praktikanter og dugnad
Både frivillige og den organiserte frivilligheten er 
viktige ved g jennomføring av store prosjekter og 
arrangementer. 

Byjubileet samarbeidet med Fredrikstad sentrum 
Frivilligsentral om å finne frivillige som kunne bistå  
produksjonen med ulike praktiske oppgaver, være 
publikumsverter og dele ut programmer alle under 
Frederikfesten 2015 - 2017. 

I 2015 var det også en gruppe frivillige fra Frederik II 
videregående som deltok som publikumsverter under 
Kulturnatt. I 2017 samarbeidet byjubileet med 
Cicignon skole og elever i valgfaget En innsats for 
andre, der de bidro med nedrigg av Frederikfesten.  
I tillegg hadde prosjektet et samarbeid med NAV 
(APT), i forbindelse med kunstprosjektet Scultptures 
in Motion på Fisketorvet, der de bidro med praktisk 
bistand av opprigg og nedrigg.

Enkelte lag- og foreninger ble invitert til å g jennom- 
føre betalt dugnad som del av større produksjoner. 
Fredrikstad speiderråd og Fredrikstad idrettsforenings
store innsats som del av arrangementet LUCID 
DREAM (s.46) er eksempel på det.  

Tre utvalgte universiteter og høyskoler fikk tilbud om 
å la studentene g jennomføre praktikanttjeneste i 
byjubileet. Det var fokus på mediefagene i dette 
tilbudet. Ingen praktikanter meldte sin interesse, 
og derfor utgikk satsingen.  

Medarrangører
En medarrangør var en aktør med eget ansvar for  
g jennomføring av et arrangement eller prosjekt under 
byjubileet. Dette var enten en aktør som mottok midler 
fra tilskuddsordningen til jubileumsaktiviteter som de 
selv g jennomførte i prosjektperioden, eller aktør som  
arrangerte jubileumsaktiviteter under Frederikfesten 
uavhengig av tilskuddstildeling. Et mål med å legge 
opp arbeidet slik, var at man spredte aktiviteter i tid og 
sted, og man hadde mulighet til å samkjøre ideer fra 
ulike aktører. Det skapte et mangfoldig tilbud og sikret 
at aktører ble med å prege innholdet i feiringen. Et 
resultat har vært nye samarbeid mellom ulike aktører 
og at enkelte aktører har kunnet benytte byjubileet 
som en læringsarena for fremtidige prosjekter. Det ble 
arrangert kurs i sosiale medier for medarrangører som 
var en del av Frederikfesten, og egne retningslinjer 
for bruk av jubileets profilelementer og maler med 
jubileets profil.

Det var mange medarrangører involvert allerede fra 
opptrappingen som startet i 2015, g jennom 2016 og 
jubileumsåret 2017. Bare under Frederikfesten i 2017 
var det over 100 medarrangører.

Enkelte aktører organiserte seg i nye grupperinger  
for å bidra til jubileet som medarrangører. Arrangør-
gruppen for Et Langbord i Verden – tidenes rekefest  
på Stortorvet på grunnleggelsesdagen er et eksempel 
på det (s.53). Et annet eksempel er Vanntroa AS, 
ledet av Dag Strømsæther. Dette var en gruppe med 
representanter i Gamlebyen som hadde ønske om å 
bidra som medarrangører og koordinere aktiviteter i 
Gamlebyen. Vanntroa AS bidro med aktiviteter i  
Gamlebyen allerede fra 2015 og g jennom  
jubileumsåret. 
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KAPITTEL 2

AKTIVITETER
Allerede i bystyresak 21/15 ble det definert at 
byjubileet skulle ha en todelt tilnærming til aktiviteter 
og arrangementer. Dette ble g jort for å sikre høyt 
aktivitetsnivå g jennom hele jubileumsåret. Det ble 
lagt opp til en hovedfeiring i september som skulle 
inkludere Kulturnatt Fredrikstad. Hovedmarkeringen 
fikk navnet Frederikfesten. Opptrappingen startet 
i 2015 for å spre kunnskap om det kommende 
byjubileet og motivere potensielle medarrangører. 

Det ble etablert to tilskuddsordninger, en for interne 
virksomheter i Fredrikstad kommune og en for øvrige 
aktører i byen. Tilskuddsordningene bidro til å realisere 
aktiviteter som del av opptrappingen i 2015-2016 i  
tillegg til å sikre involvering av ulike fagmiljøer og 
aktører i jubileumsåret 2017.

Prosjektsekretariatet la også til rette for enkelte  
delprosjekter og aktiviteter for å supplere initiativene  
til befolkningen og ytterligere besørge måloppnåelse. 
Det ble bevisst lagt opp til å bruke hele byen som arena 
under Frederikfesten. Områder som Fredrikstadmarka, 
Værste, Isegran, sentrum, lokalsamfunnene og 
Gamlebyen ble aktive arenaer i feiringen. 

I dette kapittelet presenteres jubileumstilskudds- 
ordningene, arrangementssamarbeid, delprosjekter  
og den offisielle hovedfeiringen Frederikfesten

I vedlegg A (s.94) følger programmet for  
Frederikfesten 2017 kronologisk etter dato.  
I vedlegg B (s.103) følger programmet for 
Kulturnatt Fredrikstad 2017. 

Program og oversikt over arrangementer, 
Frederikfesten og Kulturnatt Fredrikstad 
g jennomført 2015 og 2016 er ikke vedlagt. 
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JUBILEUMSTILSKUDD

Intern tilskuddsordning 
for virksomheter i 
Fredrikstad kommune
Den interne tilskuddsordningen hadde som mål å 
bidra til realisering av jubileumsprosjekter internt i 
Fredrikstad kommunes virksomheter i 2016 og 2017. 
Tilskuddsordningen stimulerte til aktivitet, bidro til 
økt kunnskap om Fredrikstad og byens jubileum 
og sikret deltakelse i og forankring av byjubileet i 
kommuneorganisasjonen. Ordningen ble lansert i uke 
13 i 2016 og egne retningslinjer besørget at tiltakene 
var i tråd med byjubileets overordnede målsetning. 
Prosjekter og tiltak som allerede var budsjettert for 
ble ikke prioritert, heller ikke kostnader til ordinær 
drift. Prosjektene skulle ha byjubileet som bakteppe. 
Det var fire søknadsfrister (to i 2016 og to i 2017), 
og budsjettet var på kr 700 000.

Retningslinjene for ordningen ble vedtatt i Rådmannens 
ledergruppe 15. mars 2016. Det ble oppnevnt en  
intern arbeidsgruppe bestående av en representant  
fra hver seksjon (s.11). Representantene ble utnevnt  
av kommunalsjefene og dette var ansatte med bred  
kjennskap til seksjonens arbeidsområder/fagområder. 
Den interne arbeidsgruppen saksbehandlet og  
presenterte forslag til innstilling, som siden ble vurdert 
av Rådmannens ledergruppe. Det var Rådmannens  
ledergruppe som g jorde endelig vedtak. Det ble  
mottatt 68 søknader hvor av 42 ble imøtekommet  
helt eller delvis.   

På neste side er utvalgte prosjekter beskrevet. 
For full oversikt over tildelinger se Vedlegg C (s.113).
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Etat omsorgssenter (HOV)
Etaten fikk tildelt kr 66 000 til et felles forteller-  
og utstillingsprosjekt for alle eldresentrene i byen.  
I samarbeid med forfatter Lena Roer fortalte  
11 beboere og en ektefelle sine historier. Det ble  
produsert et hefte av historiene som ble lagt ut for 
salg i bokbutikker. Flere av beboerne ble fotografert av 
elever fra Glemmen VGS, og en av dem var også med  
i en multimediefilm. Alle 9 sykehjem fikk tilbud om  
å være med på prosjektet og 6 av dem hadde kandidater 
som takket ja. Alle sykehjemmene fikk likevel glede 
av sluttresultatet g jennom en omreisende utstilling. 
Utstillingen ble åpnet på Solliheimen 11. september og 
Ragnar på 100 år som var med på prosjektet klippet  
det røde båndet. De eldre har satt svært stor pris på å  
få fortelle om livene sine og det var flere fine møter 
mellom de eldre og ungdommene fra Glemmen.  
Pårørende har også kommet med mye gode tilbake-
meldinger og vært behjelpelige med bl.a gamle bilder. 
Prosjektet resulterte også i en omreisende turne  
med forestilling basert på historiene, g jennomført  
av Alexander Hermansen.

Geomatikkavdelingen (KMB)
Geomatikkavdelingen mottok kr 70 000 til sitt  
kartprosjekt Fredrikstad i tid og rom. Prosjektet  
resilterte i en digital historisk kartløsning som  
presenterer gamle postkort, historiske kart, flybilder,  
og fotografier tatt i Fredrikstad. Alle kart, postkort  
og fotografier er plassert på korrekt sted i kartet.  
Prosjektet er g jennomført i samarbeid med  
Fredrikstad museum, Statens kartverk, flere  
kommunale virksomheter og private aktører.  
Prosjektet ble også støttet av Norsk kulturråd  
med kr 150 000. 

 

Pr 02.03.18 fantes det 870 fotografier, 1100 postkort 
fra perioden 1885 – 2000 tallet, 50 historiske kart  
fra 1672 – 1920, 14 flybildeserier fra 1938 – 2015 i 
portalen. Det jobbes videre med portalen og mer 
kildemateriale skal legges til.

Barnehageetaten (UO)
Barnehageetaten mottok midler til flere prosjekter.  
De fikk tildelt kr 88 000 for jubileumsaktiviteter 
under Verdens Miljødag, juletre med maritimt dekor og 
jubileumskuler i byhallen, fotoprosjekt og barnas  
jubileumssang. Sistnevnte er et prosjekt som har preget 
jubileumsåret. Hurra for byen, barnas jubileumssang, 
ble skrevet av Jeanette Johansen fra Glombo barne- 
hage, Elisabeth Torp fra Løen barnehage og Nina B. 
Huth fra Wilberg jordet barnehage. Melodien ble  
komponert av Svein Gundersen, og forfatterne  
fikk også konsulenthjelp fra Hans Petter Thøgersen.  
Låten ble blant annet fremført på åpningsseremonien 
Fredrikstad på isen, 17. mai, Verdens miljødag, i  
rådhusets klokkespill, på Kong Haralds besøk under 
Frederikfesten, under tildelingen av prisen Landets 
mest attraktive by 2017, før tenning av julegranen i  
byhallen og på Frederikprisen 2017. 

Virksomhet park (TD)
Parkavdelingen mottok tilskudd til flere prosjekter. 
Ett av prosjektene  var en stor liggende gratulasjons-
bukett på Bjølstadjordet. Installasjonen var hele tre 
meter høy, seks meter bred og rundt sju meter lang. 
Til dette prosjektet mottok de 25 000 kr. 

SEKSJON TILDELT TOTALT ANTALL VEDTAK

Helse og velferd (HOV) Kr 162 000 8

Kultur, miljø og byutvikling (KMB) Kr 198 000 9

Teknisk drift (TD) Kr 50 000 3

Utdanning og oppvekst (UO) Kr 290 000 22
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Denne tilskuddsordningen hadde som mål å bidra til 
realisering av jubileumsprosjekter i regi av aktører i 
byen, som ikke tilhørte kommunale virksomheter. 
Ordningen ble lansert 11. september 2015, under første 
utgave av Frederikfesten. Det var seks søknadsfrister 
(en i 2015, tre i 2016 og to i 2017). Totalbudsjettet 
for ordningen var kr 3 455 000. 

Egne retningslinjer for ordningen ble vedtatt av 
byjubileumskomiteen 18.08.15. Prosjektleder saks-
behandlet søknadene sammen med representanter 
i prosjektsekretariatet og presenterte forslag til 
innstilling, som siden ble vurdert og endelig vedtatt av 
byjubileumskomiteen. Det ble mottatt 264 søknader 
hvor av 127 ble imøtekommet helt eller delvis.   

Det g jort tildelinger til 30 prosjekter som var  
tilknyttet Frederikfesten 2017 og 70 prosjekter ellers  
i jubileumsåret. Ellers ble det tildelt midler til 19  
prosjekter som ble g jennomført i 2015 og 2016.  
Sistnevnte har fungert som en del av synligg jøringen  
av byjubileet, og for å sette i gang lokale aktører frem 
mot jubileumsåret. Totalt 8 prosjekter utgikk grunnet 
avlysning fra søkeren. 

For full oversikt over tildelingene, se vedlegg D (s.116).

SØKNADSFRIST TILDELT TOTALT

1. oktober 2015 kr 615 000

1. februar 2016 kr 338 000 

1. mai 2016 kr 660 000 

Omdisponering åpningsseremonien Kr 200 000 

1. november 2016 kr 605 000 

1. februar 2017 kr 747 000

1. mai 2017 kr 372 500

Totalt Kr 3 537 500*

JUBILEUMSTILSKUDD FOR AKTØRER I FREDRIKSTAD

*Enkelte prosjekter ble avlyst før tilskuddsordningen var over. Disse midlene ble tilbakeført ordningen.  
Alle vedtak er inkludert i oversikten, også de som i etterkant ble avlyst. Derfor er tildelingssummen høyere enn 
avsatt budsjett.
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Under er tildelingene samlet og kategorisert etter tema. Oversikten presenterer samtlige vedtak samlet og de 
avlyste prosjektene inngår også i kategoriseringen. Noen av prosjektene er i grenseland mellom flere kategorier. 
Disse prosjektene er plassert i de kategoriene som de har høyest tilknytning til. Kort oppsummert som følger: 

Bok/dokumentasjon/film 
Kategorien g jelder alle prosjekter som har resultert i bok, film eller andre former 
for dokumentasjonsprosjekter. 17 søknader er plassert i denne kategorien og det 
ble totalt vedtatt tildeling av kr 463 000. 

Forestilling/teater/musikal 
Kategorien g jelder blandede forestillinger, teaterstykker og musikaler. 
Musikaler med historiske skikkelser inngår i denne kategorien. 22 søknader er 
plassert i kategorien og det ble tildelt kr 700 000. Noen av aktørene har søkt 
og mottatt midler i flere omganger. Det var 13 enkeltstående forestillinger som 
mottok tilskudd. 

Historisk formidling/arrangement 
Kategorien g jelder utstillinger, foredrag og aktiviteter med tydelig historisk 
utgangspunkt. 23 søknader er plassert i denne kategorien, inkludert «historisk 
spel». Totalt er det tildelt kr 652 000. Noen av aktørene har søkt og mottatt 
midler i flere omganger. Det var 19 prosjekter/arrangementer som mottok  
midler. 

Musikk/konsert 
Kategorien g jelder musikk og konserter. 26 søknader er plassert i denne  
kategorien og totalt ble det tildelt kr 359 000.  Det var 26 ulike  
prosjekter/arrangementer som mottok midler. 

Sport/idrett 
Kategorien g jelder arrangementer og prosjekter innenfor sport og idrett. 
8 søknader er plassert i denne kategorien, og totalt ble det tildelt kr 420 000. 
Det var 7 arrangementer som mottok midler.  

Andre arrangementer/prosjekter
Kategorien består av arrangementer og prosjekter med flere formål/blandede 
utrykk. Majoriteten av søknadene innenfor denne kategorien er kulturarrange-
menter. Det er 31 søknader plassert i denne kategorien, og totalt ble det tildelt 
kr 703 000. Enkelte av søkerne har søkt og mottatt midler i flere omganger. 
Det er total 29 prosjekter som har mottatt støtte. 
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DELPROSJEKTER

Bykjærlighet 2017
Som ledd i målsetningen om å skape stolthet  
og tilhørighet til byen ble delprosjektet 
#bykjærlighet etablert etter idé fra Kristin Elise 
Halkjelsvik (MAKELØS). Delprosjektet bestod av  
dekorering av byen og kunstprosjekter under 
Frederikfesten 7.-17. september, konkurranse i  
sosiale medier og bykjærlighetskampanje. Et nytt 
visuelt element ble produsert av Provinsen AS. 

Brynild Gruppen deltok i delprosjektet og leverte  
blant annet 20 000 kjærligheter som det ble  
produsert egen bykjærlighetsetikett til. Kjærlighetene 
ble benyttet til bykjærlighetskampanjen, promotering 
av konkurransen og som del av kunstprosjektene.
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Dekor
Kristin Elise Halkjelsvik g jorde flere installasjoner  
og dekorprosjekter i byrommene som del av dette  
prosjektet. Et viktig element var at Fredrikstadfolk 
skulle skrive hva de likte best med byen på røde 
silkebånd, som blant annet ble brukt i en egen 
installasjon på gangbroa på grunnleggelsesdagen og 
i Torvbyen. Statuen av Kong Frederik II fikk krone  
på hodet og flere utstillingsdukker ble dekorert 
med hjelp av g jenbruk av Frederikfestbannere fra 
2015/2016 og tyll i jubileets farger. Det ble også  
laget egne dekorasjoner i Torvbyen. 

Kampanje
I alt av materiell som byjubileet produserte, ble det nye 
visuelle elementet benyttet. 20 000 kjærligheter med 
egen etikett ble delt ut på ulike arrangementer og ved 
ulike hendelser. Det var også flere butikker og kafeer 
som tok imot og delte ut gratis. Da NRK sommer- 
toget hadde et kort stopp på Fredrikstad stasjon 19. 
august ble det trykket opp flere store plakater med 
bykjærlighetselementet som ble delt ut til oppmøtte. 
Kampanjen fikk stor synlighet i innslaget på tv. I tillegg 
ble det i samarbeid med Gamlebyen festivaldrift og 
Fredrikstad Live, arrangørene av den store jubileums-
konserten 9. september, produsert store skilt av  
bykjærlighetselementet som ble brukt både under  
konserten og på Et langbord i verden – tidenes rekefest 
på Stortorvet på grunnleggelsesdagen 12. september. 

Konkurranse i sosiale medier
Det ble etablert en egen konkurranse hvor man  
oppmuntret alle til å legge ut bilde i sosiale medier  
med emneknagg #bykjærlighet. Hovedkriteriet var  
at bildet er tatt i Fredrikstad. Konkurransen pågikk  
fra sommeren 2017, og ble avsluttet 31. desember 
2017. Bare på Instagram kom inn over 1000 bidrag.  
En jury kåret Joachim Bratteli som vinner av  
konkurransen. Vinnerbidraget ble publisert på  
Instagram 17. september 2017. Bildet er av hans  
datter som leker i fontenen på Stortorvet i etterkant  
av FFK – Start kampen under Frederikfesten. 

Bildet har et spennende utsnitt og viser spontan  
byglede, både for fysiske elementer i byrommet  
(fontenen), og for et lag som representerer byen  
(g jennom de mange med FFK effekter i bakgrunnen). 
Vinner mottok premien hos Brynild Gruppen 19.01.18.

Premien bestod av en opplevelsespakke i Fredrikstad: 
En stor bykjærlighet og godtekurv fra Brynild Gruppen, 
overnatting med frokost for fire personer på Gamlebyen 
hotell, gavekort på 2000 kr på Torvbyen, kinobilletter 
fra Fredrikstad Kino, guidet tur i Gamlebyen i regi av 
Visit Fredrikstad & Hvaler, gratis besøk for familien  
på Fredrikstad museum, sitt bilde på stort lerret fra 
Fredrikstad 450 år, billetter for å se hjemmekamp  
med Stjernen i Stjernehallen og billetter til hjemme-
kamp på Fredrikstad stadion. 

Delprosjektet #bykjærlighet var et samarbeid  
mellom Fredrikstad 450 år, Kulturetaten i  
Fredrikstad kommune, Brynild Gruppen,  
Fredrikstad næringsforening, Kristin E. Halskjelsvik 
(MAKELØS) og Visit Fredrikstad & Hvaler.
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Historieformidling og 
foredragsserie
Historielag, historikere og aktuelle instanser og fag- 
personer ble invitert til historieworkshop 26. oktober 
2015. Workshoppen bestod av innledning av Arne 
Bugge Amundsen fra Universitetet i Oslo der  
minnespolitikk var tema. Dette ble fulgt opp med 
workshop i arbeidsgrupper der man så på hvilke  
perspektiver og utgangspunkt som burde være  
prioritert i formidlingen av byens historie. 

Til stede var: Irene Østbø (Prosjektleder Fredrikstad 
450 år), Egil R. Paulsen (Onsøy historielag), Ola  
Larsen (Onsøy historielag), Trond Svandal (historiker), 
Hege Langvik (Fredrikstad museum), Tove Thøgersen 
(Fredrikstad museum), Ulf Hjardar (Elva forlag), 
Torbjørn Ødegård (Kystforlaget), Dag Strømsæther 
(Vanntroa AS), Bjørg Johnsrud Western (Fredrikstad 
kommune, kulturetaten), Nikka Musæus (Historie- 
formidler), Marit Muhndahl (Fredrikstad kommune, 
fagsjef skole), Vegard Lie (Fredrikstad kommune,  
byantikvar), Bjørn Tønnesen (rektor PLUS skolen)  
og Gaute Jacobsen (Fredrikstad museum)

Det ble tidlig klart at det var mange som ønsket å  
bidra til formidling av byens historie. Det ble på  
grunnlag av dette invitert til idèmøte for å finne 
ut hvordan de ulike kunne formidle byens historie 
sammen. Gruppen møttes 10. oktober 2016 og tilstede 
i idèmøte var: Irene Østbø (prosjektleder Fredrikstad 
450 år), Edel Pavlic (Kulturutvikler Fredrikstad  
kommune), Even Ballangrud (Fredrikstad kommune 
arkiv). Berit Sæbø (Fredrikstad kommune arkiv),  
Petter Ringen Johannesen (historiker), Svein Skahjem 
(Fredrikstad historielag), Ola Larsen (Onsøy historie- 
lag), Elisabeth Bergstrøm (Geomatikkavdelingen  
Fredrikstad kommune), Gaute Jacobsen (Fredrikstad 
museum), Camilla Paulsen (Fredrikstad bibliotek),  
Dag Strømsæther (Vanntroa AS), Jon Albert Ihlebæk 
(domprost Fredrikstad), Jo Edvardsen (prosjektleder 
reformasjonsbyjubileet), Kjell Jørgen Holbye  
(Litteraturhuset)

Etter idèmøte jobbet aktørene hver for seg med 
realisering av sine planer og arbeidet resulterte til slutt 
i historisk foredragsserie med 29 historiske foredrag  
og byvandringer fordelt på 8 arrangører. Disse ble  
g jennomført fra mai 2017-desember 2017. Byjubileet 
bistod med samkjøringen og felles markedsføring.  
Det ble satt av kr 150 000  i budsjettet til satsningen. 
Foredragene kan ses i Vedlegg F (s.127), med unntak  
av de som ble g jennomført under Frederikfesten,  
Vedlegg A (s.94).

Utover dette ble en viktig del av den historisk sats-
ningen rettet mot skolene. Det ble holdt innledende 
foredrag for rektorene, og skolene fikk mulighet til å 
invitere historiker Trond Svandal til å holde foredrag  
for lærere eller elever. Dette ble brukt som utgangs-
punkt for at skolene selv skulle kunne tilrettelegge  
undervisningen. Barnetoget på 17. mai inngikk også 
som del av satsningen for skolene (s.30). 

Gjennom tilskuddsordningene ble flere aktiviteter  
og prosjekter med historisk utgangspunkt prioritert, 
deriblant Musikalkomedien ”Tivolihaven”, musikalen 
om Hans Nielsen Hauge, arrangement 8. mars med 
fokus på kvinnens historie i byen, et prosjekt som 
omhandlet reng jøring og dokumentasjon av gamle 
gravstener, et arkivprosjekt for å samle gamle kart fra 
utenlandske arkiver, og en digital historisk kartløsning  
i tillegg til flere bok- og filmproduksjoner.
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Tv-serien Anno og borgerbrev
Tv-serien Anno på NRK tok med 14 deltakere 300 år 
tilbake i tid i seriens andre sesong. Sesong to ble spilt 
inn på Isegran og i Gamlebyen og denne tidsreisen 
kunne man se på tv i perioden januar til mars 2016. I 
etterkant av episodene ble det arrangert aktivitetsdager 
i Anno-landsbyen på Isegran tematisert etter hva som 
ble vist i serien. 

I Anno-landsbyen på Isegran kunne man ta en titt på 
gamle håndverkstradisjoner, besøke et lite Marked 
ANNO 1700, kanskje være så heldig å møte en  
Anno-deltaker og ikke minst - oppleve miljøet slik det 
kan ha vært for vel 300 år siden. Dagene ble koordinert 
av Visit Fredrikstad & Hvaler, og aktiviteten var en del 
av prosjektet Urban Stedsinnovasjon. 

I samarbeid med Visit Fredrikstad & Hvaler presenterte 
byjubileet en mulighet til å ta borgerbrev ved å  
g jennomføre tre håndverksaktiviteter. 

Over 400 barn tok borgerbrevet under Anno-dagene 
og byjubileet. Borgerbrevet var tilpasset barn og under-
tegnet byens ordfører anno 2016.  Barna som fullførte 
borgerbrevet ble invitert til en egen mottakelse under 
Frederikfesten 2017. Mottakelsen ble holdt ombord på 
den russiske skuten MIR lørdag 16. september, der de 
fikk boller, egen goodiebag, omvisning ombord på 
skuten og trylleshow fra Johannes Lindrupsen 
(som også var karakteren «høker`n» i Anno-serien). 
Det var 95 besøkende ombord på skuten under 
mottakelsen. 

Som del av samarbeidet ble det også produsert 10 nye 
skilt og 20 gatebukker i historisk stil i Gamlebyen der 
man kan bytte ut innholdet. Disse skiltene og bukkene 
brukes videre etter jubileumsåret i forbindelse med 
arrangementer i Gamlebyen, til nytte for næring og 
besøkende. Gjennom dette samarbeidet fikk man 
formidlet håndverkstradisjoner som del av byjubileet, 
både i forkant av feiringen og i jubileumsåret. 
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Den kulturelle skolesekken
Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal  
satsing mellom Kulturdepartementet og Kunnskaps-
departementet som skal bidra til at skoleelever i 
Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle 
slag. Byjubileet samarbeidet med kommunens lokale 
skolesekk-koordinator Åshild van Nuys i hele 
prosjektperioden 2015-2017. Fem utvalgte tilbud 
ble tematisert til jubileet for 5., 6., og 7. trinn.

Mitt Fredrikstad: Animasjonsprosjekt for 6. og 7. trinn
(20 verksteder / ca. 360 elever) 
I del 1 av dette prosjektet ble det animert historier fra 
kjente og kjære steder og kanskje også fra noen ukjente 
perler. Alt med et humoristisk skråblikk og sett fra 7. 
klassingenes ståsted. Filmene fra del 1 ble vist som del 
av kommunens og jubileets julekalender på Facebook  
i 2016. I del 2, Mitt Fredrikstad - Folk og Fakta, ble  
6. klassinger invitert til å lage animerte portretter  
av historiske personer fra Fredrikstad. Elever på  
6. trinn fra Gudeberg, Årum, Rødsmyra og Rød skole  
- Kråkerøy deltok i prosjektet, og laget til sammen  
30 animerte filmportrett. Filmene fra del 2 ble vist  
som del av kommunens og jubileets julekalender på  
Facebook i 2017. Prosjektet ble g jennomført i  
samarbeid med E6 Østfold medieverksted. 

Elven & havet: forestilling på Blå Grotte for  4.-7. trinn 
(Ca, 400 elever) 
Høsten 2016 ble elevene invitert til en eksplosiv 
eventyrreise i Norges sjøhistorie. Sirkusartistene 
klatret i gamle master, danset langs elvebredden, fløy 
g jennom luften, sto på hendene på tømmerstokker og 
ville svømme med havets skapninger. Elven & Havet 
ble fremført av Det Lille Mekaniske Loppesirkuset. 
Regi ved Rudi Skotheim Jensen. Musikken ble 
produsert og fremført av Hanna von Bergen.

Trykk! Koldnålsradering: Grafisk trykkeverksted for  
6. trinn, Prosjektrom Helium v/ Hydrogenfabrikken 
(ca 200 elever)
Utvalgte elever fra 6. klasse ble i samarbeid med 
Østfold kunstsenter invitert til å tilbringe en skoledag 
på grafisk skoleverksted under veiledning av billed-
kunstner Hege Liseth. Elevene fikk en innføring i hva 
som kjennetegner dyptrykk. Fredrikstad ikoner var 
tema for det kreative arbeidet. Det ble g jennomført  
en utstilling med alle verkene på Fredrikstad museum 
under Frederikfesten 7.-17. september 2017.

En opplevelsesdag i Gamlebyen for 5.trinn 
(ca. 850 elever)
Gamlebyens liv og historie ble formidlet g jennom en 
vandring med skuespiller Terje Brevik samt en formidler 
fra Fredrikstad museum. I skoleåret 2016/2017 og 
høsten 2017 var det fokus på 450-års jubileet. 

Nåtid og fortid: 
Omvisning i to kunstutstillinger for 6. trinn  
(ca. 220 elever)
Høsten 2017 fikk elever i 6. og 7. klasse oppleve to  
utstillinger med vidt forskjellig uttrykk. Først fikk  
de bli kjent med Fredrikstad g jennom maleriene til 
Erling Andreassen (1920 – 2014). Han malte i sin 
levetid over tusen motiver fra gamle bymiljøer i 
Fredrikstad og flere av disse ble stilt ut i Overlyssalen 
på biblioteket i anledning byjubileet. Deretter tok  
de turen til Østfold kunstsenter. Der fikk de oppleve 
Østlandsutstillingen, som er en årlig regional mønstring 
som tar pulsen på samtidskunsten. Samarbeidspartnere: 
Østfold kunstsenter, Østlandsutstillingen og  
Fredrikstad bibliotek
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Den kulturelle spaserstokken
Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal ordning 
koordinert av Kulturetaten i samarbeid med Seksjon  
for helse og velferd. Målet er å sikre høykvalitets- 
tilbud innen kunst og kultur for eldre og består av  
både sykehjemsturneer og åpne arrangementer for  
friske hjemmeboende eldre. I jubileumsåret ble tre  
tiltak i ordningen tilpasset jubileet. 

• Åpent jubileumsarrangement for Den kulturelle 
 spaserstokken: 450 år på 45 minutter med Jens Olav 

Simensen og Alexander Hermansen 24. august 2017 
på Blå Grotte. 150 g jester var på denne forestillingen. 

• I august 2017 sendte Den kulturelle spaserstokken 
Alexander Hermansen og Desirée Ulvestad-Grandahl 
rundt på byens sykehjem med et utdrag fra 

 musikalkomedien Tivolihaven. Tivolihaven er en 
 jubileumsforestilling som ble spilt på Blå Grotte i mai 

2017 for det allmenne publikum. 
• Det ble arrangert seniordans på Phønix under 
 Kulturnatt Fredrikstad 15. september 2017 med 
 Fredrikstad Storband. Det kom 60 g jester 
 (friske hjemmeboende eldre). 

I år fyller Fredrikstad by 450 år og 
det feires med festforestillingen  
Tivolihaven - en hardt arbeidene 
musikalkomedie. Den tar for seg et 
av landets største teatre i sin tid;  
Arbeiderforeningens Teater og  
utescenen Tivolihaven her i  
Fredrikstad. 

Den kulturelle spaserstokken har 
engasjert komponist Alexander Her-
mansen og manusforfatter Desirée 
Ulvestad-Grandahl, til å vise utdrag 
fra musikalen. 

Den kulturelle spaserstokken presenterer:

Tivolihaven

DATO/TID/STED

30. august 
Kl.11.00 Østsiden eldresenter
Kl.12.30 Østsiden sykehjem
Kl.14.00 Emil Mørks Minne

31. august 
Kl.11.00 Glemmen sykehjem

Kl.12.30 Smedbakken sykehjem
Kl.14.00 Rolvsøy sykehjem

 
1. september 

Kl.11.00 Holmen eldresenter
Kl.12.30 Gressvik sykehjem

Kl.14.00 Solliheimen sykehjem
 



25

Fredrikstadgenser
I samarbeid med Strikkefestivalen i 2016 arrangerte 
Fredrikstad 450 år konkurranse om å lage design til 
den offisielle Fredrikstadgenseren.  Det ble levert  
inn 12 bidrag, som ble utstilt som del av Strikke- 
festivalen 2016. Alle de innleverte bidragene ble  
vurdert av en egen nedsatt jury. Det ble også stemt 
g jennom Fredriksstad Blad som talte en stemme inn  
i juryens arbeid. Marianne Solbrække ble kåret som 
vinner under Strikkefestivalen september 2016,  
og blant premiene var en reise til strikkefestival  
på Færøyene. Mønsteret ble trykket opp og levert  
ut gratis ved flere garnbutikker, på kommunens  
servicetorg og under Strikkefestivalen i 2017.  
Mønsteret kunne også lastes ned på nettsidene  
til byjubileet. Vinnergenseren har blitt stilt ut fra  
september 2016 til desember 2017 i byhallen og  
på servicetorvet. Tiltaket ble g jort blant annet for  
å bidra til fokus på håndverkstradisjoner, men også  
for involvere befolkningen g jennom å invitere til  
konkurranse og som del av utstrakt festivalsamarbeid. 
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Byutviklingsprosjektet 
Case Fredrikstad
Fredrikstad var med i Kommunal- og moderniserings-
departementets program Plansatsing mot store byer, 
med prosjektet Case Fredrikstad – bylaboratorium  
for nærhetsbyen. Målet for prosjektet var å utvikle  
nye verktøy i arbeidet med å skape en attraktiv og  
tilg jengelig by, en by hvor «alle» kan nå «alt» innenfor 
korte avstander. Prosjektet startet i 2014, og ble  
avsluttet i desember 2016.

Case Fredrikstad har samarbeidet med byjubileet 
g jennom Kulturnatt Fredrikstad i både 2015 og 2016. 
I 2015 skaptes en midlertidig «lounge» og uteservering 
i Rådhussmuget, som også er et byromstiltak i Case 
Fredrikstad. Hensikten med tiltaket var å sette søke- 
lyset på et byrom som mange ikke kjenner til eller  
opplever som utrygt og skummelt. Samtidig skjedde 
det ulike kulturelle aktiviteter i og rundt smuget. 

I 2016 samarbeidet Case Fredrikstad, Kulturnatt 
Fredrikstad og Østfold kulturutvikling ved Scenekunst 
Østfold, om et kulturstunt i bydel Cicignon. Sykehuset 
Østfold flyttet ut av lokalene i november 2015, og 
siden det har området stått tomt. Ifølge kommune- 
delplanen skal dette området transformeres til et  
boligområde med noe innslag av næring. Nye eiere  
og utbyggere av området var med i hele prosessen.  
Cirkus Cirkör og Abaris Aerial Theater brukte det 
gamle sykehuset som scene og leverte en spektakulær 
opplevelse bestående av luftakrobatikk, video- 
projeksjoner og musikk. 

Case Fredrikstad og byjubileet samarbeidet også om 
idèverksted under Glommafestivalen i 2015 (s.74) 
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Winter Classic ble arrangert 21.-29 januar på 
Fredrikstad stadion av Stjernen Hockey. Dette var 
et stort arrangement med blant annet utendørs 
GET-ligakamp på stadion mellom Stjernen og Sparta, 
curling, egen ungdomsturnering, skate-in kino, åpen 
skøytebane og mye mer. Prosjektleder for Winter 
Classic var Sverre Jarild. 

Når det ble klart at Winter Classic skulle arrangeres 
i Fredrikstad ble et konsept for felles åpningsseremoni 
på islagt Fredrikstad stadion presentert for byjubileum-
skomiteen. Et samarbeid ble etablert og Stjernen 
Hockey satte Jon Erik Bergh fra Fredrikstad kunstløp 
opp som prosjektleder og pekte på Silje Louise Waters 
til å være kunstnerisk ansvarlig. Åpningsseremonien 
ble støttet økonomisk av Værste AS, Østfold 
fylkeskommune og Fredrikstad 450 år. 

20. januar, dagen før Winter Classic GET liga kamp,  
ble byjubileet og Winter Classic offisielt åpnet med  
to timers forestilling på islagt Fredrikstad stadion. 
På isen, på scenen og bak scenen var over 500 
personer, og 2500 var publikummere. Fredriksstad 
Blad meldte også at 5400 så livesendingen de  
g jorde fra forestillingen. 

Programmet fokuserte på lokale artister og aktører 
og musikkartister, nysirkus, barneteater, hockey, 
korsang, breakdans og kunstløp var representert. 
Blant artistene var Secret Garden med Cathrine 
Iversen, Abaris Aerial Theater, Trond Gudevold, 
Maria Mohn og Åge Sten Nilsen. 

Fullt program kan leses i vedlegg E (s.125)

Sammen med Winter Classic vant Fredrikstad på 
isen ”Publikumsprisen” og ”Årets Begivenhet”  
under Frederikprisen 2017. 

ARRANGEMENTSSAMARBEID JUBILEUMSÅRET 2017
Åpningsseremonien 
Fredrikstad på isen
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Ufestival
Ufestival er en vandrefestival i Østfold. I tilknytning  
til Fredrikstads 450-års jubileum ble festivalen 
arrangert 18.-22. april i Lykkebergparken i Fredrikstad 
sentrum. Formålet med festivalen er å samle,  
g jennomføre arrangementer for unge folk i Østfold 
under samme overbygning. Arrangør er Østfold kultur- 
utvikling (ØKU), i tett samarbeid med aktuell verts-
kommune. Lokal koordinator for Ufestival i Fredrikstad 
var Edel Pavlic, kulturutvikler i Fredrikstad kommune.

Både byjubileet og ungdomsfestivalen Ufestival 2017 
var prioriterte områder i handlingsplanen for KMB 
2017-2020 og ble behandlet av Kultur- og miljø-
utvalget (KMU) 14. desember 2016 i sak 84/16. 
Kr 500 000 ble satt på fond fra KMU til Ufestival. 
Kostnadene ble med andre ord ført utenfor  
byjubileets budsjett. 

Fredrikstad kommune hadde som oppdrag å koordinere 
alle aktiviteter på hovedscenen samt avvikle konserter 
i parken, anskaffe scene, lyd- og lys teknikk,  
booke artister og stå som medarrangør for deler av  
programinnholdet. I tillegg var det tett samarbeid  
med byjubileet om profilering og programinnhold. 

Overordnet arrangement for Ufestival som konsept 
Ung Kultur Møtes (UKM), hvor fylkesmønstringen 
g jennomføres under festivalen. 

Andre ungdomsarrangementer som inngikk i 
Fredrikstads utgave av festivalen var: 
• Glemmy Awards (årlig prisutdeling for og 
 av elevene på medielinja på Glemmen VGS) 
• Østfoldungdommens kritikerpris 
 (årlig litteraturpris for unge skribenter i regi av ØKU) 
• Arrangementet De nominerte Er 
 (årlig arrangement i regi av Kulturskolene som er 
 for nominerte elever til Drømmestipendet)

Hver formiddagen g jennom uka var det opplegg i regi 
av den Den kulturelle skolesekken. 700 ungdoms- 
skoleelever ble busset inn daglig fra hele fylket for å 
delta på ulike kulturtilbud. I Lykkebergparken, som  
var festivalens hovedarena, stilte Kulturetatens  
virksomheter med aktiviteter g jennom hele festivalen. 
Fra scenen ble det programmert flere artister på scenen 
hver dag. Lørdag 22. april var hoveddagen med artister 
som Those Bricks, Jesper Jenset og Julie Bergan. 

Cirka 6000 skoleungdommer fra Østfold opplevde 
festivalen i løpet av uken og det anslås at opptil 11 500 
publikummere var innom festivalen i løpet av uken.

Festivalen er et godt eksempel på godt samarbeid på 
tvers mellom Fredrikstad kommune ved Kulturetatens 
egne virksomheter, eksterne instanser og samarbeids-
partnere, Sci-Fi festivalen og Østfold kulturutvikling. 
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17. mai 2017
Nasjonaldagsfeiringen ble i jubileumsåret en 
tematisert feiring. Irene Østbø, prosjektleder for 
Fredrikstad 450 år, var med i 17. mai-komiteen 
for å bidra med ideer til aktiviteter som kunne være 
med på å tematisere feiringen. 

Første planleggingsmøte ble g jennomført tidligere 
enn ordinære år og det ble allerede da satt opp et 
mål om å få alle skoler representert i barnetoget i 
sentrum i jubileumsåret, noe som ble oppnådd. 
Barnetoget var også den delen av feiringen som bar 
mest preg av at 2017 var et jubileumsår. 

17. mai-komiteen kom i felleskap frem til en ide om å 
legge til rette for en levende historiske tidslinje og gi 
skolene utfordringen med å fylle toget med innhold. 
Utfordringen ble tatt på strak arm og g jennomført med 
stor suksess. Rekkefølgen på barnetoget ble tidlig lagt 
og hver skole fikk tildelt en tidsperiode. Rekkefølgen 
ble justert slik at de fleste skoler fikk en tidsperiode 
som var særlig aktuell for deres nærområde. Etter 
rekkefølgen ble satt opp, gav historiker Trond Svandal 
tips til hver enkelt periode, slik at skolene hadde noe 
å gå ut i fra i arbeidet med å lage innholdet. Skolene 
fikk deretter tilsendt oversikten og var frie til å selv 
bestemme hva de skulle g jøre med tildelt periode. 
Byens historie ble bearbeidet og illustrert av byens 
egne barn g jennom kostymer, store installasjoner, 
3D modeller, nye faner, plakater og mye mer. Toget 
presenterte også litt av sine tanker om fremtiden, fordi 
siste innslag ut fikk æren av å ta for seg de neste 50 år. 
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17. mai-komiteen anslår at ca. 30.000 mennesker var 
i sentrum under feiringen. Det ble g jort flere fremstøt 
for å få dekning på nasjonale tv-sendinger, som 
dessverre ikke lyktes. Politiet i Fredrikstad økte  
beredskapen 17. mai etter at PST oppjusterte det  
nasjonale trusselbildet i april 2017. Metoden byen  
valgte (sperring av gater med kjøretøy) vakte nasjonal 
oppmerksomhet. FBTV hadde direktesending fra  
barnetoget.

Jubileumsrelaterte programposter:
• Artist Alexander Hermansen produserte ny 

festmarsj i anledning 17. mai i jubileumsåret. 
Denne fikk tittelen Festmarsj for Fredrikstad. 
Melodien ble hentet fra hans tidligere 

 produksjon i forbindelse med barneteater-
stykket Kong Frederiks Tidsmaskin, og  
ny tekst ble produsert. Dette ble siden  
arrangert for korps av Rune Halvorsen  
og tildelt korpsene i forkant av feiringen.  
Sangteksten ble også lagt ut på ulike  
nettsider og i avisene. Sangen ble fremført  
på Tollbodplassen i forkant av barnetoget. 

• Det ble produsert egne strykemerker 
 fra jubileet til russen. Disse ble tildelt 
 representanter for russen i 17. mai-komiteen 

for distribuering
• Barnehagebarn sang barnas jubileumssang 

Hurra for byen før barnetogets avgang på 
Tollbodplassen. 

• Representanter fra byjubileumskomiteen 
gikk i folketoget 2016 og 2017

ca.

30.000 
mennesker i Fredrikstad 
sentrum på 17. mai
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Nordisk Seilas
Nordisk Seilas ble arrangert 9.-11. juli i Fredrikstad, 
med hovedarena på Isegran. Prosjektleder for  
arrangementet var Bjørg Western Johnsrud, kulturråd-
giver i Fredrikstad kommune. Fokuset for prosjektet  
var å løfte frem Fredrikstads maritime kulturarv i  
jubileumsåret g jennom å stimulere til seiltrening blant 
ungdom, utbedre infrastrukturen på Isegran med særlig 
fokus på bryggene og bidra til at samarbeidet mellom 
frivillige og kommersielle aktører på øya fungerer ved 
g jennomføringen av et arrangement. 

Nordisk Seilas i Fredrikstad 2017 ble et vellykket  
arrangement for de 11 fremmøtte fartøyene og  
g jennomført g jennom god planlegging og innenfor 
budsjett. Deler av overskuddet fra TSRF 2019 ble  
avsatt på fond til g jennomføring av maritime  
arrangementer, jf. Bystyrets vedtak 18. juni 2015:  
Kr. 200 000,- avsettes til maritime aktiviteter så  
som Nordisk Seilas. 
I KMU sak nr. 12/17 ble budsjettet økt med kr.  
170 000,- fordi krav til infrastruktur og budsjetterte 
aktiviteter ville overstige de allerede avsatte midlene.

Viktig for g jennomføringen på Isegran var innsatsen 
fra DS Hvaler, Cafe Magasinet, Borg havn IKS,  
Maritime Center Fredrikstad as, Najaden, Fredrikstad 
kommune ved TD v/Parkering, fergedrift, vaktselskap 
og VAR, (vann, avløp og renovasjon) og Fredrikstad 
kommune v/Kulturetaten. Arrangementet bidro til et 
styrket samarbeid.

Hvert år har de tre vertshavnene i Nordisk Seilas  
et fellesprosjekt. Etter initiativ fra den Danske verts-
havnen Aalborg ble det bestemt å samle fire ungdom-
mer fra hver vertshavn om bord på det danske fartøyet 
Brita Leth. Formålet med samlingen er å understreke 
den Nordiske dimensjonen ved seilasen og gi ungdom-
mer en mulighet til å mestre g jennom samarbeid med 
andre og bli kjent med den maritime kulturhistorien 
som fartøyene representerer. 

Tilbudet om å bli med ble markedsført via kommunens 
nett- og Facebooksider. I tillegg ble det tatt kontakt 
med sjøspeiderne og Quiz-laget fra Gressvik ungdoms-
skole som vant Klassequizen på NRK. De fire som ble 
plukket ut til å være med, var gode ambassadører for 
Fredrikstad. De ungdommene og mannskapene som 
deltok fikk gode tjenester og gode opplevelser, noe 
som er positivt for Fredrikstads omdømme hva angår å 
fremheve byens maritime historie og elvas betydning.

Nordisk Seilas ble g jennomført etter planer og 
forutsetninger. Det var mindre antall fartøy  
som deltok enn forespeilet, noe som påvirket  
arrangementet. For de nordiske g jestene som  
møtte ble det derimot en fin opplevelse av  
Fredrikstad by, og medseilerne gav unisont  
uttrykk for at det hadde vært en flott opplevelse  
da de ble tatt imot på Isegran. 
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Reformasjonsjubileet 
og byjubileum
I 2017 var det to større jubileer i byen. Det var 450 år 
siden kong Frederik II grunnla Fredrikstad by og 500 
år siden offentligg jøringen av Martin Luthers 95 teser 
mot avlatshandelen og dermed starten på reforma-
sjonen. Det var kong Frederiks far, kong Christian III, 
som noen år tidligere hadde innført reformasjonen i 
Danmark-Norge. Christian hadde selv, som ung hertug, 
møtt Luther i Tyskland. Han ble en overbevist  
lutheraner og sørget for at Fredrikstads grunnlegger 
vokste opp i en atmosfære av luthersk reformasjon.

Fredrikstad kirkelig fellesråd fant det naturlig å  
kombinere markeringen av jubileene, slik at de kunne 
utfylle og forsterke hverandre. Med dette utgangs-
punktet fikk fellesrådets egen jubileumskomite  
utarbeidet en logo for reformasjons jubileet som  
kombinerte elementer fra både byen og reformasjonen, 
med slagordet ”Kongens by - folkets kirke”.  
Flere av aktivitetene som ble g jennomført koblet  
byens jubileum og reformasjonsjubileet. Fredrikstad 
kirkelige fellesråd har g jennom reformasjonsjubileet 
vært en viktig medarrangør og sørget for realisering  
av blant annet teaterstykker, jazzgudstjenester,  
og Et langbord i verden – tidenes rekefest.

Jubileumskomiteen til reformasjonsjubileet tok  
initiativ til 7 egne hovedarrangementer g jennom  
jubileumsåret. Videre satte fellesrådet av midler til  
å stimulere lokalt arrangement g jennom året og  
inviterte menighetsrådene til å søke. Det resulterte  
i 10 arrangementer lokalt, spredt i både tid og sted. 
Fellesrådet bidro også med 8 historiske foredrag og 
vandringer i tilknytning til den historiske foredrags- 
serien g jennom jubileumsåret. De g jennomførte  
i tillegg skoleprosjektet Luthers teser og en dør  
som fikk oppmerksomhet på NRKs distriktssending  
og Norge i dag. De var en samarbeidspartner til  
Haugemusikalen Det brenner en ild som ble arrangert 
av Kulturværste AS og spilt på Tøihusplassen i august 
2017. Under Kulturnatt Fredrikstad 2017 ble arrange-
mentet 450 minutter med salme g jennomført i  
Glemmen Kirke, med ca 435 besøkende.
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Idrettsfesten 450 
Gjennom jubileumstilskuddsordningen fikk prosjekt-
sekretariatet vite at fire større idrettsarrangementer 
skulle g jennomføres i samme tidsrom i jubileumsåret. 
Dialog ble opprettet mellom byjubileet og Virksomhet 
idrett for å se hvordan dette kunne møtes på best  
mulig måte. Søknadene ble overført formannskapet og 
behandlet 16. mars, 2017 sammen med andre større 
søknader om tilskudd til idrettseventer i byen. I saken 
ble det tildelt tilskudd til hvert enkelt arrangement  
i tillegg til at det ble satt av kr 355 000 for at  
Fredrikstad kommune skulle kunne bistå med felles 
markedsføring og publiumsarena i samarbeid med  
arrangørene. 19. august var dagen alle arrangementene 
hadde til felles, og denne dagen fikk tittelen  
Idrettsfesten 450. 

Alle arrangørene ble invitert på felles møter der man  
så på felles utfordringer og muligheter for samordning 
for bruk av områder, utstyr og tid. Arenaen på Tollbod-
plassen ble valgt som en felles møteplass for både  
deltakere og publikum. Her kunne man få informasjon 
om samtlige arrangementer mens de pågikk, og det var 

storskjerm og et publikumstelt med aktiviteter  
og matservering. Det var Fredrikstad Cup som  
holdt i matserveringen i teltet. Ansvarlige for  
g jennomføringen fra kommunens side var Vera  
Engum, ansatt i virksomhet idrett og Tore Johannes 
Skauen, prosjektmedarbeider i Fredrikstad 450 år.

Publikumsoppslutningen på fellesarenaen var noe 
mindre enn på forhånd beregnet, men utover det gikk 
arrangementene bra, med unntak av at Værstebroa  
ble åpnet midt i rittet til Ladies Tour of Norway.  
Det var positivt å ha koordinerende fellesmøter  
mellom arrangørene, og erfaringene fra samarbeidene 
vil bli benyttet ved senere anledninger.

Arrangementene bestod av: 
• World tour sykkelrittet Ladies Tour of Norway, 7. – 20.  

august 2017, målgang i Fredrikstad sentrum 19. august. 
• VM i 8mR, arrangert av Kongelig Norsk Seilforening på 

Hankø 10. – 20. august, med finalerunder 19. august.  
Hans Majestet Kong Harald deltok. 

• NM i skiveskyting, arrangert av Fredrikstad bueskytere  
18. – 20 august på Kongsten hovedbane. 

• Jackon Fredrikstad Triathlon 2017, arrangert av  
Steg2 AS i Fredrikstad sentrum 19. august.
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OPPTRAPPING 
FREDERIKFESTEN
Frederiks Dag er navnet på den tradisjonelle feiringen 
som i flere år har markert byens grunnleggelsesdag. 
Markeringen har vært lagt til søndagen nærmest 
12. september, som er byens grunnleggelsesdag. 
I 2015 ble Frederiks Dag markert 13. september, 
og feiret for 12. gang. Som del av opptrappingen til 
jubileumsåret ble markeringen utvidet til en helg og 
omdøpt til Frederikfesten i 2015. Helgen inkluderte 
Kulturnatt Fredrikstad. Opptrappingen til byjubileet 
startet med andre ord allerede i 2015, fortsatte i 
2016 og resulterte i en 11 dagers hovedmarkering 
i jubileumsåret. Frederikfesten ble i 2015 og 2016 
arrangert for å g jøre byens befolkning kjent med det 
kommende byjubileet, og for å formidle mulighetene 
til å bli med som medarrangør i jubileumsåret. 
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11.-13. september 2015 ble Frederikfesten og Kultur-
natt Fredrikstad arrangert for første gang. Blant annet 
var det g jenåpning av den nyrestaurerte Bibliotekets 
aula, aktivitetsdag i Gamlebyen i regi av Vanntroa  
AS, byjubileumsforedrag i samarbeid med Sarpsborg 
2016, Barnas Isegran med krokusplanting i samarbeid 
med Fredrikstad museum, Jazzgudstjeneste i regi av 
Fredrikstad domkirke og offisiell åpning av Bjørneløypa 
i Fredrikstadmarka i samarbeid med virksomhet Park. 
Frederikfesten 2015 anses som byjubileets avspark  
der også den visuelle profilen og jubileumstilskudds-
ordningen for eksterne aktører ble lansert. Kulturnatt 
bestod første året av 60 ulike arrangementer og alle 
byens aktører var invitert til å delta.

Det ble laget et digitalt program der man kunne lage 
sin egen Kulturnattløype og også en egen kartløsning 
i samarbeid med Geomatikk i Fredrikstad kommune. 
Denne vant fagprisen Beste kart under Esri norsk 
brukerkonferanse i 2015.  Kulturnatt Fredrikstad 2015 
mottok prisen Årets utmerkelse under Frederikprisen 
2015. 

9.-11. september 2016 ble Frederikfesten og 
Kulturnatt Fredrikstad arrangert for andre gang. 
Dette var opptrappingen før jubileumsåret og 
inneholdt blant annet aktivitetsdag i Gamlebyen med 
historisk fokus i regi av Vanntroa AS, Jazzgudstjeneste 
i Fredrikstad domkirke og Barnas Isegran i samarbeid 
med Fredrikstad museum. I 2016 ble det satt fokus 
på det kommende jubileumsåret, både g jennom 
presentasjoner og aktiviteter. Under Kulturnatt 
Fredrikstad 2016 ble det blant annet g jort et stunt 
på sykehustomta i samarbeid med Scenekunst 
Østfold, Cirkus Cirkör og byutviklingsprosjektet  
Case Fredrikstad, for å gi et frempek til nysirkus- 
forestillingen Limits som ble invitert til Frederikfesten 
2017. Det foreløpige programmet for jubileumsåret 
ble presentert med eget foredrag i Gamlebyen som 
inkluderte utdrag fra kommende jubileumsarrange-
menter.

FREDERIKFESTEN 2015 FREDERIKFESTEN 2016
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FREDERIK
FESTEN 2017
7.-17. september
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FREDERIKFESTEN 
7.-17. SEPTEMBER 2017
I utgangspunktet var planen at hovedmarkeringen 
skulle starte på selve grunnleggelsesdagen tirsdag 
12. september og vare ut uken. Imidlertid dukket 
det opp behov og ønsker fra lokale aktører og med-
arrangører om å utvide perioden. Programmet endte 
med en 11 dagers feiring, der en pausedag ble lagt til 
mandag 11. september, ettersom det ble g jennomført 
Stortingsvalg. 

Over 100 lokale medarrangører bidro med innhold til 
feiringen de 10 resterende dagene.

Hovedmarkeringen av byens 450-års jubileum  
inneholdt et mangfold av aktiviteter og arrangementer 
spredt på områder som Værste, Fredrikstadmarka,  
Isegran, sentrum, Gamlebyen og enkelte lokalsamfunn. 
I løpet av markeringen kunne både juniorer, ungdomm- 
er, unge voksne, voksne og seniorer oppleve byen 
på nye måter. 

Tilbakemeldinger fra medarrangørene på antall 
besøkende har ikke vært fullstendig, derfor er ikke  
besøksoversikten komplett. Av de som har meldt  
inn sine publikumstall, kan man se at det var minst  
25 000 mennesker som besøkte ulike arrangementer  
i løpet av perioden. 

Europeisk Mobilitetsuke 2017 startet en uke  
tidligere enn vanlig på grunn av Frederikfesten, og med 
god hjelp fra Bypakke Nedre Glomma ble det rigget  
en bemannet sykkelparkering to steder i byen på de  
største arrangementsdagene. Frivillige fra Kråkerøy 
Idrettslag fungerte som sykkelverter. Sammen med  
utvidet fergetilbud la dette et godt grunnlag for å gå  
og sykle til begivenhetene.

På de neste sidene følger mer informasjon om 
innholdet under Frederikfesten 7.-17. september 2017, 
sortert etter tema. Programmet kan også leses i vedlegg 
A (s.94), hvor arrangementene er i kronologisk  
rekkefølge etter når de ble arrangert.

FREDERIKFESTEN 2017
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KULTURNATT 
FREDRIKSTAD 2017
Kulturnatt Fredrikstad har som mål å vise frem bredden 
og mangfoldet av kulturtilbud og opplevelser som 
finnes i byen vår, alt innenfor rammene av en høst-
kveld, der kulturaktørene selv definerer innholdet.

Voksne, barn og unge skal kunne vandre g jennom byen 
fra opplevelse til opplevelse. Kulturnatt Fredrikstad 
var allerede skrevet inn i kommunedelplan for kultur i 
2011, og man så anledning for å innføre konseptet som 
del av opptrappingen til jubileet. Det ble besluttet at 
alle arrangementene som var en del av Kulturnatt  
skulle være gratis for publikum. 

Modell for Kulturnatt er at kommunen sitter i 
førersetet for koordinering og markedsføring av alle 
de tiltak og prosjekter som de lokale aktørene melder 
inn, mens hver enkelt aktør er med på å definere 
innholdet i kulturnatten og har ansvar for sitt prosjekt. 

Strategisk jobbing med rekruttering av aktører har vært 
en viktig oppgave i dette prosjektet. Arrangementet 
var et samarbeid mellom aktører i byen; kulturaktører, 
institusjoner, arenaer, foreninger og organisasjoner i 
Fredrikstad.

I jubileumsåret fikk publikum møte byens rikholdige 
kulturliv på nye og utradisjonelle arenaer, og kunne 
oppleve nasjonale og internasjonale artister og utøvere, 
samt få oppleve en av verdens største seilskuter.  
I 2017 var det over 60 arrangementer på ulike steder i 
sentrum, Værste, Gamlebyen og Fredrikstadmarka,  
ca. ulike 45 steder totalt. Med både profesjonelle og 
amatører innen ulike sjangre ble det presentert en 
blanding mellom utstillinger, konserter, vandringer 
og forestillinger som ga folk en gylden anledning til å 
bli kjent med kulturlivet i Fredrikstad. Det var også et 
ekstra fokus på muligheten til å bli kjent med byen på 
nye måter, deriblant lys- og lydinstallasjonen LUCID 
DREAM i Fredrikstadmarka, med komponist og  
musiker Nils Petter Molvær og Beate Schüler.  

FREDERIKFESTEN 2017
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Det ble invitert til kunstnerisk vandring på FMV  
med bl.a verdenskjente Cirkus Cirkör og til en  
annerledes byvandring i Gamlebyen med tittelen 
Jugærbenken. 

I 2017 ble også en hel arena viet for ungdom, med  
Ung kulturnatt på Flesketorvet, der Kulturetatens egne 
virksomheter flyttet ut på gata, mens maratonkonsert 
med byens kor og korps ble avholdt for tredje året på 
rad og inntok Bibliotekets aula. Kulturnatt Fredrikstad 
hadde et program for alle målgrupper; ungdom, familier 
og barn, voksne og eldre kunne velge ut sine favoritter. 

I 2017 var det også et samarbeid med flere av byens  
restauranter og kafeer med egen bursdagsmeny, i  
samarbeid med Fredrikstad Næringsforening, og flere 
av restaurantene meldte om godt belegg. 

Det var ca. 60 arrangementer under Kulturnatt  
Fredrikstad i 2017. 40 av disse har rapportert inn sine 
publikumstall. Totalt var det minst 4570 besøkende. 

Det ble vedtatt i Kultur- og miljøutvalgssak 73/17 
Handlingsplan 2018-2021 og budsjett 2018 for  
Seksjon for kultur, miljø- og byutvikling at Kulturnatt 
Fredrikstad skal videreføres etter jubileumsåret. 

Prosjektleder for Kulturnatt Fredrikstad var Åshild 
van Nuys, kulturutvikler i Fredrikstad kommune. 

Fullt program for Kulturnatt Fredrikstad 2017 
kan leses i vedlegg B (s.103).

FREDERIKFESTEN 2017
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KONG HARALDS BESØK
Hans Majestet Kong Harald besøkte Fredrikstad 
8. september, i anledning byens jubileum. Dette var 
Frederikfestens andre dag og ble den offisielle åpningen 
av hovedfeiringen. Besøket ble lagt til Gamlebyen, 
og for å sikre at alle som ønsket kunne komme i 
tide ble det startet med oppvarming fra kl. 10:00. 
Oppvarmingen bestod av innslag fra tryllekunstner 
Johannes Lindrupsen, sang med Alexander Hermansen 
og intervjuer med blomsterbarna Oscar Maktabi  
og Ellinor Grotle Odenbratt. Barnehager, skoler 
og sykehjem fikk egne invitasjoner og besøket ble 
annonsert i aviser og sosiale medier for innbyggerne. 
Kong Harald ankom kl. 11:30. Alexander Hermansen 
var konferansier og ellers i programmet var det  
jubileumstale ved ordfører Jon-Ivar Nygård, fremføring 
av barnas jubileumssang Hurra for byen, Kong  
Frederiks Tambourafdeling af 1704 underholdte  
og Rune Halvorsen fra Kringkastingsorkesteret 
fremførte den nyproduserte slagverkfanfaren O.S 
sammen med Tomas Nilsson fra SISU slagverk- 
ensemble. Den årlige krokusplantingen som skjer  
i Fredrikstad by ble demonstrert for kong Harald. 

Kong Harald hedret byens grunnlegger ved å legge ned 
blomst på statuen midt på Gamlebyens torv. I 2017 
var det 100 år siden statuen ble avduket. Programmet 
varte i en time, før besøket ble avsluttet med egen 
lunsj på Kommandantgården for Hans Majestet og 
50 inviterte g jester. Det var ca. 1500 mennesker  
sommøtte opp på Gamlebyens torv.

FREDERIKFESTEN 2017
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CIRKUS CIRKÖR
I samarbeid med Østfold kulturutvikling og Blå Grotte 
inviterte Fredrikstad 450 år Cirkus Cirkör med 
forestillingen Limits til Frederikfesten. Den verdens-
kjente nysirkusgruppen har tidligere besøkt Fredrikstad 
med andre forestillinger. Tematisk tar Limits for seg 
den pågående flyktningkrisen g jennom en blanding av 
spektakulær dans, akrobatikk og musikk. Forestillingen 
undersøker livet i bevegelse og menneskers forhold til 
grenser.  I en verden av flukt, migrasjon og nye grenser 
tester artistene også sine personlige grenser for risiko 
og smerte. Invitasjonen ble g jort med tanke på 
byjubileets visjon om å være grenseløst og berikende, 
samtidig som det var en anledning til å formidle 
byens opphav. Byen ble grunnlagt som følge av flukt. 
Forestillingen ble spilt tre ganger for åpent publikum, 
mens Østfold kulturutvikling inviterte elever g jennom 
fylkets kulturelle skolesekk. Totalt så ca 4280 personer 
forestillingen. 
 

Hver by Cirkus Cirkör besøker har eget delprogram 
der tema og tittel er From fear to action. Det er byene 
selv som definerer innholdet, og g jennomfører det i 
samarbeid med Cirkus Cirkör.  I Fredrikstads utgave av 
delprogrammet inviterte Østfold kulturutvikling lokale 
helter som har trosset sin egen, eller andres frykt, og 
som står opp for det de synes er viktig. Julie Wanda, 
Abdirashid Abdi Mohamed, «Ayaz» Nayef Al-Hesso, 
Qorane Muhumed Hussein, Kesete Gebrehiwot og 
Ahmed Sadiq ble invitert til å fortelle sine historier i 
forkant av forestillingene i foajeen i Blå Grotte, hvor 
det også var laget eget utstilling. From fear to action 
ble arrangert av Østfold kulturutvikling ved Fredrik 
Borgund. Eva-Lotta Sandberg var konferansier. 

Artister fra Cirkus Cirkör ble også inkludert i 
produksjonen av kunstvandringen Night Sea Journey 
på FMV, som var i regi av Østfold kulturutvikling. 
Mer om dette prosjektet kan leses på s.47. 

FREDERIKFESTEN 2017
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LUCID DREAM
LUCID DREAM er en audiovisuell kunstinstallasjon 
utformet av den verdenskjente musikeren Nils  
Petter Molvær og kurator Beate Schüler i felleskap.  
I Fredrikstad ble installasjonen satt opp i forbindelse 
med Frederikfesten 2017 og det ble g jennomført åpne 
gratis gruppevisninger for publikum 12.-15. september. 
Løypen var ca. 2 km lang og hadde fire stopp. 
Prosjektet svarte til visjonen om å være grenseløse 
og berikende, fordi det skapte en helt ny opplevelse i 
Fredrikstadmarka. Tiltaket besørget også en meditativ 
og unik kunstnerisk opplevelse i en hektisk feiring.  
Som del av arbeidet ble også byens historie formidlet, 
ettersom landets første lyspære ble tent i Fredrikstad 
i 1877 på Lisleby Brug. 

Koordinator for g jennomføringen var Edel Pavlic 
(ansatt i Fredrikstad kommune) og teknisk ansvarlig 
Roy André Nilsen (ansatt i Fredrikstad kommune). 
James Moore ved Scenekunst Østfold/Østfold 
kulturutvikling var involvert som konsulent i forkant 
av produksjonen. 

Prosjektet ble g jennomført med økonomisk støtte 
fra Fredrikstad Energi, Sparebank 1 stiftelsen Østfold 
Akershus og Scenekunst Østfold/Østfold kulturut-
vikling. Prosjektet ble også støttet av Norsk kulturråd 
som en del av Kulturhusnettverk Østfold Musikkserie. 
Fredrikstad idrettsforening, Fredrikstad speiderråd og 
Fredrikstad turmarsj bidro stort til oppriggingen og 
g jennomføringen av arrangementet.

Tiltaket ble veldig populært og det var stor etterspørsel 
etter billetter. Det var omtrent 1300 besøkende. 

FREDERIKFESTEN 2017
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NIGHT SEA JOURNEY 
PÅ FMV
Scenekunst Østfold/Østfold kulturutvikling ved 
produsent og kurator James Moore planla og g jennom-
førte prosjektet og arrangementet Night Sea Journey 
på FMV som del av Østfold kulturutvikling innsats  
inn i byjubileet. Resultatet var en vandring g jennom  
industrielle ruiner som ble forvandlet til et mytologisk 
landskap med sirkusartister i verdensklasse, live  
musikk, og kunstinstallasjoner. Dette ble en unik  
og spektakulær opplevelse på det som tidligere var 
Fredrikstad Mekaniske Verksted, som vanligvis er 
stengt for publikum. På vandringen ble en serie korte 
fortellinger presentert som en sanselig eventyrbok,  
med fargerike karakterer og underlige situasjoner. 

Involverte var aktører fra Cirkus Cirkör, det lille 
mekaniske loppesirkuset, Abaris Aerial Theater og 
elever fra scenografilinjen til HiØs akademi for 
Scenekunst. Prosjektet var i regi av Scenekunst 
Østfold/Østfold kulturutvikling og ble ledet av 
kurator og produsent James Moore. Arbeidet var 
i samarbeid med Fredrikstad 450 år, Fredrikstad 
kommune, Kulturnatt Fredrikstad og Jotne 
Eiendom AS. Det var ca 600 besøkende fordelt 
på tre forestillinger under Frederikfesten, og hver 
forestilling varte i 2,5 timer. 

Night Sea Journey på FMV tilbød en kunstnerisk 
opplevelse som gav et nytt blikk på et område som 
har rik historie, men likevel er i transformasjon. 
Opplevelsen var i tråd med jubileets visjon som var 
grenseløst og berikende.

FREDERIKFESTEN 2017
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DET NORSKE 
BLÅSEENSEMBLE
Det Norske Blåseensemblet er hele Østfolds orkester 
og et unikt orkester i dagens kulturliv. Under Frederik-
festen 2017 ble det samarbeidet om to større konserter 
som var deres bidrag inn i feiringen av byens jubileum. 

Nosferatu, 1922
På selve grunnleggelsesdagen 12. september  
samarbeidet Fredrikstad 450 år, Det Norske  
Blåseensemblet, Fredrikstad Kino og Fredrikstad  
bibliotek om konsert med stumfilm og klassisk  
improvisasjon. Michael Wollny og Eric Schafer var  
g jesteartister. Anledningen for nettopp dette valget,  
var å koble og formidle byjubileet med Fredrikstad 
kinematografs 100-års jubileum og 100-årsjubileet 
for nedleggelse av bibliotekets grunnsten. 
Rundt 120 publikummere var tilstede. 

Jubileumskonsert i  
Fredrikstad domkirke  
– Monteverdi og Palestrina
Under Kulturnatt Fredrikstad 15. september ble det 
fremført jubleumskonsert i samarbeid med Det  
Norske Blåseensemblet og Fredrikstad domkirke.  
Konserten var gratis, som alle andre opplevelser under 
Kulturnatt. Gjesteartister var Borg Vokalensemble,  
i tillegg til solister Berit Nordbakken Solset og  
Marianne Beate Kielland. Dansekunst i Østfold 
deltok med profesjonelle dansere. Tema for konserten 
var renessansemester Claudio Monteverdi, som også 
var 450-års jubilant i 2017. I tillegg ble utvalgte verk 
fra Giovanni Pierluigi da Palestrina fremført. Disse 
ble skrevet for 450 år siden i 2017. 196 gratisbilletter 
ble hentet ut i forkant, men det var også flere enn det 
innom konserten. 

FREDERIKFESTEN 2017
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LITTERATUR, FOREDRAG, 
UTSTILLINGER OG KUNST
Litteraturfestivalen Ord i Grenseland har blitt arrangert 
årlig i Gamlebyen siden 2011. I 2017 ble festivalen  
inkludert i Frederikfestens program. Gjennom tre  
dager ble flere steder i Gamlebyen fylt med bokbad, 
konserter, skoleprogram, utdeling av Ord i Grenseland-
prisen, foredrag, forfattersamtaler og samfunnsdebatt.  
I anledning byjubileet ble deler av programmet viet 
lokalhistorie med blant annet foredrag ved Lars Ole 
Klavestad, Svein Skahjem, og samtale mellom Trond 
Svandal, Jan Ove Ekeberk og Nils Øy.

Det ble også arrangert andre historiske foredrag under 
Frederikfesten 2017, to i regi Fredrikstad museum og 
et i regi av Vanntroa AS. Sistnevnte var også ansvarlig 
for en egen militærhistorisk utstilling som ble satt opp 
i Tøihuset i Gamlebyen, og g jennomførte historiske 
vandringer og aktivitetsdager. Ann Jorid Pedersen 
arrangerte Lossenjubileet på Isegran, som g jennom  
dokumentarfilm, maritimt marked, omvisning på  
Najaden og foredrag tok for seg fregatten Lossen  
som ble gravd ut i 1967. 

Utstillinger var det flere av under Frederikfesten og 
deriblant hadde Fredrikstad museum utvidede åpnings-
tider med sin nye byhistoriske utstilling BAR 1567. 
Denne ble åpnet juni 2017 og fokuserte på lokal 
historie formidlet på nye måter. På grunnleggelses-
dagen åpnet i tillegg en egen «tidsmaskin» som en  
del av utstillingen. Andre utstillinger i Gamlebyen 
under Frederikfesten var utstilling i Gamlebyen  
Modelljernbanesenter (med utvidede åpningstider),  
utstillingen Gullalderen i Nordisk kunst i regi av  
Atelier Gyllensten & Stahl og maleriutstillingen  
Øyeblikk g jennom 450 år. Sistnevnte var tilknyttet 
boklanseringen til boken Fredrikstad Forteller skrevet 
av Fredrikstadskribentene som inkluderte 30 skribenter 
og 56 illustratører/malere. Ellers åpnet Østlands- 
utstillingen på Østfold kunstsenter og det var egen  
utstilling i Bibliotekets aula som viste Fredrikstad- 
landskap malt av Erling Andreassen. Denne utstillingen 
var i regi av Kulturetaten, og på åpningsdagen holdt 
Svein Skahjem foredrag. I samarbeid med Tuberkulose- 
foreningen ble brukere av dag- og korttidstilbudet  
på sykehjemmene Holmen, Leie og Borge sykehjem  
invitert til kunstopplevelse i Bibliotekets aula med  
kanapeer, konfektkake og kaffe/rosevin/øl/mineralvann 
og foredrag ved lokalhistoriker Svein Skahjem.

FREDERIKFESTEN 2017
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KONSERTER OG 
FORESTILLINGER
Den store jubileumskonserten ble arrangert av 
Gamlebyen festivaldrift og Fredrikstad live 
9. september. Arrangørene hadde fokus på lokale 
storartister og benyttet Tollbodplassen på Cicignon 
som arena. Artistene var CC Cowboys, Tommy Tokyo 
og de Bipolare, Aunt Mary, i tillegg til Marianne 
Antonsen og Odd René Andersen sammen med 
Bjørn Halstensen Orkester. Konserten hadde 
ca. 4000 publikummere. 

Vanntroa AS arrangerte konsert i Østre Fredrikstad 
kirke i Gamlebyen med Kongelig Norsk Marines 
Musikkorps med Heidi Gjermundsen Broch 10. 
september. I Teglhuset i Gamlebyen ble det arrangert 
konsert på selve grunnleggelsesdagen 12. september. 
Konserten het Før og Nå og var en renessanse og 
barokk-konsert i regi av St. Birgitta Tidligmusikk- 
festival og Klassiske Toner. 

I Bibliotekets aula arrangerte Klassiske Toner 
festforestillingen Tordis og Alfred = Toralf med Toralf 
Maurstad og Rune Alver 10. september. Bibliotekets 
aula ble også brukt som arena for to-dagers maraton-
konsert 14-15. september arrangert av Fredrikstad 
musikkråd, der mange kor og korps var med. Det var 
konsert og bokslipp i regi av Litteraturhuset med  
Trygve Skaug 14. september og Regionkorps Øst  
arrangerte konsert i Glemmen kirke 17. september.

Teaterstykkene Lille-Lene og til FREDRIK av Thor 
Rummelhof ble fremført utenfor og i Østre Fredrikstad 
kirke i Gamlebyen, og Per Magnus Barlaug og  
Corentin Leven var arrangører av forestillingen  
Bendik Riis – obduksjonen av myten, som ble spilt  
i Speilet på Blå Grotte. Sistnevnte var et resultat  
av et lengre prosjekt der arrangørene g jennom en  
lang periode var i dialog med byens innbyggere  
for å innhente informasjon om deres tanker om  
Fredrikstadkunstneren Bendik Riis. . 

Under Frederikfesten ble det også et g jensyn med  
byoperetten fra 1932, Det Hendte i den Gamle By. 
Gjennom fire dager ble forestillingen spilt utendørs i 
Kommandanthagen i Gamlebyen.  

FREDERIKFESTEN 2017
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BARNE- OG 
FAMILIEAKTIVITETER
Barnas Isegran er en aktivitetsdag for barn der flere 
lag og foreninger presenterer seg og g jennomfører 
aktiviteter sammen med Fredrikstad museum og 
maritime aktører på øya. Barnas Isegran ble arrangert 
av Fredrikstad museum 16. september. 

I jubileumsåret var det et mangfold av aktiviteter og 
opplevelser på øya, blant annet trylleshow med 
Johannes Lindrupsen og aktiviteter fra over 18 bidrags-
ytere. På Isegran var det i tillegg g jennomføring av den 
årlige plantingen av like mange krokusløk som antall
mennesker i byen, sammen med byens bursdagstale  
ved ordfører Jon-Ivar Nygård.  

Samme dag ble det også arrangert felleskirkelig  
festgudstjeneste med jazz i Fredrikstad domkirke.  
Blant annet bidro Fredrikstad storband og Borg  
Domkor med innslag under gudstjenesten

Det ble arrangert aktivitetsdager både lørdag  
9. september og 16. september i Gamlebyen. Det  
var aktiviteter, åpne verksteder, åpne utstillinger,  
frimarked og Marked Anno 1700. Vanntroa AS  
koordinerte aktivitetsdagene sammen med flere  
arrangører i Gamlebyen. Fredrikstad Kino og  
Bakgaardsfilm viste familiefilmen Trollmannen fra  
OZ utendørs på Artillerigårdsplassen i Gamlebyen. 

FREDERIKFESTEN 2017
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BURSDAGSFESTER

Multikulturell byfest
Møtepunkt Fredrikstad var en multikulturell byfest i 
regi av Vokaloktetten KorLuren som ble g jennomført  
9. -10. september. Arrangøren hadde blant annet som 
mål å synligg jøre det brede interkulturelle engasje-
mentet i Fredrikstad og videreutvikle mulighetene for 
kontakt og vennskap på tvers av landegrenser. Byfesten 
ble arrangert i Kirkeparken og i Fredrikstad domkirke 
og inkluderte verksteder, konserter, dans, leker,  
teater og matservering fra alle verdens hjørner. 
Sør-Afrikanske musikere bidro til musikkverksteder 
for lokale korps med over 100 deltakere.  Som del av 
arrangementet var det dialogmøte i Domkirken med 
fredsprisvinner Rigoberta Menchu og Petter Skauen, 
og konsert med KorLuren, Skranglebein, Svein  
Tindberg m.fl. I tillegg ble det arrangert gudstjeneste 
med messemusikk fra Guatemala. Det var omtrent 
4000 besøkende og involverte. 

Bursdagsfeiring på St.Croix-Huset 
9. september arrangerte St. Croix huset egen 
bursdagsfeiring for familier og barn med kunst- 
prosjekter, kakekonkurranse, dans, forestillinger og 
historiefortelling. Det var bursdagssang på mange  
språk, verksted der man laget bursdagskroner og  
forestilling med PopCorny, tønnetrollet Gamlefar  
med tema Byen vår i gamle dager. St. Croix-huset  
og KorLuren samarbeidet om logistikk og  
markedsføring. 

FREDERIKFESTEN 2017
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Et langbord i verden, og kakefest
På selve grunnleggelsesdagen 12. september var det to 
større bursdagsfester der fokuset omhandlet og samles 
rundt et felles måltid på tvers av alder og bakgrunn. 

Serveringsbransjen ønsket å g jeninnføre den tidligere
tradisjonen med gratis rekefest i sentrum, mens  
Kirkens Bymisjon og Fredrikstad kirke hadde en idé  
om å invitere til g jestebud med mat fra hele verden.  
Fredrikstad 450 år introduserte partene for hverandre 
og resultatet ble et samarbeid om konseptene som fikk 
tittelen Et langbord i verden – tidenes rekefest. Det ble 
servert to tonn gratis reke sammen med brød fra hele 
verden utendørs på Stortorvet. Over 30 restauranter i 
sentrum bidro med midler og arbeidskraft, i tillegg var 
det flere sponsorer og samarbeidspartnere i hele byen 
som leverte varer og tjenester. 

Kirkens bymisjon organiserte frakt for eldre på  
sykehjemmene g jennom blant annet rickshawsykler  
og elever fra restaurant- og matfag ved Glemmen  
VGS bidro stort til g jennomføringen. I tillegg var flere 
innvandrerorganisasjoner involvert. Alle de oppmøtte 
sang bursdagssang og det var mulighet for å skrive 
ned hva man likte best ved byen sin g jennom en egen 
bykjærlighetsinstallasjon.

Biskop i Borg bispedømme Atle Sommerfeldt ønsket 
velkommen til bords sammen med ordfører Jon-Ivar 
Nygård, representant for serveringsbransjen Rune 
Solberg, sentrumsleder Stine Ferguson og prosjektleder 
for Fredrikstad 450 år, Irene Østbø. Koordinator for 
det hele var sentrumsleder Stine Ferguson og det var
ca. 1500 mennesker innom Stortorvet.

Fredrikstad museum arrangerte gratis kakefest i 
Gamlebyen som startet rett etter rekefesten var ferdig. 
Det ble satt opp egen buss og ekstra ferger for å frakte 
folk fra Stortorvet til museets lokaler i Gamlebyen.  
I museets lokaler og utenfor ble det servert et mangfold 
av ulike kaker til de oppmøtte. Det var tale ved Jon-Ivar 
Nygård og åpning av en ny tidsmaskin. Det var omtrent 
1500 mennesker innom museet under kakefesten.

FREDERIKFESTEN 2017
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SPORT, IDRETT OG SPILL
Fredrikstad Schakselskap arrangerte hurtigsjakk-
turnering i Lisleby samfunnshus med besøk av den 
tyske stormesteren Jan Gustavson 16. september.

Barneidrettens dag ble arrangert av Østfoldhallene 
og Fredrikstad Idrettsråd 9. september. Dette er et 
årlig arrangement som ble inkludert i Frederikfestens 
program i jubileumsåret. Idrettsforeningene stilte med 
trenere og utøvere og barn og ungdommer ble invitert 
til å prøve ut et mangfold av idretter helt gratis. 

15. september var det VM kvalifisering i fotball for 
kvinner med kamp mellom Norge - Nord Irland på 
Fredrikstad stadion. Sist men ikke minst var det 
seriekamp mellom Fredrikstad fotballklubb og Start 
på feiringens siste dag 17. september. Dette ble 
tematisert til jubileet og markerte FFKs historie i byen. 
Tidligere fotballegender fra byen ble hedret og stadion 
fikk besøk av Kaptein Sabeltann, som er skapt av låt-
skriveren og forfatteren Terje Formoe, fra Fredrikstad. 
Det ble delt ut inntil 4500 gratisbilletter til FFKs  
18 lokale samarbeidsklubber i samarbeid med Obos. 
Kampen ble arrangert av FFK og sendt på Eurosport 
sine supersendinger. Totalt var det 7722 tilstede på 
kampen. 

FREDERIKFESTEN 2017
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ANNET
Flere lokalsamfunnsutvalg (LSU) g jennomførte 
arrangementer g jennom hele jubileumsåret (s 57). 
Under Frederikfesten arrangerte Nabbetorp LSU 
Nabbetorpdagen med natursti, aktiviteter, grilling og 
fiskekonkurranse. Sellebakk LSU arrangerte historisk 
marked, underholdning og musikk og egen utstilling 
Selbak rundt 1900-tallet på Sellebak Torg. Tre lokal-
samfunnsutvalg i Rolvsøyområdet (Hauge, Rekustad 
og Nylende) samarbeidet om felles 450-årsfeiring 
ved Østfoldhallene 16. september med familiedag 
med underholdning, leker, konkurranser og quiz.

Den russiske skuten MIR besøkte Fredrikstad og det 
ble blant annet g jennomført åpne konserter, som del av 
Kulturnatt Fredrikstad, med Citadell Musica og Aksel 
Kolstad. Det var åpen skute under feiringen og en egen 
mottakelse for barn ble arrangert om bord (s.22).  

FREDERIKFESTEN 2017

Handelens dag ble g jennomført på ulike handelssteder 
i kommunen, i regi av Fredrikstad næringsforening ved 
sentrumsleder Stine Ferguson. 

Fredrikstad Animation Festival viste animerte  
kortfilmer ute og inne i Litteraturhuset, mens  
Fredriksstad Blad g jennomførte maratonopplesning  
av de 450 intervjuene som ble g jort i forbindelse med 
det redaksjonelle prosjektet 450 Folk i Fredrikstad 
(s.72). Opplesningen ble g jort på Fredrikstad Kino  
og varte ca. 11 timer.  

Ellers ble det under Frederikfesten 2017 arrangert 
Fargerik temakveld på St. Croix huset i regi av Skeiv 
Ungdom Østfold, Fredsmarsj i Nygaardsgata og ikke 
minst den historiske vandringen fra Sarpsborg til 
Fredrikstad i regi av Kong Frederiks Tambourafdeling.
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OFFISIELLE MOTTAKELSER UNDER FREDERIKFESTEN

FREDERIKFESTEN 2017

Lunsj 8. september under Hans 
Majestet Kong Harald V besøk
Hans Majestet Kong Harald V besøkte Fredrikstad 
8. september. I den anledning ble rundt 50  
inviterte g jester med på lunsj i Kommandantgården  
i Gamlebyen. Det ble servert lunsjtallerken med  
lokale råvarer tilberedt av kommunens storkjøkken.  
Inviterte g jester var blant annet byjubileumskomiteen 
og formannskapet. Som underholdning var aktører  
fra byoperetten Det Hendte i den Gamle by invitert  
til å fremføre utvalgte låter fra forestillingen. Trond 
Gudevold og Monica Hjelle var blant utøverne.  
Lunsjen varte i omtrent 1 time. Kong Harald fikk en 
stor krukke med byhonning fra bier i Gamlebyen, 
boken 450 Folk i Fredrikstad og flere andre lokale  
nyproduserte historiebøker i gave fra Fredrikstad.

Offisiell jubileumsmiddag 
12. september
Ordførers kontor arrangerte den offisielle jubileums- 
middagen grunnleggelsesdagen 12. september i  
samarbeid med Fredrikstad 450 år. Middagen ble  
g jennomført med 117 g jester i Grunnmurede i  
Gamlebyen og blant g jestene var representanter  
fra byjubileumskomiteen, Bystyret, ordførere fra  
Østfold, Østfoldbenken, biskopen, fylkesordfører,  
politisjef og fylkesmann med flere.  Maten kom  
fra kommunens storkjøkken og underholdning var  
Østfold strykekvartett ved ankomst og to opptredener 
ved operasanger Henrik Engelsviken i løpet av kvelden. 

Toastmaster var varaordfører Kari Agerup, og det  
var taler ved Svein Roald Hansen (3. visepresident - 
Stortinget), Dag Strømsæther (den siste kommandant 
i Fredrikstad) og på vegne av alle ordførerne talte 
Ellen Solbrekke, ordfører i Rakkestad kommune. 
Takk for maten tale var ved fylkesordfører  
Ole Haabeth. 



Prosjektleder for byjubileet Irene Østbø deltok på  
lokalsamfunnsutvalgenes forummøte 29.11.16 for å  
informere om byjubileet og høre lokalsamfunns- 
utvalgenes refleksjoner om jubileumsåret og feiringen. 
Det ble diskutert hvorvidt man skulle tildele lokal- 
samfunnene en konkret dag under Frederikfesten  
til å g jennomføre en felles «feiring der du bor». Det  
ble imidlertid løftet frem flere fordeler ved å spre  
initiativene utover året, og dermed koble aktivitetene  

til andre lokale tilstelninger i samarbeid med ulike lag  
og foreninger. Dette gav stor uttelling i spredning  
av arrangementene. Det ble satt av søkbare midler  
fra virksomheten bærekraftig samfunnsutvikling  
for å stimulere lokalsamfunnsutvalgene til feiring av  
byjubileet. Under følger en oversikt over de lokal- 
samfunnene som søkte og mottok 15 000 kr hver  
til jubileumsarrangement, og hva feiringen gikk ut på. 

Skjærviken LSU Historisk fortelling i samarbeid med skolen som ble vist på Vispendagen andre lørdag i
 juni 2017. 

Hauge LSU
Rekustad LSU
Nylende LSU

Tre lokalsamfunnsutvalg samarbeidet om felles 450-årsfeiring ved Østfoldhallene 
16. september. Familiedag med underholdning, leker, konkurranser og quiz. 

Årum LSU 450-års feiring og Årum skole 60 år i samarbeid med lag, foreninger og skole.

Torp LSU Historisk vandring fra Torpeberget til Torpelunden i samarbeid mellom musikkorps og 
historielag.

Sellebakk LSU Utvikling av Borgedagene med fokus på tidsepoken 1860-1960.

Gudeberg LSU Familiedag på Kongsten fort 23. august med piknik, aktiviteter, leker, mat og historie. Histo-
riker Trond Svandal fortalte om Østsidens historie og det var musikkinnslag, 
tegnekonkurranse og utekino som viste familiefilm. I samarbeid med 4. Fredrikstad 
speidergruppe, Kongsten IF, Kongstensvømmerne, Solgård Mat, Glemmen VGS og 
Østsiden eldresenter.

Begby LSU Historisk turmarsj til nyoppført lavvo med visning av helleristninger og husmannsplasser.

Slevik LSU Turdag i Øyenkilen 2. april med jubileumsquiz og premiering. 50 oppmøtte og servering  
av grillmat.  I samarbeid med Øyenkilen vel. 

Cicignon LSU Markering av byens jubileum 16. november i samarbeid med Cicignon skole med historiske 
innslag og eksterne foredragsholdere.  

Engelsviken LSU Lokalhistorisk fest 27. oktober på velhuset i samarbeid med Onsøy historielag og 
Engelsviken velforening. Taler, korsang historisk tilbakeblikk med bilder og underholdning. 
Nedgraving av tidskapsel med ulike g jenstander, tekster og hilsener.

Kråkerøy LSU Kråkerøydag med historisk vandring/historietime på Isegran i september.

Manstad Aktivitetskveld for bygdas ungdom i Gaustadhallen 22. september med 
kanonballturnering, diskotek og DJ. Ca 160 ungdommer deltok.  

Gressvik LSU Markering under Gressvikdagene.

Nabbetorp LSU Nærmiljøfest under Frederikfesten.

Trara LSU Åpen dag og aktivitetsdag ved Bratliparken før sommeren med gratis mat til barna.

Lisleby LSU Sommerfest 11. juni i kirkeparken ved Gamle Glemmen kirke. Nyåpning av parken med tale 
og ved kultur- og miljøutvalgseder Atle Ottesen, konsert med Renate Gjerløw Larsen, Lisle-
by skolekorps, Nøkleby skolekorps, Rolvsøy skolekorps og Lisleby barnegospel.  
I samarbeid med Gamle Glemmen Menighet og Lisleby musikkorps.

Ambjørnrød LSU Åpningsfest, Grunnstensnedleggelse for Ambjørnrød aktivitets- og nærmiljøpark. 

Torsnes LSU HAMMER'N OG KJÆRKA Konsert, kunnskap og allsang.

LOKALSAMFUNNSUTVALG
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AVSLUTTENDE AKTIVITETER 
DESEMBER 2017
Det ble valgt en flerdelt tilnærming til den avsluttende 
måneden i jubileumsåret. I stedet for å legge opp til 
kun ett arrangement på nyttårsaften, ble aktivitetene 
spredt for å nå flere mennesker.

3D show Year of The Bear
16.-17. desember ble lysshow i 3D presentert på 
Grunnmuredes endevegg ved Bastion5 i Gamlebyen. 
Utvalgte opptak fra jubileumsåret ble satt sammen  
med animasjon av jubileets profilfigur bjørnen og  
flere andre spennende 3D animasjoner.  Showet  
ble produsert av Netron i samarbeid med Barco,  
Fredrikstad 450 år, Gamlebyen Handelsforening,  
Måneproduksjoner, Forsvarsbygg og Visit Fredrikstad 
og Hvaler. Grunnlaget for «mappingen» lever videre  
og nye animasjoner kommer potensielt senere år.  
Estimert antall publikummere var 1000 stk i løpet  
av de to kveldene showet ble vist. 

Fredrikstad pepperkakeby
Byens befolkning, barnehager og skoler ble invitert til 
å bake pepperkakehus til Gamlebyens første pepper-
kakeby. 32 bidrag ble innlevert og bidragene ble stilt 
ut i Artillerigården. Alle bidrag var med i konkurranse 
om mest kreative bidrag. Skolene og barnehagene fikk 
tilbud om 5 kg gratis pepperkakedeig hver fra byjubileet 
for å g jøre den nye satsningen kjent. Pepperkakebyen 
var en del av Jul i Gamlebyen, og åpnet lørdag 
9. desember kl. 11:00 i Artillerigården. 

Fredrikstad pepperkakeby var et samarbeid mellom 
Fredrikstad 450 år, Visit Fredrikstad & Hvaler, 
Gamlebyen Modelljernbanesenter, Gamlebyen 
Geit- og Fjærkreavlslag, Gamlebyen handelsforening 
og prosjektet Urban Stedsinnovasjon ved Fredrikstad 
kommune. Det er et mål om å innføre dette som 
årlig begivenhet. 

Byens sykehjem
Hvert sykehjem fikk egen gave fra byjubileet med 
boken 450 folk i Fredrikstad og den nyproduserte  
historiske filmen Glimt fra Fredrikstad produsert 
i jubileumsåret av Karivold film. Sykehjemmene  
ble oppfordret til å legge til rette for kinokveld i  
romjulen med jubileet som tema. Det ble også delt  
ut pepperkakedeig til flere av sykehjemmene. 

Nyttår 2017/2018
Som den endelige avslutningen på jubileumsåret ble det 
bestilt fyrverkerishow til nyttårsaften. Engelsrud NFI 
fyrverkeri g jennomførte dette etter at de vant anbuds-
konkurranse. Fyrverkerishowet ble avfyrt fra Isegran og 
hadde en varighet på 10 minutter. Isegran ble vurdert 
som stedet man kunne benytte for å g jøre showet mest 
mulig synlig og som tilfredsstilte sikkerhetsmessige 
hensyn. Det ble i forkant laget et digitalt kart som viste 
hvor i byen befolkningen kunne stå for å se hele eller 
deler av showet. Kartet ble lansert 21. desember og 
benyttet 1016 ganger.  Det var snø og dårlig sikt på 
formiddagen, men dette klarnet utover kvelden og 
det var oppholdsvær ved midnatt. Det var godt med 
publikum samlet på Tollbodplassen, langs brygge-
promenaden og på vollane i Gamlebyen. 
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KAPITTEL 3

PR, INFORMASJON 
OG MARKEDSFØRING
I dette kapittelet skisseres hvilke markedsmål 
prosjektet hadde, hvilke kanaler som ble benyttet, 
omtale om annonsering og øvrige markedsføringsgrep. 
Det vil bli presentert visningstall der det er tilg jengelig. 
Omtale vil være generell og overordnet, illustrert med 
utvalgte eksempler.  

En egen arbeidsgruppe ble etablert høsten 2016 
for å bistå med arbeidet frem mot og i jubileumsåret 
(.11). Før den tid var det prosjektsekretariatet 
som besørget og g jennomførte arbeidet med bistand 
fra ansatte i Fredrikstad kommune og kjøp av tjenester. 



60

MARKEDSMÅL
Byjubileets overordnede visjon, mål, verdier og 
målgrupper var bærende for markedsmålene. 2015  
og 2016 var særlig preget av opptrappingen til det  
kommende jubileumsåret, der et viktig moment var  
å spre kunnskap om det kommende jubileet. I første  
del av prosjektperioden var etableringen av prosjektet  
i fokus, der tiltakene bidro til å g jøre byjubileet og  
profilen kjent.

Budskap/etterlatt inntrykk
• Fredrikstad en god by å bo i, med rik       

historie, som er i stadig vekst og utvikling. 

• Fredrikstad 450 år er engasjerende,       
inkluderende og fremtidsrettet 

• «Jeg var en del av byjubileet i 2017» 

Markedsmålene ble som følge av dette skissert til å 
omfatte to hovedpunkter: 

• Ved utgangen av 2017 skal alle i Fredrikstad være 
kjent med at Fredrikstad er 450 år. 

• Alle innbyggere skal ha fått informasjon om minst  
ett arrangement som har byjubileet som ramme. 

MARKEDSSTRATEGI 
Byjubileet ønsket å involvere byens befolkning 
på ulike måter, der de skulle fungere både som 
innholdsleverandører, deltakere og publikum. I alle 
tiltak rettet mot innholdsleverandørene har det vært 
viktig at prosjektet følger opp det arbeidet aktørene 
og medarrangørene g jør i tillegg til å være behjelpelige 
med å tilg jengeligg jøre og tilpasse deres informasjon  
i byjubileets kanaler. For publikum var fokuset å  
finne gode metoder og kanaler for å tilg jengeligg jøre 
informasjon om det som skjedde, og sikre at byens 
mange aktiviteter og arrangementer var synlige og 
kunne ses i samlet sammenheng. Oppbygging har  
blitt g jennomført g jennom tre år der feiringen av  
Frederikfesten og Kulturnatt hvert år har hatt stor  
betydning. Mediemiksen har blant annet inkludert  
annonsering i lokal presse og utendørs rom, presse- 
omtale, tilpasset informasjon i egne kanaler, stunt i 
sammenheng med andre aktiviteter og konkurranser.

SEGMENTERING
Et byjubileum er et prosjekt med bred nedslagsfelt og 
skal i prinsipp nå ut til «alle». Byjubileumskomiteen 
oppnevnte tre fokusmålgrupper for å sikre seg at  
prosjektet når ut til så mange som mulig. Disse  
fokusmålgruppene var det multikulturelle Fredrikstad, 
de som faller utenfor felleskapet og unge voksne. 

Utover dette ble det i arbeidet med pr, informasjon og 
markedsføring satt opp følgende primærgrupper:

• aktører som bidrar med innhold  
(medarrangører, artister, utøvere)

• publikummere og deltakere

• øvrige aktører  
(næringslivet, samarbeidspartnere, tjenesteytere, 
virksomheter i Fredrikstad kommune etc) 
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Nettsider
• www.fredrikstad450.no 

• www.fredrikstad.kommune.no

• https://www.visitoestfold.com/fredrikstad-og-hvaler/

Interne kanaler
• Rådmannens nyhetsbrev

• Frekit

• Skjermer  

Sosiale medier
FACEBOOK
• Fredrikstad450

• Fredrikstad kommune

• Visit Fredrikstad og Hvaler  

KANALER

INSTAGRAM
• @Fredrikstad450

• #fredrikstad450

• #bykjærlighet

SNAPCHAT
• Frstad450
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Nettsider
www.fredrikstad450.no
Det ble opprettet en egen nettside med byjubileets 
profil, som hadde som formål å være landingsside 
for informasjon, aktiviteter og nyheter tilknyttet 
byjubileet. Byjubileets nettside lå som en underside 
til Fredrikstad kommune, med eget domene. 
Nettsidene hadde som mål å kunne gi adgang til 
informasjon til alle primærgruppene (innholds-
leverandører, publikummere og øvrige aktører).  
Det ble produsert egne nyhetsartikler, som også  
fungerte som pressemeldinger til lokal presse.  
Aktivitetene ble satt inn i system g jennom en egen 
kalenderfunksjon. Kalenderfunksjon ble tilkoblet  
Tellus g jennom Visit Fredrikstad & Hvaler og en  
egen kanal sikret at jubileumsrelevante arrangementer  
ble synlig samlet på byjubileets nettside. Jubileums- 
arrangementene i kalenderen ble også synlig på  
andre nettsider og plattformer. Designet av nettsiden 
ble laget av Provinsen, og programmert av Prokom.  
Redaktøransvaret lå til arbeidsgruppen. 

Sidevisninger av byjubileets forside i prosjektperioden 
mai 2015 – desember 2017 var 100 074. Tallene er 
hentet fra kommunens analyseverktøy Siteimprove 
05.01.17. I følge analyseverktøyet var de mest populære 
sidene kalenderen og sider relatert til program.  

Populære sider var 
• Frederikfesten programmet  

- 4121 klikk

• Kulturnatt programmet  
- 5300 klikk

 
Populære artikler var 
• Her ser du fyrverkeri kartløsning  

- 1653 klikk

• Restauranttilbud under Kulturnatt  
- 868 klikk

• Hans Majestet Kong Harald besøker Frederikfesten  
- 1038 klikk
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www.fredrikstad.kommune.no
Kommunens nye nettsider ble lansert høsten 2016.  
Utvalgte nyhetsartikler fra byjubileet ble publisert på 
Fredrikstad kommune sine nettsider. Formålet var å  
veilede folk til jubileets egen nettside, men samtidig  
løfte frem noen av de største nyhetene. En egen 
knapp på forsiden tok deg til byjubileet nettside. 
Informasjon om byjubileets tilskuddsordning ble 
inkludert på egen side der oversikt over alle tilskudds- 
ordningene i kommunen finnes. Ellers var logoen til  
jubileet synlig i bannerbildet g jennom hele 2017,  
og logoen fantes også i de ansattes e-postsignatur.  
Antall sidevisninger på kommunens forside for 2017  
var 568 717.  

https://www.visitoestfold.com/fredrikstad-og-hvaler/ 
Visit Fredrikstad & Hvaler var involvert i arbeidsgruppen
og samarbeidspartner g jennom flere markedsførings- 
tiltak. De hadde blant annet som oppgave å oppdatere  
jubileumskalender i tillegg til å skrive og formidle  
jubileumsartiker i sine egne kanaler. Det ble produsert  
15 jubileumsartikler med totalt 12094 sidevisninger. 
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Sosiale medier
Facebookside for byjubileet ble opprettet  
i 2015. Egne arrangementer for Frederikfesten 

og Kulturnatt ble produsert og lagt til denne siden.
Siden ble brukt til å komme nærmere publikum og 
innleggene varierte mellom spredning av egne 
produksjoner, av andres jubileumsarrangementer,  
dekking av arrangementer og for å fortelle følgerne 
siste nytt. Det var en aktiv kanal som ble brukt til  
å spre nyheter, med mer «blikk på baksiden» og  
personlige utrykk enn nettsidene, og som viste 
hovedsakelig informasjon og nyheter.

Målsetningen for 2017 var å få 5000 følgere innen 
august. Siden fikk 6338 følgere. Egen langvarig 
sponsing av siden kombinert med ulike stunt og virale 
videoer, konkurranser og bilder sørget for dette. 
Redaktøransvaret lå til arbeidsgruppen, med støtte  
fra ekstrahjelper under Frederikfesten og Kulturnatt. 

Av følgerne var 30 % menn og 69 % kvinner. Det  
var tydelige tendenser på at antall følgere steg mest  
ved spisset annonsering og ved konkurranser.  

For eksempel ble det g jennomført konkurranse  
med animerte videoer og lokale spørsmål som digital  
julekalender i 2016 (s.23). Filmen som ble publisert  
3. desember 2016 hadde en organisk rekkevidde  
på 22 700.

Ellers er det verdt å trekke frem en videoproduksjon 
som ble g jort i samarbeid med EarthTree Media.  
Videoen tar for seg Øistein Kristiansen, kjent fra  
Øisteins blyant, som vandrer fra sted til sted i  
Fredrikstad mens han tegner ulike landskap fra byen. 
Videoen nådde 68 934 personer (7496 betalt, resten 
organisk) og det var 18 388 unike seere. Det var 4434 
reaksjoner med liker, hjerte, delinger og kommentarer. 
Filmen ble i tillegg lagt ut på YouTube og delt fra  
Fredriksstad Blad (FBTV). Tall fra visningene i disse 
kanalene er ikke tatt med i nevnte tall. 

Fredrikstad kommunes Facebookside delte uvalgte 
nyheter. På slutten jubileumsåret var Fredrikstad 
kommunes Facebookside størst i kommunenorge.
Det var 115 innlegg med jubileumstema i 2017 og 
23 000 følgere per 31.12.17. 
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Flere algorytmeendringer g jennom prosjektperioden 
g jorde at satsningen inn mot Facebook også endret seg. 
I siste halvdel av prosjektperioden ble det tydelig  
at videoer hadde mest spredningseffekt og satsningen 
ble styrt deretter. 

Visit Fredrikstad og Hvalers Facebook hadde 60 
innlegg med jubileumstema ble lagt ut i 2017 og 
Facebooksiden deres hadde 17 792 følgere per 31.12.17. 

Fredrikstad 450 år overtok kommunens 
instagramkonto i 2015. Det var fokus på  

å fremme #fredrikstad450 i flere kampanjer og 
annonser. Emneknaggen ble presentert i alt av  
materiell. Alle konkurranser har også benyttet denne 
emneknaggen. Kanalen har hatt som formål å by på 
blikk på baksiden med fokus på formidling g jennom  
bilder. I 2017 ble emneknaggen #bykjærlighet lagt  
til. Målsetning for antall følgere var 2000 innen  
august 2017. 

Det var 2160 følgere ved utgangen av august måned. 
62 % av disse var kvinner og 38 % menn, og flest  
følgere var i aldersgruppen 35-44 år.  

Pr 05.01.18 var det 2682 innlegg fra brukere  
(inkl. Fredrikstad 450 år) som hadde benyttet 
#fredrikstad450 (325 #fredrikstad450år, 
ifredrikstad 9206 stk). 

Pr 05.01.18 var det 1494 innlegg fra brukere  
(inkl. Fredrikstad 450 år) som benyttet #bykjærlighet 

Snapchat ble opprettet våren 2017, for å 
nå særlig ut til unge voksne i forkant av 

Frederikfesten. Kanalen ble enda mer «personlig» og 
ufiltrert enn Facebook og Instagram, og benyttet til 
å vise frem historier i flere kortvarige bilder. Ved flere 
anledninger ble aktører invitert til å overta kontoen for 
å vise historier nært innpå produksjonen. Blant annet 
overtok turnforeningen kontoen på 17. mai, unge folk 
under Ufestival og representanter fra Ung Kulturnatt 
delte sine historier fra Kulturnatt. Utover dette var det  
g jennomsnittlig 1-2 historier per uke fra våren 2017 
til januar 2018. 

Det var g jennomsnittlig 100 seere per historie.
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Interne kanaler: 
Rådmannens nyhetsbrev  
Nyhetsbrevet blir sendt ut to ganger i måneden 
til alle ansatte. Gjennom prosjektperioden var det
jubileumsrelaterte nyheter ca. 1 gang i måneden, 
med noe større hyppighet i 2017. Prioriterte  
nyheter var i tilknytning til Frederikfesten, intern  
tilskuddsordning og presentasjon av prosjekter  
der kommunens virksomheter var involvert. 

Nyhetsbrevet gikk ut til ca. 6000 ansatte.
 
Skjermer 
Det finnes flere skjermer plassert på ulike virksom- 
heter, institusjoner og på fergene. Noen av disse  
ble benyttet for å presentere de større aktivitetene  
i jubileumsåret. Skjermbilder ble produsert i  
forbindelse med blant annet åpningsseremonien 
Fredrikstad på isen, Idrettsfesten 450, Kulturnatt  
og Frederikfesten. 

Frekit 
Frekit er kommunens intranet. Fredrikstad 450 år 
hadde fast fane på forsiden der det fantes informasjon 
om den interne tilskuddsordningen. Nyhetsdelen  
av intranettet ble også noe brukt. Kanalene var i 
hovedsak til for interne virksomheters involvering 
i byjubileet.  
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MATERIELL

Profileringsartikler
Det ble produsert profileringsartikler som ledd i 
promotering av byjubileet. Fredrikstad kommune 
fikk ny rammeleverandør for profileringsartikler i 
prosjektperioden. Varer ble bestilt fra Idea House  
of Brands. 

Premier og påskjønnelser
Det ble bestilt lokal jubileumshonning fra  
Den Gode Bie, drikkeflasker, forkle og t-skjorter.  
Dette ble benyttet til gaver og premiering ved større  
konkurranser, samt påskjønnelse ved for eksempel  
deltakelse i folkelag eller frivillig arbeid. 

Give-aways
Det ble bestilt reflekser formet som jubileumsbjørn, 
kjærlighet på pinne med egne jubileumsmerker, 
ballonger, kulepenner og bærenett. Disse ble benyttet 
på stands og i ulike kampanjer. Det ble også produsert 
egne strykemerker til russen. 

Uniformering
Det ble bestilt nøkkelbånd, caps, refleksvester og pins.  
Dette ble benyttet primært av arbeidere under 
Frederikfesten i 2017. Unntaket var jakker og pins, 
som ble delt ut til komiteen, mens hele Bystyret fikk 
hver sin pins. 

Kulturnatt Fredrikstad produserte egne hettegensere 
som profilert arbeidstøy for de som jobbet under 
Kulturnatt Fredrikstad. 
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Foto og filmtjenester
Det ble tidlig klart at oppbyggingsårene 2015 og  
2016 skulle ha som hensikt å varme opp aktører og 
publikum og spre informasjon om det kommende  
byjubileet. Det ble en viktig oppgave å samle inn foto 
og filmmateriale slik at man hadde ferske og relevante 
opptak til kampanjer, engasjementsskapende arbeid  
og informasjonsspredning frem mot jubileumsåret 
2017. Film og foto har også historisk verdi for 
fremtiden. Med dette som bakgrunn ble det g jennom 
hele prosjektperioden bestilt foto og filmtjenester.  
Hovedleverandør for filmtjenester var Lucky View.  
Hovedleverandør for fototjenester var Sirnes foto AS. 

 Andre produksjoner
• For skoler og barnehager ble det produsert maler  

for å fargelegge bjørnen. Disse ble formidlet direkte 
til skolene, men også på jubileets nettsider slik at 
hvem som helst kunne laste ned. Til skolene ble det 
også organisert ranselpost med egen informasjon  
om aktiviteter for barn og familier. Her var det fokus 
på gratis aktiviteter. 

• Flyveblader for Kulturnatt og Frederikfesten  
ble laget for hvert år. I 2017 ble de formet som  
invitasjonskort for å svare til markedsmålet og det  
ble laget en for voksen målgruppe og en for barn. 
Invitasjonen til barn fokuserte på gratis aktiviteter 
under Frederikfesten og inkluderte også tegne- 
aktivitet. 

• Egne plakatmaler ble laget for Frederikfesten i  
2017 som medarrangørene kunne benytte seg av. 

• Egne plakatmaler ble laget for Kulturnatt i 2016  
som medarrangørene kunne benytte seg av. 
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ANNONSERING 
OG SYNLIGHET I 
OFFENTLIG ROM

Annonsering var viktig i hele prosjektperioden, 
og økte gradvis i omfang. Dette g jelder særlig  
Frederikfesten og Kulturnatt Fredrikstad. I disse 
delprosjektene hadde kommunen en rolle i å 
markedsføre overordnede linjer og program, mens 
medarrangører også var ansvarlig for sine egne 
kampanjer i tillegg. Plakatmaler med jubileets profil  
var tilg jengelig for medarrangører på forespørsel,  
det samme ble også testet som del av Kulturnatt, 
som hadde egen visuell profil. Enkelte samarbeids-
arrangementer som for eksempel åpnings- 
seremonienFredrikstad på Isen (Vedlegg E, s.125)  
og fyrverkerishowet nyttår 2017/2018 (s.58) 
hadde egne kampanjer.  

I oppbyggningsårene var det viktig å teste ut flere  
formater og kanaler. I denne perioden skulle man  
ikke bare formidle aktivitetene, men også bygge  
nye merkevarer og tilknytning til to visuelle  
profiler (Kulturnatt og Frederikfesten/byjubileet).
Annonseringsmiksen har vært i tråd med visuell  
profil og har bestått av annonser i lokale papiraviser, 
digitalannonsering på nett, annonsering i lokale 
hytte- og turistguider, annonsering i lokale kultur- 
magasiner, plakater utendørs og i busser, foliering  
av busser, byflagg, annonsering i lysbokser i utendørs 
rom, flagg til bussene, kinoreklame, annonsering av 
Facebookposter og radioreklame. I tillegg har det
 ved enkelte anledninger vært fokus på større bannere,  
deriblant et banner utenfor Torvbyen som var 
8 meter høyt.  

En viktig del av synligheten i det offentlige rom  
har også inkludert samarbeid med virksomhet park  
i Fredrikstad kommune om blomsterdekor og  
installasjoner. 
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REDAKSJONELL OMTALE
Det ble sendt ut felles pressemeldinger og hyppig delt 
informasjon til lokal presse. Inntrykket er at dette ble 
fulgt opp i de aller fleste tilfeller, særlig i jubileumsåret. 
Medarrangører var også i direkte dialog med pressen  
for å formidle nyheter om egne produksjoner.  
Under Frederikfesten i 2017 var det tett oppfølging  
fra lokal presse av programpostene både g jennom  
egne bildeserier, egne forhåndsartikler og artikler  
med dekning av de ulike arrangementene. Fredriksstad 
Blad hadde i tillegg egne live sendinger på FBTV  
og liveoppdateringer under hele feiringen.

Utover rapporten er utvalgte redaksjonelle saker: 

• VG hadde egne artikler om sikkerhet i jubileumsbyen 17. mai

• NRK Østfold radiointervju om blant annet åpningsseremonien, bykjærlighet og Kong Haralds besøk

• NRK Østfold med TV sending om blant annet åpningsseremonien og lansering av programmet for  
Frederikfesten

• Intervju på NRK P5 om jubileumsåret i Fredrikstad

• Winter Classic ble sendt på TV2 sportskanalen og det var også artikler i flere andre nasjonale medier som  
Aftenposten, VG og Dagbladet som omtalte arrangementet og jubileumsbyen

• Ladies Tour of Norway ble sendt på Tv2 hovedkanal og på nett verden over g jennom UCI sine nettsider.  
Sendingen inneholdt klipp fra de andre arrangementene som pågikk på samme tid (se Idrettsfesten på xx). 
Som følge av broåpningen ble det ekstra intervjuer på Canberra News, NBC News, BBS Sport, Sky Sport, 
Daily Telegraph, Svenske Expressen, Tv4, Aftenposten, VG, NTB, NRK og Tv2 om rittet i etterkant. 

• Det ble g jort to lydintervjuer med Blindeforbundet som ble sendt ut på CD til alle medlemmer og formidlet 
intervjuene på deres nettsider

• Norsk ukeblad hadde 4 siders oppslag om jubileumsbyen og feiringen i sin utgave 36/17

• Altaposten med egen artikkel om jubileumsbyen som presenterte spilte samenes nasjonalsang på samenes  
nasjonaldag 6. februar 2016 i rådhusets klokkespill

• Intervju i Gatemagasinet

• Artikler og intervjuer i diverse lokale hyttemagasiner og sentrumsmagasinet

Mbrain er kommunens analyseverktøy og medieover-
våker for redaksjonell omtale. Søkeord brukt i analysen 
er: «Fredrikstad» «byjubileum» «450 år». Det vil si at 
kombinasjon av disse ordene i en og samme artikkel 
vises i rapporten. Rapporten viser treff på nettsider  
og artikler, og ikke radio, tv og papir. Rapporten viser  
at kombinasjonen av ordene finnes i 1499 artikler. 
Det er ikke g jort vurdering av antall positivt og  
negativt vinklet saker. 
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Redaksjonelle prosjekter
Byens medier har vist stor interesse for byens  
jubileum g jennom deres redaksjonelle arbeid. I tillegg 
til å være aktive på å g jøre forhåndsomtaler og dekke 
ulike nyheter, g jennomførte nyhetsaktører selv også 
egne redaksjonelle prosjekter.

450 Folk i Fredrikstad
450 Folk i Fredrikstad var et prosjekt i regi av 
Fredriksstad Blad. De tok initiativ til å intervjue, foto-
grafere og publisere en portrettserie av 450 mennesker 
fra byen.  Dette ble opprettet en egen nettside, der 
historiene ble formidlet samlet, og det ble trykket ett 
intervju hver dag på hele side 2. Intervjuene endte med 
en bokproduksjon som lag og foreninger i byen fikk til-
bud om å hente gratis, for å så selge for å tjene penger 
til sitt lag. 

Selve bokproduksjonen ble støttet av byjubileums-
komiteen g jennom tilskuddsordningen, mens 
prosjektet også ble støttet av Brynild Gruppen,  
Fredrikstad Energi, Fredriksborg og Værste AS.  
Serien fortsetter etter jubileumsåret, med tittelen  
Folk i Fredrikstad. Under Frederikfesten 2017 ble  
alle historiene lest opp på Fredrikstad Kino. Det ble  
i tillegg produsert en egen film der intervjuobjektene 
uttalte seg om hva de liker best ved byen sin. 

Mitt Gullsted
Dag Solheim og prosjektleder Irene Østbø gikk i dialog 
med NRK Østfold om en redaksjonell idè til en mini 
tv-serie i tilknytning til byens jubileum. Ideen var å 
g jøre intervjuer med kjente folk fra Fredrikstad i bil, 
hvorav bilen tok med seerne til g jestens favorittsted i 
byen. Etter dialog med NRK Østfold resulterte ideen 
til en serie på fem episoder med navnet Mitt Gullsted. 
En gullfoliert bil fra Sulland Fredrikstad Ford ble 
benyttet og serien ble i sin helhet produsert av NRK 

Østfold. Sendingene ble vist på de lokale nyhets-
sendingene under Frederikfesten 2017, publisert på 
sosiale medier og tilg jengelig g jennom NRK Østfolds 
nettside. Intervjuene ble g jennomført av Finn Børge 
Stenbek og de som ble intervjuet i serien var  
Cathrine Iren Iversen, Tarik Elyounoussi, Sonja Wanda, 
Alexander Hermansen og Stian Staysman  
Thorbjørnsen. 

Spalter/kronikker
Prosjektleder Irene Østbø ble invitert til å være fast 
spaltist i Fredriksstad Blad. Spaltene ble tematisert 
etter dagsaktuelle hendelser/aktiviteter satt i  
sammenheng med jubileet. Det ble trykket i papiravis 
og publisert på nett. Det ble levert 12 spalter og to  
kronikker, og under skisseres dem med publiseringsdato 
(på nett eller papir) og tittel. 

02. september 2016: Fredrikstads historie, 
det er oss det!

30. september 2016: Strikkepinner, tollepinner  
eller sushipinner?

04. november 2016: Seremonier og ritualer

11. desember 2016: Bli med på felles nedtelling til byens 
450-årsdag

14. januar 2017: Nye sanger skal fremføres under 
åpningsshowet

20. februar 2017: Alle hjerters dag i alle hjerters by

24. mars 2017: Om å velge noe annet

01. mai 2017: Stille bråk og hekta på en låt

01. juni 2017: Et tilbakeblikk

06. juli 2017: #bykjærlighet

11. august 2017: Sport er mye mer enn fysisk aktivitet

21. september 2017: Her finnes mange som har båret 
50 ganger sin egen vekt

31. oktober 2017: Tradisjoner i endring  
- ikke noe nytt at vi henter nye tradisjoner

01. januar 2018: Med jubilanten i fokus



KONKURRANSER 
OG STUNTS
For å supplere annonseringen, redaksjonell omtale og 
nyheter formidlet i egne kanaler ble det g jennomført 
stunt, konkurranser og samarbeid med byens aktører. 
Dette var med på å spre informasjon om byens jubileum 
ytterligere og skape engasjement. 

Folkelag
Det ble opprettet egne jubileumslag for Glomma-
løpet 2016 og 2017 i tillegg til eget jubileumslag 
under Triathlon i 2016. Hvem som helst kunne 
melde seg på disse lagene, og det ble produsert 
egne trøyer for deltakerne. 
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Samarbeid med 
Glommafestivalen 
I 2015 samarbeidet byjubileet og byutviklingsprosjektet 
Case Fredrikstad med Glommafestivalen om å  
okkupere et tomt butikklokale på Stortorvet og fylle 
det med aktiviteter. Her åpnet vi opp i fem dager  
og inviterte alle som ville til å komme med ideer til  
hvordan man kunne feire byens jubileum. Qulthus  
ble invitert til å holde verksted utvalgte dager og det 
hele endte med en stor installasjon i vinduet. Ideene  
ble registrert i egne oversikter og tatt i bruk ved 
konseptualisering av prosjekter. Avslutningsvis var  
det gratis tegneshow for barn i Glommafestivalens  
telt med Øistein Kristiansen. 

I 2016 samarbeidet byjubileet direkte med Glomma-
festivalen om pappbåtstunt og aktiviteter for barn.  
Bare Egil og Aslaks superpopulære barneshow ble  
booket til å g jøre gratis show og barna kunne i forkant 
lage små papirbåter. Disse papirbåtene ble tatt med 
som en del av pappbåtstuntet som ble g jennomført  
senere i festivalen. Det ble spesialbestilt en jubileums 
pappbåt som skulle seile fra Sarpsborg til Fredrikstad. 
Turen varte i tre timer og endre ved Fredrikstadbroa 
som følge av lekkasje. Padlerne, installasjonen med  
papirbåtene og pappbjørnen ble hentet med motorbåt 
og kjørte inn blant publikum. Noen av barna som  
hadde laget papirbåt dro til Sarpsborg for å se når  
båten satte ut. 

I 2017 ble FredrikstadUngane invitert til å lage  
Kong Frederiks teaterbursdag, som hadde utgangs-
punkt i deres forestilling Kong Frederiks tidsmaskin, 
som ble fremført på City Scene februar 2017.  
Under teaterbursdagen var det mulighet for å delta  
på ulike stasjoner og prøve seg på scenen sammen  
med skuespillerne. I tillegg ble en ny pris etablert  
som del av det tradisjonelle pappbåtseilaset. I 2017 
kunne man også vinne pris for beste jubileumspappbåt.   
Vinneren ble en gruppe elever fra studieforberedende 
for kunst, design og arkitektur på Glemmen (16-18 år). 
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Andre stunt: 
• Det ble produsert reiseskildring i Fredrikstad ved  

Øystein Kristiansen. Til denne ble det også laget  
en konkurranse. 

• 3. februar 2016 nådde fakkelturneen før  
Ungdoms-OL Fredrikstad. I den anledning ble det 
lagt opp til arrangement for ungdommer med over 
1500 publikummere. Flere av disse skulle passere 
Gamlebyen og byjubileet booket skuespiller  
Terje Brevik til å stå ved statuen av grunnleggeren i  
Gamlebyen, med kostyme på og formidle byens  
opprinnelse til de forbipasserende ungdommene. 

• Det ble g jennomført samarbeid med Student- 
organisasjonen om fadderukene i 2016 og 2017  
for å inkludere studentene. Blant annet ble det  
g jort jubileumstematiserte spørsmål under en  
vandrende quiz. 

• Egne konkurranser i forbindelse med julekalenderne 
Mitt Fredrikstad 2016 og Folk og Fakta i 2017  
(s. 23).

• Stjernen Hockey leverte 448 gratisbilletter til kamp 
som ble delt ut fra Servicetorvet i 2015/2016.

• Det ble bestilt og produsert en egen kostyme som 
skulle etterligne en drakt som Kong Frederik II  
kunne ha båret mens han levde. Kostymen ble sydd 
av Mari Josefine Holme og oppbevart og stilt ut hos 
Fredrikstad museum. Drakten ble utlånt til ulike  
aktører i flere tilfeller, og ble blant annet båret på  
17. mai og under Frederikfesten.  

• Byjubileet var behjelpelige med stunts for å få VG 
lista til byen i jubileumsåret etter henvendelse fra 
ungdommer under Ufestival i 2017. Fredrikstad kom 
til finalen, men trakk ikke det lengste strået til slutt. 

• Et eget sommerteam besøkte flere større  
arrangementer i Fredrikstad og Sarpsborg i 2016 
for å formidle Fredrikstads kommende jubileum.  
Sommerteamet brukte ved noen anledninger  
campingvognen «folkevogna» og g jennomførte  
aktiviteter i tilknytning til besøkene. 

• Fredrikstad ble kåret til landets mest attraktive by  
i jubileumsåret. Under prisutdelingen 13. juni ble 
kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore  
Sanner tildelt en stor nyprodusert #bykjærlighet for 
anledningen, publikum fikk kjærligheter og kake og 
det ble også et fokus på delprosjekt #bykjærlighet 
visuelt. Barnehagebarna sang barnas jubileumssang 
Hurra for byen. 

• Klokkespillet i rådhuset fikk eget jubileumsprogram 
under Frederikfesten med Fredrikstadkomponister 
i fokus. Programmet var Det må være Fredrikstad 
(Dansk trad.), Måne og sol (Egil Hovland),   
Jubilæumssang til Fredrikstad, skrevet og komponert 
til byens 350-års jubileum i 1917 (Ludvig Dahl / 
Eyvind Alnæs), De hundrede violiner (Eyvind Alnæs),  
I natt, i natt fra Byoperetten, Det hendte i den 
Gamle By (Erik Madsen).

• Klokkespillet i rådhuset programmerte barnas  
jubileumssang Hurra for byen i september og  
hedret også den samiske nasjonaldagen 6. februar 
med klokkespillutgave av Sámi soga lávlla
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KAPITTEL 4

ØKONOMI
Byjubileet ble vedtatt uten krav til ekstern finansiering,  
i betydningen budsjetterte inntjeningskrav. Dette  
g jorde at prosjektsekretariatet kunne fokusere på inn-
holdsdimensjonen og involvering av byens befolkning 
i stedet for å måtte legge mye tid på de økonomiske 
utfordringer/forventninger. Det ble likevel rettet noe 
fokus på å hente midler fra tilskuddsordninger, stiftelser 
med flere, der man på faglig grunnlag og i samarbeid 
med aktører og institusjoner søkte målrettet om midler 
til delprosjekter i byjubileet. 

Ettersom prosjektet består av flere samarbeidsformer 
og delprosjekter er det slik at ikke alt som er nevnt  
i kapittel om aktivitet har medført kostnader for  
byjubileets budsjett. For eksempel ble kostnader med 
både Ufestival og Nordisk Seilas i tillegg til enkelte  
sikkerhet- og beredskapskostnader ført i andre  
budsjetter i kommunen. 

SPONSORPRAKSIS
For å bidra til økt dialog mellom aktører i byen  
og næringslivet ble det helt bevisst lagt opp til  
at byjubileet som prosjekt ikke skulle innhente  
store andeler av sponsormidler fra det private  
sponsormarkedet. Byjubileet fokuserte heller på  
søknadsbaserte gaveordninger tilknyttet spesifikke  
prosjekter, spesielt tilknyttet prosjekter som  
involverte lag og foreninger.
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Samarbeid med finansielle bidrag

Fredrikstad Energi var samarbeidspartner i forbindelse 
med g jennomføringen av LUCID DREAM og bidro 
med kr 100 000 i støtte.

Byjubileet mottok kr 100 000 etter søknad til 
gaveordning. Søknaden og midlene var tilknyttet 
LUCID DREAM 

Obos bidro med kr 45 000 i forbindelse med 
Kulturnatt Fredrikstads delprosjekt Ung Kulturnatt. 

Brynild Gruppen var bidragsyter i forbindelse med  
delprosjektet Bykjærlighet. Her var sponsing av varer 
og premier primær leveranse, men også samarbeid  
om etikettering av kjærligheter. 

Byjubileet samarbeidet både faglig og finansielt med 
Østfold kulturutvikling. Samarbeidet var tilknyttet 
g jennomfø¬ringen av arrangementet Night Sea  
Journey på FMV og LUCID DREAM i Fredrikstad- 
marka, Cirkus Cirkörs forestilling Limits og Cirkus 
Cirkörs bidrag inn i stuntet på sykehustomta på  
Cicignon under Kulturnatt i 2016. 

I forbindelse med LUCID DREAM var det totale 
finansielle bidraget fra ØKU kr 155 000, hvorav en 
andel var fra tildeling fra Norsk kulturråd som en del av 
Kulturhusnettverk Øst¬fold Musikkserie. Produsent og 
kurator James Moore bistod med konsulenttjenester 
i planleggingsfasen av LUCID DREAM, var ansvarlig 
for Night Sea Journey på FMV og med i planleggingen 
begge prosjektene med Cirkus Cirkör.

Det var også tett samarbeid med ØKU i forbindelse 
med g jennomføringen av Ufestival og Cirkus Cirkörs 
forestilling Limits. Sistnevnte ble inkludert i fylkes- 
kommunens program for Den kulturelle skolesekken, 
og dermed vist for større grupper med elever. 

Byjubileet samarbeidet med Torvbyen g jennom alle 
tre årene i prosjektperioden. Samarbeidet inkluderte 
annonsering, synlighet og økonomisk bidrag på totalt 
kr 55 000 til den årlige krokusløkplantingen.  
Torvbyen leverte også premier til konkurranser.   

Værste AS som bidro med 300 000 kr til byjubileets 
åpningsseremoni, som var i regi av Stjernen Hockey. 
Fremforhandling av avtale her ble g jort sammen med 
Fredrikstad 450 år. 

Byjubileet har også fremsnakket jubileumsaktører til 
ulike interessenter og bidratt med assistanse når interne 
kommunale virksomheter søkte midler fra feks Norsk 
kulturråd (Geomatikkavdelingen mottok 150 000 fra 
Norsk kulturråd). Det er flere aktører som har vært 
medarrangører av jubileumsprosjekter og de har hatt 
egne samarbeidspartnere. 
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BUDSJETT 2015-2017
I Handlingsplan 2015-2018 ble det satt av totalt kr  
5 mill. til byjubileet. Midlene var fordelt med kr 1,5 mill. 
i 2015, kr 1,5 mill. i 2016 og kr 2 mill. i 2017. I by- 
styresak 131/14 - Revidert Handlingsplan 2015-2018  
og Budsjett 2015 - heter det at «Bystyret vil komme  
tilbake til eventuell økt finansiering ved regnskaps- 
avslutning for 2014.»

POLITISK SAK JUBILEUMSKOMITEEN BELØP 
STYRKET

NYTT 
BUDSJETT

PS 131/14: Revidert Handlingsplan
2015-2018 og Budsjett 2015 
(04.12.14)

SAK 6/15 (18.06.15)  Kr 5 000 000   5 000 000

PS 50/15: Årsregnskap og årsrapport 
2014 (19.06.15)

SAK 12/15 (18.08.15) Kr 5 000 000 10 000 000

PS 60/19: Årsregnskap og årsrapport 
2015 (19.06.16)

SAK 23/16 (14.10.16) Kr 1 500 000 11 500 000

PS 135/16: Revidert Handlingsplan 
2017 - 2020 & budsjett 2017 
(08.12.16) Øremerket tilskudd

SAK 5/17 (03. 03.17) Kr   600 000 12 100 000

PS 73/17: Årsregnskap og årsrapport 
2016 (15.06.17) Øremerket  
avsluttende jubileumsaktiviteter

KS 19/17 (29. 08.17) Kr 1 500 000 13 600 000

Bystyret har ved flere anledninger styrket budsjett-
rammene for Byjubileet, som siden har blitt vedtatt  
av jubileumskomiteen. Nedenfor finnes skjematisk 
oversikt over sakene og vedtaksdato. 

Byjubileets budsjett økte gradvis g jennom prosjekt-
perioden med ekstraordinære tildelinger fra Bystyret, 
noe som var positivt ettersom forventningene og  
ambisjonene også steg etterhvert. Det g jorde  
imidlertid langtidsplanleggingen noe vanskeligere.
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BUDSJETT 2015-2017
Presentert budsjett er siste vedtatte budsjett i 
byjubileumskomiteen. Totalt budsjett var ved siste 
vedtak kr 13 600 000 med følgende fordeling:

BUDSJETT FREDRIKSTAD 450 ÅR BUDSJETT 2015 - 2017 
ADMINISTRASJON OG LØNN  
Lønnskostnader inkl. sos.avg og kostnader ført over lønn  kr 2 697 000,00 
Administrasjonskostnader  kr 208 400,00 
Dokumentasjon av tiltak  kr 469 000,00 

SUM ADMINISTRASJON OG LØNN  kr 3 374 400,00 
PR, DESIGN, MARKEDSFØRING  
Grafisk profil og design inkl. webdesign  kr 65 000,00 
Tekniske leveranser  kr 184 000,00 
Førtrykk, produksjon og annonsering  kr 1 554 627,00 
SUM PR, DESIGN OG MARKEDSFØRING  kr 2 003 627,00 
AKTIVITETER  
Frederikfesten og kulturnatt  kr 2 125 000,00 
Tilskuddsordning intern  kr 700 000,00 
Tilskuddsordning ekstern  kr 3 455 000,00 
Prosjektmidler  kr 1 691 973,00 
SUM AKTIVITET  kr 7 971 973,00 
RESERVER  kr 250 000,00 
TOTAL  kr 13 600 000,00 

ADMINISTRASJON OG LØNN
PR, DESIGN, MARKEDSFØRING
AKTIVITETER
TILSKUDDSORDNINGER
RESERVER

30%
25%

28%
15%

2%
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REGNSKAP 2015-2017

Regnskapet inkluderer forespeilede rapporterings-
kostnader som faktureres prosjektet etter behandling 
av sluttrapporten. Mindre avvik kan forekomme. 
Endelig sluttresultat vil være fastsatt til 2. tertial  
rapport 2018 for Fredrikstad Kommune.

Regnskapsoversikten er inkludert inntektene og viser 
nettokostnader. Inntektene består av momsfradrag, 
finansielle bidrag fra samarbeidspartnere (s. 78) og 
billettinntekter. 

FREDRIKSTAD 450 ÅR REGNSKAP 2015 - 2017
ADMINISTRASJON OG LØNN  
Lønnskostnader inkl. sos.avg og kostnader ført over lønn  kr 2 718 778,00 
Administrasjonskostnader  kr 215 995,00 
Dokumentasjon av tiltak  kr 567 505,00 

Sum administrasjon og lønn  kr 3 502 278,00 
PR, DESIGN, MARKEDSFØRING  
Grafisk profil og design inkl. webdesign  kr 281 530,00 
Tekniske leveranser  kr 160 306,00 
Førtrykk, produksjon og annonsering  kr 1 556 428,00 
Sum PR, design og markedsføring  kr 1 998 264,00 
AKTIVITETER  
Frederikfesten og Kulturnatt  kr 2 217 835,00 
Tilskuddsordning intern  kr 590 807,00 
Tilskuddsordning ekstern  kr 3 410 500,00 
Prosjektmidler  kr 837 848,00 
Sum aktivitet  kr 7 056 990,00 
Reserver  
 TOTAL  kr 12 557 532,00 

Resultatet er et mindreforbruk på kr 1 042 468. 

Mindreforbruket skyldes primært at kostnadene rundt 
nyttårsfeiringen ble mindre enn først antatt. Videre  
ble reservemidlene ikke benyttet, og midler avsatt til 
sikkerhetstiltak ble ikke belastet byjubileet. 



82

KAPITTEL 5

BEFOLKNINGS- 
UNDERSØKELSE
For å kunne vurdere måloppnåelse ble det hentet inn 
data g jennom en befolkningsundersøkelse g jennomført 
av Ipsos. Undersøkelsen er g jennomført med bruk av 
telefonintervju i et representativt utvalg av den voksne 
delen av befolkingen i Fredrikstad (fra 15 år og oppo-
ver). Resultatene fra undersøkelsen er vektet i henhold 
til offisiell statistikk for innbyggere i Fredrikstad  

(fra SSB) på utvalgte kjennetegn for å motvirke  
potensielle utvalgsskjevheter. Det ble g jennomført  
801 intervjuer i perioden februar - mars 2018.  
Ipsos resultater kan leses i Vedlegg G (s.134).

Spørsmålene er formet for å kunne vurdere om  
summen av tiltakene har ført til måloppnåelse.

VURDERING AV 
PROSJEKTMÅL
Prosjektets hovedfokus har vært å sikre måloppnåelsen g jennom å skape rammer for involvering, fellessatsinger 
og knytte ulike arrangører sammen på tvers av etablerte miljøer Prosjektet har i tillegg g jennomført produksjoner 
i samarbeid med aktører og egne prosjekter. Sammen med tiltakene knyttet til pr, informasjon og markedsføring 
utg jør dette grunnlaget for måloppnåelse.

Sammendrag fra Ipsos-rapporten
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MÅL 1: 

Fredrikstad 450 år skal fylle 
byen med liv og fargelegge byen

I Bystyresak (21/15) ble det lagt føringer for at alle 
byromsforskjønnelser skulle ses i sammenheng med 
kommunens ordinære driftsbudsjett og ikke som en  
del av byjubileets budsjett. Bystyret vedtok i tillegg å 
sette av kr 6 millioner til å restaurere tårnet på Isegran, 
som en jubileumsgave til byens befolkning (PS 153/17).
Byjubileet har hatt ansvaret for den midlertidige 
byromsforskjønnelsen knyttet til Frederikfesten.  
Byflagg ble produsert og hengt opp i tilknytning  
til Frederikfesten og Kulturnatt 2015-2017, og  
virksomhet park i Fredrikstad kommune dekorerte 
byen. Installasjonene som ble g jort som del av  
delprosjektet Bykjærlighet har også bidratt til å  
fargelegge byrommene.  

Aktiviteter og arrangementer fyller byen med liv,  
fargelegger den og gir publikum en ny opplevelse av  
et sted. Derfor har aktiviteter og arrangementer vært 
en viktig satsning for å oppnå dette målet. 58 % av  
totalbudsjettet ble avsatt til aktiviteter, deriblant 30 % 
avsatt til to tilskuddsordninger. Både den interne og 
den eksterne tilskuddsordningen hadde som utgangs-
punkt at det ikke skulle gis støtte til tiltak som det  
allerede var budsjettert for eller tiltak i ordinær drift. 
Dette ble g jort for å sikre at aktivitetene var jubileums-
rettet og for å besørge at byjubileet fylte byen med liv.  

Fredrikstad er en festival- og kulturby. Som stor  
kommune med rikt kulturmangfold av arrangementer 
er det av betydning å sikre at arrangørene beholder sitt 
særpreg og kunstneriske kvalitet, også i et jubileumsår. 
Festivalene hadde på lik linje med andre arrangører  
muligheter for å søke midler til sine aktiviteter, så 
fremt aktiviteten var tilleggsaktiviteter som hadde  
jubileet som bakteppe. Etablerte årlige festivaler som 
for eksempel Månefestivalen, Kammerfest i Østfold  
og Strikkefestivalen søkte og fikk innvilget midler  
til sideprosjekter som hadde jubileet som bakteppe.  
På den måten ble også festivalene som ønsker det,  
inkludert i feiringen. 
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I tillegg til tilskuddsordningen har samarbeid med  
lokalsamfunnensutvalgene, g jennom midler fra  
bærekraftig samfunnsutvikling, bidratt til flere  
jubileumsaktiviteter i distriktene. Noen av disse ble 
g jennomført i tilknytning til etablerte aktiviteter,  
og noen var nye for anledningen. Resultatet var en 
rekke arrangementer som har skapt liv også utenfor  
det som defineres som sentrumskjernen. På denne 
måten har man fylt hele byen med liv. 

At opptrappingen startet allerede i 2015 vurderes  
som avg jørende for det høye aktivitetsnivået i  
jubileumsåret. 
 
Over halvparten av respondentene i befolknings- 
undersøkelsen (57%) har deltatt på ett eller  
flere arrangementer i forbindelse med byjubileet.  
Flest av disse har deltatt på arrangementer som  
forestillinger, musikaler, show og konserter i tillegg 
til markeringer av høytider som jul, nyttår og 17. mai. 

Dette understreker betydningen av involveringen  
av medarrangører og samarbeid med ulike aktører  
g jennom hele jubileumsåret. 18 % av disse har deltatt 
på Frederikfesten og Kulturnatt Fredrikstad mens  
16 % har deltatt på idrettsarrangementer. 

7 av 10 innbyggere i Fredrikstad mener det har  
vært merkbart at det har vært jubileum. 

På bakgrunn av dette vurderes målet vurderes  
som oppnådd. 
 
Prosjektet vurderer i ettertid at det kunne vært  
noe mer vektlagt fargelegging og uniformering  
av byrommene i jubileumsåret. 
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MÅL 2: 

Fredrikstad 450 år skal bidra 
til å gi innbyggerne stolthet 
og tilhørighet g jennom å 
inkludere og inspirere

I prosjektets tidlige fase ble det lagt opp til både  
ide- og tegne verksted, kampanjevideo med Øistein  
Kristiansen og møter med lokale arrangører for å  
bygge kunnskap om jubileet og inspirere til deltakelse. 
 I prosjekts senere fase ble prosjektleder invitert til å 
skrive faste spalter i Fredriksstad blad der jubileums- 
temaer og perspektiver ble kommunisert. Dialog og 
medvirkning har vært viktig. 

Det har også vært av betydning for prosjektet å sikre  
at ble g jennomført aktiviteter og arrangementer flere 
steder i kommunen. Eksempler på dette er arrange-
menter og tiltak i Fredrikstadmarka, i distriktene  

g jennom lokalsamfunnene, Gamlebyen, Værste,  
Isegran og sentrumskjernen. Dette for å bygge opp 
under den tilhørigheten og stoltheten man kjenner  
til sine nærområder. 

Gjennom delprosjektet og kampanjen #bykjærlighet  
ble befolkningen oppfordret til å dele sin kjærlighet  
til byen, som skulle fungere som inspirasjon til å se  
litt ekstra etter og dele hva man liker ved byen sin.  
De redaksjonelle prosjektene til NRK Østfold (Mitt  
Gullsted) og Fredriksstad Blad (450 Folk i Fredrikstad) 
anses å være viktige bidrag til å bygge stolthet og  
engasjement.

17. mai-feiringen blir også vurdert å ha stor betydning 
for måloppnåelse. Grunnlovsdagen er en feiring som i 
utgangspunktet er en arena for stolthet og felleskaps-
følelse. I jubileumsåret ble dette løftet til nye høyder, 
da skolene i felleskap presenterte byens historie i den 
levende tidslinjen. En skole gav tilbakemelding om at 
deltakelse i 17. mai toget og jubileumsfokuset ble en 
viktig identitetsfaktor for elevene. 
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En viktig faktor for å gi innbyggerne stolthet og  
tilhørighet til prosjektet er også kunnskapen om  
jubileet og at det var mulig å delta i ulike roller og  
prosjekter både som publikum og deltaker. Det har 
vært høy lokal forankring med involvering av byens 
befolkning og aktører både g jennom tilskuddsordning, 
samarbeid med arrangører, samarbeid med interne 
virksomheter i Fredrikstad kommune, kampanjer og 
verksteder. Det ble et jubileum for og av byen der 
majoriteten av aktører og artister var lokale.  

90 %
er helt eller delvis enige 
i påstand om at de føler 
tilhørighet til byen

Ipsos

Flere enn 8 av 10 har oppfattet at de kunne delta i jubileet. 
I tillegg viser befolkningsundersøkelsen at hele 93 % fikk 
med seg at det var jubileum i 2017 og 7 av 10 har fått med 
seg at byen ble 450 år. 

Undersøkelsen viser også at det er stor grunn til å tro at en 
svært høy andel av byens befolkning identifiserer seg med 
byen de bor i. Ca. 90 % er helt eller delvis enige i påstand 
om at de føler tilhørighet til byen. Ca. 88 % er stolt over 
byen, mens ca. 96 % er helt eller delvis enig i påstand om  
at de vil anbefale andre å besøke byen. Naturlig nok er  
det respondentene med lengst botid i byen som utrykker 
mest stolthet, tilhørighet og trivsel. 

Ettersom det ikke finnes sammenlignbar data fra før  
prosjektperioden, er det ikke mulig å konkludere om  
dette har økt som følge av jubileet. Det viser imidlertid  
innbyggernes oppfatning etterkant av jubileumsåret.  

Målet vurderes som oppnådd.
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MÅL 3: 

Fredrikstad 450 år skal være en 
milepæl for prosjekter som har et 
potensiale til å skape varige verdier 
Varige verdier er i byjubileet som prosjekt vurdert  
til å omhandle kunnskapsdeling, dokumentasjon og  
videreføring av prosjekter og samarbeid. 

Når det g jelder kunnskap og dokumentasjon er det 
flere prosjekter som har blitt realisert som følge av  
byjubileet. Gjennom tilskuddsordningen er flere  
utstillinger, bokproduksjoner, arkivprosjekter og  
filmdokumentasjoner g jennomført, som vil leve videre 
etter jubileumsåret. Særlig gode eksempler på dette er 
den historiske kartløsningen til Fredrikstad kommune 
Fredrikstad i tid og rom og bokutgivelsene. 

Det ble blant annet gitt tilskudd til 8 bokproduksjoner:
• Fredrikstad – forvandlingens by, skrevet av  

Jan Ove Ekeberg, Trond Svandal og Tommy Tindlund
• Gatelangs i Fredrikstad – om samtlige gater og veier  

i Fredrikstad kommune, skrevet av Svenn Poppe  
og Sten Walther Karlsen

• Fredrikstad forteller, skrevet av Fredrikstad- 
skribentene (30 forfattere og 50 malere/illustratører)

• Fra Gamlebyen til Fredrikstad – mennesker og  
miljøer g jennom 450 år, skrevet av Ulf Hjardar

• Natta, Fredrikstad, skrevet av Unni Anita Skauen  
og illustrert av Andrea Rønsen

• På Hengende Håret – Fra Fredrikstads barber- og 
herrefrisørhistorie, Arild Karlsen og Sven Skahjem

• I natt, i natt – historien om Fredrikstad-operetten 
 «Det hendte i den gamle by», skrevet av Jørn Enger

Foredragsserien med 8 samarbeidende aktører og flere 
utstillinger i regi av blant annet Fredrikstad museum, 
Fredrikstad arkiv, og Hydrogenfabrikken har blitt  
realisert, og bidratt til å ta vare på, systematisere og  
formidle byens historie. 

Befolkningsundersøkelsen viser at 40 % oppgir at  
de har lært noe nytt om byen sin g jennom jubileet.  
Undersøkelsen viser også at 1/5 av de som har deltatt  
i jubileumsaktiviteter i 2017, har deltatt i prosjekter 
som dokumenterer og formidler byens historie.  

Tilskuddsordningene har også i flere tilfeller bidratt  
til videreføring av prosjekter og samarbeid. Strikke- 
festivalen hadde i 2017 et eget jubileumsprosjekt  
som var rettet mot barn og unge, og som videreføres. 
Delprosjektet Kulturnatt Fredrikstad er vedtatt skal 
videreføres etter tre suksessfulle år. 

Medarrangører med like interesser ble i jubileumsåret 
koblet sammen og dette kan være med på å sikre  
potensielle fremtidige samarbeid og erfaringsutv 
eksling, blant annet er et festivalforum under plan- 
legging som følge av dette. Det ble g jennomført kurs  
i sosiale medier for medarrangørene av Frederikfesten  
i 2017 for å styrke kompetansen deres. 

Erfaringene fra arbeidet med jubileet vil være nyttige 
i det videre arbeidet med fremtidig sikkerhetsplan for 
offentlige rom i kommunen, og i arbeidet med en egen 
arrangementsstrategi for kommunen. På den måten 
vil erfaringene som ble g jort under prosjektet settes i 
system og videreført, og komme kommunen og byens 
aktører til gode. 

Målet vurderes som oppnådd.
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MÅL 4: 
Fredrikstad 450 år skal bidra til  
at innbyggerne får økt fremtidstro 

Mål nr fire vurderes være tett tilknyttet målsetning 
nr to. Som tidligere nevnt viser resultatene til befolk-
ningsundersøkelsen viser at det er høy grad av trivsel  
og stolthet blant innbyggerne. 

En antakelse prosjektet har jobbet etter, er at man kan 
få god tro på en bys fremtid om det finnes gode 
muligheter og opplevelser lett tilg jengelig. Gjennom  
de ulike satsningene har byens befolkning blitt gitt  
anledning til å oppdage byens dyktige aktører og se 
byen med nye øyne. Legge merke til mulighetene og 
erfare at byen utvikler seg. 

Fredrikstad 450 år har vært aktivt engasjert i prosjekter 
der historier om byen formidles. Blant annet Fredrik-
stad næringsforenings prosjekt Vekst i Fredrikstad, 
som har jobbet med å formidle kunnskap om byen som 
næringsdestinasjon. Byjubileet har videre samarbeidet 
med byutviklingsavdelingen i Fredrikstad kommune 

g jennom blant annet Case Fredrikstad, og skapt  
midlertidige arenaer for opplevelser og medvirkning. 

I jubileumsåret ble Fredrikstad kåret til Norges mest 
attraktive by av Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet og fikk også prisen for Årets sentrum av Norsk 
sentrumsutvikling. Begge prisene er et resultat av 
langsiktig arbeid i flere ledd, og ikke direkte tilknyttet 
til byens jubileum. At disse prisene likevel ble tildelt i 
jubileumsåret kan også ha påvirket befolkningens følte 
stolthet. 

82 % er helt eller delvis enig i utsagn som handler om  
å bli værende i Fredrikstad by i fremtiden, og dette gir 
en indikasjon på at en høy andel av byens befolkning 
har positiv innstilling til byens fremtid.

Ettersom det ikke finnes samme data på dette området 
før prosjektet startet er det ikke mulig å se om dette 
har økt sammenlignet med tidligere. Det resultatene 
kan stadfeste er at en stor andel trives og er stolte, og 
ikke har planer om å flytte fra byen. 

Målet vurderes være oppnådd.

96 %
mener at de trives 
med å bo i Fredrikstad

82 %
er helt eller delvis enig 
i at de har planer om å 
bli værende i byen 

IpsosIpsos
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MÅLGRUPPER
Et byjubileum skal favne bredt og nå flest mulig.  
I 2017 var det over 80 000 innbyggere i Fredrikstad 
som dermed skulle ivaretas. Målgruppene er i dette 
tilfellet ikke bare innbyggere som publikummere,  
men også som involverte i utformingen av jubileet.  
Det g jør segmenteringen enda mer kompleks 

I følge Ipsos befolkningsundersøkelse har 93 % 
med seg at byen feiret jubileum, som betegnes som 
«så godt som alle». Med andre ord har prosjektet 
oppnådd sitt mål om å rekke ut til flest mulig med 
kunnskap om byens jubileum. I undersøkelsen svarer
57 % av respondentene at de har deltatt i en eller
flere aktiviteter tilknyttet byjubileet, som også 
anses være høyt. 

For å sikre at prosjektet nådde alle besluttet by- 
jubileumskomiteen at det skulle være ekstra fokus  
på tre undergrupper: unge voksne, de som faller  
utenfor og multikulturelle Fredrikstad. Skolene  
ble en viktig arena for å spre kunnskap om byens  
historie og nå ut til alle disse tre gruppene. 

Ellers var målgruppene spesifikt nedfelt i retnings- 
linjene i begge tilskuddsordningene. Det vil si at det  
er g jort prioriteringer innenfor tilskudd til aktiviteter 
som sikrer at målgruppene er blitt ivaretatt. 

For målgruppen unge voksne var Ufestival et 
viktig samarbeidsarrangement, som sikret stor 
nedslagsfelt i gruppen. Videre har spesialtilpassede  
tilbud i Den kulturelle skolesekken i kommunal regi, 
og Den kulturelle skolesekken i fylkets regi, besørget 
formidling av byens historie og bidratt til grenseløse 
og berikende opplevelser for målgruppen. Kulturnatt 
Fredrikstad 2017 hadde også en egen ungdomssatsning 
(Ung Kulturnatt), der Kulturetatens virksomheter i  
felleskap la til rette for flere opplevelser på en egen 
arena for de unge, med over 2500 publikummere.  
Prosjektsekretariatet har også prioritert tid til aktører 
som har jobbet med prosjekter for unge voksne.  
Veiledning av elever på linjen for industriell design  
ved Høgskolen i Østfold og samarbeid med Ungt  
Entreprenørskap er eksempler på dette.
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I følge undersøkelsen svarte 84 % av de forespurte i 
aldersgruppen 15-24 år at de har fått med seg jubileet, 
og innenfor aldersgruppen 25-39 år svarte 91 % 
det samme. 

Når det g jelder det multikulturelle Fredrikstad har 
tilskuddsordningene vært primær faktor for å sikre 
involvering av denne målgruppen. Eksempler på 
aktiviteter med integrering og involvering som formål 
var den store satsningen på Møtepunkt Fredrikstad 
som del av Frederikfesten, MultiCultura og  
kommunens virksomhet Friskliv og mestring ved  
team bosetting og integrering, som g jennomførte  
eget fortellerprosjekt sammen med nyinnflyttede 
flyktninger. I tillegg var mangfoldsperspektivet  
et viktig element i Et langbord i Verden – tidenes 
rekefest som ble g jennomført på grunnleggelses- 
dagen, og Fredrikstad Idrettsråds mangfolds- 
arrangement Barneidrettens dag ble inkludert  
som del av Frederikfesten flere år. 

Prosjektsekretariatet deltok på kurs i flerkulturell 
kompetanse og det ble opprettet dialog med 
arrangørene av arrangementet «Folk i Særp», 
som er et mangfoldsarrangement i Sarpsborg. 

I forbindelse med «Folk i Særp» ble det opprettet 
en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 
fylkesbaserte innvandrerforeninger, som byjubileet 
i Fredrikstad benyttet til å invitere de med som 
medarrangører og publikummere i Fredrikstad. 

De som faller utenfor felleskapet er i utgangspunktet 
en bred målgruppe, og kan tolkes på forskjellige måter. 
Eksempler kan være alt fra mennesker med funksjons-
hemninger, minoriteter, de som av en eller annen grunn 
er utenfor arbeidslivet og mennesker fra ressurssvake 
hjem, til de som ikke kan eller får lov til å bevege seg 
utenfor definerte fysiske områder. Begge tilskudds-
ordningene har ivaretatt målgruppen, og det ble blant 
annet tildelt tilskudd til prosjekter som har sikret et 
tilbud for mennesker som g jennomgår rusbehandling, 
mennesker med psykisk utviklingshemning og  
dagsenterbrukere.

I tillegg har beboere på sykehjemmene fått flere  
tilbud om aktiviteter hos seg og informasjon og tilbud 
om å delta på aktiviteter utenfor deres bosted under 
hovedmarkeringen. Dette g jennom arrangements- 
samarbeid og delprosjektene til knyttet byjubileet. 
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Flere av arrangementene i prosjektsekretariatets regi har 
vært gratis, som kan ha vært med på å sikrer at det var  
et tilbud for alle. Et eksempel var Kulturnatt Fredrikstad, 
som hadde 60 gratis arrangementer på en og samme 
kveld i tre år på rad. I tillegg var alle aktivitetene by-
jubileet g jorde i samarbeid med Glommafestivalen og 
LUCID DREAM også gratis. 
 
I befolkningsundersøkelsen er det ikke mulig å hente 
ut aktuell data som støtter til hvorvidt vi har oppnådd 
målet med å nå ut til de som faller utenfor fellesskapet 
eller multikulturelle Fredrikstad. Undergruppene i 
respondentutvalget ikke sortert til det nivået. Det vi kan 
stadfeste er at det er g jort nødvendige prioriteringer som 
har sikret at så mange som mulig har fått muligheten til 
å bli med på jubileet. Det har prosjektet oppnådd.
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PROGRAM

1567 2017

FREDERIK
FESTEN
7.-17. september 2017

HIPP HURRA FOR FREDRIKSTAD!
 
I år er det 450 år siden svenskene tente på Sarpsborg for siste gang. I 1567 ba 
innbyggerne i Sarpsborg Kong Fredrik II av Danmark om å få g jenreise byen 16 km 
lengre syd, der hvor Glomma renner ut i havet. Kongen sa ja og 12. september 1567 
ble Norges første renessanseby grunnlagt. Fredrikstad ble med dette Norges første 
planlagte by, og er nå Nordens best bevarte festningsby. I jubileumsåret også offisielt 
den mest attraktive byen i landet!

Fredrikstad ville ikke vært den byen vi er i dag uten alle de flotte menneskene som 
bor og har bodd her. I år skal vi feire oss selv! Vi skal feire ildsjelene som g jør byen til 
et bedre sted å være, familiene som har bodd her siden vi først ble kalt for planke-
byen, tilflytterne fra fjern og nær, og alt det som g jør byen til et trygt og levende 
sted å bo. Derfor inviterer vi alle til å feire sammen med oss, og ønske jubilanten nye 
450 år med lykke! 

Vi har allerede tjuvstartet feiringen og vil fortsette å feire ut jubileumsåret, men 
hovedfesten kommer i form av en ekstra lang utgave av Frederikfesten i september. 

Frederikfesten vil i år inneholde en rekke begivenheter for alle og enhver i 
11 dager fra 7. til 17. september. 

Fredag 8. september kommer Hans Majestet Kong Harald for å delta i feiringen.
Fredag 15. september arrangeres Kulturnatt Fredrikstad for tredje gang. Spredt rundt 
i byen kan du oppleve bredden av Fredrikstads kulturliv, med dans, teater, konserter, 
filmvisninger, kunst, historiske vandringer og mye, mye 
mer – helt gratis. 

Som leder for byjubileumskomiteen ønsker jeg deg en 
gledelig feiring med mange berikende opplevelser. Kanskje 
du opplever Fredrikstad fra en ny side? 

ordfører/leder av byjubileumskomiteen

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER I PROGRAMMET
Følg med på www.fredrikstad450.no for oppdateringer og mer informasjon

PROSJEKTLEDER 
FREDRIKSTAD 450 ÅR
Irene Østbø 
ireost@fredrikstad.kommune.no 

PROSJEKTLEDER 
KULTURNATT FREDRIKSTAD 2017, 
KULTURETATEN
Åshild van Nuys 
ashber@fredrikstad.kommune.no 

PROSJEKTMEDARBEIDERE 
FREDERIKFESTEN:
Tore Johannes Skauen, Edel Pavlic, 
Iselin Solberg Kristiansen, 
Veronika Høyer-Stenersen, Helga Aakre, 
Martine Gjeterud Hasvold,  Tine Solberg 
Johansen, Roy André Nilsen

ARRANGØR: 
Fredrikstad kommune ved byjubileet 
Fredrikstad 450 år
Kulturetaten

GRAFISK DESIGN:
     Provinsen

TRYKKERI:
Witthus & Jensen

MEDARRANGØRER: 
Se side 33

Program med forbehold om endringer .
Følg med på www.fredrikstad450.no for oppdateringer.
© 2017 Fredrikstad kommune

En stor takk til alle som har bidratt til 
Frederikfesten og Kulturnatt 2017

ARRANGØRER:

SAMARBEIDSPARTNERE:

PROGRAM FREDERIKFESTEN 2017

Vedlegg A - Program Frederikfesten 2017
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PRAKTISK INFORMASJON

SE WWW.FREDRIKSTAD450.NO 
FOR MER INFORMASJON OG 
DETALJER
Vi oppfordrer flest mulig til 
å gå eller sykle. 

BILLETTER
Se hvert enkelt arrangement. 
Hver arrangør er selv ansvarlig for 
sitt arrangement.

DIGITALT PROGRAM
Programmet er tilg jengelig digitalt. 
På våre hjemmesider vil du også kunne 
se programmet dag for dag plassert i 
eget kart. 

FERGE
Utvidet fergetilbud under 
Frederikfesten. Gratis.

VEIREGULERING
Enkelte veier vil ha midlertidig 
skiltregulering og være midlertidig 
stengt for trafikk. 

PARKERING
GRATIS parkering hverdager etter 
kl. 14.00 og lørdag og søndag fra 09-24 
i følgende p-hus: Apenesfjellet, St. Hans-
fjellet, Stadion og Torvbyen. (Torvbyen 
parkeringshus er stengt søndager)

BUSS
Se bussruter på «ØstfoldReise» (reiseapp) 
og «ØstfoldBillett» (billettapp).

CITYNET
Citynet er et trådløst nett som 
dekker deler av Fredrikstad sentrum 
og Gamlebyen. Tjenesten er gratis. 

4 5

Foto: W
alter Schøfftaler

INNHOLD
TORSDAG 7. SEPTEMBER

Ord i Grenseland 
Historisk foredrag 

Boklansering 
Fredrikstad forteller

Ord i Grenseland 
Østfoldmuseene/
Fredrikstad Museum 
Fredrikstadskribentene

s.13
s.13

s.13

   ARRANGØR   SIDE

FREDAG 8. SEPTEMBER

Besøk av Kong Harald og 
offisiell åpning av Frederikfesten 
Ord i Grenseland 
Byoperetten 
Det Hendte i Den Gamle By

Fredrikstad 450 år/
Fredrikstad kommune 
Ord i Grenseland  
Gamlebyopplevelser AS

s.14

s.14
s.14

   ARRANGØR   SIDE

6 7

INNHOLD
SØNDAG 10. SEPTEMBER

MANDAG 11. SEPTEMBER

TIRSDAG 12. SEPTEMBER

Et Langbord i Verden – 
tidenes rekefest på Stortorvet
Kakefest i Gamlebyen 

Før og Nå - en renessanse- 
og barokkonsert
Stumfilm Nosferatu og 
improvisasjonskonsert med 
Det Norske Blåseensemble 
LUCID DREAM i 
Fredrikstadmarka
Byoperetten Det Hendte i 
Den Gamle By

Stortingsvalg

Serveringsbransjen/
Kirkens Bymisjon 
Østfoldmuseene/
Fredrikstad Museum 
St. Birgitta Tidligmusikkfestival/ 
Klassiske Toner 
DNBE/Fredrikstad 450 år 

Fredrikstad 450 år og 
Østfold kulturutvikling
Gamlebyopplevelser AS 

s.19

s.19

s.19

s.20

s.20

s.20

s.17

Lossenjubileum på Najaden
Møtepunkt Fredrikstad: 
Gudstjeneste i Domkirken
Festforestilling med Toralf 
Maurstad i Bibliotekets aula   
Konsert med KNMM og Heidi 
Gjermundsen Broch 
Byoperetten Det Hendte i 
Den Gamle By

Ann Jorid Pedersen 
Fredrikstad domkirke og 
KorLuren 
Klassiske Toner 

Vanntroa AS 

Gamlebyopplevelser AS

s.17
s.17

s.17

s.17

s.17

   ARRANGØR   SIDE

   ARRANGØR   SIDE

INNHOLD
LØRDAG 9. SEPTEMBER

Historisk frimarked, aktiviteter 
og utstillinger i Gamlebyen
Historisk vandring fra Sarpsborg 
til Fredrikstad
Historisk marked, aktiviteter og 
underholdning på Sellebakk Torv
Ord i Grenseland 
Nabbetorpdagen
Marked anno 1700
Teateroppsetningen til 
FREDERIK 
Teateroppsetningen Lille-Lene 

Møtepunkt Fredrikstad 
 Maraton kinovisning 
450 Folk i Fredrikstad 
Barneidrettens Dag
Bursdagsfeiring på St.Croix-huset
Jubileumskonsert 
på Tollbodplassen
Åpning av Erling Andreassen 
utstilling i Overlyssalen

Åpning av Østlandsutstillingen 

Animert kortfilm

Vanntroa AS med flere

Tambourafdelingen

Sellebakk LSU

Ord i Grenseland
Nabbetorp LSU
Marked anno 1700
Cafeteatret Fredrikstad/ 
Fredrikstad kirkelige fellesråd
Kirketeatret Fredrikstad/
Kirkerådet
KorLuren
Fredriksstad Blad

Fredrikstad Idrettsråd
St.Croix-huset
Gamlebyen Festivaldrift AS/
Fredrikstad Live
Kulturetaten/Fredrikstad 
bibliotek/Fredrikstad 
lokalhistorielag
Østlandsutstillingen/
Østfold kunstsenter
Fredrikstad Animation Festival

s.15

s.15

s.15

s.15
s.15

s.15

s.15

s.16
s.16

s.16
s.16
s.16

s.16

s.16

s.16

   ARRANGØR   SIDE

PROGRAM FREDERIKFESTEN 2017
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8 9

INNHOLD
FREDAG 15. SEPTEMBER

LØRDAG 16. SEPTEMBER

Kulturnatt Fredrikstad 

VM-kvalifisering fotball kvinner
Norge – Nord-Irland

Night Sea Journey på FMV 
Hurtigsjakkturnering i Lisleby 
samfunnshus 
Historisk frimarked, 
verksteder, utstillinger og 
omvisning i Gamlebyen 
Handelens dag 
Bendik Riis – Obduksjon av 
myten på Blå Grotte
Cirkus Cirkör: Limits 

Utendørskino ved Artillerigården
– Trollmannen fra Oz 

Fredrikstad kommune, 
kulturetaten
FFK og NFF

Østfold kulturutvikling
Fredriksstad Schakselskap 

Vanntroa AS med flere 

Fredrikstad Næringsforening 
Barlaug/Leven 

Fredrikstad 450 år/Blå Grotte/
Østfold kulturutvikling 
Fredrikstad Kino/Bakgaardsfilm

s.26
s.26

s.26

s.26
s.26

s.26

s.26

   ARRANGØR   SIDE

   ARRANGØR   SIDE

 Se baksiden
for eget program

INNHOLD
ONSDAG 13. SEPTEMBER

TORSDAG 14. SEPTEMBER

Militærhistorisk utstilling i 
Gamlebyen
Utvidet Fredsmarsj
Historisk foredrag 
Bendik Riis – Obduksjon av 
myten på Blå Grotte
Fargerik temakveld
LUCID DREAM i 
Fredrikstadmarka

Den russiske skuten 
MIR ankommer
Cirkus Cirkör: Limits

Maratonkonsert i 
Bibliotekets aula
Historisk foredrag

Konsert og bokslipp med 
Trygve Skaug på Litteraturhuset
LUCID DREAM i 
Fredrikstadmarka

Vanntroa AS

Fredsmarsjen i Fredrikstad
Vanntroa AS 
Barlaug/Leven 

Skeiv Ungdom Østfold
Fredrikstad 450 år/
Østfold kulturutvikling

Fredrikstad kommune, 
Kulturetaten
Fredrikstad 450 år/Blå Grotte/
Østfold kulturutvikling 
Fredrikstad musikkråd

Østfoldmuseene/
Fredrikstad Museum 
Trygve Skaug 

Fredrikstad 450 år/
Østfold kulturutvikling 

s.22

s.22
s.22
s.22

s.22
s.22

s.22

s.22

s.22

s.22

s.22

s.22

   ARRANGØR   SIDE

   ARRANGØR   SIDE

s.24
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INNHOLD
SØNDAG 17. SEPTEMBER

1.-17. SEPTEMBER
UTSTILLINGER, AKTIVITETSLØYPER 
OG VERKSTEDER

Barnas Isegran

Festgudstjeneste 

 Cirkus Cirkör: Limits  

Konsert med Regionkorps Øst i 
Glemmen kirke
Seriekamp FFK – Start 
Teateroppsetningen Lille-Lene i 
Østre Fredrikstad kirke 
Night Sea Journey på FMV

Oversikt over åpne utstillinger 
Aktivitetsløyper og verksteder 

Østfoldmuseene/Fredrikstad 
Museum
Den Norske Kirke i
Fredrikstad
Fredrikstad 450 år/Blå Grotte/
Østfold kulturutvikling 
Regionkorps Øst 

FFK 
Kirketeatret Fredrikstad/ 
Kirkerådet 
Østfold kulturutvikling

Flere arrangører 
Flere arrangører

s.27

s.27

s.27

s.27

s.27
s.27

s.26

s.28-29
s.30-31

   ARRANGØR   SIDE
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TO
RSD

AG
 7. SEPTEM

BER

For 7. gang g jennomføres litteraturfestivalen Ord i Grenseland i Gamle-
byen i Fredrikstad. Kultur har i alle tider kjempet, med ordet som våpen, 
for frihet, likestilling og menneskeverd. Ord i Grenseland har en visjon å 
skape en synlig litteraturfestival som bryter grenser og bygger broer mellom 
mennesker og kulturer. Åpningen av årets festival finner sted torsdag 7. 
september kl. 18.00 og de påfølgende dager g jester over 50 forfattere, 
journalister, musikere og kunstnere festivalen som foregår på flere arenaer i 
Gamlebyen. For fullstendig program se www.ordigrenseland.no

Byen Vår er en serie foredrag i 
regi av Østfoldmuseene/Fredrik-
stad Museum som presenteres 
g jennom jubileumsåret 2017. 
Velkommen til å høre om skjær-
gårdsflåten i solnedgang. Finn 
Erhard Johannessen forteller om 
Danmark-Norges galeiflåte i krig 
og fred.

Fredrikstad forteller er en ny bok 
hvor 30 skribenter skildrer ulike 
historier som setter byens historie 
i perspektiv. Boken er rikt illustrert 
med nyproduserte malerier og 
illustrasjoner skapt av 56 malere 
og fire illustratører. Maleriene kan 
oppleves på egen utstilling. (se s. 28)

ORD I GRENSELAND
Litteraturfestival
Arrangør: Ord i Grenseland
Tid: 7.-9. september 
Sted: Teglhuset m.m
Billetter: Fredrikstad kino (Flere priser)

BYEN VÅR
Historisk foredrag
Arrangør: Østfoldmuseene avd. 
Fredrikstad Museum
Tid: 19:00
Sted: Tøihuset
Billetter: Ticketco og ved inngang (100 kr)

FREDRIKSTAD 
FORTELLER
Boklansering
Arrangør: Fredrikstadskribentene
Tid: 20:00
Sted: Bombardersalen, Tøihuset 
Gamlebyen

TORSDAG 7. SEPTEMBER

12 13

STOR
KONKURRANSE 

Hva er du glad i ved byen din? 
Del din #bykjærlighet til Fredrikstad i sosiale medier. 

En heldig vinner av konkurransen kåres 31. desember og premien er 
en spennende opplevelsespakke i vår kjære by for familie inntil fire stykker. 

Premiene er blant annet levert av Brynild, Gamlebyen hotell, Torvbyen, Fredrikstad 
Kino, Fredrikstad Museum og Visit Fredrikstad & Hvaler

Les mer om konkurransen og 
premiene på www.fredrikstad450.no

Gjennom Frederikfesten vil byen fargelegges i samarbeid med Kristin Elise Halkjelsvik 
(MAKELØS) og det dukker opp ulike stunt med #bykjærlighet som tema i byrommet. Følg med!
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OFFISIELL 
ÅPNING
Frederikfestens offisielle åpning med 
formiddagsbesøk av Hans Majestet 
Kong Harald V i Gamlebyen.

Mer informasjon vil være tilg jengelig 
på www.fredrikstad450.no
VELKOMMEN 

LITTERATUR-
FESTIVALEN ORD I 
GRENSELAND 

Fra kl. 18:00 i Teglhuset Gamlebyen, 
se detaljert program på 
www.ordigrenseland.no

Fredrikstads byoperette har blitt sett av over 60.000 tilskuere på oppset-
ningene som har vært siden premieren i 1932. I historiske og stemningsfulle 
omgivelser har Fredrikstadpublikummet ig jen mulighet til å oppleve denne 
unike forestillingen. Forestillingen spilles 8., 10., 12. og 15. september. 
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FREDAG 8. SEPTEMBER

LØRDAG 9. SEPTEMBER

BYOPERETTEN 
DET HENDTE 
I DEN GAMLE BY
Operette
Arrangør: Gamlebyopplevelser AS
Tid: 20:00-23:00
Sted: Kommandanthagen
Billetter: Fredrikstad Kino (480 kr)

Program i Gamlebyen/Østsiden:

10:00 – 16:00 Historisk frimarked på Torget.
11:00  Vandring Fra Gamleby til Gamleby. Start: Borgarsyssel museum i
                             Sarpsborg. Stoppesteder med aktiviteter: 
  Roald Amundsens minne og Sellebakk. Ankomst Gamlebyen i   
  Fredrikstad ca. kl. 16:00.
11:00  Sellebakk Torg fylles med aktiviteter, historisk marked, 
  underholdning, musikk og utstillingen Selbak rundt 1900-tallet.
12:00  Litteraturfestivalen Ord i Grenseland i Teglhuset. 
  Se eget program www.ordigrenseland.no  
12:00 – 17:00    Nabbetorpdagen på Skakkeløkka ved Capjonbakken med natursti,  
  aktiviteter og fiskekonkurranse med grilling i hyggelig omgivelser.
12:00 – 17:00 Aktiviteter og underholdning på Tøihusplassen.
12:00 – 17:00 Marked anno 1700 i Tøihuset (Tøihussalen).
14:00  Historisk vandring i Gamlebyen (start Tøihusplassen).
16:00 – 17:00 Borgerne fra Sarpsborg ankommer Fredrikstad (Tøihusplassen).
19:00               Teaterforestillingen til FREDERIK av Thor Rummelhoff foran 
  Østre Fredrikstad Kirke. GRATIS.
20:00                Urpremiere på teateroppsetningen Lille-Lene av 
  Thor Rummelhoff i  Østre Fredrikstad Kirke. 
  Billetter: SMS til 41251870 og ved inngang.
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LØRDAG 9. SEPTEMBER SØNDAG 10. SEPTEMBER

 MANDAG 11. SEPTEMBER

Møtepunkt Fredrikstad, Fredrikstad domkirke (Gratis inngang):
12:00 – 16:00  Multikulturell byfest i Domkirken og kirkeparken med 
  workshops, konserter, dans, leker og teater for alle. 
  Sør-afrikanske musikere og et frodig utvalg av byens 
  musikalske krefter deltar.
13:00  Dialogmøte i Domkirken med fredsprisvinner Rigoberta Menchu  
  og Petter Skauen.
16:00  Konsert i Domkirken med KorLuren, Skranglebein, 
  Svein Tindberg m.fl.

Sentrum og omegn:
09:00 – 20:00  Maraton kinovisning av 450 Folk i Fredrikstad på Fredrikstad Kino.  
  Billetter: Fredrikstad Kino. GRATIS
11:00  Barneidrettens Dag i Østfoldhallen. GRATIS
12:00 – 16:00 Bursdagsfest på St. Croix-huset med konserter, verksteder, 
  konkurranser, historiefortelling, kunstprosjekt, kaker, dans og mye mer.  
  GRATIS
17:00 – 24:00 Jubileumskonsert på Tollbodplassen med CC Cowboys, 
  Aunt Mary, Tommy Tokyo og de Bipolare, og Odd René Andersen  
  & Marianne Antonsen. Billetter: Fredrikstad Kino (635 kr)
13:00  Utstilling med malerier av Erling Andreassen åpner i Overlyssalen 
  i Bibliotekets aula. Foredrag av lokalhistoriker Svein Skahjem. 
  Utstillingen varer t.o.m. 16. september. GRATIS (se s. 29)
15:00  Åpning av Østlandsutstillingen ved Østfold kunstsenter. 
  Performance med Franzisca Siegrist kl. 16.00. GRATIS (se s. 28)
20:00  Visning av animerte kortfilmer ute og inne. 
  Litteraturhuset Fredrikstad. Varighet 45 min. GRATIS
 

Det er 300 år siden den legendariske fregatten Lossen gikk ned i en storm 
på selveste julaften. Lossen, utgravingen av denne, og byen feires med mari-
timt marked, omvisning på Najaden, foredrag ved arkeolog Dag Nævestrand 
og visning av NRKs dokumentarfilm om den utgravningen i 1967.  
Gratis og åpent for alle (Begrenset antall plasser til foredraget). 

Stortingsvalg 2017
Mer informasjon om stemmelokaler og praktisk informasjon på 
www.fredrikstad.kommune.no 

Tegneutstilling
Se side 29 for informasjon om egen tegneutstilling i forbindelse med 
Stortingsvalget 2017.

Andre opplevelser:
11:00 Møtepunkt Fredrikstad: Gudstjeneste i Fredrikstad domkirke. 
 Messe med musikk fra Guatemala.
14:00 Festforestilling Tordis + Alfred = Toralf med Toralf Maurstad og  
 Rune Alver i Bibliotekets aula. Billetter: Fredrikstad Kino (275 kr)
18:00 Konsert med Kongelige Norske Marines Musikkorps og Heidi   
 Gjermundsen Broch i Østre Fredrikstad kirke. 
 Billetter: Fredrikstad Kino (350 kr)
20:00 Byoperetten Det Hendte i Den Gamle By i Kommandanthagen.  
 Billetter: Fredrikstad Kino (480 kr)

LOSSENJUBILEUM 
PÅ NAJADEN
Maritim og historisk festdag
Tid: 12:00 – 15:00
Sted: Isegran/Najaden
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12. SEPTEMBER
I dag er det 450 år siden 

byen ble grunnlagt.

GRATULERER MED DAGEN, 
ALLE I FREDRIKSTAD!

TIRSD
AG

 12. SEPTEM
BER

19

Et Langbord i Verden er en takk fra serveringsbransjen og Kirkens Bymisjon 
til byens innbyggere og en invitasjon til å samles rundt et felles måltid på 
tvers av alder og bakgrunn på byens grunnleggelsesdag. Alle er velkommen 
til å nyte ferske reker sammen med brød fra store deler av verden. Så langt 
beholdningen rek(k)er.  
Samarbeidspartnere: Fjordfisk, Goman Bakeriet, Christensen Håndverksbakeri, Odd’s konditori, NorEngros 
Medipartner As, Mills, Bama, Hansa Borg Bryggerier, Baker Eriksen, Stiftelsen Tuberkuloseforeningen, Stiftelsen 
Kirkens Bymisjon Østfold, Den Norske Kirke – Fredrikstad Kirkelige fellesråd, Fasvo, Glemmen Videregående 
Skole, Fredrikstad Næringsforening, Fredrikstad 450 år, Fredrikstad kommune, Kurdisk Kvinneforening og 
Multicultura og over 30 restauranter.

ET LANGBORD I 
VERDEN – 
TIDENES REKEFEST
Gratis rekefest
Tid: 16:00 – 18:00
Sted: Stortorvet
Arr: Serveringsbransjen i Fredrikstad 
og Kirkens Bymisjon

TIRSDAG 12. SEPTEMBER

08:00  FESTFLAGG HEISES PÅ VOLLEN, Gamlebyen

18:00 – 20:00 KAKEFEST I GAMLEBYEN
  Ingen bursdag uten bursdagskake! Etter rekefest 
  på Stortorvet blir det gratis kake å få i Gamlebyen. 
  Så langt beholdningen rekker. Det blir også åpning av  
  en helt ny tidsmaskin på Fredrikstad museum. 
  Mer informasjon på www.fredrikstad450.no

18:30  FØR OG NÅ PÅ TEGLHUSET 
  En konsert med renessanse- og barokkmusikk med   
  fremføring av verket Ex Oculo, skrevet til byens   
  jubileum av Frank Nordensten. Musikere    
  Darya Katyba, Sven Lundestad, Kristine Rustad og 
  Lars Henrik Johansen. Billetter: Fredrikstad Kino. 

PROGRAM FREDERIKFESTEN 2017



99

Stumfilmhistorie, klassisk improvisert musikk og publikum møtes i en unik 
opplevelse når Det Norske Blåseensemble featuring Michael Wollny og 
Eric Schaefer g jester Bibliotekets Aula. Anledningen er Fredrikstads 
450-årsjubileum, Fredrikstad kinematografs 100-årsjubileum, 
og 100-årsjubileet for nedleggelse av bibliotekets grunnsten.

NOSFERATU, 1922
Stumfilm og klassisk improvisasjon
Arrangør: Fredrikstad kommune og 
Det Norske Blåseensemble
Tid: 20:00
Sted: Bibliotekets aula
Billetter: Fredrikstad Kino (120 kr)
Passer for: Fra 12 år 

TIRSD
AG

 12. SEPTEM
BER
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Ta del i en unik vandring i Fredrikstadmarka etter mørkets frembrudd med 
en lyd- og lysinstallasjon av Nils Petter Molvær og Beate Schüler. Her glir 
teknologi, kunst og natur sammen og omgjør den kjente og kjære marka til 
en magisk verden. Det blir flere gruppevise vandringer hver kveld og løypen 
er ca. 2 km lang. Vandringen er gratis for publikum, men billett må reserve-
res i forkant hos Fredrikstad kino og hentes innen tre dager fra dagen man 
bestiller dem. Oppstart ved FIF-huset, parkering v/Stjernehallen. 
Husk sko for ulendt terreng! Ta med billett.

LUCID DREAM
Kunstvandring i skogen
Arrangør: Fredrikstad 450år/
Østfold kulturutvikling
Tid: Første vandring fra 21:00
Sted: Fredrikstadmarka, Bjørndalen
Passer for: ALLE
www.luciddream.no

TIRSDAG 12. SEPTEMBER

20:00  BYOPERETTEN Det Hendte i Den Gamle By i 
  Kommandanthagen. Billetter: Fredrikstad Kino (se s. 14)

LUCID DREAM 
12.-15. SEPTEMBER 2017
LUCID DREAM er en magisk lyd- og 
lysinstallasjon i nattens skoger av 
Nils Petter Molvær og Beate Schüler. 
Bli med på ca. 1 times magisk vandring i 
mørket i en ca. 2 km løype i Bjørndalen. 
Opplevelsen er GRATIS, billetter reserveres 
og hentes innen tre dager fra dagen man 
bestiller dem (Fredrikstad Kino) 

Første vandring 
fra kl. 21:00
Oppstart ved FIF-huset 
Parkering v/Stjernehallen
Husk sko for ulendt terreng 
Ta med billett

Takk til FIF og Fredrikstad speiderråd for samarbeid om 
g jennomføring og til produksjonskonsulent James Moore 
fra Østfold kulturutvikling

Arrangør: Fredrikstad 450 år og Østfold kulturutvikling

Samarbeidspartnere: Medarrangør:

Foto: André Løyning

KUNSTNERISKE LEDERE: 
Beate Schüler og Nils Petter 
Molvær 
MUSIKK: Nils Petter Molvær
LYDDESIGN: Jørgen Larsson 
LYS: Hans Jürgen Müller etter 
ide fra Pekka Stokke 
TEKNISK LEDER: Hans Jürgen 
Müller og Christian Hierhammer 
PRODUSENT:
LUCID DREAM ug. 

www.luciddream.no
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ONSDAG 13. SEPTEMBER 

TORSDAG 14. SEPTEMBER

17:00 – 19:00 Åpning av militærhistorisk utstilling på Tøihusplassen:  
  demonstrasjon av 1700-talls drill, gamle militære   
  kjøretøyer og våpenmateriell, og demonstrasjon av 
  moderne soldatutstyr. GRATIS
18:00  Fredsmarsj med utvidet innhold 
  oppstart v/rådhustrappa. GRATIS
18:00  Fargerik temakveld på St. Croix-huset i regi av 
  Skeiv Ungdom Østfold. GRATIS 
19:00  Bendik Riis – Obduksjonen av myten - 
  teaterforestilling av og med Per Magnus Barlaug og  
  Corentin Leven på Speilet. Billetter: Fredrikstad Kino.
19:00  Historisk foredrag: 450 år på 450 minutter, 
  del 2 – Festningsbyen i krig og fred av 
  Dag Strømsæther i Tøihuset. GRATIS
Fra kl. 21:00  LUCID DREAM i Fredrikstadmarka. GRATIS, 
  men billetter må reserveres hos Fredrikstad Kino (se s. 20)

Ca. 10:00 Verdens tredje største seilskute, russiske MIR, 
  ankommer byen (se s. 25)

18:00  Premiere på Cirkus Cirkör-forestillingen Limits 
  på Blå Grotte. Billetter: Fredrikstad Kino (se s. 23)

18:00-23.00 Maratonkonsert i regi av Fredrikstad musikkråd i 
  Bibliotekets aula. GRATIS
19:00  Historisk foredrag: Byen vår – Drømmen om byen:  
  historisk blikk på byutvikling av Hilde Sandvik i 
  Tøihuset. Billetter Ticketco eller ved inngang (100 kr)
20:00  Releasekonsert og bokslipp av Trygve Skaugs seneste  
  plate Sanger du skal få når jeg dør og diktsamlingen
  Den siste på Litteraturhuset. 
  Billetter: Litteraturhuset (250 kr)
Fra kl. 21:00 LUCID DREAM i Fredrikstadmarka. GRATIS, men  
  billetter må reserveres hos Fredrikstad Kino (se s. 20) 
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SEILSKUTA MIR

Den 14. september seiler Mir inn til 
Fredrikstad, og du får anledning til å 
se skipet med egne øyne. 

Skoleskipet STS Mir er en av verdens 
største seilskuter, en russisk fullrigger 
som strekker seg hele 109 meter i lengden!

I tiden fremover blir det flere maritime opplevelser å glede seg til, for i 2019 kommer verdens største 
skutearrangement The Tall Ships Races til Fredrikstad. Den internasjonale regattaen samler hvert år 70-100 store 
og små seilskuter og har ca. 6000 deltakere. Dette blir tredje gang at Fredrikstad er valgt ut som anløpshavn. 
Skipene kommer til Fredrikstad 11. juli 2019 og blir til 14. juli før ferden går videre til Bergen og avsluttes i Århus.

MULIGHETEN TIL Å KOMME OM 
BORD VIL BLI ANNONSERT PÅ KAIA.

GRATIS KONSERTER OMBORD 
15. SEPTEMBER SOM EN  DEL AV 
KULTURNATT FREDRIKSTAD

18:15: KORKONSERT 
MED CITADELL MUSICA

19:00: KOLSTAD 
I RUSSISK FARVANN 
M/AKSEL KOLSTAD

Se verdens beste fotballspiller Ada Hegerberg og det norske 
kvinnelandslaget spille mot Nord-Irland i landskampen 15. september 
på Fredrikstad Stadion.  

Billetter kjøpes på Ticketmaster.no eller Fredrikstad Kino.

VM-KVALIFISERING: 
NORGE – 
NORD-IRLAND
Fotballkamp
Kampstart: 17:55
Sted: Fredrikstad stadion

24
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TOLLBODKAIA 
14.-17. SEPTEMBER 2017

FREDAG 15. SEPTEMBER

En poetisk sirkusvandring i måneskinn der historiene møter havet på det 
som tidligere var FMV. Verdenskjente Cirkus Cirkör, nysirkuskompaniene 
fra Fredrikstad; Det lille mekaniske loppesirkuset og Abaris, samtstudenter 
fra scenografilinja ved HiØ Akademi for scenekunst, har skreddersydd en 
kunstvandring g jennom industrielle ruiner som forvandles til et mytologisk 
landskap. I samarbeid med Fredrikstad kommune, Fredrikstad 450 år, og 
Jotne Eiendom. Forestillingen har gratis premiere under Kulturnatt 15. 
september (Gratisbilletter på Fredrikstad Kino). Billetter til forestillingene 
16. og 17. september kjøpes på Fredrikstad Kino (200 kr).

Hold av dagen, for atter en uforglemmelig familiedag på den grandiose øya! 
Den historiske øya vil være fullspekket med liv og aktiviteter, både til lands 
og til vanns, med fokus på barna. Den tradisjonelle og årlige krokusplantin-
gen for å markere byens bursdag vil også skje her – en krokus per innbygger 
i byen (ca. 80 000). Detaljert program og kart over aktivitetene og 
aktørene kommer på www.ostfoldmuseene.no og blir utlevert på øya. 
GRATIS

NIGHT SEA JOURNEY 
PÅ FMV
Kunstnerisk vandring 
Arrangør: Østfold kulturutvikling 
Tid: 20:30
Billetter: Fredrikstad Kino (200 kr)
NB! Vandringen går g jennom 
inne- og utearealer som ikke 
oppfyller kravene til universell utforming.

BARNAS ISEGRAN
Aktivitetsdag for familier
Arrangør: Østfoldmuseene avd. 
Fredrikstad Museum
Tid: 12:00 – 16:00
Sted: Isegran
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LØRDAG 16. SEPTEMBER SØNDAG 17. SEPTEMBER

10:00  Hurtigsjakkturnering på Lisleby Samfunnshus
  med syv runder. Besøk fra den tyske stormesteren 
  Jan Gustavson. 
10:00 – 16:00 Historisk frimarked på Torget, Gamlebyen.
12:00 – 15:00 Åpne verksteder, Gamlebyen.
14:00  Historisk omvisning (Start: Tøihusplassen)
10:00 – 18:00 Handelens dag i handelsområdene i kommunen. 
19:00  Bendik Riis – Obduksjonen av myten - teater-
  forestilling av og med Per Magnus Barlaug og Corentin  
  Leven på Speilet. Billetter: Fredrikstad kino. 
18:00  Cirkus Cirkör-forestillingen Limits på Blå Grotte.   
  Billetter: Fredrikstad Kino (se s. 23)

20:30  Utendørskino - Trollmannen fra Oz - på 
  plassen utenfor Artillerigården, Gamlebyen. 
  Ta med egen stol og eventuelt pledd. Fra 7 år. GRATIS

11:00  Felleskirkelig festgudstjeneste med jazz i Domkirken.  
  Fredrikstad Storband, Borg domkor og en sangsolist  
  vil delta sammen med begge domkantorene og 
  framføre utdrag av Duke Ellingtons Sacred concert.  
  Biskopen kommer. 
14:00  Cirkus Cirkör-forestillingen Limits på Blå Grotte.   
  Billetter: Fredrikstad Kino (se s 23)
17:00  Konsert med Regionkorps Øst (RØST) 
  i Glemmen kirke. Billettsalg. 
17:00  ÅRETS FOTBALLKAMP SOM 
  FEIRER FFKS HISTORIE I BYEN!
  Seriekamp mellom FFK og Start på Fredrikstad 
  stadion med supersendinger på Eurosport og flere   
  overraskelser på stadion. 
  Billetter: Ticketmaster.no og Fredrikstad Kino 
20:00  Teateroppsetningen Lille-Lene av Thor Rummelhoff i  
  Østre Fredrikstad kirke. Billetter: SMS til 41251870  
  og ved inngang.
20:30  Forestillingen Night Sea Journey på FMV. 
  Billetter: Fredrikstad Kino (se s. 26)
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ÅPNE UTSTILLINGER   1.-17. SEPTEMBER ÅPNE UTSTILLINGER   1.-17. SEPTEMBER

FREDRIKSTAD MUSEUM: BAR 1567 
I TØIHUSET, GAMLEBYEN
Opplev den unike interaktive 
utstillingen BAR 1567. 
7.- 17. september 12:00-16:00
Utvidet åpningstid under kulturnatt 
15. september 12:00 – 21:00. 
Billetter kjøpes ved inngang, 
gratis under Kulturnatt.
Arrangør: Østfoldmuseene avd. 
Fredrikstad museum. 
(Se s. 27 Kulturnattprogram).

FREDRIKSTAD MUSEUM, 
MITT FREDRIKSTAD – TRYKK! 
En elevutstilling/Den kulturelle 
skolesekken, i Tøihuset, Gamlebyen
Gjennom Den kulturelle skolesek-
ken i samarbeid med Østfold kunst-
senter, har flere av Fredrikstads 6. 
klassinger laget kunstneriske trykk 
med motiv fra byen vår som stilles ut 
på Fredrikstad Museum. Elevene har 
jobbet med den grafiske dyptrykks-
teknikken koldnålsradering, hvor 
de laget tegninger i zinkplater ved å 
risse spor med en koldnål. Arrangør: 
Fredrikstad kommune/ØKS
(Se s. 27 Kulturnattprogram).

MALERIUTSTILLINGEN 
ØYEBLIKK GJENNOM 450 ÅR 
Bombardersalen i Tøihuset, 
Gamlebyen 7.- 17. september 

12:00-19:00. Åpent til 23:00 
under Kulturnatt. Gratis
Arrangør: Atelier Gyllensten & Stahl

JUBILEUMSUTSTILLINGEN 
GULLALDEREN I NORDISK KUNST 
Det gamle Raadhus på Torvet, 
Gamlebyen 7.- 17. september 
12:00-19:00. Gratis åpning 
6. september 18:00 v/Hege 
Christina Skredsvig. 
Gratis mellom 18:00-23:00 
under Kulturnatt. Billetter øvrige 
åpningstider kjøpes v/inngang.
Arrangør: Atelier Gyllensten & Stahl

MILITÆRHISTORISK 
UTSTILLING I TØIHUSSALEN
Åpning av militærhistorisk utstilling 
på Tøihusplassen 13. september 
kl. 17:00 med demonstrasjon av 
1700-talls drill, gamle militære 
kjøretøyer og våpenmateriell og 
demonstrasjon av moderne soldatut-
styr. Utstillingen er åpen fra 12:00-
16:00 14. - 16. september. Gratis 
Arrangør: Vanntroa AS

ØSTLANDSUTSTILLINGEN PÅ 
ØSTFOLD KUNSTSENTER
9. september – 22. oktober, 
Man. – tir.: stengt. 
Ons. – søn.: 12:00 – 17:00
Søndager 14:00: Kunstintro, gratis 
omvisning. Åpning av Østlands-

utstillingen 9. september.
Kulturnatt Fredrikstad 
15. september utvidet 
åpningstid 12:00 – 22:00. Gratis

ERLING ANDREASSEN I 
BIBLIOTEKETS AULA
Åpning 9. september kl. 13:00
med historisk foredrag ved Svein 
Skahjem. Utstillingen varer til 16. 
september. Gratis.
Åpningstider:
Mandag – torsdag: 
14:00 – 19:00
Lørdag 9. september: 
13:00 – 16:00
Søndag 10. september: 
12:00 – 16:00
Kulturnatt 15. september:  
14:00 – 24:00
Lørdag 16. september:  
12:00 – 16:00
Arrangør: Fredrikstad kommune, 
Kulturetaten

CAPTURE THE BLUE – SCULPTURES IN 
MOTION PÅ FISKETORVET
15.-30. september
Opplev vandreutstillingen med 
Torild Storvik Malmedals skulpturer 
i marmor og glass på dens ferd fra 
Svalbard til Antarktis. Arrangør: 
Kulturetaten. 
(Se s. 16 Kulturnattprogram). 

MITT FREDRIKSTAD I BYHALLEN, 
FREDRIKSTAD KINO 
I byhallen kan du 1.-7. september se 
et utvalg tegninger med jubileum-
stema fra tegnekonkurransen 
arrangert for barneskolene i Fred-
rikstad i anledning Stortingsvalget 
2017. Vinnerbidragene vil henge 
til 17. september. 

7. – 17. september vises animasjons-
filmer laget av fjorårets 6. klassinger 
i prosjektet Folk og Fakta, et samar-
beid mellom E6 Østfold Medieverk-
sted og den kulturelle skolesekken.

GAMLEBYEN MODELL-
JERNBANESENTER
Besøk en av byens mest populære 
attraksjoner. Opplev et 400kvm 
stort modelljernbaneanlegg med 
blant annet 2 km jernbane, 35 
ulike lokomotiv, i et imponerende 
landskap. Kom også og opplev selve 
Gamlebyen i skala 1:87.
Gamlebyen Modelljernbanesenter 
har utvidet åpningstidene i anledning 
Frederikfesten. 
9., 10., 11., 14., 16., 17. september: 
11:00 – 16:00
8. og 12., september: 11:00 – 20:00
Enkeltperson: 40kr
Familie (4 pers): 120kr
Gratis 15. september 
11:00 – 20:00.
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GRATIS AKTIVITETSLØYPER OG VERKSTEDER  1.-17. SEPTEMBER GRATIS AKTIVITETSLØYPER OG VERKSTEDER  1.-17. SEPTEMBER

STOLPEJAKT
Finn stolper i hele byen og samle 
poeng. Du kan vinne fine premier. 
Stolpejaken er i regi av Fredrikstad 
Skiklubb. Samle poeng og vinn 
premier. (Se s. 37 Kulturnattprogram).

EN VANDRING I MUNCHS FOTSPOR
I denne løypa kan du besøke seks av 
de stedene i Fredrikstad som Edvard 
Munch hadde spesiell tilknytning 
til. Hvert av stedene har et skilt der 
du kan lese mer om historien. Løypa 
starter på Isegran/Minemagasinet, 
og andre stopp er Blomstertorvet/
Storgata 26, Glemmen kirke, 
Gamle glemmen kirke, Hankø ved 
bryggene. (Se s. 17 Kulturnattprogram).

BJØRNELØYPA I 
FREDRIKSTADMARKA
Bjørneløypa er en morsom og spen-
nende tursti for barn som starter og 
slutter ved Bjørndalsdammene (2. 
dam) i Fredrikstadmarka. Stien går 
ca. 1 kilometer på variert underlag 
og med spennende dyreskulpturer 
laget av treskjærer Jordan Anderson 
fra USA. 

ELVELANGS
Ved å følge denne byløypa kan du 
få med deg noen av de flotteste 
stedene Fredrikstad har å by på, alt 
i gangavstand og med beliggenhet i 
sentrum. Mange av stoppunktene er 
preget av unik historie, og har i stor 
grad vært med på å forme Fredrik-
stad til den byen vi kjenner i dag. 
Mer informasjon og stoppesteder på 
www.fredrikstad450.no 

REBUS I GAMLEBYEN
Sjøhelten Tordenskiold har mistet 
sine magiske pistoler i Gamlebyen 
eller på Kongsten Fort, og behøver 
din hjelp til å finne dem. Ta med 
hele familien på en spennende og 
historisk skattejakt! Jakten starter på 
Turistkontoret i Gamlebyen. Mor-
somme ledetråder fører dere frem 
til postene. De som løser rebusen og 
finner siste post får en overraskelse.

ROALD AMUNDSENS 
OPPDAGELSESLØYPE
I det vakre landskapet rundt Roald 
Amundsens fødested (Framveien 9, 
Torp) kan du løse oppgaver i syv 
poster inspirert av den store 
polarhelten. Snurr kompassnålen på 
de forskjellige postene og løs 
morsomme og lærerike oppgaver. 

VERKSTEDER: 

PARKVERKSTEDET
Parkverkstedet undersøker tilfeldige 
møter med Fredrikstads befolk-
ning og vil fra 4. september – 15. 
september utføre eksperimenter der 
det lekes med materialer, form og 
bevegelse i møte med folk i byen. 
Det er uforpliktende å delta og alle 
ønskes velkommen til lekeparken i 
Kirkeparken!
14-16 på hverdager og 12-14 i 
helgene. (Se s. 25 Kulturnattprogram).

GRATIS AKTIVITETSLØYPER 
OG VERKSTEDER

LUNA SMED
Luna Smed i Gamlebyen har åpent 
arbeidsverksted der du kan se 
smedene i arbeid. Åpningstider er 
12:00-17:00, hver dag, utvidet 
til kl 22:00 under Kulturnatt 15. 
september. 
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Kjære medarrangører, publikummere, artister, aktører, frivillige, 
deltakere og samarbeidspartnere 

Fredrikstad 450 års visjon er Grenseløst og berikende. At jubileet skal være 
grenseløst handler om at mennesker skal møtes på tvers av miljøer, kulturer, bak-
grunn, utdannelse og alder. Det handler også om å åpne de grensene som kan føles 
som etablerte. At jubileet skal være berikende betyr at alle involverte skal bli beriket 
med nye opplevelser, ny kunnskap og nye møter.  

Et jubileum er på alle måter en anledning. En anledning til å stoppe opp - ta en titt 
bakover i historien, anerkjenne og sette pris på nåtiden og undres over fremtiden. Det 
er en mulighet til å skape noe sammen og bli litt bedre kjent med byen vår og de som 
bor her. 

Byen feires g jennom hele jubileumsåret, med hovedmarkering under Frederikfesten 
7.-17. september. Programmet er spennende og byr på opplevelser og aktiviteter for 
alle og enhver i tråd med byjubileets visjon – takket være initiativer fra byens mange 
aktører og arrangører. 

På vegne av prosjektsekretariatet ønsker vi å takke 
alle involverte og ser frem til en grenseløs og 
berikende feiring av vår kjære by. 

Irene Østbø

PROSJEKTLEDER 
FREDRIKSTAD 450 ÅR

Atelier Gyllensten & Stahl
Bakgaardsfilm
Barlaug, Per Magnus
Blå Grotte, Fredrikstad kommune
Cafeteatret Fredrikstad
Cirkus Cirkör
Den Norske Kirke i Fredrikstad
Det Norske Blåseensemble
E6 Østfold medieverksted, Kulturskolen i 
Fredrikstad, Fredrikstad kommune
Fredrikstad Animation Festival
Fredrikstad Bibliotek, Fredrikstad kommune
Fredriksstad Blad
Fredrikstad Fotballklubb
Fredrikstad Idrettsråd
Fredrikstad Idrettsforening
Fredrikstad kirkelige fellesråd
Fredrikstad Kino, Fredrikstad kommune
Fredrikstad Live
Fredrikstad Lokalhistorielag
Fredrikstad musikkråd
Fredrikstad Næringsforening
Fredrikstad Schackselskap
Fredrikstad Skiklubb
Fredrikstadskribentene
Fredrikstad speiderråd
Fredsmarsjen i Fredrikstad
Gamlebyen Festivaldrift AS
Gamlebyen modelljernbanesenter
Gamlebyopplevelser AS

Alle aktører som er med på Kulturnatt Fredrikstad (se eget program)

Gamlebyen Handelsforening
Hovden, Marie Kaada
Kirkerådet
Kirketeatret Fredrikstad
Klassiske Toner
Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704
KorLuren
Kulturetaten, Fredrikstad kommune
Leven, Corentin JPM
Luna Smed
LUCID DREAM ug
Marked anno 1700
Nabbetorp lokalsamfunnsutvalg
Norges Fotballforbund (NFF)
Ord i Grenseland
Pedersen, Ann Jorid
Regionkorps Øst, Rommelhoff, Thor
Sellebakk lokalsamfunnsutvalg
Serveringsbransjen i Fredrikstad
Skaug, Trygve
Skeiv Ungdom Østfold
St. Birgitta Tidligmusikkfestival
St. Croix-huset
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold
Vanntroa AS
Østfold kulturutvikling
Østfold kunstsenter
Østfoldmuseene avd. Fredrikstad Museum
Østlandsutstillingen

MEDARRANGØRER 
FREDERIKFESTEN

PROGRAM FREDERIKFESTEN 2017
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PROGRAM

www.fredrikstad450.no  |  #kulturnattfredrikstad 

Et mylder av 
opplevelser spredt 

over hele byen. 
Helt gratis!

 

VELKOMMEN TIL 
KULTURNATT FREDRIKSTAD 2017!
 
Byens mange kulturaktører vil også i år sette et stemningsfullt preg på byen vår 
når vi inviterer til Kulturnatt Fredrikstad for tredje året på rad. Publikum får møte 
byens rikholdige kulturliv på nye og utradisjonelle arenaer og vil også kunne oppleve 
nasjonale og internasjonale artister og utøvere, samt få oppleve en av verdens største 
seilskuter. Med både profesjonelle og amatører innen ulike sjangere presenteres en 
blanding av utstillinger, konserter, vandringer og forestillinger som gir deg en gylden 
anledning til å bli kjent med kulturlivet i Fredrikstad.

I år gir vi publikum også en ekstra mulighet til å bli kjent med byen på nye måter, der 
vi blant annet inviterer til en magisk vandring i marka, med komponist og musiker 
Nils Petter Molvær og Beate Schülers spektakulære lys- og lydinnstallasjon LUCID 
DREAM. Det inviteres også til sirkusvandring på FMV med bl.a verdenskjente 
Cirkus Cirkör og til en annerledes byvandring i Gamlebyen, Jugærbenken. I år vier 
vi ellers en hel arena for ungdom, med Ung kulturnatt på Flesketorget, der Kultur-
etatens virksomheter flytter ut på gata. Maratonkonserten med byens kor og korps 
kan regnes som en tradisjon når de for tredje året på rad inntar en av byens flotteste 
konsertarenaer, Bibliotekets aula.

Kulturnatt har spennende program for alle! Ungdom, familier og barn, voksne, og 
eldre kan velge ut sine favoritter. På nettsidene våre har du mulighet til å ta i bruk 
det interaktive kartet og lage din egen kulturløype for kvelden.

Velkommen og nyt kulturnatten i Norges mest attraktive by,

Ole-Henrik 
Holøs Pettersen 
KULTURSJEF
FREDRIKSTAD
KOMMUNE
 

Åshild van Nuys
PROSJEKTLEDER
KULTURNATT
FREDRIKSTAD

PROGRAM KULTURNATT 2017
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TIPS TIL DEG 
SOM SKAL PÅ KULTURNATT

Kulturnatt er et samarbeid mellom en rekke aktører i Fredrikstad og koordineres 
av Kulturetaten i Fredrikstad kommune. Kulturnatten er et bidrag fra Fredrikstad 
kommune til byjubileet Fredrikstad 450 år, og er en del av Frederikfesten 2017.

 
I det digitale programmet på 
www.fredrikstad450.no kan du 
lage din egen Kulturnattløype 
ved å legge til arrangementer i 
din kalender.

Det blir et mylder av opplevelser, 
så ta deg tid til å lese programmet 
og sjekk ut det digitale kartet! 
Vi har g jort det enkelt for deg å 
se hva som skjer i hvert område.

Følg med på arrangementet 
Frederikfesten 2017: Kulturnatt 
Fredrikstad på Facebook for 
oppdateringer.

Benytt g jerne anledningen til å 
besøke arrangementer og steder 
du ikke har vært før.

Bruk g jerne
#kulturnattfredrikstad 
og #bykjærlighet

Sørg for å kle deg etter været 
– mange arrangementer er 
utendørs og natten er lang!

Med forbehold om endringer. Hold deg oppdatert 
og se fullt program på www.fredrikstad450.no 

FMV
GÅGATA

LYKKEBERG

ELVEPROMENADEN

BIBLIOTEKET

KRÅKERØY

GAMLEBYEN

ISEGRAN

CICIGNON

Digitalt program og 
interaktivt kart finner du 
på www.fredrikstad450.no

       BJØRNDALEN,
FREDRIKSTADMARKA

6

PRAKTISK 
INFORMASJON

FOR OPPDATERINGER, DIGITALT PROGRAM OG
 UTFYLLENDE PRAKTISK INFORMASJON SJEKK:

www.fredrikstad450.no

BILLETTER
Alle arrangementer under Kulturnatt 
er gratis, men noen krever fysisk billett. 
Se informasjon under hvert enkelt 
arrangement.

Ved reservasjon g jennom Fredrikstad 
Kino kan du hente billetter direkte i 
billettluken, eller ringe billettluken 
på telefon 69 30 60 90
– billettene må da hentes innen tre 
dager fra du bestiller. Se
www.fredrikstadkino.no/kulturprogram 
for mer informasjon.

«Førstemann til mølla-prinsippet» 
g jelder. 

Den enkelte arrangør står selv 
ansvarlig for sitt arrangement.

PARKERING OG TRANSPORT
Parkering: Gratis parkering hverdager etter 
kl. 14.00 og lørdager og søndager etter 
kl. 09.00 i følgende p-hus: Apenesfjellet, 
St. Hansfjellet, Stadion og Torvbyen (stengt 
søndag).

Enkelte veier vil ha midlertidig skilt-
regulering og være midlertidig stengt 
for trafikk.

Buss: Se bussruter på «ØstfoldReise» 
(reiseapp), «ØstfoldBillett» (billettapp) 
eller www.ostfold-kollektiv.no.

Ferge: Byfergene er gratis. Rutetider: 
www.fredrikstad.kommune.no/byferga

Vi oppfordrer flest mulig 
til å gå eller sykle. 

INNHOLD 
FREDAG 15. SEPTEMBER
Oversikten er delt inn etter arrangementsområde. 
BIBLIOTEKET       ARRANGØR                SIDE

CICIGNON

Maratonkonsert i 
Bibliotekets aula
Erling Andreassen  
– Gamle bymiljøer i Fredrikstad

Korkonsert på seilskuta MIR
Kolstad i russisk farvann
Dans på Phønix med
Fredrikstad Storband
Kulturnatt på St.Croix med 
Bansal Band og Son Candela
Kulturnatt på 
Østfold kunstsenter

Night Sea Journey på FMV
Musikk som mestring + Bipolar 
Superstar

FMV/KRÅKERØY

Fredrikstad musikkråd

Fredrikstad kommune/
ØKS/Fredrikstad bibliotek

Citadell Musica
Fredrikstad kommune, Kulturetaten
Den kulturelle spaserstokken
og Phønix selskapslokaler
Trad Session/Salsa Vida/
St. Croix-huset
Østfold kunstsenter

Østfold kulturutvikling
Fredrikstad kommune,
Friskliv og mestring

10

11

12
12

13

13
14

15
15

PROGRAM KULTURNATT 2017



105

ELVEPROMENADEN        ARRANGØR                                          SIDE

GÅGATA             ARRANGØR                                          SIDE

LYKKEBERG         ARRANGØR                                          SIDE

Capture the Blue, 
skulpturer på Fisketorvet
Tegneseriekurs
Åpning av Munch-punkt/konsert
Vandring i Munchs fotspor

450 minutter med salmer
Annsofi//JP Paulsen + Jerry Geraldi
Innsiden ut 
- Blå Grottes utescene
Hryn av Karsten Brustad
på Verdensspeilet Kaffebar
Ode to a Traveller
Jubileums-flash mob
Rockabilly pop-up 
ved den røde sofaen
Ung kulturnatt på Flesketorvet

450 minutter med salmer
Utstilling med grafikk av
Tor Lindrupsen
Offisiell åpning,
 Lykkebergparken
Jubileumskonsert i domkirken
– Monteverdi og Palestrina
Park-konsert med
Musikkforeningen Viken
Parkverkstedet i Kirkeparken

Teaterpiknik i Lykkebergparken

Trykking av kumlokk v/rådhuset

Torild Storvik Malmedal

Litteraturhuset
Torill Stokkan-Munchs Mødre
Torill Stokkan-Munchs Mødre

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Quality Hotel Fredrikstad
Blå Grotte m.fl

Christine Møklegaard/
Maiken M. Schau
Sara Enger Larsen/Fredrik Petrov
Fredrikstad Turnforening
Trond Zaathre/ProDJ Norge/
Planke-Swingen
Alle kulturetatens virksomheter,
Fredrikstad kommune

Fredrikstad kirkelige fellesråd
No. 13 Contemporary

Kulturetaten, 
Fredrikstad kommune
Det Norske Blåseensemble/
Fredrikstad 450 år 
Musikkforeningen Viken

Hazel Barstow/
Marie Kadaa Hovden
FBUT/Fredrikstadungane/
Vindeleka
Aina Hartmann

16

16
17
17

18
18

19
20

20
21
21

22

23
23

24
 
24
 
25

25

26

26

FREDRIKSTADMARKA            ARRANGØR                                          SIDE

GAMLEBYEN         ARRANGØR                                          SIDE

LUCID DREAM
- Kunstvandring i skogen

Utstillingen Bar 1567
Mitt Fredrikstad - Trykk! 
- en elevutstilling/Den kulturelle 
skolesekken
Blå! En ramsalt kulturnatt-
forestilling på Kongens brygge
Distriktsdanseren på Gamlebyen 
Kulturhus - en flamenco-monolog
Åpent modelljernbanesenter
Gullalderen i nordisk kunst
Jeg er Harold Pinter - på Teglhuset
Jugærbenken g jennom 450år -
en vandring i Fredrikstads historie
til FREDERIK

Lille-Lene – en fortelling om nåde

Utendørskino - Lange flate ballær 
Mean Motion Resonance

Øyeblikk g jennom 450år
Vokalgruppen VOX
Den kulturelle motorvei:
Teatridimare – teater på havet
Familieverksteder i Qulthus
Åpent verksted hos Luna Smed
 

Fredrikstad 450 år/LUCID 
DREAM/Østfold kulturutvikling

Fredrikstad Museum
Fredrikstad kommune,
Kulturetaten, Østfold kunstsenter
Fredrikstad Museum
Studium Actoris/
Compagnia Cajka
Hanne M. Knutsen

Gamlebyen Modelljernbanesenter
Atelier Gyllensten & Stahl
Caféteatret i Fredrikstad
Fredrikstad Museum 

Caféteatret i Fredrikstad/
Fredrikstad kirkelige fellesråd
Kirketeatret Fredrikstad/
Kirkerådet
Fredrikstad Kino/Bakgaardsfilm
Mean Motion Resonance/
Dansekunst i Østfold/UiO
Atelier Gyllensten & Stahl
Vokalgruppen VOX/Mormors Café
Studium Actoris/ 
Compagnia Cajka
Kulturhuset Qulthus
Filip Michalik

36

27
27

28

28

29
29
30

30
31

31

32
32

33
33
34

35
35

Fredrikstad Ukulele Band på byferga
Stolpejakt i Fredrikstad

Holly Gruendyke
Fredrikstad Skiklubb

37
37

ANDRE STEDER                       ARRANGØR                                           SIDE

Bli kjent med byen g jennom maleriene til Erling Andreassen!

Bymaleren Erling Andreassen (1920-2014) skildret historiske miljøer 
fra Fredrikstad i godt over 60 år. I hans malerier og tegninger ivaretas 
byhistoriske minner for ettertiden. Til sammen skapte han over 1000 
tegninger, akvareller og oljemalerier med motiver fra gamle bymiljøer i 
Fredrikstad. Utstillingen vil bestå av bilder eid av Fredrikstad kommune 
og kunstverk som er lånt inn fra Erling Andreassens sønn, Ulf Schilling.

13:30 – ca. 14:00 Foredrag om Erling Andreassens bilder, med Svein 
Skahjem – forfatter av boken Fredrikstad: bymiljøene som ble borte III 
om Erling Andreassen og hans malerier.
(Se også s. 29 Frederikfesten)

ERLING ANDREASSEN 
- GAMLE BYMILJØER 
I FREDRIKSTAD
Vernissage og kunstutstilling
Arrangør: Fredrikstad kommune/Østfold 
kunstsenter/Fredrikstad bibliotek
Tid: 13:30 – 24:00
Sted: Fredrikstad bibliotek, Overlyssalen
Passer for: ALLE
www.fredrikstadbibliotek.no

BIBLIO
TEKET

10 FREDAG 15. SEPTEMBER

BIBLIO
TEKET

11Fullt program på: www.fredrikstad450.no

Fredrikstad musikkråd har samlet noen av byens eminente kor, korps og 
musikkforeninger til en helaften med musikk i Bibliotekets aula. Her kan du 
selv velge om du vil nyte hele kvelden, få med deg noe eller kanskje komme 
og gå underveis.

Program for kvelden (med forbehold om endringer):
ØSS Blanda Kor
Risiboys
Selbak Blandede Kor
Koriander
Trosvik Blandede Kor
Citadell Musica
Mannskoret Skiold
A!Choir
Musikkforeningen Viken
Hauge Musikkorps
Lisleby Musikkorps
Torsnes Brass
Konfransier: Heidi Nordby Henriksen

For nærmere informasjon om klokkeslett for de ulike konsertene 
se program på nett.

MARATONKONSERT 
I BIBLIOTEKETS AULA
Konsert
Arrangør: Fredrikstad musikkråd
Tid: 18.00 – 23:00
Sted: Fredrikstad bibliotek, 
Bibliotekets aula
Passer for: ALLE
www.musikk.no/fredrikstad/aktiviteter/
maratonkonsert/

PROGRAM KULTURNATT 2017
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12 FREDAG 15. SEPTEMBER

Den kulturelle spaserstokken,
inviterer til dans på Phønix for 
byens seniorer under den årlige
 kulturnatten i Fredrikstad. 
Fredrikstad Storband, frontet av 
vokalist Pål Johannessen, er invitert 
til å underholde på ettermiddagen. 

DANS PÅ PHØNIX 
MED FREDRIKSTAD 
STORBAND
Dans

St. Croix-huset g jentar suksessen 
med nachspiel som runder av 
kulturnatten. I år blir det konsert 
i regi av Trad Session med Bansal 
Band som spiller musikk med basis 
i nordindisk raga-tradisjon, og  
anledning til å danse seg inn i kultur-
natten til salsa-bandet Son Candela.

KULTURNATT PÅ
ST. CROIX MED 
BANSAL BAND OG 
SON CANDELA
Konsert
Arrangør: Trad Session, Salsa Vida 
og St. Croix-huset
Tid: 20:00 - 01:30
Sted: St. Croix-huset
Passer for: VOKSNE, 18 år.
Servering.
www.kulturhusene.no/program/
kulturnatt-st-croix/

Arrangør: Den kulturelle spaserstokken 
og Phønix selskapslokaler
Tid: 15:00 – 18:00
Sted: Phønix Selskapslokaler, 
Ferjestedsveien 17
Passer for: SENIORER
www.phonix.info  
www.fredrikstad.kommune.no

Det vil også være åpen kafé og bar. 
Ta på penstasen og sving deg i byens 
flotteste dansestue!

Bansal Band på kaféscenen 20:00
Son Candela i storesalen 21:00

C
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IG
N
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N

13

Kammerkoret Citadell Musica har g jort seg bemerket i kulturbildet i 
Fredrikstad i mer enn 25 år. Under Kulturnatt stemmer de opp til kor-
konsert ombord den russiske fullriggeren MIR. Kjennetegnet av et allsidig, 
utradisjonelt, temabasert repertoar, og bruk av visuelle virkemidler som 
understøtter det musikalske uttrykket, favner koret bredt – fra klassiske 
og jazzinspirerte sanger, til moderne vise- og poparrangementer.
Dirigent: Lars Tomtum

KORKONSERT PÅ 
SEILSKUTA MIR
Kor
Arrangør: Citadell Musica
Tid: 18:15 – 18:45
Sted: Ombord STS Mir, Tollbodkaia
Passer for: ALLE
facebook.com/citadellmusica

Fullt program på: www.fredrikstad450.no

Aksel Kolstad debuterte som pianist og komponist i Carnegie Hall, New York, 
i 2010 med fullt hus og stående applaus. Siden har han reist verden rundt 
som solist i tillegg til suksessen med sitt konsertgalleri Café de Concert på 
Tjuvholmen i Oslo. TIME Magazine har omtalt ham som ”Quentin Tarantino 
of classical music”. Han har holdt en rekke konserter i Russland, og allerede 
som student skapte han stor oppmerksomhet (og diskusjon) i det klassiske 
miljøet rundt musikk-konservatoriet i St.Petersburg.

KOLSTAD I RUSSISK 
FARVANN
Konsert
Arrangør: Fredrikstad kommune,
Kulturetaten
Tid: 19:00 – 19:30
Sted: Ombord STS Mir, Tollbodkaia
Passer for: ALLE
www.akselkolstad.com

14 FREDAG 15. SEPTEMBER

En poetisk sirkusvandring i måneskinn 
der historiene møter havet på det som 
tidligere var FMV. Verdenskjente Cirkus 
Cirkör, nysirkuskompaniene fra Fredrik-
stad; Det lille mekaniske loppesirkuset 
og Abaris, samt studenter fra scenografi-
linja ved HiØ Akademi for scenekunst, 
har skreddersydd en kunstvandring 
g jennom industrielle ruiner som 
forvandles til et mytologisk landskap.

NIGHT SEA 
JOURNEY PÅ FMV
Kunstvandring
Arrangør: Østfold kulturutvikling
Tid: 20.30 – 23:00
Sted: FMV, Dokka 1c
Passer for: FRA 8 ÅR
www.kulturutvikling.no
Billetter må reserveres i forkant og 
hentes i luka på Fredrikstad Kino. 
NB! Vandringen går g jennom 
inne- og utearealer som ikke 
oppfyller kravene til universell 
utforming.

I samarbeid med Fredrikstad 
kommune, Fredrikstad 450 år, 
og Jotne Eiendom.
(Se også s. 26 Frederikfesten)
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15Fullt program på: www.fredrikstad450.no

ØKS viser Østlandsutstillingen i hele huset med utvidet åpningstid. 
Utstillingen er en årlig landsdelsutstilling som formidler samtidskunst 
fra og på Østlandet. I år presenters 25 kunstnere med 45 verk 
– fra malerier, tekstiler, installasjoner og tegninger, til videoer.

16:00 Performance med Franzisca Siegrist. Absurditet og poesi 
møtes og tar for seg emner fra hverdagen og samfunnet.
17:00 - 18:00 Møt to av kunstnerne - Brita Been og Kristin Romberg 
- til kunstnersamtale og omvisning i utstillingen.
(Se også s. 28 Frederikfesten)

KULTURNATT PÅ 
ØSTFOLD KUNSTSENTER
Kunstutstilling
Arrangør: Østfold kunstsenter
Tid: 12:00 – 22:00
Sted: Østfold kunstsenter
Passer for: ALLE
www.ostfold-kunstsenter.no 
www.ostlandsutstillingen.no

KRÅKERØ
Y

Friskliv og mestring har siden 2014 
tilbudt musikkterapi for mennesker 
med utfordringer innen psykisk helse 
og rus. Noen av deltakerne ønsker her 
å vise frem musikk de har jobbet med, 
og hvordan dette kan fremme helse, 
felleskap og livsglede. Tilrettelagt av 
musikkterapeuter. Kvelden avrundes 
av albumaktuelle Bipolar Superstar.

MUSIKK SOM 
MESTRING 
+ BIPOLAR SUPERSTAR

Konserter
Arrangør: Fredrikstad kommune, 
Friskliv og mestring
Tid: 17:00 – 19:30 
Friskliv og mestring. 
19:30 – 20:30 
Bandet Bipolar Superstar (rock)
Sted: Værstetorvet
Passer for: ALLE
www.helsehusetfredrikstad.no
www.bipolarsuperstar.no
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Torill Stokkan inviterer til historisk vandring i Edvard Munchs fotspor i 
tilknytning til åpningen av byens Munch-punkt under Kulturnatt. Du vil få 
høre om Edvard Munchs tilknytning til Fredrikstad. Avsluttes ved Glemmen 
kirke hvor Munchs foreldre giftet seg. Oppmøte Blomstertorvet.

Løype: Blomstertorvet/Litteraturhuset - Storgata 26 - Glemmen kirke.

I samarbeid med Litteraturhuset og Fabel åpnes byens permanente Munch-
punkt, hvor Edvard Munchs tilknytning til Fredrikstad vises i tekst og bilder. 
Forfatter Andrew J. Boyle holder foredrag om vennskapet mellom Edvard 
Munch og komponisten Frederick Delius som bygger på Boyles nye bok 
Delius and Norway. Koret Madrigalia holder minikonsert med toner fra 
middelalderen, madrigaler, georgiansk sang og gamle norske folkesanger.

VANDRING I 
MUNCHS FOTSPOR
Historisk vandring
Arrangør: Torill Stokkan – Munchs Mødre
Fredrikstad kommune, Kulturetaten
Tid: 19:30 (varighet ca. en time)
Sted: Blomstertorvet v/ Litteraturhuset
Passer for: ALLE
www.torillstokkan.no & www.litthusfred.no

ÅPNING AV 
MUNCH-PUNKT
Utstilling/Konsert
Arrangør: Torill Stokkan – Munchs Mødre
Tid: 18:00 – 19:00
Sted: Fabel
Passer for: ALLE
www.torillstokkan.no 
www.litthusfred.no
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Vandreutstillingen Capture the blue g jør et stopp innom 
Fredrikstad på sin ferd fra Svalbard i nord til Antarktis i sør. Storvik 
Malmedals skulpturer er en refleksjon av naturen og livet som omgir 
henne - kraftfulle snødekte fjell, blå isbreer og nordlyset gir inspirasjon 
til komposisjonene i hvit marmor og glass. Et vakkert musikkstykke 
– komponert av Jan Erik Syversen fra Fredrikstad – følger utstillingen. 

Har du en tegneserieide? Er du glad i å tegne og fortelle historier? Bli med 
på tegneseriekurs! I løpet av et par timer lærer du tegne egne seriefigurer 
og skrive et lite tegneseriemanus under Kulturnatt 2017. Tegneserieskaper 
Tore Strand Olsen lanserer boka Tegn Serier og holder kurs. Tidligere har 
han gitt ut bøkene Tegneserienes Historie og Jeg, Arne Næss. Han tegner 
serien Ørn Bjørn & Jørn i bladet Rutetid.

CAPTURE THE BLUE, 
SKULPTURER PÅ 
FISKETORVET
Utstilling
Arrangør: Torild Storvik Malmedal
Tid: 15. - 30. september 
Sted: Fisketorvet
Passer for: ALLE 
www.arttorild.com

TEGNESERIEKURS
Kurs
Arrangør: Litteraturhuset
Tid: 18:00 – 20:00
Sted: Litteraturhuset (Sal: Ompalompaland), 
Passer for: FRA 10 ÅR
www.litthusfred.no &  www.tegneseriekurs.no

NB! Påmelding til kurset g jøres ved å sende mail 
til post@litthusfred.no Begrenset antall plasser.

Fullt program på: www.fredrikstad450.no
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Program for kvelden:
Kaos Sang og Teater 17:00
Kulturhuset EKKO m/musikere 
og solister 18:00
Mannskoret Skiold 19:00
Borge Musikkorps 19:30
Jørgen Lund Karlsen m/DJ 
21:00 – 23:00
Med forbehold om endringer. Se 
program på nett for oppdateringer.

Kaos Sang og Teater åpner med 
utdrag fra deres James Bond-
inspirerte musikalkomedie Jula varer 
evig – et stykke med humor der 
Jane Blond må prøve å redde jula. 

INNSIDEN UT – BLÅ GROTTES UTESCENE

FREDAG 15. SEPTEMBER

Lokale kor fører kvelden videre; 
Kulturhuset EKKO sprer musikk-
glede til alle med sine engasjerte 
musikere og solister, og Mannskoret 
Skiold fra Gressvik viser - under 
ledelse av deres dirigent og 
musikalske leder Lars Tomtum 
- spennvidden i sitt repetoar. 
Det trendsettende janitsjarkorpset 
Borge Musikkorps, anført av dirigent 
Frode Amundsen, gir publikum gode 
og minneverdige musikkopplevelser 
av høy kvalitet. Den anerkjente 
Fredrikstad-saksofonisten Jørgen 
Lund Karlsen – kjent fra blant annet 
The Voice og VG Lista, og som solist 
med KORK – fører i samspill med 
DJ feiringen videre ut i natten.

Det blir hyggelig lounge med 
servering utendørs i smuget 
mellom Blå Grotte og rådhuset.

Teater/Konsert
Arrangør: Blå Grotte m.fl.
Tid: 17:00 – 23:00
Sted: Utenfor Blå Grotte
Passer for: ALLE
www.kulturhusene.no
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Kantorene og kirkekorene i Fredrikstad går sammen om en storsatsning på 
salmesang. Salmemaratonet starter på rådhustrappa (se s. 23, Lykkeberg). 
Syngende vandrer man g jennom gågata til Glemmen kirke der byens kirke-
kor, solister m.fl. fortsetter g jennom kvelden. Det hele munner ut i et stort 
felleskor, som sammen med blåsere setter et mektig punktum ved midnatt. 
Man kan komme når man vil – og g jerne bli med å synge!

Annsofi er «den lille jenta med den store stemmen» som sjarmerte hele 
Norge da hun sang seg til finalene i X Factor og MGP. JP Paulsen utg jorde 
halvparten av Kelner, som ble spilt på radio i 5 kontinenter. Han har som 
låtskriver vært involvert i over 40 utgivelser, og jobbet med noen av Norges 
fremste artister. Sammen har de opptrådt på alt fra Nobels Fredssenter til 
Telenor Arena. Under Kulturnatt inntar de scenen med den amerikanske 
munnspillvirtuosen Jerry Geraldi.

450 MINUTTER 
MED SALMER
Konsert
Arrangør: Fredrikstad kirkelige fellesråd
Tid: 16:30 - 24:00
Sted: Rådhustrappen - Gågata 
- Glemmen Kirke
Passer for: ALLE
www.kirkemusikkfredrikstad.no 
(for detaljert program)

Konsert
Arrangør: Quality Hotel Fredrikstad
Tid: 22:00
Sted: Quality hotel, kafeen i 1.etasje
Passer for: ALLE
www.nordicchoicehotels.no
facebook.com/annsofijppaulsen

ANNSOFI // JP PAULSEN + JERRY GERALDI

Fullt program på: www.fredrikstad450.no
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Se opp for Fredrikstad Turnforenings spreke instruktører og gymnaster, 
som g jennom en livlig jubileums-flash mob vil dele dans, akrobatikk og 
idrettsglede med alle publikummere i bykjernen! Under Kulturnatt vil du 
kunne oppleve Turnforeningens dynamiske opptreden både i gågata, på 
Flesketorvet og på Torvbyen kjøpesenter.

JUBILEUMS
-FLASH MOB
Turn
Arrangør: Fredrikstad Turnforening
Tid: Mellom 17:00 og 20:00
Sted: Torvbyen, Gågata, Flesketorvet
Passer for: ALLE
www.fredrikstadturn.no

Ved den røde sofaen i Gågata blir det under Kulturnatt innslag fra 
kommende Rockabilly Mini Festival, utstilling av AmCar og danseoppvisning 
med Planke-Swingen. Trond Zaatreh er mannen bak Rockabilly Mini  
Festival som planlegges mai/juni 2018, og ønsker at festivalen skal bli et 
årlig treffpunkt på Sellebakk.

ROCKABILLY POP-UP
Stunt
Arrangør: Trond Zaatreh/
ProDJ Norge AS/Planke-Swingen
Tid: 18:00 – 21:00
Sted: Ved den røde sofaen i Gågata
Passer for: ALLE
www.rockabillyminifestival.com
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Hryn er norrønt og betyr klingende, strømmende. Samtidskomponisten 
Karsten Brustads verk fremføres av Maiken M. Schau, Christine Møkle-
gaard og fløytister fra kulturskolen i Fredrikstad. Under Kulturnatt vil også 
fløytister fra kulturskolen i Sarpsborg være del av fløyteensamblet, sammen 
med deres lærer Marianne Aarum. Komposisjonen innehar dynamiske 
og klanglige kontraster, fra det sarte pianissimo til det mer perkusive 
og utagerende.

Sara Enger Larsen og Fredrik Petrov er en nyklekket duo med utgangs-
punkt i dans, men som utforsker det sjangerløse og fusjonen mellom ulike 
uttrykksformer. Utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo jobber de freelance 
med egne og andres prosjekter. For arbeidet med soloen som fremføres to 
ganger under Kulturnatt mottok Sara i år stimulansemidler fra Dansekunst 
i Østfold. Stykket er et work in progress, hvor Sara og Fredrik utforsker 
mennesket og dets vaner, tilstander og instinkter på både godt og vondt.

HRYN AV 
KARSTEN BRUSTAD
Konsert
Arrangør: Christine Møklegaard/
Maiken M. Schau
Tid: 18:45 (varighet ca. 10 minutter)
Sted: Verdensspeilet Kaffebar
Passer for: ALLE

ODE TO A TRAVELLER
Dans
Arrangør: Sara Enger Larsen/
Fredrik Petrov
Tid: 18:00 og 21:00 (varighet ca. 10 min)
Sted: Ved den røde sofaen i Gågata
Passer for: ALLE
www.dansiostfold.no

Fullt program på: www.fredrikstad450.no

Kantorene og kirkekorene i Fredrikstad går sammen om en storsatsning på 
salmesang. Salmemaratonet starter på rådhustrappa der flere barne- og 
ungdomskor tilknyttet Den norske kirke samles til et felles kor og synger 
sammen med klokkespillet i rådhustårnet. Syngende vandrer man g jennom 
byen til Glemmen kirke (se s. 18, Gågata).

Parallelt med en omfattende merittliste av utsmykninger i offentlige rom, 
bygg og kirkerom, holder Tor Lindrupsen aktivt en utstrakt grafikk-
produksjon. No13 Contemporary – galleri og prosjektrom for samtidskunst 
og kunsthåndtverk – ønsker å invitere til dialog med tilfeldig forbipasserende 
eller et nysg jerrig oppsøkende kunstpublikum, og viser en utstilling med et 
spennende utvalg av Lindrupsens arbeider fra de siste 10 år.

UTSTILLING MED 
GRAFIKK AV TOR 
LINDRUPSEN
Salgsutstilling
Arrangør: No13 Contemporary
Tid: 15:00 – 22:00
Sted: No13 Contemporary 
- Hans Jacob Nilsens gate 13
Passer for: ALLE
www.no13contemporary.blogspot.no

450 MINUTTER 
MED SALMER
Konsert
Arrangør: Fredrikstad kirkelige fellesråd
Tid: 16:30
Sted: Rådhustrappen
Passer for: ALLE
www.kirkemusikkfredrikstad.no
for detaljert program
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Flesketorget forvandles til en livlig arena med et fullspekket aktivitets-
program med og for byens unge. Her vil det finnes noe for alle; enten du 
ivrer etter action, er klar for en kveld med konserter og DJs, har lyst til å 
sjekke ut biblioteksloungen, eller vil oppleve og diskutere gaming, kunst 
og idrett med gamle og nye venner. 

Få med deg skateshow, flashmob, dans og konserter med bl.a Kulturskolens 
elever, og Ung Scene med lokale artister. Du kan også se frem til til en 
forestilling med samtidsdans av Østfold dansekompani og animasjonsfilm fra 
Skjeberg Folkehøgskole. Kulturetaten (St.Croix-huset, Fritid i Fredrikstad, 
Kulturskolen, Fredrikstad Kino - Fredrikstad Sci-fi Festival, Fredrikstad 
bibliotek og Virksomhet idrett) flytter ut på gata og inviterer i samarbeid 
med OBOS til en innholdsrik og sammensatt feiring.

Mer informasjon og detaljer i program på nett.

UNG KULTURNATT
Ungdomsarena
Arrangør: Alle kulturetatens virksomheter, Fredrikstad kommune
Tid: 17:00 – 22:00
Sted: Flesketorget (området utenfor Kaffebrenneriet/Chow Burgers)
Passer for: ALLE/UNGDOM
www.fredrikstad.kommune.no/ung

PROGRAM KULTURNATT 2017
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Velkommen til park-konsert! Musikkforeningen Viken presenterer et 
variert program i Kirkeparkens paviljong denne kveldstimen. Det 
tradisjonsrike janitsjarkorpset fra Gressvik byr på et flott utvalg av både 
marsjer, svisker og klassiske stykker. Bli med på en musikalsk time med 
Musikkforeningen Viken.

PARK-KONSERT 
MED MUSIKKFORENINGEN VIKEN

Konsert
Arrangør: Musikkforeningen Viken
Tid: 18:00 – 19:00
Sted: Paviljongen i Kirkeparken
Passer for: ALLE
www.mfviken.no

Hazel og Marie inviterer barn i alle aldre til lek og moro med Parkverkstedet 
i Kirkeparken. De er begge utdannet fra HiØ Akademi for Scenekunst, 
og med Parkverkstedet undersøker de tilfeldige møter med publikum. 
Her blir det eksperimenter og lek med materialer, form og bevegelse. 
Hva slags nye steder og opplevelser kan oppdages og lages sammen? 
Hvilke nye tema springer ut fra dette og hva kan vi lære om verdier vi 
ønsker mer av? (Se også s. 31 Frederikfesten)

PARKVERKSTEDET
Teater/Billedkunst
Arrangør: Hazel Barstow/
Marie Kaada Hovden
Tid: 17:00 – 20:00
Sted: Lekeplassen i Kirkeparken
Passer for: BARN

FREDAG 15. SEPTEMBER

Offisiell åpning av årets Kulturnatt ved ordfører Jon-Ivar Nygård. 
I anledning 450-årsjubileet hylles byen med blant annet The Bells av 
William Byrd (1540-1623) arrangert og fremført av klokkenist Vegar 
Sandholt fra klokketårnet i rådhuset i samspill med domkirkens klokker! 
Velkommen til offisiell åpning!

Norges eldste kulturinstitusjon, 
Det Norske Blåseensemble, hedrer 
byjubilanten g jennom verk av en 
annen 450-årsjubilant; renessanse-
mester Claudio Monteverdi. I 
tillegg spilles et verk komponist 
Giovanni Pierluigi da Palestrina 
skrev for nøyaktig 450 år siden. 
Ensemblet er forsterket av Borg 
Vokalensemble ledet av Tore Erik 
Mohn. Dansekunst i Østfold deltar 
også med profesjonelle dansere. 

Solister: Berit Nordbakken Solset 
og Marianne Beate Kielland. 
Spillende leder: Stian Aareskjold.

Billetter til konserten på Kulturnatt er 
gratis, men kan reserveres i forkant og 
hentes i luka på Fredrikstad Kino.

OFFISIELL ÅPNING
Åpningsarrangement/Konsert
Arrangør: Kulturetaten, 
Fredrikstad kommune
Tid: 17:30
Sted: Lykkebergparken
Passer for: ALLE
www.fredrikstad.kommune.no

JUBILEUMSKONSERT 

LYKKEBERG

25Fullt program på: www.fredrikstad450.no

med Monteverdi og Palestrina, 
Det Norske Blåseensemble, 
Borg Vokalensemble og solister

Konsert 
Arrangør: Det Norske Blåseensemble 
og Fredrikstad 450 år
Tid: 19:00 – 20:00
Sted: Fredrikstad domkirke
Passer for: ALLE
www.dnbe.no/konserter

LYKKEBERG
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Opplev Museets nye byutstilling. Bar 1567 består av seks unike fortellinger 
om byens innbyggere fra 1567 til vår egen tid, fortalt på en måte som 
begeistrer barn som voksne. Møt oppdageren Jens Munk, heksa Anne 
Rimer, adelsmannen John Caspar de Cicignon, handelsmannen Peter Bull, 
Madam Guldberg og FMV-arbeideren. «En historisk appetittvekker på 
Fredrikstad Museum» (Fredriksstad Blad). (Se også s. 28 Frederikfesten)

BAR 1567
Utstilling
Arrangør: Fredrikstad Museum
Tid: 12:00 – 21:00
Sted: Tøihuset
Passer for: ALLE
www.ostfoldmuseene.no

Gjennom Den kulturelle skolesekken i samarbeid med Østfold kunst-
senter, har flere av Fredrikstads 6. klassinger våren 2017 laget kunstneriske 
trykk med motiv fra byen vår. En dag på grafisk verksted med veiledning 
av billedkunstner Hege Liseth har resultert i 185 flotte verk som stilles ut 
på Fredrikstad Museum. Elevene har jobbet med den grafiske dyptrykks-
teknikken koldnålsradering, hvor de har laget tegninger i zinkplater ved 
å risse spor med en koldnål. (Se også s. 28 Frederikfesten)

MITT FREDRIKSTAD 
– TRYKK! 
Elevutstilling
Den kulturelle skolesekken Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad kommune/Østfold 
kunstsenter/Fredrikstad Museum
Tid: 12:00 – 21:00
Sted: Fredrikstad Museum, Tøihuset
Passer for: ALLE

FREDAG 15. SEPTEMBER

www.ostfold-kunstsenter.no 
www.ostfoldmuseene.no

Alle byens tre etablerte barnetatre samles under Sceneteppe for å avholde 
en unik teateropplevelse i Lykkebergparken. To timer med musikk, fart 
og spenning markerer bredden og gleden med teater for og med barn og 
ungdom. Det vises utdrag fra Olsenbanden Jr. på Sirkus, Kong Frederiks 
tidsmaskin og Den Lille Havfuen. Som publikummer vil du i tillegg kunne 
bestille sanger fra en meny, og få en flott egen live-opptreden der du sitter. 
Ta med pledd og piknik-kurv!

TEATERPIKNIK
Teater
Arrangør: Fredrikstad Barne- og Ungdoms-
teater/Fredrikstadungane/Vindeleka
Tid: 18:00 – 20:00
Sted: Lykkebergparken
Passer for: ALLE
fbut.no & vindeleka.no 
fredrikstadungane.no

Kunstner og møbeltapetserer Aina Hartmann fra Oslo har reist rundt til 
kommuner i Norge og trykket kumlokk. Det er noe eget med disse lokkene 
som vi går over - de bærer på historie og kunnskap – og dette ønsker 
Hartmann å trekke frem. På kulturnatten trykker hun i tre omganger, som 
en forlengelse av arbeidet. Kom og vær vitne til et eventyrlig kunst-stunt.

TRYKKING AV 
KUMLOKK
Kunst
Arrangør: Aina Hartmann
Tid: 18:00, 19:00 og 20:00
Sted: Utenfor rådhuset
Passer for: ALLE
www.ainahartmann.no
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Kom og opplev Norges største modelljernbaneutstilling! Gamlebyen 
Modelljernbanesenter har etablert seg som en av de største attraksjonene 
i Fredrikstad, og åpner dørene gratis for publikum under Kulturnatt. 
Oppdag tog og skinnegang i et stort landskap som skildrer bymiljø, landlige 
omgivelser og storslagne naturdioramaer som fyller 400 kvm. Bebyggelse, 
biler, folk og dyr, alt i skala 1:87! (Se også s. 29 Frederikfesten)

ÅPENT MODELL-
JERNBANESENTER
Museum
Arrangør: Gamlebyen Modelljernbanesenter
Tid: 11:00 – 20:00
Sted: Gamlebyen Modelljernbanesenter
Passer for: ALLE
www.gbmj.no

Under Kulturnatt og byens 450-års jubileum feirer Det gamle Raadhus 
sine 250 år med jubileumsutstillingen Gullalderen i nordisk kunst med blant 
annet originalarbeider av Chr. Skredsvig, Th. Kittelsen, Anders Zorn, Carl 
Larsson, Peder Ilsted, Michael Ancher m.fl. I sidebygningen - den gamle 
stallen til Raadhuset – viser Gyllensten og Stahl egne malerier. Her kan du 
også oppleve byens gamle g jeldsfengsel. (Se også s. 28 Frederikfesten)

GULLALDEREN I 
NORDISK KUNST
Salgsutstilling
Arrangør: Atelier Gyllensten & Stahl
Tid: 18:00 – 23:00
Sted: Det gamle Raadhus 
- Kirkegaten 27, ved Kongens torv
Passer for: ALLE
www.elisabethgyllensten.no
www.geirstahl.no

FREDAG 15. SEPTEMBER
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Skip o hoi! Sett sjøben, din 
landkrabbe! På bryggekanten, 
langs rekka til den sjarmerende 
seilskuta Anna Minde samler 
Studium Actoris fra Fredrikstad 
og Compagnia Cajka fra Sardinia 
til en fest av en forestilling. La 
deg rive med av humoristiske og 
tragiske historier, sang, musikk og 
stormfull dramatikk som knytter 
seg til de store blå hav. 

BLÅ! EN RAMSALT 
KULTURNATT-
FORESTILLING
Teater
Arrangør: Studium Actoris 
og Compagnia Cajka
Tid: 21:30 – 22:10
Sted: Kongens brygge med
skuta Anna Minde
Passer for: UNGDOM OG VOKSNE
Språk: norsk, engelsk og italiensk
www.studiumactoris.no
www.teatridimare.com

En danseforestilling om å være i en skapende prosess og om behovet for å 
fortelle om det som ikke har ord. Med Hanne M. Knutsen - dansekunstner 
spesialisert i å blande uttrykkene flamenco og samtidsdans. Regi av Kjersti 
Elvik kjent fra Snøfall - en av norges mest profilerte skuespillere med 25-års 
erfaring som profesjonell utøver, aktiv instruktør de siste 5 årene. Åpen kafé.

DISTRIKTSDANSEREN
- en flamenco-monolog

Dans
Arrangør: Hanne M. Knutsen
Tid: 18:30 – 19:25
Sted: Gamlebyen Kulturhus
Passer for: ALLE
www.hmkscene.no/sceniske-produksjoner

Fullt program på: www.fredrikstad450.no

Etter forestillingen inviteres det 
til kunstnersamtale og servering 
av tradisjonell fiskesuppe fra 
Sardinia på Teglhuset (se s. 34).

30

Monologen Lille-Lene med Kari Jenseg er en av forestillingene som er valgt 
ut til markeringen av reformasjonsjubileet. Kirketeatrets produksjon i regi 
av Thor Rummelhoff er historien om å bli tatt hånd om når en har falt og 
ikke makter å reise seg, om en gud som tenker annerledes enn menneskene. 
Stykket berører utstøtte menneskers kamp mot autoriteter, ansvar for eget 
liv, oppbrudd, tro, framtidshåp og kjærlighet. Urpremiere 9. september.

Fri entré – billetter på sms 412 51 870 og ved inngangen.

LILLE-LENE 
- En fortelling om nåde

Teater
Arrangør: Kirketeatret Fredrikstad/
Kirkerådet
Tid: 19:00 – 20:00
Sted: Østre Fredrikstad kirke
Passer for: UNGDOM OG VOKSNE
www.kirken.no/nb-NO/reformasjon-2017/
forestillinger-om-nade

til FREDERIK dreier rundt hovedbegivenhetene i livet til kongene 
Christian III og Frederik II - henholdsvis møtet og livslang kontakt med
Martin Luther i Worms og den nordiske sjuårskrigen. Stykket av Thor 
Rummelhoff starter som en komedie, men ender opp i dypt alvor som 
kretser om menneskenes etiske ansvar. Overfor enhver omstendighet står 
mennesket til ansvar og kan ikke g jemme seg i mengden eller bak autoritet-
ers utsagn. Med Kai Helge Hansen, David Dutheil og Sofie Grahn.
Urpremiere 9. september.

TIL FREDERIK
Teater
Arrangør: Caféteateret i Fredrikstad/
Fredrikstad kirkelige fellesråd
Tid: 18:00 – 18:30
Sted: Utenfor Østre Fredrikstad kirke
Passer for: UNGDOM OG VOKSNE
facebook.com/cafeteatretfredrikstad
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Caféteatret ønsker å være et litterært så vel som scenisk pusterom for 
alle som setter pris på det dramatiske teater. Teaterlegende og nobelpris-
vinner i litteratur Harold Pinter (1930 – 2008) ser i dette stykket av Thor 
Rummelhoff tilbake på livet mens han forbereder nobeltalen: evakuering i 
barndommen, utrygghet som jødisk gutt, militærnekting, kvinner, teater, 
suksesser, sykdom - og bevissthet om sammenhengen mellom kunst, 
sannhet og politikk… og erotikk. Regi av Rummelhoff/Korsgaard.

JEG ER HAROLD 
PINTER
Teater
Arrangør: Caféteatret i Fredrikstad
Tid: 20:00 – 21:00
Sted: Teglhuset – Kirkegaten 31
Passer for: VOKSNE
facebook.com/cafeteatretfredrikstad

Bli med på byvandring med Fredrikstads anerkjente historiker og arkivar 
Trond Svandal g jennom Gamlebyen. Hva er historie og hva er oppspinn? 
Trond tar deg med til byens “jugærbenker” og forteller kjente og ukjente 
historier fra byen vår. Underveis møter du sladrehanker som forteller 
historien slik du aldri har hørt den før.

JUGÆRBENKEN 
GJENNOM 450 ÅR 
- En vandring i Fredrikstads historie

Historisk vandring
Arrangør: Fredrikstad Museum
Tid: 18:00 og 20:00 (varighet ca. en time)
Sted: Oppmøte Fredrikstad museum, 
Tøihuset, vis a vis kirken
Passer for: ALLE
www.ostfoldmuseene.no/avdelingene/
fredrikstad-museum

Fullt program på: www.fredrikstad450.no

PROGRAM KULTURNATT 2017
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Malere tilknyttet Atelier Gyllensten 
& Stahl, samt andre inbudte malere, 
tegnere og illustratører fra distriktet 
viser øyeblikk fra Fredrikstads 
450-årige historie uttrykt g jennom 
egne bilder og bok.
(Se også s. 28 Frederikfesten)

Vokalgruppen VOX er en vokalgruppe for jenter i alderen 24 år og 
oppover, med et sammensatt og variert repertoar. Under Kulturnatt 
stemmer jentene i med kvalitetsmusikk i lun atmosfære på Mormors Café 
i Gamlebyen. Kom og opplev en fin intimkonsert. VOX vil også opptre 
ulike steder utendørs i Gamlebyen i løpet av kvelden.

ØYEBLIKK 
GJENNOM 450 ÅR
Salgsutstilling
Arrangør: Atelier Gyllensten & Stahl
Tid: 18:00 – 21:00
Sted: Tøihuset, Bombardersalen
Passer for: ALLE
www.elisabethgyllensten.no 
www.geirstahl.no

VOKALGRUPPEN 
VOX
Konsert
Arrangør: Vokalgruppen VOX, 
Mormors Café
Tid: 17:30 og 19:00
Sted: Mormors Café
Passer for: ALLE
facebook.com/vokalgruppenvox
www.mormorscafe.com

FREDAG 15. SEPTEMBER
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Fredrikstad Kino og Bakgaardsfilm viser den populære filmen Lange flate 
ballær - av byens egen stjerneregissør Harald Zwart - med sine mange lokale 
referanser. Det blir en lun og munter atmosfære på plassen utenfor 
Artillerigården i det mørket senker seg, der alle har med egen stol og 
eventuelt pledd. Det blir selvfølgelig salg av popkorn og drikke.

LANGE FLATE BALLÆR
Utendørskino
Tittel: Lange flate ballær
Arrangør: Fredrikstad Kino og 
Bakgaardsfilm
Tid: 21.30 (Varighet: 1 t og 45 min.)
Sted: Utenfor Artillerigården (ved geitene)
Passer for: 11-ÅRS ALDERSGRENSE
www.fredrikstadkino.no

MEAN MOTION 
RESONANCE 
Inspirert av Vasilij Kandinskijs 
fargemusikalske malerier skapes 
forestillingen MEAN MOTION 
RESONANCE med billedkunstneren 
Hanne Åmli, musikerne Frode Barth 
(gitar), Trygve Seim (saksofon) og 
André Fjørtoft (perkusjon) samt 7 
profesjonelle dansere i en installasjon 
bestående av 2 tonn blanke ark. 
Installasjonen står åpen dagen etter 
(lørdag 16. sept) så man kan komme 
og bidra til verket - maling og pensler 
står klar til bruk for store og små! 
Musikken som ble skapt dagen før 
blir spilt mens du maler eller danser.

Dans/Musikk/Billedkunst
Arrangør: Mean Motion Resonance/
Dansekunst i Østfold/UiO 
- Institutt for musikkvitenskap.
Tid: 20:30 – 21:15
Sted: Bakgården til Torvgaten 61-62, 
«Den hemmelige hagen»
Passer for: ALLE
www.dansiostfold.no

Fullt program på: www.fredrikstad450.no

Kulturhuset Qulthus i Gamlebyen feirer Kulturnatt med morsomme 
og lærerike tilbud for barn i Edvard Munch-avdelingen. Munch brettspill 
i bordversjon, collage-verksted med Munchs barnemotiver, Skrik 
sprellemann og Munch selfie-automat!

Det tradisjonelle smed-verkstedet Luna Smed holder åpen smie og 
demonstrerer gamle håndtverkstradisjoner under Kulturnatt. Kom og 
se smeden jobbe med en levende flamme som gir produktene et glimt 
av antikkens glans. (Se også s. 31 Frederikfesten)

FAMILIEVERKSTEDER 
I QULTHUS
Diverse
Arrangør: Kulturhuset Qulthus
Tid: 17:00 – 20:00
Sted: Kulturhuset Qulthus, Smedjegaten 
88 (rett ved den store parkeringsplassen 
nord i Gamlebyen)
Passer for: ALLE
www.qulthus.com

ÅPENT VERKSTED 
HOS LUNA SMED
Åpent verksted
Arrangør: Filip Michalik
Tid: 12:00 – 22:00
Sted: Luna Smed Verksted, 
Kirkegaten 29A
Passer for: ALLE
www.lunasmed.no
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Studium Actoris’ kulturutvekslingsprosjekt Den kulturelle motorvei, åpnet 
i 2013 en ny «veibane» som kobler Fredrikstad med byen Cagliari i Sardinia 
(Italia). Siden da Studium Actoris og Compagnia Cakja fra Sardinia utvekslet 
flere teateroppsetninger og faglige seminarer både i Fredrikstad og Cagliari. 
I anledning byens 450 årsjubileum, vil de to ensemblene samtale om 
prosjektets opprinnelse, dele anekdoter og målsetninger.

DEN KULTURELLE 
MOTORVEI:
TEATRIDIMARE 
- TEATER PÅ HAVET
Kunstnersamtale
Arrangør: Studium Actoris/
Compagnia Cajka
Tid: Ca. 22:30 (varighet ca. 20 min)
Sted: Teglhuset – Kirkegaten 31
Passer for: UNGDOM OG VOKSNE
Språk: norsk og engelsk
www.studiumactoris.no

Publikum vil få servert en klassisk 
italiensk fiskesuppe.

Fullt program på: www.fredrikstad450.no
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Tre melodiøse damer fra Fredrikstad Ukulele Band opptrer med 
harmonisk sang, ukulele, tin whistle og rytmeinstrumenter. Bli g jerne med 
på notene under allsang! Gruppen ledes av Holly Gruendyke, kunstlærer 
og gledesspreder fra California, som holder kurs og øving for både ferske 
og erfarne artister hver mandag kveld på Café Magenta. På byferga blir det 
musikk, sang og moro for alle aldre!

Finn stolper, registrer funnene dine og vinn premier! Fredrikstad Skiklubb 
presenterer stolpejakten for hele byen - et landsomfattende prosjekt som 
g jennomføres i mange byer i Norge. Det er laget et eget kart over de 40 
stolpene i Fredrikstad, fordelt over forskjellige vanskelighetsgrader. Disse 
registreres enten på papir, nett eller i mobil-app. Hver stolpe du registrerer 
fungerer som lodd i trekningen av fine premier. Kartet finnes som fysisk 
kartmappe (gratis ved Servicetorget, Turistkontoret og byfergene) og 
elektronisk integrert i appen. 

STOLPEJAKT I 
FREDRIKSTAD
Vandring/Tur
Arrangør: Fredrikstad Skiklubb
Tid: Valgfritt
Sted: Sentrum, Bjørndalen, 
Isegran, Gamlebyen
Passer for: ALLE
www.stolpejakten.no

FREDRIKSTAD 
UKULELE BAND 
PÅ BYFERGA
Konsert
Arrangør: Holly Gruendyke
Tid: 15:00 – 17:00
Sted: Byferga Gamlebyen - Gressvik
Passer for: ALLE
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Slik har du aldri sett fredrikstadmarka tidligere!
Ta del i en spektakulær og unik vandring i Fredrikstadmarka etter mørkets 
frembrudd med en lyd- og lysinstallasjon av den verdenskjente musikeren 
Nils Petter Molvær og kurator Beate Schüler. Installasjonen har vært vist 
i Düsseldorf i Tyskland, og Ekebergparken i Oslo. Nå kommer den på 
besøk til Fredrikstad i anledning byens jubileum. Det blir gruppevandringer 
g jennom skogen på omtrent 1 time i den ca. 2 km lange løypa, på skogsstier 
i ulendt terreng. Oppmøte ved FIF-huset.

LUCID DREAM
Kunstvandring i skogen
Arrangør: Fredrikstad 450år/
Østfold kulturutvikling/
LUCID DREAM
Tid: Første vandring fra 21:00
Sted: Fredrikstadmarka, Bjørndalen
Passer for: ALLE
www.luciddream.no
Billetter er gratis, men kan reserveres i 
forkant og hentes i luka på Fredrikstad 
Kino. Første vandring starter 21:00. 
Deretter puljevis. Parkering ved 
Stjernehallen, for mer informasjon 
se program på nett.

Prosjektet er et samarbeid mellom Østfold 
kulturutvikling, Fredrikstad 450 år, 
Kulturnatt Fredrikstad. FIF og Fredrikstad 
speiderråd bidrar med g jennomføring. 
Prosjektet er også støttet av Fredrikstad 
Energi, Sparebankstiftelsen Østfold og 
Akershus, og Kulturrådet - som en del av
Kulturhusnettverk Østfold Musikkserie. 

Vises også tirsdag 12., onsdag 
13. og torsdag 14. september.

PROGRAM KULTURNATT 2017
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Frist 1. mai 2016

Seksjon Virksomhet Prosjekt/tiltak  Vedtak 

KMB Fredrikstad kino Produksjon av jubileumsbok i anledning kinoens eget 100 års 
jubileum. 

 kr 20 000,00 

HOV Friskliv og mestring Team bosetting og integrering: fortell-for-meg prosjekt.  kr 20 000,00

HOV Friskliv og mestring Psykisk helse og rusmestring: «Mestringskoret»  
- en musikalsk møteplass for mennesker med utfordringer 
innen rus og/eller psykisk helse

 kr 20 000,00

KMB Geomatikk og KMB 
stab

Tilg jengeligg jøre historisk materiale til publikum g jennom 
digital kartløsning. 

 kr 70 000,00

TD Park, vei, vann, avløp 
(park)

Gressmaleri på Blomstertorvet - Nattfiolen.  kr 10 000,00*

TD Park, vei, vann, avløp 
(park)

Gratulasjonsbukett på Bjølstadjordet  kr 25 000,00

Vedlegg C 
Vedtak jubileumstilskudd til interne virksomheter i Fredrikstad

Frist 1. oktober 2016

Seksjon Virksomhet Prosjekt/tiltak  Vedtak 

UO Barnehageetaten Jubileumsrettede tiltak for Verdens Miljødag, juletreprosjekt, 
fotoprosjekt og egen bursdagslåt for barna

kr 88 000,00

HOV Etat Omsorgssentre, 
Aktiv Omsorg

Prosjekt som inkluderer alle eldresentrene, der de eldres  
historier skal nedskrives, og bildeutstilling produseres. Det skal 
også lage forestilling, der de eldre deltar. Prosjektet er i samar-
beid med forfatter og Glemmen vgs.

kr 66 000,00

KMB Fritid i Fredrikstad Magasinproduksjon for og av ungdommene i anledning Gress-
vik fritidsklubb sitt eget jubileum og byjubileet 

kr 15 000,00

UO Kråkerøy ungdoms-
skole

To prosjekter: åpen dag/foreldredag for 9. trinn med  
jubileumsfokus og fotoutstilling der to store grupper på skolen 
skal fotografere hverandre i tidsperioder rundtomkring, som 
slektning fra en annen tid.

kr 11 000,00

KMB Miljøavdelingen Skilting og kåring av en jubileumseik - et tre som antas være 
450 år

kr 20 000,00
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Frist 1. februar 2017

Seksjon Virksomhet Prosjekt/tiltak  Vedtak 

HOV Fellestjenester Seniormesse i kongstenhallen i samarbeid med +Huset okto-
ber 2017. Tema er "Seniorer som ressurser i fremtiden".

kr 20 000,00

HOV Friskliv og mestring Videreføring og utvikling av tiltaket "Mestringskoret". kr 10 000,00

HOV Dagsenter Produsere bartevoks og leppepomade med historisk vri 
sammen med brukerne

kr 8 000,00

KMB Fredrikstad bibliotek Gratis konsert for barn i aulaen 04.03.17 med mål om å for-
midle hvordan aulaen har blitt brukt. Medvirkende er Marian-
ne Krogness og Karoline G. Herlofsen

kr 8 000,00

KMB Bærekraftig  
samfunnsutvikling

Jubileumsfokus på Verdens miljødag kr 15 000,00

KMB Miljø og landbruk Mosegraffiti med jubileumstema kr 15 000,00

KMB St. Croix huset Barneaktiviteter og egen jubileumsfest for barn på St. 
Croix-huset 9. september

k 10 000,00

TD Virksomhet park Biomangfold i biblioteksparken med insektshotell kr 15 000,00

UO Ambjørnrød  
barnehage

Kunstprosjekt med profesjonell kunstner og utstilling kr 10 000,00

UO Borge skole Forestilling om «Slaget ved Borge kirke». kr 10 000,00

UO Borge ungdomsskole Premier til skrivekonkurranse på dialekt kr 6 000,00

UO Cicignon skole Ny fane til skolen som jubilerer med 150 år og kostymer til 
17.mai-toget

kr 15 000,00

UO FRIS Ny fane til 17.mai-toget kr 15 000,00

UO Gressvik  
Ungdomsskole

Kostymer og rekvisitter til jubileumsprosjekt kr 10 000,00

UO Haugeåsen  
ungdomsskole

Historieprosjekt og åpen dag på skolen kr 10 000,00

UO Kråkerøy  
ungdomsskole

Ekstra midler til åpen dag/foreldredag for 9. trinn med jubile-
umsfokus og fotoutstilling der to store grupper på skolen skal 
fotografere hverandre i tidsperioder rundtomkring, som slekt-
ning fra en annen tid.

kr 8 000,00

UO Kvernhuset  
ungdomsskole

Utstyr og kostymer til 17.mai-toget kr 10 000,00

UO Manstad skole Åpen dag, forestilling, 17. mai-toget  og historisk dag på skolen kr 10 000,00

UO Nøkleby skole Forestilling om den jubilerende byen av Jens Olav Simensen kr 10 000,00

UO Torsnes skole Sette opp lokalhistorisk sangspill kr 10 000,00

UO Trara skole Flere jubileumsaktiviteter g jennom året kr 10 000,00
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Frist 1. mai 2017

Seksjon Virksomhet Prosjekt/tiltak  Vedtak 

UO Barnehageetaten Prosjekt juletre i byhallen nov/des.2017. Barna i barnehagen 
pynter med historisk julepynt.

kr 6 000,00

HOV Etat Omsorgssentre, 
Aktiv Omsorg

Fremføring av monologer og sang på sykehjem med artist Al-
exander Hermansen, som forlengelse av tidligere prosjekt.

kr 10 000,00

HOV Friskliv og mestring - 
avd. bo og aktivitet

Kunstprosjekt med utstilling på jubileumsdagene i september. 
Prosjektet er for brukere i rehabilitering.

kr 8 000,00

UO Gudeberg skole Gjennomføre 17. mai med innslag i jubileumstoget kr 5 000,00

UO Hurrød skole Festkveld på skolen i anledning Fredrikstad 450 år og Hurrød 
skole 50 år 28.09.17

kr 10 000,00

UO Kjølberg skole Jubileumsforestilling av tradisjonell oppsetning av "I Blådress 
og blålere» av Klaus Hagerup på Kjølberg skole.

kr 10 000,00

KMB Kulturskolen Oppsetning av egen forestilling: "Fredrikstad de neste 450 år". kr 25 000,00

UO Nylende skole Storyline og Deep Learning-prosjekt samt 17. mai og  
sommerfest

kr 8 000,00

UO Rød skole Åpen skole i mars og innslag i 17.mai-toget kr 8 000,00

UO Årum skole Deltagelse i 17.mai- toget i byen og egen jubileumsforestilling 
på skolen høsten 2017

kr 10 000,00
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Søker Prosjekttittel Vedtak

Frist 1. oktober 2015   

Christian-Andreas Berg Tradisjonshåndverk i Gamlebyen  kr 10 000,00 

Dag Solheim /  
Ole Duenes

Forprosjekt: Winter Games 2017  kr 25 000,00 

Desirée Ulvestad-Gran-
dahl

Forprosjekt: forestillingen Tivolihaven  kr 30 000,00 

Erik Fiksdal Røger Pop-up kunstutstilling juni 2016 "Søkelys"  kr 5 000,00*

Fredriksstad Blad 450 folk i Fredrikstad  kr 50 000,00 

Haltone ved Bjørn  
Halstensen

Historisk spill på Elingård  kr 20 000,00 

International Creativity 
Workshop Tutka-Gwodzd

Tverrfaglig prosjekt: «Barna i Økoland»  kr 40 000,00 

International Creativity 
Workshop Tutka-Gwodzd

Prosjekt: «Jazz for Fredrikstad»  kr 30 000,00 

Jens O. Simensen og  
Alexander Hermansen

Fredrikstadhistorien på 45 minutter  kr 20 000,00 

Kulturværste Musikal om Hans Nielsen Hauge  kr 20 000,00 

Kystforlaget Scanning og publisering av håndtegnede kart  kr 20 000,00 

Plus skolen Forprosjekt: Formidling av håndverksfag på historisk arena  kr 15 000,00* 

Pål Nielsen Forprosjekt: musikal på dialekt inspirert av My Fair Lady  kr 15 000,00 

Rulleski Grand Prix Rulleski Grand Prix 2016  kr 75 000,00*

STEG TO AS ved Knut  
Egeland

Fredrikstad Triatlon 2016  kr 50 000,00 

Stiftelsen Amathea avd. 
Østfold

Multicultura 2016. Multikulturelt arrangement.  kr 50 000,00 

Stiftelsen Tordenskiold 
ved Kyrre Sæther

Forprosjekt: Planlegge 300 års jubileum for Tordenskiold 8-9 juli 
2016

 kr 10 000,00 

Svenn Poppe Bokutgivelse: Boken om Fredrikstads gatenavn  kr 40 000,00 

Tove Iren Becker Marked anno 1700 i Gamlebyen 28. mai 2016  kr 40 000,00 

Østfold Music  
Productions

Forprosjekt: Jubileumskonsert på Fredrikstad Stadion  
12. september 2017

 kr 20 000,00* 

Østfoldmuseene,  
Fredrikstad museum

Utstillingsoppgradering og nye utstillinger 2016  kr 30 000,00 

Vedlegg D - Vedtak Jubileumstilskudd til aktører i Fredrikstad
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Søker Prosjekttittel Vedtak

Frist 1. februar 2016   

Bitsandpiece ved arrangør 
Eva-Lotta Sandberg

Opplevelsesbasert julekalender i Fredrikstad desember 2016  kr 5 000,00 *

Corentin JMP Leven Forprosjekt: Kunstprosjekt om Bendik Riis, research,  
performance og utstilling

 kr 15 000,00 

Foreningen Gamle  
Fredrikstad

Historisk foredrag om kong Frederik II 01.09.16 i  
Dunkejongården med Poul Grinder-Hansen

 kr 10 000,00 

Fredrikstad Janitsjarskole Utvikling av skolekorpsene med korpsmusikk under  
Kulturnatt 2016

 kr 5 000,00 

FredrikstadUngane  
barne- og ungdomsteater

Forprosjekt: utvikle et eget stykke i anledning byens  
jubileum og FredrikstadUngane 10 år

 kr 15 000,00 

Gamlebyopplevelser AS Oppsetning av byoperetten i mindre skala 2016, med sikte på stør-
re forestilling i 2017

 kr 40 000,00 

Kong Frederik 4.  
Tambourafdeling av 1704

Forprosjekt: Historisk Marsj fra Sarpsborg til Fredrikstad 09.09.17  kr 5 000,00 

Kulturværste AS Forprosjekt: Videre planlegging av musikalen om Hans  
Nielsen Hauge

 kr 10 000,00 

Manstad skolekorps Konsert 13.11.16 med fokus på musikk de siste 450 år  kr 10 000,00 

Rudi Skotheim Jensen Forestillingen "Elven og Havet" 16.09.16  kr 40 000,00 

Sørens! ved Talina Hansen Forprosjekt: historiekunnskap i Annolandsbyen  
- mot en større forestilling i 2017. 

 kr 25 000,00 

Tindlund forlag as Bokprosjekt: "Gamlebyen, Fredrikstads mor"  kr 30 000,00 

Tweeds Kulturfest  
- forening

Forprosjekt: Fredrikstad Tweed Run – sykkelarrangement  kr 8 000,00 

Vanntroa AS Konsert 10.09.16 med Gardens veterankorps og drill.  kr 35 000,00 

Vinterjazzfestivalen Markering av neste års byjubileum  kr  10 000,00 

Vokalensemblet Cantare Fremføring av bestillingsverk med utgangspunkt i folketoner fra 
Østfold på Litteraturhuset 22.09.16

 kr 15 000,00 

Vokaloktetten  
KorLUREN

"Møteplass 2017": felleskulturell møteplass over to dager septem-
ber 2017

 kr 40 000,00 

Østfold Musikkråd Forestilling/kabaret på Najaden. "Blåmyra" med fokus på Fredrik-
stad som sjømannsby 09.09.16

 kr 10 000,00 
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Søker Prosjekttittel Vedtak

Frist 1. mai 2016   

Borg bispedømme Workshop Egil Hovland salmer - fremføre sangene på nye måter. 
Med mål om konsertprogram i 2017 inkl. Kulturnatt

 kr 15 000,00 

Desirée Ulvestad- 
Grandahl

Forestillingen Tivolihaven på Blå Grotte mai 2017, som del av  
Blå Grottes eget jubileum og presentasjon av lokal kulturhistorie. 

 kr 80 000,00 

Fredrikstad Bryteklubb 
Atlas

NM senior i bryting i mai 2017  kr 50 000,00 

Fredrikstad  
Næringsforening

Filmproduksjon med formål å presentere handelens historie.  kr 50 000,00 

Horn of Africa Youth Prosjekt om det somaliske miljøet i Fredrikstad g jennom tidene. 
Prosjektet skal resultere i konferanse åpen for publikum. 

 kr 10 000,00* 

Kirketeatret Fredrikstad Forestillingen "Åpne dører" Fredrikstad september 2017 som del 
av byjubileet og reformasjonsjubileet 

 kr 15 000,00 

Kong Frederik IVs  
tambourafdeling av 1704

Historisk marsj fra Sarpsborg til Fredrikstad i september 2017  kr 80 000,00 

Kongelig Norsk  
Seilforening

VM 8mR på Hankø 10.-20 august 2017 i forbindelse med Hans 
Majestet Kongens 80 års dag

 kr 80 000,00 

Kulturværste AS Gjennomføring av musikalen om Hans Nielsen Hauge august 2017  kr  
100 000,00 

Stjernen Hockey  
Fredrikstad Elite

Winter Classic Fredrikstad med utendørs hockeykamp mellom 
Stjernen og Sparta samt aktiviteter g jennom flere dager på  
isanlegg på Fredrikstad stadion januar 2017. 

 kr 80 000,00 

Østfoldmuseene  
- Fredrikstad Museum

Ny byhistorisk utstilling i anledning byens jubileum.  kr 100 
000,00 
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Søker Prosjekttittel Vedtak

Frist 1. november 2016   

Borge musikkorps Konsert 29. oktober 2017 i Blå Grotte. Komponister fra Fredrik-
stad og musikken de har skrevet for korps hylles. Bestillingsverk i 
anledning byjubileet urfremføres, skrevet av Torstein Aagaard-Nil-
sen.  Medvirkende er blant annet solist på eufonium, Hans Andre-
as Kjølberg, som kommer fra Kjølberg.

kr 10 000,00                                          

Corentin JPM Leven Teaterforestilling: «Bendik Riis: Autopsy of the myth». Gjennom 
ulike metoder har kunstnerne samlet inn befolkningens inntrykk 
og betraktninger om kunstneren Bendik Riis. Søkerne ønsker å 
g jenopplive kunstnerens tilstedeværelse fra ulike perspektiver 
sammen med lokalsamfunnet. Blå Grotte i september 2017.

 kr 30 000,00                                  

Desiree Ulvestad  
Grandahl

Forestillingen "Tivolihaven- en hardt arbeidene musikalkomedie" 
og fotoutstilling. Blå Grotte 1.-14. mai 2017. 

 kr 30 000,00 

FMV Perc Festivalen «Kammerfest i Østfold» i 2017 ønsker å legge til  
rette for to prosjekter rettet mot jubileet, som supplement det or-
dinære festivalprogrammet.  
1) Produsere slagverkfanfare til åpningsseremonien med profesjo-
nelle slagverkere 
2) «Flashmob» med klarinettister fra hele Østlandet. Festivalens 
festivalprofil og kunsteriske rådgiver, klarinettisten Emil Jonason, 
vil under festivalens avslutningsdag 28.mai 2017 framføre et styk-
ke i offentlig byrom sammen med klarinettistene.

 kr 20 000,00

Forzato Historisk spel/forestilling med fokus på byens grunnleggelse og 
forflyttingen fra Sarpsborg. Spelet er tenkt g jennomføres  
12. august 2017 på Isegran. Involverte er Anniken Paulsen, Brit 
Lossius og Erling Pedersen, Unni Mathiesen, Egil Syversen og Ann 
Jorid Pedersen. 

 kr 50 000,00*

Fredrikstad Janitsjarskole 
og Regionkorps Øst 
(RØST)

Konsert 17. september i Østre Fredrikstad kirke, som del av  
Frederikfesten 2017. 

 kr 10 000,00 

Fredrikstad kirkelige  
fellesråd

Byjubileumsrettede aktiviteter som del av reformasjonsjubileet  kr 40 000,00

FredrikstadUngane Manus og musikkproduksjon til ny forestilling som skal spilles jan/
feb 2017. Stykket er skrevet for anledningen av Alexander Her-
mansen og omhandler en reise i tid. 

 kr 20 000,00 

Gamlebyen festivaldrift 
AS

Jubileumskonsertutendørs på Tollbodplassen 09.09.17 med  
lokale artister 

 kr 40 000,00 

Gamlebyen  
modelljernbanesenter

Fullføring av Gamlebymodell til utstilling  kr 25 000,00                              

Gamlebyopplevelser AS Jubileumsoppsetning av forestillingen "Byoperetten - det hendte i 
den Gamle by" september 2017

 kr 50 000,00                                           

Holmen  
Pensjonistforening

Jubileumsarrangement for eldre (både medlemmer og andre) med 
taler, bespisning og underholdning av høy kvalitet. 

 kr 5 000,00   
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Hydrogenfabrikken as Retrospektiv utstilling med fokus på Fredrikstads kunstner Her-
man Hebler. Perioden for utstillingen vil være fra: 18.11.2017 tom 
03.12.2017

 kr 50 000,00

Kong Frederik IVs  
Tambourafdeling af 1704

Arrangementet «Kongen kommer» mai 2017  kr 30 000,00 

Merete Meyer Nyttårskonsert i Bibliotekets aula januar 2017  kr 10 000,00

Norske TweedSyklisters 
forening

Fredrikstad Tweed Run september 2017  kr 50 000,00 

Storycamp Filmproduksjon: "min Mamma"  kr 30 000,00*

Studium Actoris Prosjektet: «Bygg din by»  kr 30 000,00* 

Ungt Entreprenørskap Innovasjonscamp med jubileumstema på skoler  kr 30 000,00 

Vanntroa AS Foredragsserie 450 år på 450 min  kr 15 000,00
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Frist 1. februar 2017   

Søker Prosjekt  Forslag vedtak 

Ann Jorid Pedersen Historisk-maritim filmfest på Najaden med visning av  
dokumentarfilmer og foredrag

 kr 10 000,00 

Borg Bispedømme Vise Egil Hovlands bredde som komponist og verdensborger på 
Hydrogenfabrikken med multikunstneren Ole Hamre

 kr 15 000,00

Borg Bispedømme Grenseløs og berikende middag i historiske bispegården for fol-
ket. Biskopen vil i samarbeid med Fredrikstad internasjonale skole 
FRIS arrangere en middag med mangfold og inkludering som 
tema. Anses som en pilot med mulighet for å g jøre flere ganger 
med mangfold og inkludering som tema. Anses som en pilot med 
mulighet for å g jøre flere ganger. 

 kr 10 000,00* 

Borg domkor Fremføring av Sergej Rakhmaninovs korverk "Vesper" under 
Månefestivalen i Gamlebyen. Borg domkor ønsker å bidra i  
Fredrikstads 450-årsfeiring ved å bryte ned etablerte grenser ved 
å invitere byens rockemiljø inn til å oppleve en konsert i annet 
miljø og annen sjanger.

 kr 8 000,00

Borgedagene 2017 Egen utstilling som del av de tradisjonelle Borgedagene (15.-17. 
juni). Utstilling med foto, g jenstander og informasjon om  
Sellebakk rundt år 1900, og teaterforestilling.

 kr 5 000,00

Eva-Lotta Sandberg,  
bitsandpeace

Byens julekalender - En julekalender med ”lukeåpning” hver dag 
kl 18.00 på Stortorvet. Søkeren ønsker å bygge en kube, pyntet 
som en gigantisk pakke, med dører som kan slåes opp. Hver dag får 
byens innbyggere en opplevelse av kulturell og kreativ art.

 kr 40 
000,00*

Farmann frisør Bokproduksjon: frisørfaget g jennom tidene med oversikt over ar-
beidet i frisørfaget i byen

 kr 20 000,00

Forzato Historisk spel: «1567 - Byen brenner»  kr 40 
000,00* 

Fredrikstad  
Filatelistforening

Regional frimerkeutstilling 16.06.2017 på Blå Grotte for å  
promotere Fredrikstad og stille ut nye frimerker

 kr 15 000,00 

Fredrikstad historielag Utdeling av tidsskriftet "Ferjeporten" gratis til deltakere under his-
torisk marsj 9. september

 kr 3 000,00 

Fredrikstad kirkelige  
fellesråd

Flere prosjekter som feirer både reformasjonsjubileet og  
byjubileet. 1) Salmer i 450 2) Et langbord i verden  
3) Jazzgudstjeneste 4) Arctanders g jestebud  
5) Hammer’n og kjerka

 kr 50 000,00

Fredrikstad Musikkråd Marathonkonsert 14.-15. september 2017   kr 10 000,00 

Fredrikstadskribentene Bokproduksjon: "Fredrikstad forteller" med flere lokale  
forfattere, skribenter, malere og illustratører bidrar til en bok 
som på en annerledes måte skal vise til byens historie, g jennom 
historiefortelling. 

 kr 40 000,00 

Gamlebyen festivaldrift 
AS

Jubileumsprosjekt under Månefestivalens sideprogram "Green side 
of the moon". Prosjektet skal ha fremtidsperspektiv, miljø og bære-
krafig fokus med fokus på Fredrikstad 500 år. 

 kr 30 000,00
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Gamlebyopplevelser as Gjennomføring av «Byoperetten "Det hendte i den Gamle by"  kr 30 000,00

Hans Nielsen Hauge  
videregående skole AS

Teknologiskole for barn (9.-11 år) etter skoletid med 3D-printing, 
littleBits, 3Dpenner, Strawbees, lager raketter og vindmøller. I 
samarbeid med Teknologiskolen (ved Norges Miljø og Bioviten-
skaplige Universitet), ungdomsbedriften Evengo 

 kr 10 000,00 

International Creativity 
Workshop AS

De polske filmdager i Fredrikstad 2017 14-30 oktober 2017 med 
verksteder som tar for seg historie, kultur og natur, møte mellom 
norske og polske artister og fagpersoner i bransjen, åpningskonsert, 
filmvisninger og utstilling

 kr 15 000,00 

Jørn Enger Bokproduksjon: om teaterbyen Fredrikstad  kr 40 000,00 

Karivold Film Filmproduksjon: formidling av historien om ulike karakteristiske 
personligheter i byen (for eksempel kulturkjerringa,  
fotballspælleren, værstekællenm, gründeren)

 kr 50 000,00                                

Klassiske Toner Klassiske konserter med barn og ungdom under  
Mozartfestival 22.-23. april 2017

 kr 8 000,00 

Kong Fredrik IV  
Tambourafdeling af 1704

Større satsning på det tradisjonelle historiske spillet  
"Kongen Kommer" 2017

 kr 20 000,00 

KorLUREN MØTEPLASS 2017: interkulturelt arrangement 9. september 2017  kr 40 000,00 

Mannskoret Skiold Jubileumskonsert Fredrikstad Bibliotek 06.04.17  kr 5 000,00

Per Magnus Barlaug/ 
Corentin Leven

Teaterforestilling om Bendik Riis under Fredrikstads 450 års  
jubileum på Blå Grotte i september 2017.

 kr 28 000,00

Risikoret Arrangering av sanger fra byoperetten som skal fremføres under 
Kulturnatt og den historiske marsjen i regi av Tambourafdelingen

 kr 10 000,00

Rune Østhagen Dokumentere og formidle Fredrikstads musikkhistorie i ved å lage 
en oversikt over alle band og medlemmer i Fredrikstad fra 1980 til 
2017. 

 kr 40 000,00

Sellebakk  
lokalsamfunnsutvalg

Arrangere gammeldags torghandel med historiske innslag fra årene 
rundt 1900 som bidrag til den historiske marsjen 9. september

 kr 15 000,00 

Skeiv Ungdom Østfold Fargerik dag i Fredrikstad - fokus på mangfold i byen. Dette skal 
være en positiv dag for alle, og man skal kunne delta på noe denne 
dagen uansett seksuell legning, etnisk bakgrunn, kjønn, alder eller 
funksjonsnivå. Blant annet mangfoldsparade, arrangementer for 
barn og unge, debatt/innlegg rettet mot ett LHBT-miljø.

 kr 35 000,00*

Stiftelsen Amathea Multicultura Fredrikstad 2017 - i samarbeid med Barnas  
verdensdager 19.-20. mai. Forestilling på scene og servering av  
mat fra alle verdens hjørner. 

 kr 35 000,00

Strikkefestivalen Prosjekt og aktiviteter med mål om å øke forståelse og interesse 
for flere slags håndverk, særlig for barn og unge. 22.-24. septem-
ber 2017

 kr 20 000,00

Vanntroa AS Konsert med Kongelig Norske Marines Musikkorps m/solister i 
Østre Fredrikstad kirke 10.09.17

 kr 20 000,00 

Vokalensemblet Koda Alle tiders kvinner 8. mars. Forestillingen vil være en historisk reise 
der vi henter fram kvinneskikkelser fra Fredrikstads 450 årige 
historie. Vi møter kvinneskikkelser fra alle samfunnslag og hører 
deres historier, bundet sammen med musikk og sang.

 kr 10 000,00

Torp Idrætsforening VM i sandbryting 2017  kr 20 000,00 
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Frist 1. mai 2017   

Søker Prosjekt  Forslag vedtak 

A!Choir Komposisjon av en Fredrikstad-medley som vil bli brukt under  
musikkrådets maratonkonsert i Bibliotekets aula 14.- 15.  
september og egen jubileumskonsert på Magenta 21. oktober

kr 5 000,00

Andrea Rønsen og  
Unni Anita Skauen

Illustrert barnebok "Natta, Fredrikstad" kr 20 000,00

AOF Østfold  
Daghøyskolen

Trykk av postkort- og bildeserien #MittFredrikstad kr 8 000,00

Barnas Malekunstsenter Visuelt kunstprosjekt for godt voksne og pensjonister i forbindelse 
med byjubileet med tittel "Ut i min hage". 

kr 15 000,00

Bibbi Børresen Kunstprosjekt som visualiserer Fredrikstad betydning i det globale 
arbeidet med å ivareta korallrev

kr 10 000,00

Christine Møklegaard Fremføring av verket "Hryn" av Karsten Brustad, for to  
fløytelærere og to amatørgrupper i bibliotekets aula 25. mai  
(åpning av Kammerfest i Østfold) og under Kulturnatt Fredrikstad 
15. september

kr 8 000,00

Dansekunst i Østfold MEAN MOTION RESONANCE, gratis utendørs forestilling  
15. september med kunst og teknologi som utføres av dansere, 
musikere og kunstner

kr 35 000,00

Elva Forlag Bokutgivelse: "Fra Fredrikstad til Gamlebyen". kr 18 000,00

Filip Michalik Produksjon av minneplate for å markere byens jubileum ved Luna 
Smed i Gamlebyen. 

kr 9 000,00

Fredrikstad  
Pensjonistakademi

Underholdning til Fredrikstad Pensjonistakademis jubileumstreff 
24. august

kr 5 000,00

Fredrikstad  
Schackselskap

Sjakkturnering i Lisleby samfunnshus 16.09.17 med mål om å  
trekke folk til Fredrikstad. 

kr 5 000,00

Fredrikstad skiklubb Stolpejakt - aktivitetsløype i Fredrikstad kr 40 000,00

Knut Møller Jensen Reng jøring og fotografering av eldre gravstenene på Glemmen 
kirkegård. 

kr 10 000,00

Laterna Magica,  
Paul Roestad

Filmproduksjon: dokumentarfilm om Fredrikstad basert på  
arkivmateriale. 

kr 44 000,00

Marked Anno 1700 Historisk marked fra 1700 tallet avholdes i Gamlebyen  
(Tøihussalen) 09. september 2017

kr 20 000,00

Minemagasinet AS Gjeninnføre Dragefestival på Isegran 05.08.17 med dragebygging, 
underholdning og konkurranser. 

kr 35 000,00*

Ord i Grenseland Historiske seminarer, debatter og foredrag med lokalt fokus under 
Ord i Grenseland 2017

kr 30 000,00

Playground Productions Etablering av program/aktiviteter (PUNKT) der teater og kultur 
brukes til integrering. 

kr 24 000,00

Polska Spoeczna Szkoa 
Sobotnia i Fredrikstad

Presentasjon av polsk kultur, dans og mat 10.09.17 kr 5 000,00



124

Sceneteppe AS Felles prosjekt for alle barneteaterne under Kulturnatt 2017 med 
innslag i Lykkebergparken

kr 7 000,00

Østfold flerkulturell ung-
domsorganisasjon

Konferanse og arrangement som viser Fredrikstad og Somalia side 
om side. 

kr 7 500,00

Østfoldmuseene - Fred-
rikstad museum

Gratis kulturtilbud/byvandring 15. september med fokus på forsta-
dens historie og betydning. 

kr 12 000,00

Østfold Botaniske 
forening

Botanikk og korsang på Litteraturhuset kr 10 000,00

* Prosjektene ble endret, flyttet eller avlyst
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www.winterclassic.no#fredrikstad450          www.fredrikstad450.no

ANETTE AUGDAHL

JokR

MARIA MOHN

MORTEN GJERLØW LARSEN

TROND GUDEVOLD

ÅGE STEN NILSEN

ALEXANDER HERMANSEN

BYJUBILEETS OFFISIELLE ÅPNINGSSEREMONI 
I SAMARBEID MED WINTER CLASSIC 

FREDRIKSTAD PÅ ISEN
20. JANUAR 2017

#fredrikstad450          www.fredrikstad450.no
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KJÆRE ALLE SAMMEN, 

Velkommen til den offisielle åpningen av Fredrikstads 450 års jubileum og 
Fredrikstad Winter Classic. Gjennom jubileumsåret vil det være mange 
anledninger til å bli kjent med byen vår på nye måter. Historien skal frem i lyset, 
dagens Fredrikstad skal settes på kartet, og vi skal bruke dette til å se fremover. 

Det du får oppleve her i kveld, på islagt Fredrikstad stadion, representer noe av 
det som er viktig vår bys feiring. Byens befolkning involveres som deltakere, 
artister, medarrangører og publikum. Det er over 500 aktører i sving i kveld, 
og sammen med påfølgende Winter Classic, der det blant annet vil være 
ungdomscup, skate-in kino, åpen bane for publikum og curling, blir det en 
verdig og fantastisk start på jubileumsåret 2017

Bli med på feiringen, året g jennom!

Med ønske om et godt jubileumsår 
Ordfører Jon-Ivar Nygård

Prosjektleder for Fredrikstad 450 år: 
Irene Østbø

Prosjektleder Winter Classic: 
Sverre Chr. Jarild

FREDRIKSTAD PÅ ISEN

Kunstnerisk leder: 
Silje Louise Waters

Prosjektleder åpningsseremonien: 
Jon-Erik Bergh

Koreograf: 
Ellen Røhr-Staff

Musikalsk ansvarlig: 
Ole-Henrik Mohn Pettersen

Koransvarlig: 
Renate Gjerløw Larsen

Husband: 
Livin’ Jazz Orchestra

Kostymeleveranse: 
Talina Hansen Skogseth/
Kulturskolen i Fredrikstad

Musikalske arrangementer: 
Christian Lamøy Stahr/
Espen Christoffersen

Projeksjon/videoavvikling: 
Showfabrikken AS

Videoproduksjon: 
007 Nygård - Febersyn AS
Fredrikstad 450 år teaser -  
Lucky View  
Bilder vist under låten «UNDER 
GLOMMAS MUNNING» Trine 
Sirnes © Fredrikstad 450 år og 
Febersyn AS

Lyd, lys og scene: 
LM Artist AS / Bright

Konferansier: 
Alexander Hermansen

SLAGVERKFANFARE «O S» (Rune Halvorsen)
Rune Halvorsen og Terje Viken

GAMES ON ICE (Robert Wells)
Prosesjon

WINTER CLASSIC/HJERTE FOR EGEN BY 
(Christian Lamøy Stahr/Silje Louise Waters)
William Torgauten, Alexander Hermansen, Maria Mohn, Trond Gudevold, Morten 
Gjerløw Larsen, JokR, Anette Augdahl, Åge Sten Nilsen, Falco, Stjernens A-lag, 
kor og Livin’ Jazz Orchestra

JAMES BOND THEME (Monty Norman)
Kunstløpere, Abaris Aerial Theather, Jon-Ivar Nygård og 
Livin’ Jazz Orchestra

FILM: 007 NYGÅRD
Manus: Silje Louise Waters
Produksjon: Febersyn AS, ved Sindre Stigsson T, Marius Iversen 
og James Armstrong
Medvirkende: Jon-Ivar Nygård, Silje Louise Waters, 

SKYFALL (Adele/Paul Epworth)
Anette Augdahl, kor, Livin’ Jazz Orchestra og kunstløper Lise Ramberg

ORDFØRERENS JUBILEUMSTALE 
Ordfører Jon Ivar Nygård

HURRA FOR BYEN – BARNAS JUBILEUMSLÅT 
(Svein Gundersen/ Elisabeth Torp, Jeanette Johansen og Nina Huth)
150 femåringer fra byens barnehager

FILM: TEASER FREDRIKSTAD 450 ÅR
Produksjon: Lucky View

PROGRAM
 FREDRIKSTAD PÅ ISEN

PROGRAM ÅPNINGSSEREMONIEN

Vedlegg E - Program Åpningsseremonien 
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JUBILEUMSSHOWET – FREDRIKSTAD 450 ÅR 
DET NØTTÆRNTE I SÆRP (Alexander Hermansen)
FredrikstadUngane, Alexander Hermansen og Livin’ Jazz Orchestra

MYE ER SKJEDD (Christian Lamøy Stahr/Silje Louise Waters)
Alexander Hermansen, Maria Mohn, kunstløpere, kor og Livin’ Jazz Orchestra

FREDRIKSTADS FREMTID (Christian Lamøy Stahr/Silje Louise Waters)
Alexander Hermansen, Maria Mohn, kunstløpere, kulturskolen i Fredrikstad, 
Absence Crew, kor og Livin’ Jazz Orchestra

CRY ME A RIVER (Arthur Hamilton)
Renate Gjerløw Larsen, kunstløpere og Livin’ Jazz Orchestra

MAN IN THE MIRROR (Michael Jackson/Glen Ballard/Siedah Garrett)
Morten Gjerløw Larsen, kor, Livin’ Jazz Orchestra og kunstløper Martine Bergh

STARS (Claude-Michel Schönberg/Herbert Kretzmer)
Trond Gudevold og Livin’ Jazz Orchestra

PROGRAM
 FREDRIKSTAD PÅ ISEN

SAMMEN MED MEG (JokR)
JokR, Torstein Sletner og hockeyspillere

FLAGGET TIL TOPPS (JokR)
JokR, Torstein Sletner, Absence Crew og kor

ANTHEM (Benny Andersson/Bjørn Ulvaeus/Tim Rice)
Morten Gjerløw Larsen, kor og Livin’ Jazz Orchestra

DEFYING GRAVITY (Stephen Schwartz)
Maria Mohn, kunstløpere, kulturskolen i Fredrikstad, Abaris Aerial Theather og 
Livin’ Jazz Orchestra

BOHEMIAN RHAPSODY (Freddie Mercury/Queen)
Åge Sten Nilsen, kor og Livin’ Jazz Orchestra

BYEN VED GLOMMAS MUNNING  
(Christian Lamøy Stahr/Silje Louise Waters)
Alexander Hermansen, Morten Gjerløw Larsen, kor og Livin’ Jazz Orchestra

IN MY DREAMS (Trond Holter/Wig Wam)
Åge Sten Nilsen, Trond Gudevold, Maria Mohn, Alexander Hermansen, Morten 
Gjerløw Larsen, Anette Augdahl, JokR, Torstein Sletner, William Torgauten, 
kunstløpere, kulturskolen i Fredrikstad, Abaris Aerial Theather, kor og 
Livin’ Jazz Orchestra

KONSERT MED SECRET GARDEN
Musikere og crew: 
Rolf Løvland, Fionnuala Sherry, Cathrine Iversen, Espen Grjotheim, 
Roar Brostrøm, Bjørn Ole Rach, Rolf Kristensen, Per Elias Drabløs, 
Ottar Nessje, Trond Dybfest, Espen Andersen, Dag Stephen Solberg. 
Kunstløpere: Amime Storrød, Lise Ramberg, Adele Holberg, 
Elisabeth Derås-de Jong, Kaja Andersen

PROGRAM
 FREDRIKSTAD PÅ ISEN

ANDRE MEDVIRKENDE: 

Fredrikstad kunstløpklubb
Thomas Kristian Andersen, Kaja Andersen, 
June Bergh, Martine Bergh, Idunn Bjørnøy, 
Vår Buerstad, Storm Buerstad, Zara Carlsson, 
Elisabeth Derås-de Jong, Silje Duong, Celine 
Duong, Angelika Grismanova, Ida-Sofie  
Hansen, Daniela Garcia Hauge, Adele  
Holberg, Nanna Seline Fredriksen Lyche , 
Maja Kristin Fredriksen Lyche, Mira Emilie 
Løvdal, Ada Aurora Josefine Moe, Lise 
Ramberg, Thea Isabell Spro Kristoffersen, 
Amine Storrød, Rikke Bøe, Juliane Åsberg, 
Maja Christin Fredriksen Lycke, Mathilde 
Thon-Norbom, Hannah Victoria Andersen, 
Tuva Telle, Medelen Fredriksen Lycke, Celine 
Duong, Melodie Gudbrandsen, Scarlet  
Hansen, Agnes Johansen-Svenneby

Elever ved Kulturskolen i Fredrikstad:
Alexandra Emily Myhre, Aleksandra Strapuc, 
Linnéa Grootle Odenbratt, Maria Misvær 
Ekseth,Selja Dehli-Curc, Tuva Westgaard 
Berglund, Eva Carina Løken, Jenny Martinsen 
Opsahl, Nora Løvdal Gamnes, Sara Eline 
Jacobsen, Selma Holmquist, Urd Elinsdatter 
Svennevig

Abaris Aerial Theater: 
Elena Leucht, Hur Niyaz, Ida Schei, Miriam 
V. Magnussen, Ylva Walsøe, Tina Schei og 
Ronald Bleken

Absence Crew: 
Daniel Grindeland og Halvard Haldorsen

Livin’ Jazz Orchestra
Kapellmester Ole-Henrik Mohn Pettersen
Saxofon: Stian Rekvin, Ole-Andreas Børsting 
og Trond Jonassen
Trompet: Jon Petter Gonzales Lindberg  
og Kenneth Angeland
Trombone: Andreas Pettersen og 
Lars Magnus Andersen
Piano: Torgeir Koppang
Gitar: Andreas Berg
Bass: Daniel Løset Kristiansen
Trommer: Jon Ragnar Slensvik
Arrangement: Christian Stahr og  
Espen Christoffersen

Andre: 
Kor under ledelse av Renate Gjerløw Larsen, 
FredrikstadUngane, Stjernens A-lag, 
flere av Stjernens U-lag, femåringer fra 
byens barnehage , Kong Frederik IVs 
Tambourafdeling af 1704 og ordfører og 
styreleder for byjubileumskomiteen 
Jon-Ivar Nygård

Stor takk til:
Alle de frivillige som bidrar til å realisere 
«Fredrikstad på Isen»
Værste AS for støtte

#fredrikstad450          www.fredrikstad450.no
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1567 2017

KULTUR OG IDRETT FORENT 
I FREDRIKSTAD

Kjære publikum. 

Prosessen frem mot det dere får se i dag, 
har vært spennende og krevende. Så mange 
mennesker i sving på en og samme tid krever 
mye koordinering, og neimen skal det ikke 
være et eneste spor etter oss i morgen tidlig 
når det er klart for hockeykamper heller. 

Med dette showet har vi klart å forene kultur 
og idrett på en helt ny måte i fredrikstad-
sammenheng, og vi kan ikke konkludere med 
annet enn at idrett er kultur og kultur er 
idrett. Vi hører sammen, og alle ønsker vi det 
samme: Lage underholdning for noen som 
skal komme og se på. Enten det innebærer å 
skyte en puck i målet, fremføre en monolog, 
spille et klassisk musikkstykke eller ta en 
piruett på isen: Vi skaper noe, og nå har vi 
klart å skape noe helt unikt sammen 
– la oss kalle det en underholdningssymbiose.

På vegne av de kunstnerisk ansvarlige; vår 
koreograf Ellen, kapellmester Ole-Henrik 
og kordirigent Renate, vil jeg si et stort, 
rungende takk til alle som har bidratt til 
å lage ”Fredrikstad på isen” 
– både medvirkende og publikum. 

Bånd knyttes sammen i vennskap, som dere 
vil høre at vi synger her i kveld. 

God fornøyelse! 

Silje Louise Waters
Kunstnerisk leder «Fredrikstad på isen»»

For program for resten av Winter Classic 
21.-29. januar se www.winterclassic.no. 
Ungdomscup, curling, åpen bane, skate 
in kino og mye mer!

PROGRAM ÅPNINGSSEREMONIEN
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Dato Hva Arrangør Informasjon 

31.DES. 
2016

Nyttårsløpet 2016 Fredriksstad blad 
og Fredrikstad  
skiklubb

Det tradisjonelle nyttårsløpet arrangeres i Fredrikstad sentrum 
hvert år. Siden byen gikk fra ordinært år til jubileumsår holdt 
ordfører Jon-Ivar Nygård nyttårstale i forkant av løpet og Tam-
bourafdelingen ble leid inn av Fredrikstad 450 år for å spille opp 
til start. Scenen ble dekorert i jubileets farger og profil. Deltakere 
på løpet: 673. 

07.JAN Frederikprisen 2016 Fredrikstad  
kommune,  
Fredriksstad Blad, 
Scandic City,  
Torvbyen,  
Installatøren,  
Syng med vårs  
prisen og Obos  

3 timers show som hvert år hyller byens kultur og idrettslivet i 
byen med flere spennende innslag på scenen. Åtte priser og 
stipend ble delt ut, og idretten hedret mesterskapsvinnere fra 
2016. Prisene var; Frederikprisen, Fredrikstad kommunes 
Idrettsstipend, Fredrikstad kommunes Kulturstipend, Idretts- 
prisen, Publikumsprisen, Årets Utmerkelse, Årets Ildsjel og Kong 
Frederiks hederspris. Byjubileet hadde flere innslag på scenen for 
å vise til jublieumsaktivitetene som skulle skje i 2017. Rapportert 
antall publikum i salen: ca 275. 

08.JAN Nyttårskonsert med 
Merete Meyer og 
g jester i Bibliotekets 
aula

Merete Meyer Tre sangere, en pianist og en stryketrio presenterte en klassisk 
musikalsk start på jubileumsåret i Bibliotekets aula. Merete 
Meyer hadde med seg Trond Gudevold og Mathias Gillebo. Klaus 
Hagerup var konferansier. Estimert antall publikummere: ca. 300  

20.JAN Fredrikstad 450 år 
og Winter Classics 
åpningsseremoni 
"Fredrikstad på Isen"

Stjernen Hockey 
i samarbeid med 
Fredrikstad 450 år

Lokale artister, kulturaktører og idrettslag gikk hånd i hånd og 
gav publikum utendørs åpningsshow på islagt Fredrikstad stadi-
on. Showet varte i cirka 2 timer og avsluttet med konsert med 
Secret Garden. I tillegg opptredde flere andre artister, deriblant 
Åge Sten Nilsen, Anette Augdahl, JokR, Maria Mohn, Morten 
Gjerløw Larsen, Trond Gudevold, Livin' Jazz Orchestra, nysirkus-
gruppen Abaris Areal Theater og FredrikstadUngane barneteater. 
Det var også dansenummer både på is og scene ved dansere fra 
kulturskolen i Fredrikstad og Fredrikstad kunstløp. Alexander 
Hermansen var konferansier. Rapporterte publikumstall var ca. 
2500, det var ca 500 involverte deltakere og 5400 så showet på 
Fredriksstad Blads livestreaming. 

21.-29. 
JAN

Winter Classic Stjernen Hockey Winter Classic foregikk 21.-29 januar på Fredrikstad stadion 
med GET-ligakamp mellom Stjernen og Sparta, curling, egen 
ungdomsturnering, skate-in kino, åpen skøytebane og mye mer. 
Rapportert publikumstall var ca. 23500 (hvorav 12556 på 
Winter Classic kampen)

01.FEB Lansering av 
historisk kartportal 
på nett

Geomatikk- 
avdelingen i 
Fredrikstad 
kommune og 
Fredrikstad 450 år

Historiske bilder, kart og postkort ble digitalisert og georeferert 
inn i kartportal på nett. Det gav alle i Fredrikstad muligheten for 
å se hvordan byen har utviklet seg og g jør historisk materiale lett 
tilg jengelig. Lansering ble g jort med eget foredrag på det midler-
tidige bylaboratoriet i Nygaardsgata. Estimert antall publikum på 
lanseringsdag var ca. 70. Det rapporteres om solid antall brukere 
av kartløsning per måned.  

Vedlegg F - Åpne arrangementer jubileumsåret 2017
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13.MAI Glommaløpet Fredrikstad idretts-
forening og Sarps-
borg Idrettslag

Løp fra Sarpsborg til Fredrikstad i jubileumsåret! Tradisjonelt årlig 
løp med både stafettlag, mosjonsløp og eget barneløp. Jubileet 
stilte med eget stafettlag/folkelag. 

17.MAI Grunnlovsfeiring 17. mai komitéen 
og Fredrikstad 
450 år 

Alle barna deltok i historisk tidslinje i barnetogene. Tidsperioder 
på ca 14 år hver ble tildelt de ulike skolene sammen med tips fra 
historiker. Skolene skapte skulpturer, plakater og installasjoner 
og kledde seg i kostymer. De ble satt i rekkefølge og viste dermed 
byens historie g jennom levende tidslinje. Egne strykemerker ble 
produsert til russen. Estimert antall mennesker i byen ca 
30 000. 

19.-20.
MAI

Multicultura Fredrik-
stad 2017

Stiftelsen Amathea Multikulturelt arrangement med forestilling på scene og servering 
av mat fra alle verdens hjørner. Samarbeid med Barnas verdens-
dager og g jennomført ved K60.  Estimert antall publikum ca. 
1000. 

27.MAI Byvanding med Svein 
Skahjem, Cicignons 
inskripsjoner

Fredrikstad 
historielag

Fredrikstad historielags bidrag inn i større historisk foredragsserie 
med ca 50 oppmøtte publikummere. 

27.MAI Arrangementet 
"1704! Kongen 
kommer" i 
Gamlebyen

Kong Frederik IV`s 
Tambourafdelingen 
af 1704

Et tradisjonelt gate- og teaterspill der arrangørene g jenskaper 
kongens ankomst til Fredrikstad sammen med andre militær-
historiske foreninger, teatergrupper, dansere, håndverkere og 
sivilister. Større satsning på innhold og opplevelser for publikum i 
jubileumsåret. 

25.-28. 
MAI

Kammerfest i 
Østfold

Festival of Music 
for Winds & 
Percussion 

Tradisjonell Kammermusikkfestival som satser spesielt på 
musikk for blåsere og slagverkere og jobber for å formidle 
musikk på uvante arenaer med g jester av internasjonalt format. 
For festivalen i 2017 ble enkelte av aktivitetene spisset for 
byens jubileum. Disse aktivitetene har mottatt tilskudd fra 
jubileumstilskuddsordningen. 

07.JUN Verdens miljødag Fredrikstad 
kommune

Verdens miljødag som i jubileumsåret fokuserte på byens 
fremtid og byens jubileum. Markering med og av barnehagebarn i 
kommunen med ca. 600 deltakere. 

14.JUN Foredrag om 
Fredrikstad - byen 
i Europa med Arne 
Bugge Amundsen på 
Kongsten fort

Fredrikstad 
museum

Del av foredragsserien "Byen vår", som var Fredrikstad museums 
bidrag inn i større historisk foredragsserie i samarbeid med flere 
aktører og Fredrikstad 450 år. 

15.-17.
JUNI

Borgedagene Borgedagene Egen utstilling som del av de tradisjonelle Borgedagene. 
Utstillingen inkluderte fotografier, g jenstander og informasjon 
om Sellebakk rundt år 1900, og teaterforestilling. 

16.JUN FREFIL 2017 Fredrikstad 
filatelistforening

Tre dagers stor frimerkeutstilling på Blå Grotte med klubbens og 
postens lansering av jubileumsfrimerker. Rapportert besøksantall: 
ca 600

18.JUN Vandring med Svein 
Skahjem langs kir-
kestien

Den norske kirke 
ved Fellesrådets 
jubileumskomite og 
Gamle Glemmen 
menighetsråd

Kirkelige fellesråds bidrag inn i større historisk foredragsserie. 
Rapportert publikumstall: ca 75
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29. JUN 
- 03. 
JUL

Glommafestivalen Glommafestivalen Fredrikstad 450 år samarbeidet med Glommafestivalen om 
enkelte innholdsposter som del av festivalprogrammet. 
"Årets jubileumspappbåt" ble kåret og det ble arrangert gratis 
barneaktivitet: "Kong Frederiks Teaterbursdag" i samarbeid med 
FredrikstaUngane barne- og ungdomsteater. 

23.JUN Åpning av ny byhis-
torisk utstilling "Bar 
1567" på Fredrikstad 
museum

Østfoldmuseet 
avd. Fredrikstad 
museum. 

Ny byhistorisk utstilling ble åpnet i anledning jubileet med ny-
tenkende barkonsept og formidling g jennom visuelle elementer 
og prosjektering. Rapportert publikumstall fra juni - desember: 
6500 (ekskludert publikummerne på kakefesten de arrangerte 
12. september som del av Frederikfesten)

01.JUL NM i sandbryting Torp Idrætsforening Norgesmesterskap sandbryting for senior, U18 og aldersbestemt 
begge kjønn.

9.-11 JUL Nordisk Seilas Fredrikstad 
kommune 

Nordisk seilas er en vennskapelig kappseilas mellom tradisjonelt 
riggede fartøy. Regattaen startet i Aalborg og gikk videre til 
Varberg og Fredrikstad.  

19.JUL Sommerkonsert: 
"Vesper på Månen"

Borg Domkor Borg domkor fremførte Sergej Rakhmaninovs korverk "Vesper" 
under Månefestivalen i Gamlebyen. Konserten ble avholdt i 
Østre Fredrikstad kirke og byens rockemiljø ble invitert inn til 
å oppleve en konsert i annet miljø og annen sjanger. Rapportert 
publikumsantall: 280

21.-23. 
JUL

Green Side of the 
Moon

Gamlebyen 
festivaldrift AS

Jubileumsprosjekt under Månefestivalens sideprogram "Green 
side of the moon". Prosjektet hadde fremtidsperspektiv, miljø og 
bærekrafig fokus. "Fredrikstad 500 år". 

02.AUG Kåseri og malekurs 
for seniorer

Barnas 
malekunstsenter

Barnas malekunstsenter arrangerte kåseri, foredrag og malekurs 
over to dager, der Fredrikstad var i fokus.  

FRA 15. 
AUG

Stolpejakten Fredrikstad 
skiklubb

50 stolper plassert i sentrum, nordre Kråkerøy, Isegran, 
Bjørndalen og Gamlebyen i perioden 15.august til 15.desember.  
Det har vært mulig å nå flesteparten av stolpene med rullestol. 
1558 registrerte deltakere hvorav 210 besøkte alle 50 stolpene. 

17.-25. 
AUG

Musikalen om Hans 
Nielsen Hauge

Kulturværste AS Musikalen tok for seg historien om Hans Nielsen Hauge og 
hans virke, og ble spilt på utendørs scene på Tøihusplassen i 
Gamlebyen. Det ble spilt 6 forestillinger i perioden. Musikalen 
mottok tilskudd fra jubileumstilkuddsordningen. Rapportert 
antall publikummere var 3250. 

17.AUG Foredrag: i forkant 
av premieren på 
musikalen om Hans 
Nielsen Hauge

Fredrikstad kirke/
Reformasjons-
jubileet

Kirkens bidrag inn i historisk foredragsserie med totalt 29 
foredrag. Rapportert antall publikum ca. 50.

19.AUG Idrettsfesten 450 Ladies Tour of 
Norway, Steg 2 
AS, Kongelig Norsk 
Seilforening, 
Fredrikstad 
bueskytterklubb, 
Fredrikstad 450 
år og virkesomhet 
Idrett i Fredrikstad 
kommune. 

Fire store idrettsarrangementer (Ladies Tour of Norway, 
Jackon Fredrikstad Triatlon, VM i seiling og NM i bueskyting) 
ble g jennomført på en og samme tid. Arrangementene ble 
samordnet med felles publikumsarena og felles markedsføring. 
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27.AUG Vandring og  
foredrag: md Svein 
Skahjem til Tune- 
skipet - foredrag om 
vikingtiden i Rolvsøy

Fredrikstad 
historielag

Fredrikstad historielag bidrag inn i historisk foredragsserie med 
totalt 29 foredrag

31.AUG Foredrag: "om by-
operetten" ved Jørn 
Enger på Tøihuset

Fredrikstad 
museum

Fredrikstad museum bidrag inn i historisk foredragsserie med 
totalt 29 foredrag

02.SEP Tweed Run  
Fredrikstad 

Tweed Run Norway Over 100 syklister deltok i Norges første Tweed Run arrange-
ment. Lavtersel sykkeldag og arrangementet inkluderte også 
tepauser, og ble avsluttet med konsety. Alle deltakende var kledd 
i tweed. 

03.SEP Vandring: Svein  
Skahjem på  
Glemmen kirkegård

Den Norske Kirke 
ved Fellesrådets 
jubileumskomite og 
Glemmen 
menighetsråd

Den Norske kirkes bidrag inn i historisk foredragsserie med totalt 
29 foredrag. Rapportert publikumstall ca 30. 

06.SEP Foredrag: 450 år på 
450 minutter del 1 
Sarpsborg blir 
Fredrikstad

Vanntroa Vanntroas bidrag inn i historisk foredragsserie med totalt 
29 foredrag

9. SEP-
1.OKT

Utstilling: "How fra-
gile we are…Koraller 
og porselen"

Bibbi Børresen og 
Fredrikstad 
kunstforening

Utstilling som baserte seg på Bibbi Børresens porselensarbeider 
som forestiller koraller. 

7.-17. 
SEP

Frederikfesten 2017 
og Kulturnatt 
Fredrikstad

Fredrikstad 450 år 
i samarbeid med 
en rekke 
kulturaktører og 
arrangører i byen

Byens offisielle hovedmarkering med flere aktiviteter i 
perioden 7.-17. september 2017. Av de som har meldt inn sine 
publikumstall kan man se at det var minst 25 000 mennesker 
som besøkte de ulike arrangementene. Se eget vedlegg for 
detaljer. 

19.SEP-
06.OKT

Utstilling: 
"Et skip blir til" 

Fredrikstad byarkiv Åpen utstilling i byhallen som baserte seg på kilder og 
fotografier fra arkivet etter Seutelvens Verksted. 

20.SEP Foredrag: 450 år på 
450 minutter del 3
"Industri og plankeby"

Vanntroa Vanntroas bidrag inn i historisk foredragsserie med totalt 
29 foredrag

20.SEP Foredrag: 
"Reformasjonens 
betydning for det 
moderne Norge" ved 
Prof. Steinar Imsen

Den norske kirke 
og Fredrikstad 
kirkeakademi

Kirkens inn i historisk foredragsserie med totalt 29 foredrag med 
ca 25 publikummere. 

21.SEP Foredrag:  
"Fredrikstad 9. april 
1940" ved Petter 
Ringen Johannesen. 

Fredrikstad 
museum

Museets bidrag inn i historisk foredragsserie med totalt 
29 foredrag

22.-24.
SEPT

Strikkefestivalen Strikkefestivalen Strikkefestival med mål om å øke forståelse og interesse for flere 
slags håndverk, med egne aktiviteter for  barn og unge. 29 kurs, 
60 deltakere på gratis strikke og heklekurs for barn og unge, 7 
foredrag, strikkecruise, gudstjeneste, 8 utstillinger, opplesning og 
hyggekveld. Rapportert besøkstall: ca. 5900. 
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27.SEP Foredrag: 450 år på 
450 minutter del 4 
"Fremtidsbyen  
Fredrikstad"

Vanntroa Vanntroas bidrag inn i historisk foredragsserie med totalt 
29 foredrag

05.OKT Foredrag: "Byjubileet 
1917" med Sten  
Walther Karlsen

Fredrikstad 
museum

Museets bidrag inn i historisk foredragsserie med totalt 
29 foredrag

14.-30.
OKT

Polske Filmdager International  
Creativity  
Workshop AS

De polske filmdager i Fredrikstad 2017 14-30 oktober 2017 med 
verksteder som tok for seg historie, kultur og natur, møte mellom 
norske og polske artister og fagpersoner i bransjen, åpnings- 
konsert, filmvisninger og utstilling.  Rapportert besøkstall: ca 690

16.OKT Foredrag:  
"Forbrytelse og Straff 
i Fredrikstad" ved 
Trond Svandal

Litteraturhuset Litteraturhusets bidrag inn i historisk foredragsserie med totalt 
29 foredrag. Rapportert publikumstall ca. 50

17.OKT Historisk vandring: 
"de tre klassiske  
frikirkene" 

Den norske kirke, 
Frikirken, Baptist-
kirken og Meto-
distkirken

Kirkens bidrag inn i historisk foredragsserie med totalt  
29 foredrag. Rapportert besøkstall ca 25

18.OKT Historisk vandring: 
"Fra Østre til St.  
Birgitta katolske 
kirke"

Den norske kirke 
og Fredrikstad kir-
keakademi

Kirkens bidrag inn i historisk foredragsserie med totalt  
29 foredrag. Rapportert besøkdtall ca 25

19.OKT Foredrag: "Østfolddi-
alekter og språk" med 
Magne Aasbrenn på  
Elingaard Herregård

Onsøy Historielag Historielagets bidrag inn i historisk foredragsserie med totalt  
29 foredrag

21.OKT Foredrag:"Lille Norge 
i Gamlebyen" med 
Petter Ringen Johan-
nesen i  
Bibliotekets aula

Fredrikstad  
bibliotek

Bibliotekets bidrag inn i historisk foredragsserie med totalt  
29 foredrag

22.OKT Egil Hovland 
-presentasjon

Borg Bispedømme Vise Egil Hovlands bredde som komponist og verdensborger på 
hydrogenfabrikken med multikunstneren Ole Hamre. 

27.OKT Historisk aften i  
Engelsviken

Onsøy Historielag Historielagets bidrag inn i historisk foredragsserie med totalt  
29 foredrag

FRA 28. 
OKT

Hermann Hebler 
utstilling

Hydrogenfabrikken Posthumt retrospektiv utstilling med over 100 verk av  
Herman Hebler på Hydrogenfabrikken.  
Rapportert publikumstall: ca. 1500

29.OKT Jubileumskonsert 
med Borge Musik-
korps og g jester på 
Blå Grotte

Borge musikkorps Høytidelig jubileumskonsert. Bestillingsverk komponert  
av Torstein Aagaard-Nilsen. 

02.NOV Foredrag "Fredrik-
stad Leser" med Bjørg 
Gjærdingen

Litteraturhuset Litteraturhusets bidrag inn i historisk foredragsserie med totalt 
29 foredrag. Utsatt til 2018. 
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23.NOV Tenning av barnas 
juletre i byhallen 

Barnehagene i 
Fredrikstad  
kommune

Tenning av barnas juletre i byhallen med egne jubileumskuler og 
dekor av barna selv. Rapportert publikumsantall: ca 700

23.NOV Åpning av julegata i 
Fredrikstad sentrum 

Sentrumsleder  
Line Jeppesen, 
Fredrikstad 
Næringsforening

Tenning av julegran og julebelysning i sentrum med aktiviteter og 
underholdning fra scene. Ella fra MGP jr sang. 

28.NOV Foredrag: "Fredrik-
stads befolkning" 
med Espen Søbye

Litteraturhuset Litteraturhusets bidrag inn i historisk foredragsserie med totalt 
29 foredrag. Rapportert publikumstall ca. 50

29.NOV Kinovisning: "Glimt 
fra Fredrikstad"

Fredrikstad kino/
Karivold Film

"Glimt fra Fredrikstad" er nyprodusert dokumentar om byen 
ved Karivold Film. Visning over flere dager på kinoen, og salg av 
dvder. Ble også kjøpt inn og gitt i gave til sykehjem og skoler.  

1.-24. 
DES

Digital julekalender : 
"Folk og Fakta" 

E6 Østfold  
medieverksted og 
Den kulturelle  
skolesekken i  
Fredrikstad  
kommune

Digital julekalender produsert av Den kulturelle skolesekken i 
samarbeid med E6 Østfold medieverksted. En ny animasjon  
laget av en 6. klassing hver dag med konkurranse publisert på  
Facebook. Animasjonene forestilte kjente historiske personer  
fra byen. 

03.DES Foredrag: "Om 
Gamle Litterære 
julehefter" ved Tom 
Brenne

Onsøy Historielag Historielagets bidrag inn i historisk foredragsserie med totalt  
29 foredrag

06.DES Foredrag:  
"Fredrikstad i  
Fremtiden 2117" med 
fremtidsforsker Erik 
Øvergård

Litteraturhuset Litteraturhusets bidrag inn i historisk foredragsserie med totalt 
29 foredrag. Rapportert publikumstall ca. 50

07.DES Åpen dag: Utstilling 
fra prosjektet "Mitt 
Fredrikstad"

AOF  
Daghøgskolen 

Fotografier og postkort ble produdert som en del av et prosjekt 
høsten 2017 i regi av AOF Daghøgskolen. Disse ble stilt ut på 
deres åpne dager 7. og 8. desember.

9. - 17. 
DES

JUL I  
GAMLEBYEN  
- Fredrikstad 
pepperkakeby

Visit Fredrikstad  
& Hvaler og 
Fredrikstad 450 år

Barnehager, skoler og privatpersoner ble invitert til å lage  
pepperkakehus til pepperkakebyen. Det ble levert 32 bidrag og 
utstillingen var åpen i helgene under "Jul i Gamlebyen" og etter 
avtale.  Arrangøren har innrapportert mellom 1500-2000  
besøkende. 

16.- 17. 
DES

JUL I  
GAMLEBYEN 
- Year of the Bear 

Visit Fredrikstad & 
Hvaler og  
Fredrikstad 450 år

3D mapping/lysshow utendørs med animasjon og 3D effekter. 
Ble kjørt i loop to-tre timer kveldstid per dag. Rapportert antall 
publikummere: ca. 1000

31.DES Nyttårsfeiring Fredrikstad 450 år Fyrverkerishow fra Isegran kl 00:00

Oversikten viser åpne arrangementer i jubileumsåret. For aktiviteter og arrangementer i regi av  
Lokalsamfunnsutvalgene finnes egen oversikt på side xx i sluttrapporten. Lukkede arrangementer på feks skoler, 
barnehager, sykehjemmene og prosjekter uten konkret g jennomføringsdato inngår ikke i oversikten.
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FREDRIKSTAD 450 ÅR
Befolkningsundersøkelse
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Form
ålet m

ed undersøkelsen 
er å kartlegge innbyggernes 
oppfatning og vurdering av 
Fredrikstad kom

m
unes 450-

årsjubileum
.

P
rosjektets visjon er 

«G
renseløst og berikende», og 

prosjektets verdier er 
engasjert, inkluderende og 
frem

tidsrettet. 

S
pørreundersøkelsen skal 

bidra m
ed data som

 skal 
benyttes for å rapportere om

 
m

åloppnåelse i prosjektet. 

U
ndersøkelsen er gjennom

ført 
m

ed bruk av telefonintervju i et 
representativt utvalg av den 
voksne del av befolkningen (15 
år +) i Fredrikstad.

D
et er gjennom

ført 801 
intervju. M

ed dette 
intervjuantallet er usikkerheten 
knyttet til resultatene på et 
akseptabelt nivå og gir et 
tilstrekkelig sikkert 
beslutningsgrunnlag for 
kom

m
unen. M

ed denne 
utvalgsstørrelsen har vi 
akseptable basestørrelser for 
sentrale undergrupper. 

R
esultatene fra undersøkelsen 

er vektet i henhold til offisiell 
statistikk for innbyggerne i 
Fredrikstad (fra S

S
B

) på 
utvalgte kjennetegn for å 
m

otvirke potensielle
utvalgsskjevheter. 

R
esultatene fra undersøkelsen 

vises grafisk i figurer. P
å alle 

spørsm
ål viser vi 

svarfordelingen for hele 
utvalget sam

let («Total»).

A
lle resultater frem

stilles i 
prosent. 

Funn for undergrupper (kjønn, 
alder, om

 det er barn i 
husstanden m

v.) om
tales i 

teksten under/ved siden av 
figuren. 

U
tvalgsundersøkelser er alltid 

beheftet m
ed feilm

arginer. 
Feilm

arginen varierer m
ed 

antall intervjuer og 
svarfordelingen på det enkelte 
spørsm

ål. S
om

 en hovedregel 
m

å resultatene på totalnivå 
tolkes innenfor feilm

arginer på 
+/-1,5-3,5 prosentpoeng. 

Feilm
arginene når m

an ser 
undergrupper, er større enn 
når m

an ser på totalutvalget 
sam

let. 

I tabellverket er signifikante 
forskjeller m

ellom
 en 

undergruppes resultat og 
totalresultatet m

arkert i 
tabellenes celler.

Prosjektinform
asjon



S
å godt som

 «alle» (93 %
) har fått m

ed seg at Fredrikstad feiret jubileum
 i 2017.

7 av 10 synes det har væ
rt m

erkbart at det har væ
rt jubileum

. O
m

trent like m
ange vet at Fredrikstad 

ble 450 år. 

K
jennskapen til jubileet er økende m

ed alder og botid. D
et er blant dem

 over 40 år, og de som
 har 

bodd m
er enn 10 år i Fredrikstad, som

 i størst grad kjenner til jubileet og har m
erket m

arkeringen.

D
et er høy grad av trivsel, stolthet og tilhørighet blant innbyggerne. 96 %

 er enig i at de trives m
ed å 

bo i Fredrikstad, og like m
ange vil anbefale andre å besøke byen. 88 %

 svarer at de er stolte av 
byen. 

O
ver halvparten (57 %

) har deltatt på m
inst ett arrangem

ent i forbindelse m
ed jubileet. Flest har 

deltatt på arrangem
enter som

 forestillinger og konserter i tillegg til m
arkeringer av høytider som

 jul, 
nyttår og 17. m

ai. D
et er flest som

 har deltatt som
 publikum

. B
lant de som

 har hjem
m

eboende barn er 
det en større andel som

 har deltatt i én eller flere jubileum
saktiviteter. 

Sam
m

endrag 

Flere enn 8 av 10 har oppfattet at de kunne delta i jubileet. 40 %
 har læ

rt noe nytt om
 byen sin 

gjennom
 jubileet.  
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R
esultater fra undersøkelsen
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H
øy grad av trivsel, stolthet og tilhørighet blant innbyggerne

H
vor enig eller uenig er du i følgende:

B
ase: A

lle (n=801), prosent (%
)

75

69 69

88 88

8 19 21

8 8

5

7 5

2 1

4

2 2

1 1

6

2 2 1 1 0

Jeg har ingen planer om
 å flytte fra Fredrikstad

Jeg er stolt av byen jeg bor i

Jeg føler tilhørighet til Fredrikstad

Jeg trives m
ed å bo i Fredrikstad

Jeg vil anbefale andre å besøke Fredrikstad

Helt enig
Delvis enig

Verken enig eller uenig
Delvis uenig

Helt uenig
Vet ikke /Kan ikke svare

A
lle utsagnene er stilt m

ed positivt fortegn, som
 vil si at høy grad av enighet tyder på positive resultater når det kom

m
er til trivsel i og tilfredshet m

ed Fredrikstad som
 

sted å bo og leve. A
ndelen som

 er enige (helt eller delvis) i utsagnene varierer fra 83 %
 til 96 %

. 
S

tørst grad av enighet er det i utsagnene at m
an trives m

ed å bo i Fredrikstad, og at m
an vil anbefale andre å flytte til byen (96 %

 er enige). 88 %
 er stolte av byen, og 

om
trent like m

ange føler tilhørighet til Fredrikstad. A
ndelene som

 er uenig er lave for alle utsagnene. 10 %
 er uenig i utsagnetom

 flytting, og har altså i noen grad planer 
om

 å flytte.

Ikke overraskende har de m
ed lengst botid i Fredrikstad (over 10 år) større andel som

 er enige i utsagnene, enn gjennom
snittet. D

et betyr at de uttrykker m
er stolthet, 

tilhørighet og trivsel enn gjennom
snittet av de spurte. D

et sam
m

e gjelder den eldste aldersgruppen, og dette henger trolig naturlig sam
m

en m
ed botid. D

et er de yngste 
som

 i størst grad har planer om
 å flytte. 



N
esten «alle» har fått m

ed seg Fredrikstads jubileum
 i 2017

H
ar du fått m

ed deg at Fredrikstad har feiret jubileum
 i 2017?

B
ase: A

lle (n=801), prosent (%
)

93%

7%

JaN
ei

E
n svæ

rt stor andel (93 %
) svarer 

bekreftende på at de vet at Fredrikstad feiret 
jubileum

 i 2017. 

K
jennskapen er noe økende m

ed økende 
alder. I den yngste aldersgruppen (15-24 år) 
svarer 84 %

 at de har fått m
ed seg jubileet, 

m
ot 91 %

 i aldersgruppen 25-39 år og 96 %
 i 

aldersgruppen 40-50 år og de over 60 år. S
å 

godt som
 «alle» over 40 år har altså fått m

ed 
seg jubileet. 



7 av 10 vet hvor gam
m

el Fredrikstad ble i 2017 

Vet du hvor gam
m

el byen ble i 2017?
B

ase: A
lle (n=801), prosent (%

)

O
m

trent 7 av 10 vet at Fredrikstad fylte 450 år i 2017.

D
røyt 20 %

 svarer at de ikke vet, m
ens 10 %

 sier et 
årstall under 450 år. 

S
tørst andel m

ed riktig svar finner vi i aldersgruppen 
40-59 år. M

inst andel m
ed riktig svar finner vi i den 

yngste aldersgruppen. 

B
lant dem

 som
 har deltatt i en eller flere aktiviteter 

knyttet til jubileet er det en større andel som
 svarer 

riktig på spørsm
ålet (76 %

), enn blant dem
 som

 ikke 
har deltatt i jubileum

saktiviteter (55 %
). 

21

3

10

67

Vet ikke

O
ver 500 år

Inntil 450 år

450 år



Flere enn 7 av 10 synes jubileet har væ
rt m

erkbart i byen 

I hvor stor grad har du m
erket at byen har feiret jubileum

?
B

ase: A
lle (n=801), prosent (%

)

M
er enn 70 %

 synes de i m
eget stor eller noen grad har m

erket at Fredrikstad har feiret jubileum
. O

m
trent 1 av 5 

synes i liten grad jubileet har væ
rt m

erkbart. 9 %
 synes ikke dette har væ

rt m
erkbart i det hele tatt. 

N
oe flere kvinner enn m

enn svarer at det har væ
rt m

erkbart i m
eget eller noen grad. B

lant de som
 svarer at jubileet 

har væ
rt m

erkbart i m
eget stor grad er det fæ

rrest av dem
 m

ed kort botid i Fredrikstad (m
indre enn 5 år). B

lant disse 
svarer 62 %

 at jubileet har væ
rt svæ

rt eller noe m
erkbart, 73 %

 blant de som
 har bodd over 10 år i Fredrikstad. 

N
aturlig nok er andelen som

 synes jubileet har væ
rt m

erkbart langt større blant dem
 som

 har deltatt i en eller flere 
jubileum

srelaterte aktiviteter. B
lant disse er det 87 %

 som
 synes jubileet har væ

rt m
erkbart i byen. 

29
42

18
9

2

I m
eget stor grad

I noen grad
I liten grad

Ikke i det hele tatt
Vet ikke / kan ikke svare

Vet ikke



N
esten 6 av 10 har deltatt i jubileum

saktiviteter 

H
vilke av de følgende har du deltatt på eller bidratt til i forbindelse m

ed jubileet? 
B

ase: A
lle (n=801), prosent (%

)
E

t av spørsm
ålene gjelder hvilke aktiviteter m

an har deltatt på 
eller bidratt til i forbindelse m

ed jubileet. D
et er spurt om

 fem
 ulike 

typer aktiviteter, sam
t lagt til en «annen»-kategori for å fange opp 

arrangem
enter som

 ikke dekkes av de øvrige (se 
svaralternativene på neste side). 

57 %
 svarer at de har deltatt i en eller flere av de nevnte 

jubileum
saktivitetene, m

ens 43 %
 svarer at de ikke deltatt i noen 

av disse. 

I den yngste aldersgruppen er det en større andel som
 ikke har 

deltatt i noen jubileum
saktiviteter (53 %

). Vi ser også en forskjell 
m

ellom
 respondenter som

 oppgir at det er hjem
m

eboende barn i 
husstanden. B

lant de som
 har hjem

m
eboende barn er det en 

større andel som
 har deltatt i en eller flere aktiviteter, enn der det 

ikke er hjem
m

eboende barn. 

Vi ser også et klart m
ønster når vi ser på nedbrytningene som

 
handler om

 trivsel, stolthet og tilhørighet i Fredrikstad. 
G

jennom
gående er det slik at det er en sam

m
enheng m

ellom
 de 

som
 ikke har deltatt i noen aktivitet i forbindelse m

ed jubileet og 
at m

an har m
indre grad av tilhørighet, stolthet og trivsel. H

er m
å 

vi m
erke oss at basene er sm

å, og vi m
å væ

re forsiktig m
ed å 

legge for stor vekt på resultatene.

57%

43%

Har deltatt i en eller
flere aktiviteter

Har ikke deltatt i
aktiviter



1 av 3 har deltatt på forestillinger, konserter, m
usikaler og show

, sam
t aktiviteter i 

forbindelse m
ed høytider

H
vilke av de følgende har du deltatt på eller bidratt til i forbindelse m

ed jubileet? 
B

ase: A
lle (n=801), prosent (%

)

Figuren viser svarfordelingen på de ulike 
jubileum

saktivitetene det er spurt om
. M

erk at 
respondentene kunne gi flere svar, og at figuren 
derfor ikke sum

m
erer seg til 100 %

. 

1 av 3 har deltatt på forestillinger, konserter, 
m

usikaler eller show, sam
t aktiviteter tilknyttet jul, 

nyttår og/eller 17. m
ai. D

et vil kunne variere 
hvordan hver enkelt tolker det å delta i eller bidra 
til jubileum

saktiviteter, og at m
an f.eks. ikke tenker 

at ren tilstedevæ
relse på disse feiringene teller 

som
 deltakelse eller bidrag. 

1 av 5 har deltatt i prosjekter som
 dokum

enterer 
og form

idler Fredrikstads historie, og like m
ange 

har deltatt ved Frederiksfesten. 16 %
 har deltatt 

ved idrettsarrangem
ent og 13 %

 ved andre 
aktiviteter enn det som

 er nevnt. 
13

16 18 18

33 33

Andre aktiviteter i tilknytning til jubileet

Idrettsarrangem
enter

Frederikfesten 7.-17. septem
ber 2017, den offisielle

hovedfeiringen av 450-årsjubileet (inkludert Kulturnatt)

Prosjekter som
 dokum

enterer og form
idler Fredrikstads historie

(f.eks. bøker, foredrag, utstillinger, film
 og digital kartløsning

for historiske kart)

Jubileum
saktiviteter i tilknytning til høytider som

 jul, nyttår eller
17. m

ai

Forestillinger, konserter, m
usikaler eller show



Flest har deltatt som
 publikum

D
u har svart at du har deltatt på en eller flere aktiviteter i forbindelse m

ed jubileet. 
På hvilken m

åte har du væ
rt involvert i jubileet? H

ar du væ
rt involvert…

. 
B

ase: A
lle som

 har deltatt i én eller flere aktiviteter (n=446), prosent (%
)

Spørsm
ålet er stilt til alle som

 oppgir at de har 
deltatt på én eller flere aktiviteter (jf. spørsm

ål 
på forrige slide). Dette utgjør 57 %

 av utvalget. 

Det å væ
re publikum

 er den m
est vanlige 

m
åten å delta på, og 88 %

 har væ
rt publikum

. 
Andelen er størst blant de over 60 år. 

40 %
 har væ

rt deltaker i en eller flere 
aktiviteter, og 11 %

 har væ
rt arrangør eller 

m
edarrangør.  Andelen av de som

 har væ
rt 

arrangør er større blant de m
ellom

 40 og 59 år 
enn gjennom

snittet av de spurte. 

6 %
 har deltatt på annet vis. 

6

11

40

88

Annet

Som
 arrangør/m

edarrangør

Som
 deltaker

Som
 publikum



Flere enn 8 av 10 har oppfattet at de kunne delta i jubileet

H
vor enig eller uenig er du i følgende: 

B
ase: A

lle (n=801), prosent (%
)

68

17

14

23

5

16

3

10

7

28

46

Jeg har oppfattet at det har væ
rt m

ulig å delta i jubileet

Jubileet har læ
rt m

eg ting om
 Fredrikstad som

 jeg ikke visste fra før

Helt enig
Delvis enig

Verken enig eller uenig
Delvis uenig

Helt uenig
Vet ikke

Flere enn 8 av 10 har oppfattet at de har kunnet delta i jubileet. Vi har lagt til grunn en bred forståelse av ordet «å delta», slik at det 
skulle fange opp både større og m

indre «bidrag» eller m
åter å delta på. 10 %

 har ikke oppfattet at de kunne delta (helt + delvis
uenig). 

40 %
 er enige i at jubileet har læ

rt dem
 ting om

 Fredrikstad de ikke visste fra før. Vi ser et m
ønster når vi ser på nedbrytningene som

 
handler om

 trivsel, stolthet og tilhørighet i Fredrikstad. G
jennom

gående er det slik at det er en sam
m

enheng m
ellom

 de som
 følerdisse 

tingene og det at m
an har læ

rt noe av jubileet. D
enne sam

m
enhengen kan handle om

 at det er flere m
ed positive holdninger til byen 

som
 har deltatt og væ

rt oppm
erksom

 på jubileet, eller at m
an ved deltakelse i jubileet har fått m

er positive holdninger til byen. S
elv om

 
vi ikke kan si noe om

 årsakssetning her, er det en sam
variasjon. 
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O
m

 utvalget



49%
51%

KJØ
N

N30%

70%

BARN
 I 

HU
S-

STAN
DEN

Har barn

Har ikke barn

U
tvalgets sam

m
ensetning på dem

ografiske variabler 

15%

21%

34%

29%

ALDER
15-24

25-39

40-59

60+

1%

10%

18%

30%

40%

Foretrekker å ikke svare

Grunnskole

U
ni./høyskole, høyere grad

U
ni./høyskole lavere grad

VGS

U
TDAN

N
IN

G
11%

22%

11%

9%

21%

9%

17%

Inntil 399 000

400'-699 000

700’-899
000

900
000 –

1 m
illion

O
ver 1 m

ill

Foretrekker å ikke svare

Vet ikke

IN
N

TEKT
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Side Hva Fotograf

Forside Hans Majestet Kong Harald på vei fra torget i Gamlebyen til 
Kommandantgården 8. september 2017

Trine Sirnes

4 Ordfører Jon-Ivar Nygård og prosjektleder Irene Østbø Trine Sirnes

5 Byjubileumskomiteen fotografert på avsluttende møte 27. april 2018 Trine Sirnes

6 Ordfører og byjubileumskomiteens leder Jon-Ivar Nygård Fredrikstad 
kommune

13 Jubileumskonsert 9. september 2017, under Frederikfesten, arrangert av 
Gamlebyen festivaldrift og Fredrikstad live

Trine Sirnes

14 Gratulasjonsbukett (stor installasjon på Bjølstadjordet) laget av virksomhet Park 
i Fredrikstad kommune

Irene Østbø

15 Petter Ringen Johannesen og Trond Svandal benytter Geomatikkavdelingens 
digitale historiske kartportal Fredrikstad i tid og rom under lanseringen

Irene Østbø

16 Fredrikstad museums utstilling BAR 1567
Tweed Run Norway september 2017
St. Croix-husets bursdagsfeiring under Frederikfesten 2017

Kjartan Abel Nil-
sen
Irene Østbø
Trine Sirnes

18 Boken Natta Fredrikstad
Byoperetten Det Hendte i den Gamle By under Frederikfesten 2017
Fra Hydrogenfabrikkens kunstutstilling med verk av Bendik Riis 
Tommy Tokyo under jubileumskonserten 9. september
Stolpejakten i regi av Fredrikstad skiklubb
Fra Barnas Malekunstsenter

Unni Anita Skauen
Trine Sirnes
Irene Østbø
Trine Sirnes
Fredrikstad 
skiklubb
Irene Østbø

19 Bykjærlighet under tildeling av prisen for Landets mest attraktive by Trine Sirnes

20 Vinnerbidraget i konkurransen #bykjærlighet hvor Joachim Brattelis datter leker 
i fontenen på Stortorvet. 

Joachim Bratteli

21 Fra historieworkshop på St. Croix-huset 26.oktober 2015 Irene Østbø

22 Folksomt på åpne dager på Isegran i forbindelse med Tv-serien Anno HVEM

23 Den kulturelle skolesekken, fra montering av utstilling til Trykk! 
Koldnålsradering.

Åshild van Nuys

24 Den kulturelle spaserstokken, seniordans på Phønix under 
Kulturnatt Fredrikstad 2017. 

Trine Sirnes

25 Fredrikstadgenseren, mønster av Marianne Solbrekke, 
stylet av Kristin E. Halkjelsvik
Fredrikstadgenseren, mønster av Marianne Solbrekke (ustylet

Trine Sirnes
Bente Vold Klau-
sen

26 Befaring av taket på sykehuset i forkant av kulturstunt i bydel Cicignon. James 
Moore fra Østfold kulturutvikling, Espen Grevik Schei fra Abaris Aerial Theater 
og representant for Cirkus Cirkör 

Irene Østbø

27 Fyrverkeri som del av Winter Classic 21. januar 2017 Trine Sirnes

Vedlegg H - Bildekreditering
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28 Bilder fra Åpningsseremonien Fredrikstad på Isen Trine Sirnes

29 Fra Ufestival, Julie Bergan på hovedscenen, Lykkeberg i bakgrunnen Trine Sirnes (for 
ØKU)

30 Barnetoget på 17.mai med innslag fra levende historisk tidslinje Trine Sirnes

31 Barnetoget på 17.mai med innslag fra levende historisk tidslinje Trine Sirnes

32 Innseiling til Nordisk Seilas 9.-11. juli 2017 Trine Sirnes

33 Lutherdører, fra installasjonen utenfor Fredrikstad domkirke i oktober. 
På bildet (f.v) Melvin Ødegård Karlsen, Sofus Helgesen, Herman Pedersen, 
Azra Qerkinaj og Mia Christine Andersen.

Mia Gill Kristian-
sen, Fredrikstad 
kirkelige fellesråd

34 Fra VM i seiling 8mR som ble avholdt på Hankø og arrangert av Kongelig Norsk 
Seilforening. 

Trine Sirnes

35 Øverst fra venstre:
NM i bueskyting på Kongsten arrangert av Fredrikstad Bueskytere
Ladies Tour of Norway 
Jackon Fredrikstad Triatlon arrangert av Steg2 AS
VM i seiling 8mR 

Trine Sirnes

37 Bjørneløypa i Fredrikstadmarka, Jordan Anderson. Heidi Femmen

38 Studium Actoris med Brødrene Konk på Barnas Isegran i 2016.
Stunt på sykehustomta under Kulturnatt Fredrikstad 2016 med blant annet 
Cirkus Cirkör. Aktører fra Abaris Aerial Theater avbildet.  

Trine Sirnes

40 Ordfører Jon-Ivar Nygård ønsker velkommen til jubileumskonsert 9. september 
2017, på stor utendørs scene på Tollbodplassen. 

Trine Sirnes

41 Øverst fra venstre
- Barn fra byens barnehager venter på kong Harald 8. september 2017
- Byens barne- og ungdomsteater samarbeidet om Teaterpiknik i 
lykkebergparken under Kulturnatt Fredrikstad 2017 
- Et Langbord i verden, tidenes rekefest 12. september 2017
- Utvidet fredsmarsj onsdag 13. september 2017, som del av Frederikfesten med 

biskop Atle Sommerfeldt, arrangør Jan-Kåre Fjell og Petter Skauen i front. 
- St.Croix-Husets bursdagsfeiring under Frederikfesten
- Plankeswingen danser som del av Rockabilly Pop-up i gågata under Kulturnatt 

Fredrikstad 2017

Trine Sirnes

42 Mean Motion Resonance under Kulturnatt 2017 i regi av Dansekunst Østfold og 
UIO – Institutt for musikkvitenskap

Trine Sirnes

43 Paperbag av Abigael Winsvold og Kine Marie Hansen under Kulturnatt 2017 Trine Sirnes

44 Hans Majestet Kong Harald ankommer torget i Gamlebyen 8. september 2017 
og får blomster fra blomsterbarna fra Cicignon skole, Oscar Maktabi og Ellinor 
Grotle Odenbratt.

Trine Sirnes

45 Forestillingen Limits av Cirkus Cirkör i Blå Grotte under Frederikfesten 2017 Trine Sirnes

46 LUCID DREAM i Fredrikstadmarka under Frederikfesten 2017 Trine Sirnes

47 Night Sea Journey på FMV under Frederikfesten 2017 Trine Sirnes

48 Det Norske Blåseensemblet spiller under jubileumskonsert i Fredrikstad 
domkirke Kulturnatt Fredrikstad 2017

Trine Sirnes



151

49 Som del av ny utstilling på Fredrikstad museum ble en tidsmaskin åpnet under 
kakefesten de arrangerte 12. september i anledning Frederikfesten. 

Trine Sirnes

50 CC Cowboys frontfigur Magnus Grønneberg under jubileumskonserten 9. sep-
tember

Trine Sirnes

51 Aktiviteter under Barnas Isegran 16. september i regi av Fredrikstad museum Trine Sirnes

52 Møtepunkt Fredrikstad 9. september i regi av KorLuren Trine Sirnes

53 Et Langbord i verden, tidenes rekefest 12. september 2017

Trine Sirnes

54 Jubileumskamp mellom FFK og Start 17. september med besøk fra Kaptein 
sabeltann

Trine Sirnes

55 Aksel Kolstad spiller ombord på den russiske skuten MIR under Kulturnatt Fred-
rikstad 2017

Trine Sirnes

56 Kong Harald etter lunsjen i Kommandantgården i Gamlebyen 8. september Trine Sirnes

58 Fra venstre:
- Bidrag fra Sagabakken skole i Fredrikstad pepperkakeby 
- Fra 3D show Year of The Bear

Trine Sirnes
Irene Østbø

67 Fra Glommaløpet 2017, deltakere bruker jubileumstrøye Irene Østbø

68 Invitasjon for barn fotografert under Glommafestialen 2017 Trine Sirnes

69 8 meter høyt banner utenfor Torvbyen
Mannequindukke stylet av Kristin E. Halkjelsvik i Torvbyen
Bussfoliering

Yngve Aasen
Åshild van Nuys
Åshild van Nuys

70 Avfotograferte annonser og redaksjonell omtale i Fredriksstad Blad Irene Østbø

72 Fra NRK Østfolds serie «Mitt Gullsted» Stian Pedersen 
NRK

73 Folkelaget i Glommaløpet 2016
Folkelaget Triatlon 2016
Folkelaget Glommaløpet 2017 

Martin Fredheim
Irene Østbø
Irene Østbø

74 Idé- og tegneverksted under Glommafestivalen 2015
Pappbåtstunt, seiling fra Sarpsborg til Fredrikstad
Kong Frederiks teaterbursdag under Glommafestivalen 2017

Irene Østbø
Trine Sirnes
Trine Sirnes

75 Fra 3. februar 2016 OL fakkel for ungdoms-OL når Fredrikstad. 
Terje Brevik forteller forbipasserende elever om Fredrikstad by. 
Stjernen og Fredrikstad 450 år samarbeidet om å gi bort gratis billetter til 
hockeykamp

Irene Østbø

Fredrikstad 
kommune

76 Kunstutstilling under Frederikfesten
Virksomhet Park dekorerer byen
NRK-sommertog stoppet raskt innom Fredrikstad 19. august
Fra Et langbord i verden – tidenes rekefest
FFK veteraner hylles på stadion under jubileumskampen
Winter Classic

Trine Sirnes
Fredrikstad  
kommune
Tine S. Johannesen
Trine Sirnes
Trine Sirnes
Trine Sirnes

77 Statuen av byens grunnlegger Kong Frederik II i Gamlebyen med krone og arm-
båndsur laget av Kristin Elise Halkjelsvik.

Trine Sirnes



84 Barn som venter på Hans Majestet Kong Harald V Trine Sirnes

85 Ordfører Jon-Ivar Nygård sår frø som har overlevd Hiroshima til fremtidig  
fredstre

Trine Sirnes

86 Øistein Kristiansen i aksjon under innspilling av kampanjevideo Trine Sirnes

87 Fra Kulturnatt Fredrikstad 2016 Trine Sirnes

88 Jon-Ivar Nygård og Jan Tore Sanner med stor bykjærlighet fra Brynhild Gruppen Trine Sirnes

89 Silje Andersen på egen ungdomsscene Ung Kulturnatt 2017 Trine Sirnes

90 Et langbord i verden – tidenes rekefest
St.Croix-Husets bursdagsfeiring

Trine Sirnes
Trine Sirnes

91 Lang bord i verden – Kirkens bymisjon med rickshawsykler sørget for at eldre på 
sykehjemmene fikk komme seg på fest

Trine Sirnes

92 Werner Vik fra Fredrikstad museum i drakt sydd av Mari Josefine Holme. 
Drakten etterligner en som kan ligne på en som Kong Frederik II, byens 
grunnlegger brukte. Fyrverkeri nyttårsaften 2017/2018

Trine Sirnes

152 Bykjærlighet deles ut Trine Sirnes

153 Studenter ved Høyskolen i Østfold, Industriell design
Kaptein Sabeltann på Fredrikstad Stadion

Irene Østbø
Trine Sirnes

154 Dag Solheim under Winter Classic
Studiom Actoris under Kulturnatt Fredrikstad 2017

Trine Sirnes
Trine Sirnes
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Takk for et fint jubileumsår, 
Fredrikstad by!

1567 2017


