forside

03.11.03

16:24

Side 3

Lokalsamfunnet

GUDEBERG
STEDSANALYSE

stedsanalyse_fred

03.11.03

16:02

Side 1

INNHOLD
02 Forord
03 Gudeberg lokalsamfunn

04
06
06
07
08

Naturgrunnlaget –
hvordan ble dette landskapet til
Litt geologi
Klima
Vegetasjon
Dyreliv
Øra naturreservat

10
11
12
16
24
26

Menneskene tar landskapet i bruk
Fortidsminner
Hva var det her før byen ble grunnlagt?
Vaterland
Fredrikstad – festningsanleggene og Gamlebyen
Kongsten fort
Byens Marker

Byvekst knyttet til industriutvikling
og eksport basert på naturgrunnlag
28 Teglverk
28 Sagbruk
29 Steinbrudd

Nyere tids byutvikling
Industriutviklingen fra 1914 til i dag
Borg havn
Byutvikling etter 1. verdenskrig
Sverre Pedersens byplan
Boligbygging utenfor Gamlebyen
før siste verdenskrig
37 Hagebyene
38 Prestelandet og Mineberget
40 Veier og trafikk
30
32
33
33
34

Forholdet mellom menneskene i byen
og landskapet omkring den
42 Landskapskarakter
44 Grønnstruktur
46 Østre Fredrikstad gravlund og Krigskirkegården
48 Hvem bor i Gudeberg lokalsamfunn
48 Hvordan bruker beboerne i lokalsamfunnet
byen og landskapet
51 Lokalsamfunnets servicenivå
52 Hva mangler vi i lokalsamfunnet
53 Barns mulighet for lek og trygg ferdsel
Skoleveien
Lek- og opphold
56 Lokalsamfunnets egenverdi –
sårbarhet mot fysiske inngrep og endringer
61 Kilder

1

stedsanalyse_fred

03.11.03

16:02

Side 2

FORORD
I Miljøbyprogrammet er det utarbeidet mål
og retningslinjer for utvikling av gode lokalsamfunn.
Et godt lokalsamfunn kjennetegnes ved:
Offentlig og privat service til dekning av folks hverdagsbehov finnes i gang-/sykkelavstand fra bolig.
Barneskolen utgjør et naturlig tyngdepunkt,
og har en funksjon som sosialt møtested for
hele lokalsamfunnet.
Alle aldersgrupper har et sosialt møtested
i lokalsamfunnet.
Tilstrekkelige leke- og rekreasjonsarealet finnes
internt, samtidig som adkomst til større tur- og
rekreasjonsområder er sikret via gang- og sykkelveier.
Lokalsamfunnet har for øvrig et gang- og sykkelveinett som forbinder boliger, tjenester og nære
friområder.
Lokalsamfunnet har en balansert befolkningssammensetning og et stabilt sosialt miljø.
Beboerne kjenner tilhørighet til og kan delta
i utvikling av sitt lokalsamfunn.
Areal- og energiforbruk pr. innbygger bør være
synkende.
Fredrikstad er inndelt i 23 lokalsamfunn, og innenfor
lokalsamfunnene har en mange nærmiljøer. Mye av
folks hverdagsliv foregår innenfor lokalsamfunnet,
2

og kvaliteten på dette kan være avgjørende for
trivsel, muligheter for utfoldelse, kulturliv og følelsen
av å høre til på et sted.
Miljøproblemene har etter hvert endret karakter,
og er i stadig større grad knyttet til livsstil og levestandard. Lokalsamfunnet blir derfor en viktig arena
i arbeidet for bedre bærekraft. Folkelig deltagelse i
plan- og beslutningsprosesser er en forutsetning for
lokal bærekraft. Beboerne i lokalsamfunnet må føle
ansvar for sin egen situasjon, sitt nærmiljø og sine
naboer, og engasjere seg i arbeid for fellesskapets
beste. Et viktig tema i dreiningen mot større bærekraft blir samhandling og samspill mellom den
offentlige og den private innsats.
I alle lokalsamfunnene blir det utarbeidet stedsanalyser. Stedsanalysen forteller om stedets utvikling
frem til i dag, og fokuserer på hvilke spesielle verdier
lokalsamfunnet har. Den skal danne basis for videre
utvikling av stedet, og vil være med på å gi brukerne
en felles plattform for videre arbeid.
I samarbeid med representanter for beboerne
i lokalsamfunnet blir det også laget tiltaksplaner
for konkrete prosjekt innenfor lokalsamfunnet.
I Gudeberg lokalsamfunn har en valgt å gi tiltaksplanene en enklere form enn stedsanalysen, knyttet
opp mot et løsbladsystem. Målet er selvsagt at tiltak
skal gjennomføres, og at tiltaksplanene skiftes ut
med nye planer etter hvert som prosjektene er
avsluttet.

Prosjektgruppa i Gudeberg lokalsamfunn består av:
Anne Grøvdal
Henning Aall
Elaine Skarpeid
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Svein Erik Moe
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Linda Hegg
Kai Hansen
Kjersti Langballe
Jan M.Sørensen
Eva Lange Hafstad
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Mari Josefine Holme
Johannes Pettersen
Morten M.M.Moe
Kurt Nilsen
Elene Nyborg
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L O K A L S A M F U N N

I dette prosjektet er det i hovedtrekk skolekretsene
som har ligget til grunn for inndeling i lokalsamfunn.
Navnet på skolekretsen har også blitt navnet på
lokalsamfunnet. I vårt område har en likevel i mange
sammenhenger brukt Gamlebyen som navn på lokalsamfunnet. Hovedgrunnen til dette er at Gamlebyen
på mange måter er kjernen i Gudeberg lokalsamfunn,
og at de som ikke er lokalkjent lettere kan plassere
området på bykartet.
Det er skolekretsen som er rammen for prosjektet.
I Gudeberg lokalsamfunn følger skolekretsgrensen
delvis den tidligere kommunegrensen mot Borge,
og i området nord for Gansrød har vi grenser som
virker lite logiske i forhold til skoletilknytning og
bosetting. Disse grensene har ingen vesentlig
innvirkning på innholdet i stedsanalysen.
Gudeberg lokalsamfunn omfatter mange ulike typer
områder. Områder som har utviklet seg over tid.
For å forstå områdene slik de fremtrer i dag må vi
kjenne deres historiske utvikling. Gjennom stedsanalysen tror vi at dere får større kunnskap om ulike
sider ved deres eget lokalsamfunn. Kunnskap om
stedet der en bor styrker følelsen av tilhørighet.
Samtidig gjør økt kunnskap det lettere å forholde
seg til endringer lokalsamfunnet står overfor.
Vårt demokrati er basert på engasjement
og medvirkning fra beboere og brukere av byen.
Flyfotografiet viser grensene for Gudeberg
lokalsamfunn. Senere i stedsanalysen viser vi ikke
alltid den sørligste delen av lokalsamfunnet når vi
bruker fotografiet.
3
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NATURGRUNNLAGET –
HVORDAN DETTE
LANDSKAPET BLE TIL
For dere som bor i Gudeberg - Gamlebyområdet er
det naturlig å forholde seg til at stedet har en historie.
Overalt ser en gamle bygninger og konstruksjoner,
og festningsbyens historie er en viktig del av deres
kulturbakgrunn og identitet. Utbygging av festningsverkene og Gamlebyen har vært avgjørende for hvordan dette stedet ser ut i dag. Det er kanskje ikke like
nærliggende å tenke på at også landskapet som disse
anleggene ligger i har en historie. En historie som
har gitt landskapet form. Naturens prosesser har
skapt et naturgrunnlag. Menneskene har tatt dette
landskapet i bruk. Det landskapet vi ser rundt oss er
et produkt av naturens og menneskenes aktivitet.

4

Går vi bakover i tid var hele lokalsamfunnsområdet
for 9-10000 år siden dekket av is. Marin grense –
grensen for hvor høyt havet har stått i denne
perioden - ligger ca 200m over nåværende havnivå.
For omtrent 10.000 år siden skjedde det klimaendringer som fikk isen til å smelte. Etter som isen
smeltet steg landområdene. I perioder gikk denne
landhevingen relativt raskt; vi snakker om opptil 10m
på 100 år. Nedsmeltingen av isen foregikk over lang
tid, og prosessen var ikke jevn. Perioder med kaldere
vær gjorde at smeltingen stoppet opp, og i perioder
var isen i vekst. I overgangssonen mellom isen og
havet ble det avsatt løsmasser. Når isen sto stille
bygget disse løsmassene seg opp til store rygger.
Ved disse moreneryggene ble det liggende grove
fraksjoner av løsmasse. En slik rygg dannet seg tvers
over Onsøy og Borge. På utsiden av ryggene fikk
vi en masseavsetning som foregikk i havet, og her

Foto: Terje Tjærnås

Litt geologi

1

ligger det finsedimenter; ishavsleire. Ved senere
landeheving ble disse leirsedimentene dekket
av utvaskede sand- og grusmasser. På begge sider
av Glomma ligger disse store løsmasseslettene.

og avbrukne steiner. På nordsiden er formene rundet
av isskuringen, og overgangen går som glatte buer.
Berggrunnen i området er en del av det østnorske
grunnfjellsområdet, i hovedsak granitt.

Isen var i kontinuerlig bevegelse. Fra undergrunnen
dro den med seg grus og steiner. Disse partiklene
ble liggende under isen, og førte til at berget isen
beveget seg over ble slipt ned til avrundete, langstrakte former. I berget kan en mange steder se
skuringsstriper. Isen beveget seg sørover, og på
sørsiden av bergknausene finner vi brattere kanter

Også i dag foregår det en landheving, men nå går
det langsomt. Ca 30 cm på 100 år blir lite sammenlignet med den dramatiske tiden tidlig i nedsmeltingsprosessen. Sett i litt lengre perspektiv betyr det at
vikingene i Østfold seilte mot en kystlinje som lå 3m
høyere enn den gjør i dag.
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Et annet trekk ved landskapet er også karakteristisk.
I permperioden i jordens oldtid for mellom 280 og
225 millioner år siden var det stor vulkansk aktivitet
i Oslofjord-området som førte til en oppsprekking av
grunnfjellet. Noen sprekkesoner er gjennomgående,
og Glomma-vassdraget følger en slik sone. Andre
sprekkesoner er mindre, men danner tydelige langdaler som følger hovedretningen av oppsprekkingen.
Kryssende tverrdaler er ofte mindre konstante i
retningsforløpet. Sprekkedalstopografien er spesielt
synlig i granittområdene med sprekker som skjærer
seg fra sør mot nordøst inn i landet og danner

fjorder, kiler og sund. Vårt lokalsamfunn er i dag
sterkt preget av de store leirslettene i vest og av
sprekkedalstopografien i øst .
1 I Norge kan vi fortsatt studere breenes arbeid på nært hold.
Bildet viser Nigardsbreen i Jostedalen.
2 I svabergene ved Gansrød kan vi se skuringsstriper.
Den store steinen ble liggende igjen da isen smeltet.
3 Mot sør, lesiden, brekker svabergene opp i bratte kanter,
mens nordsiden har fått en glatt, jevn avslutning ettersom
isen har beveget seg sørover.
4 Litt av den store elvesletta langsetter Glomma sett fra
Katrineborgåsen.
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Klima

Vegetasjon

Gudebergområdet ligger i ytre kyststrøk i Østfold,
og årsmiddeltemperaturen ligger på i underkant
av 7 grader. Området har ca 100 vinterdøgn, og årsnedbøren er ca 800mm. Uttrykk som ”vintern er best
når den sluttær” er betegnende for manges holdning
til klimaet. Fredrikstad er en sommerby med
fantastiske muligheter for uteliv i sommerhalvåret.
Vinteraktiviteten er mer variabel. År om annet
har en stabilt vintervær over lengre perioder,
men ungene i Fredrikstad blir ikke lenger
”født med ski på beina”.

Størstedelen av Østfold fylke ligger i den boreonemorale sone. Denne vegetasjonssonen kjennetegnes
først og fremst ved naturlig utbredelse av eik.
Ask og svartorskog er vanlig. Floraen kjennetegnes
av et stort antall varmekjære arter. Rundt bebyggelse og dyrket mark finner vi bånd med eikeskog,
og varmekjær krattskog med slåpe og liguster.
På høydedrag og koller er næringsfattig furuskog
dominerende. På områder med bedre bonitet kommer gran, bjørk og osp.

1
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Ser vi på flyfotografiet av Gudebergområdet på side
3, kjenner vi lett igjen de ulike karaktertrekkene ved
områdene. Den store elvesletta langsetter Glomma
med marine ishavsleirer har gitt grunnlag for jordbruk, industri og bosetting. Øst for sletta finner vi
markerte rygger med fjell i dagen og sparsomt
jorddekke. Ryggene strekker seg mot nordøst,
oppbrutt av lavereliggende daldrag med løsavleiringer.
På ryggene vokser det vesentlig furuskog. Legger vi
veien inn mot Gansrød og Ulfeng ligger oppdyrkede
dalsletter innrammet av eikeskog. På åkerholmene
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og i randsonene dominerer varmekjære lauvtrearter.
Ryggene og holmene deler landskapet opp i markerte
rom som strekker seg mot nordøst.
Dyreliv
Vandrer en langs etter vollgravene er det et yrende
liv av andefugler. Fuglene har blitt vant til et
”urbant” liv med trafikk, mennesker og mating.
Vollgravene gir også livsbetingelser for mange insekter og smådyr. I hagene på Byens Marker kommer
grevling og rev fremdeles på besøk, og rådyr har blitt

en lite populær gjest i mange villahager. Beveger vi
oss inn i Østsidenmarka nord for Gansrødbukta kan
vi møte større dyr som elg, men også hare og andre
smågnagere. Med marka helt inn mot boligområdene
er sjansene for å se både fugler og dyr like ved
hjemmet store for den som har øynene med seg.
Mange dyr har vennet seg til å leve nær opp til
mennesker og bosetting. I kystsonen er det et rikt
fugleliv, spesielt i Øra naturreservat.

1 Glomma er frosset, og det er sti over elva mellom Gamlebyen
og Vestsiden. Bildet er trolig fra 1941 eller 1942.
2 I randsonene langsetter dyrka mark trives de varmekjære
løvtrærne godt.
3 Oppe på høydedragene der jordsmonnet er skrint vokser furuskog.
4 Rådyra blir stadig mer fortrolig med mennesker, og sitter du i bil
fortsetter dyrene måltidet omtrent uforstyrret. Fra Gansrød.
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Foto: Terje Tjærnås
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Øra naturreservat
De geologiske prosessene forgår kontinuerlig. Noen
er dramatiske og endrer landskap og livsgrunnlag fra
en dag til en annen, som vulkanutbrudd og jordskjelv.
Andre skjer langsomt, og blir ikke lagt merke til på
samme måte. En geologisk prosess som har pågått
over lang tid, og som pågår kontinuerlig, er avsetning av fine masser som føres ut i fjorden av
Glomma. På de grunne havområdene ut for Øra og
Gansrød sedimenteres løsmasser og med dem
næringsstoffer. Saltvannet blandes opp med fersk
1

vann fra elva, og resultatet blir et frodig brakkvannsområde. Her er det godt grunnlag for oppvekst av
alger og bunnvegetasjon, som igjen gir mat til et rikt
dyreliv. I dette området samler det seg fugler som
bruker området som hekke- og rasteplass. En lang
rekke arter er påvist i området.
Det store slettelandskapet vokser ikke bare på grunn
av naturens aktivitet. Moderne teknologi og industriutvikling gjør Øra til et ettertraktet industriområde.
Landarealet øker stadig ved utfylling i sjøen og
Glomma for å skaffe større utbyggingsareal.
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Mange trekkfugler kommer årlig tilbake til området.
En rekke sjeldne arter er også observert på Øra.
Kommunen bygger nå et fugletårn lengst sør på Øra
slik at det blir lettere å observere fuglene i området.

3

Konflikten mellom de som ville utvide landarealet på
Øra og de som ville verne de spesielle naturforekomstene ute i det grunne havområdet toppet seg på
1970- tallet, og resultatet var at deler av Øraområdet
ble lagt ut som naturreservat i 1979. Det vernete
området er på ca 15 kvadratkilometer; av dette er ca
2,3 kvadratkilometer øyer og fastland. Livet i naturreservatet er avhengig av at utslipp til luft og vann
fra de nærliggende industriområdene holdes under
kontroll. Øra naturreservat er regnet som et av
Norges viktigste våtmarksområder.

De grunne havområdene er først og fremst viktige
som en raste- og hvileplass for fugler. En del arter
overvintrer og hekker også i området. Foreløpig er
det registrert ca 250 ulike fuglearter; over tid vil sikkert flere arter bli observert.
Vinterstid er det særlig svanene som er synlige i Øra
naturreservat. Opptil 8-900 svaner overvintrer i
området; både sangsvaner og knoppsvaner. Andre
arter som overvintrer i store flokker er kvinand, laksand, sothøne, stokkand, grågås og kanadagås.

1 Øra naturreservat dekker 15 km2, av dette er 2,3 km2 øyer og fastland.
2 En gåseflokk flyr i formasjon over Gansrødbukta med industriområdet
på Øra i bakgrunnen.
3 I sivet innerst i Gansrødbukta er det skjulested for mange fuglearter.
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MENNESKENE TAR
LANDSKAPET I BRUK
Fortidsminner
Etter som isen trakk seg tilbake, fulgte menneskene
etter. I kanten av isen streifet fangstfolk, og etter
hvert fikk det nye landet fast bosetting. Østfold er
fullt av fortidsminner fra disse første bosettingene
i området, men det tok tid før de sentrale delene av
vårt lokalsamfunn ble jordbruksland. Store områder
lå under vann på den tiden da de første menneskene
slo seg ned i distriktet. I bronsealderen sto havet
ca 15 meter høyere enn i dag. Skal vi se etter eldre
kulturminner i vårt lokalsamfunn må vi lete på de
høyereliggende områdene; de som først kom over
vann. Foreløpig er det registrert få fortidsminner
innenfor Gudeberg lokalsamfunn. Systematisk leting
etter fortidsminner skjer bare i forbindelse med planlegging av nye utbyggingsprosjekt. Undersøkelser i
forbindelse med planer om golfbane eller andre
utbyggingsprosjekt kan avdekke nye funn i vårt
lokalsamfunn.

Til stedet knytter det seg et sagn fra folkevandringstiden omkring 500 e.Kr. Sagnet om Hagbard og Signe
er en historie om ulykkelig kjærlighet. Historien
fortelles i en rekke land, og stedfestes til mange ulike
steder i Nord-Europa. I biskop Jens Nilssøns visitasbok fra 1582 står det i skildringen av innseglingen
mot byen: ”Siden om Haubortzholm paa
Fredrichstads øe, huilcken som saa kaldis aff Haubord
Kongsøn, som der bleff hengt. Oc lidit der fra ligger
Salborig, paa huilcken Zigne kongens datter, brende
sig i sit egit burd.” I følge sagnet bodde for ca 1500

Kulturminneloven gir et automatisk vern av
kulturminner som er eldre enn år 1650. Selv om
kulturminnekartene viser få automatisk fredete
kulturminner innefor området, kan det godt finnes
slike fredete kulturminner som ikke er registrert.
Vi må være klar over at kulturminner er vernet, selv
om vi ikke vet om dem! Det er ikke lov å fjerne eller
ødelegge kulturminner selv om de ikke er registrert
i offentlige arkiv.

10

Også sagn og myter er viktige kulturminner i et
samfunn. Haborn er et lite høydedrag som ligger
langt sør på Øra, inneklemt mellom store tankanlegg
og fabrikker. Tidligere var dette en langstrakt holme.

1

år siden kong Sigar på Sigarstad. Han hadde flere
sønner og datteren Signe. Sønnene hans kom i strid
med sønnene til høvding Haamund og drepte en av
dem. Men broren Hagbard hevner seg ved å drepe
alle sønnene til Sigar. Senere beiler Hagbard til
Signe, og sniker seg til hennes sovekammer forkledd
som kvinne. En terne røper ham for kong Sigar, og
Hagbard blir dømt til galgen. Hagbard og Signe har
svoret hverandre troskap, og for å prøve Signe ber
Hagbard bøddelen henge kappen hans først.
Når Signe ser dette tror hun Hagbard er hengt,
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og tenner på jomfruburet sitt. Overveldet av dette
synet ber Hagbard bøddelen henge ham så fort
som mulig.
Nord for Katrineborg ligger en åkerholme som heter
Signeli. Gården Sigerstad har vi allerede hørt om,
og trolig er det gårdsnavnet som har satt fantasien
i sving og fått noen til å knytte sagnet til dette
stedet også. Sagnet knyttes oftest til Sjælland,
men også Lista, Steigen og Sigtuna-området gjør
krav på historien.
Hva var det her før byen ble
grunnlagt?
Vi vet litt om hvordan elvesletta på østsida av
Glomma ble brukt før bydannelsen. Det lå flere gårder på det flate slettelandet som var godt egnet til
landbruk, og det gikk viktige ferdselsveier gjennom
området. Ved grunnleggelsen av Fredrikstad var det
nettopp jordbrukslandet og elva som gjorde området
attraktivt. Vi vet at gården som den første bydannelsen skjedde på het Bruberg. En del av gården
Sigerstad og gården Nabbetorp ble avstått til bymarker. Vi vet også at dette området var et senter i

bygda. Store adelsslekter eide gårdene på slettene.
Sigerstad var Rømerslektens setegård, og gården var i
senmiddelalderen sentrum i Åbygge skipreide (Borge
og Torsnes). Muligens var det også tingsted på gården. I senmiddelalderen hadde de store adelsslektene
god kontakt over landegrensene, og vi må regne med
at gårdeierne var godt opplyst om politiske, vitenskapelige og kulturelle strømninger i Europa.
Gjennom området gikk det viktige ferdselsveier som i
hovedtrekk følger de samme linjene i dag. Fergested
og brygge lå på Bruberg, og fergestedet har ligget på
samme sted så langt tilbake som en har kunnskap
om. Fra østre fergested gikk Store Kongevei mot
Torshov (Thorsø). Veien mot Svinesund fulgte
Borgarveien fram til gården Rakkestad (ved rundkjøringen), og Haldenveien videre til Guslund i Skjeberg.

1 På toppen av Katrineborgåsen ligger trolig restene
av en bronsealderrøys.
2 I dag er Haborn nesten borte mellom store tankanlegg
og industribygg.
3 Kart over området før Fredrikstad ble grunnlagt.
2

3
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Vaterland
Vaterland representerer den første bebyggelsen på
slettelandet som ikke var direkte landbruksrelatert.
Økt handel og sjøfart førte til at det ved Glommas
munning vokste fram en tettbebyggelse på eiendommen til gården Bruberg. Historier fra tømmerhandelen mellom Norge og Holland på 1500-tallet forteller
om et lite ladested ved munningen av Glomma.
På gamle kart kalles området ”Watterland”.
Ifølge Norsk stadnamnleksikon betyr navnet vassland,
blautlende. En regner at navnet kom til Norge i de

12

1

2

første hundreåra etter reformasjonen med nederlandske trelasthandlere og innflyttere. Samme navn
finner vi også i Oslo.

seg i Vaterland i kortere eller lengre perioder,
og folketallet varierte. Forstaden ble lenge spart for
branner, men i 1716 ble Vaterland skutt i brann fra
festningen. Befolkningen satte raskt i gang med
gjenreisning, og bygde det Vaterland vi ser spor av
i dag. Flere ganger truet utvidelse av forsvarsverkene
Vaterland, men festningsbyen var stadig avhengig av
forstadens eksistens. Selv om byborgerne i perioder
bodde i Vaterland, fikk beboerne der aldri de samme
rettighetene som byborgerne. Handelsprivilegier og
rett til husdyrhold på byens marker var forbeholdt
dem som bodde innenfor murene.

Da festningsbyen ble anlagt i 1567 ble Vaterland
liggende som en forstad til byen. Småkårsfolk som
ikke hadde råd til å etablere seg i byen, slo seg ned
her. Gjentatte branner førte til murtvang innenfor
vollene. De som ikke hadde råd til å bygge dyre
murhus ble henvist til Vaterland. Her var det mulig
å sette seg opp en billig trehytte. I perioder etter
bybranner ble mange byboere henvist til å bosette

I 1859 ble det anlagt ballastkai sør for Vaterland,
og overskuddsmasse fra fjerne land bygde opp nye
landområder. På denne tiden startet også en diskusjon omkring behandlingen av bydelen. I 1860 ble
det anlagt gangbru over vollgraven og Vaterlandsravelinet. Skolebarna fra Vaterland fikk med dette
kortere skoleveg til skolen i Gamlebyen. I 1860-årene
ble det anlagt skuteverksted på Ringverven.
Den tekniske standarden på offentlige anlegg og hus
i Vaterland var dårlig. Vannforsyning skjedde fra en
bekk i Lodsgaten, og når både denne og Glomma

stedsanalyse_fred

03.11.03

16:04

Side 13

frøs, var forholdene i bydelen elendige. Først i 1878
ble det lagt vann fram til en felles vannpost på
torget i Lodsgaten. 20 år etter ble Vaterland den
første bydelen i Fredrikstad som fikk innlagt strøm.
En så på elektrisiteten som brannfarlig, og da var
det tryggest å starte et sted hvor det ikke var så
farlig om bebyggelsen brant ned!

en forstad til Gamle Fredrikstad”. Det internasjonale
arkitekturvernåret i 1975 hadde satt et sterkt fokus
på Vaterland, og mange hadde etter hvert sett
bydelens potensiale.
I dag er Vaterland en velholdt liten trehusidyll med
ca 40 bolighus. Innbyggerne har et bevisst forhold
til bydelens historie og egenverdi. Bebyggelsen er
i hovedtrekk fra 1800-tallet, men stadig forgår det
omfattende restaurerings- og ombygningsarbeider.
Husene ligger med veggliv mot gaten, og danner et
bypreget og tett område. Vaterlands største

Foto: Albert Albertsen

Etablering av DeNoFa rett sør for Vaterland ga
fra første halvdel av 1900-tallet arbeid til mange
beboere i Vaterland. Bydelen blomstret opp, men
samtidig førte industriutbyggingen til oppkjøp av

3

4

en del boligtomter. I perioder var hele området truet
av saneringsplaner. Tross dette overlevde Vaterland
med sine små trehus og hager, butikker og brygger;
med fergeforbindelse til Kråkerøy. Fergeforbindelsen
førte til at mange arbeidere på Øra etablerte seg med
bolig på Kråkerøy.

problem er knyttet til biltrafikk, parkering og
fremmedparkering. Diverse omtaler av Vaterland
i media og turistbrosjyrer har økt tilstrømningen
til området.

5

1 Fra den felles vannposten i Lodsgaten.
2 Båter langs stranda i Vaterland før stranda ble oppfylt.

Omkring 1950 fikk enkeltpersoner øynene opp for
de verneverdier Vaterland representerte. Maleren
Ivar Bruu utarbeidet i 1954 en ”Konserveringsplan for
Vaterland”. Mange var uenige i vernetankene,
og først i 1981 forelå ”Miljøbevaring i Vaterland,

3 Asmund Nilsen fra Vaterland på veg til Hvaler
sammen med kona Edith.
4 Movigsgate i Vaterland.
5 Fra brygga i Vaterland en vinterdag i 2003.
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Eksempler på bygninger i Vaterland:
Bødtgergaten 21 ble bygget i 1720, og er et av de
eldste husene i Vaterland. Det er en tømmerbygning
med vertikalt panel og saltak tekket med krum teglstein. Huset er noe endret ved senere restaureringer,
men har sin hovedkarakter i behold. Det ble kalt
Blegedamhuset, og har vært herberge for Hvalerfolk
som skulle til byen.

Skippergaten 7 er oppført ca 1846. Det er en vertikalpanelt tømmerbygning i en og en halv etasje med
halvvalmet tak tekket med krum takstein. Huset er
en vakker og velholdt senempirebygning. Det er bygget som bolighus, og representerer ”skipperhusene” i
Vaterland.

Skippergaten 9 er bygget i 1807; den østligste delen
er eldst og inneholdt fire rom. Opprinnelig var huset
i en etasje, men det har nå to fulle etasjer og loft.
Hovedombyggingen skjedde i 1890-årene. Tidligere
var det butikk i hjørnerommene i 1. etasje, og ved
siden av var det snekkerverksted for eieren. Resten
av huset var bolig. I dag er det gamle butikklokalet
gullsmedverksted.

1 Bødtergaten 21
2 Skippergaten 7
3 Skippergaten 9

14

4 Vaterlandsbeboere, ca 1960
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Mari Josefine Holme forteller fra sin barndom
i Vaterland på 60-tallet:
Min Bestemor ble kalt ”Josefine på stranda”. Hun hadde
ikke innlagt vann, og dermed utedo. Der hang det bilder
av kong Haakon og de andre kongelige. Det var en
mann fra Gamlebyen som ble kalt for "Hans frekken",
som kom med hest og møkkavogn for å tømme utedoen
hvert år. Det var også en mann som hadde traktor som
ble kalt "Tor med skulene", som hentet matavfallet.
Det var datidens kildesortering!!!
Vi var veldig mange unger i Vaterland på den tiden.
Vi fikk lov til å sitte oppe i lastelemmen på traktoren
mens han kjørte rundt i Vaterland. Vi satt en hel haug
med unger der mellom alle "skule-tønnene" (i rustent
metall) og syntes det var helt topp til tross for alle
matavfalls-gassene og den stramme lukten som disse
dunkene oste av.

Vollene og "Gravene" var lekeplass enkelte ganger, men
spesielt om vinteren hvor vi kunne stå på skøyter og ski.
Vi hadde "Militærbakken", hvor vi brukte å lage hoppbakke. Det var den mest populære bakken, men den er
desverre borte i dag. På sommeren plukket vi (jentene)
blomster på vollene. Det var mer "vill natur" der da, ikke
så "striglet" som nå.
Det var også kolonialbutikk og kiosk her nede. Der kunne
vi få kjøpt sukkertøy fra glasskrukker. Sukkertøyene ble
lagt i et papirkremmerhus. Det kom melkebil og brødbil
som kjørte rundt flere ganger i uken.

4

Foto: Albert Albertsen

Vi lekte mye mer i gatene på 60 tallet enn nå. For det
første var det ikke biler her nede, for det andre var alle
ungene hjemme etter skoletid og det var kun et par
unger som gikk i barnehage. Vi lekte "pøsen går",
gjemsel og brentball i hovedgaten som også var samlingsplass for ungene, nemlig Movigsgaten. Vi lekte også
mye på brygga, oppe i båtene som lå i opplag.
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Fredrikstad –
festningsanleggene
og Gamlebyen
Under den nordiske syvårskrigen (1563-1570) brente
svenskene Sarpsborg. Byborgerne ønsket å flytte byen
nærmere utløpet av Glomma, og kongen i København
besluttet å flytte byen. Den het i begynnelsen
Sarpsborg, men skiftet navn til Fredrikstad i 1569.
Selv om bedre utskipingsmuligheter for trelast var
en viktig grunn til å flytte byen nærmere utløpet av
Glomma, var ønsket om jordbruksland for byboerne
viktigst med tanke på lokalisering. Slettelandet øst
for elva ga bedre muligheter for jordbruksdrift
enn områdene ved Gressvikfloa der en hadde bedre
havneforhold. Gården Bruberg ble derfor avstått til
bygrunn. Gården Nabbetorp og en fjerdedel av setegården Sigerstad ble avstått til bymarker. Isegran
(som hadde tilhørt Bruberg) hørte også til byen.

16

1

Byen ble grunnlagt i 1567, men hvordan den første
byen så ut vet vi ikke. Fra 1653 finnes det et riss
av byen tegnet av den nederlandske ingeniøren
Isaac van Geelkerck. Tre hovedgater går parallelt
med Glomma, og det er 9 tverrgater. Byen regnes
som den første i Norge som er anlagt etter en plan.
Allerede i 1660 brant byen for første gang; og siden
skulle en rekke bybranner legge deler av byen i aske.

stand og hadde 130 kanoner. Likevel foregikk det
stadig forbedringsarbeider like fram til 1809.

Ved fredsslutningen i Roskilde i 1658 mistet Norge
Bohuslän og dermed Bohus festning. Det ble behov
for et nytt festningsanlegg som kunne erstatte
Bohus, og det ble besluttet at Fredrikstad skulle
befestes permanent. Planene for dette ble trolig
laget av Willem Coucheron. Arbeidene startet i 1663.
Anlegget ble planlagt etter gammelnederlandsk system
med jordvoller og vanngraver som de viktigste forsvarsverkene. Allerede i 1685 var anlegget i brukbar

I 1672 brant hele byen ned igjen. Denne brannen ga
de militære anledning til å regulere byen. Gatene ble
bredere, og torget ble flyttet. De rombeformede
kvartalene ligger likevel som før byen ble befestet.
De militære ønsket murtvang innenfor vollene, men
få vanlige byborgere hadde penger til å bygge så dyre
hus. På grunn av alle brannene finner vi i dag ingen
hus fra byens opprinnelse. De eldste er fra slutten
av 1600-tallet.

2
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I 1690 brant byen på nytt. De militære benyttet
anledningen til å utvide sine områder. De ønsket
å skape et stort, militært område sør i byen; i god
avstand fra trehus, høyløer og trelastlagre.
Likevel ble det fortsatt bygget hus av tre i byen.
I 1700 brant mesteparten av den ned igjen.
Etter hver brann ble det diskutert å flytte byen til
den andre siden av elva, men den ble også denne
gangen bygget opp på samme sted. I 1712 brant
alt utenom de militære bygningene sør i byen.
Igjen ville byborgerne flytte til vestsiden, men heller
ikke denne gangen ble det noen forandring.

4

1 Det eldste kartet vi har over byen er fra 1653, og er tegnet av
ingeniøren Isaac van Geelkerck. (Kilde: Restaureringsplan for
festningsverkene i Fredrikstad).
2 Fra veien til Vaterland ca 1880.
3 På kvartalskartet fra 1758 ser vi at kvartalene er rombeformet.
Husene som ligger i hjørnene er dermed ikke rettvinklet.
4 Hus i Smedjegaten blir totalskadet av brann.
5 Fra Torggaten i 1906. Legg merke til de staselige gatelyktene.
Statuen av Fredrik den 2. er ikke reist enda. Gammelt postkort
5

6
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I samme periode hadde en del sjøfolk bosatt seg på
vestsiden i nærheten av havneområdene. I 1735 ble
det besluttet å innrette en forstad ved Vesterelven.
Stedet vokste langsomt, men sikkert, og fra 1740
ser man framvekst av en bymessig bebyggelse på
vestsiden. Den siste totale brannen var i 1764.
Bare noen få militære murbygninger overlevde.
Kravet om murtvang kom igjen i full styrke, og byen
ble liggende i ruiner til 1767 da kongen igjen ga etter
og lot byborgere få bygge slik de selv ønsket. Det tok
innpå 40 år før denne gjenoppbyggingen var ferdig.
Allerede i 1830 brant 42 hus midt i byen igjen.

2

Det er mye som kan fortelles om forsvarsverk,
forholdet mellom militære og sivile i byen, liv i fred
og i krigstid. Det er skrevet bøker om dette for dem
som vil kjenne sin by bedre. Når vi har valgt å fokusere på branner og byutvikling er det fordi resultatet
av dette har gitt den bebyggelsen vi har i byen i dag.
Det er lett å oppfatte Gamlebyen som noe enhetlig,
mens den faktisk er sammensatt av bygninger som
er bygget opp gjennom mer enn et par århundrer.
Bygningene er plassert innenfor en fast ramme;
voller og gatenett som har ligget på samme sted
gjennom store deler av byens levetid. Men husene

er ulike, preget av sin tidsepokers stilidealer.
Den bebyggelsen vi ser i Gamlebyen i dag er en
blanding av eldre murbygninger fra slutten av 1600tallet og fram til begynnelsen av 1900-tallet, og trehusbebyggelse som i alt vesentlig er oppført i siste
halvdel av 1800-tallet.
Vi vil trekke fram noen eksempler på hus fra de ulike
epokene som preger bybildet i dag.
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nelsen av 1800-tallet, er fallenten Giermund Bruun,
som flyktet fra sine kreditorer og fikk asyl i fristaden
Fredrikstad. Historien forteller at han ble en holden
mann og borgermesterens rådgiver. Flotte stukktak
og rester av håndmalt dekor på veggene forteller om
gode tider. Gården har ellers inneholdt sadelmakeri
og skredderverksted. I sidebygget, som nå er borte,
startet Brødrene Bøckmann i det små med glass
og flasker. I dag er gården delt i to boenheter.

3

Det grunnmurede provianthus.
Det grunnmurede provianthus eller, i følge en tegning
fra 1757, ”Det af Minerede Graae Steen Bygde
Provianthus” er byens eldste hus; oppført i perioden
1674 –96. Med opptil 4m tykke murte steinvegger
har huset holdt stand gjennom flere branner. Husets
form er preget av den funksjon det skulle ha, og det
er fritt for unødvendig pynt og staffasje. Gode proporsjoner og materialer gjør at det grunnmurede provianthus fremstår som et harmonisk og vakkert bygg.

Fra siste halvdel av 1700-tallet er det bevart en rekke
hus som gir Gamlebyen mye av sitt nåværende preg.
Mens renessansens rene og harmoniske former ute
i Europa var avløst av mer pompøse stilarter, ble det
i denne perioden fortsatt bygget enkle og stilrene
bygg her oppe i nord.
Salamandergaarden er Gamlebyens eldste bygård.
Huset er oppført i utmurt bindingsverk med et ytre
tegllag. Salamandregaarden er oppført like etter
bybrannen i 1763, og inneholder mange intakte orginale detaljer. Den tidligst kjente eieren, fra begyn-

Navnet er antagelig ment som en beskyttelse
mot brann. Salamanderen er i norsk mytologi tillagt
evnen til å slukke ild og kjøle vann. Lignende forestillinger finnes også i andre kulturer. Salamanderne
er i alle fall fremdeles her, og overvintrer under
en bunke taksten ved uthusveggen.
Gården er i dag i privat eie.

1 Vollportgaten i 1912. Gammelt postkort.
2 Vaterlandsfamilie på tur til Gamlebyen i 1958.
Fotografert ved Svarteporten av Albert Albertsen.
3 Det grunnmurede provianthus.
4 Salamandergården.
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Sindinggården representerer bygg som ble bygget
for mer velstående borgere i denne epoken.
Huset ble bygget i slutten av 1760-årene av apoteker
Holger Sinding. Med apotekerprivilegier fra 1689
drev han her kong Salomons Apotec. I 1875 overtok
Svaneapoteket lokalene, og holdt til her fram til
1888. Huset er i dag i privat eie.
Den mest dominerende renessansebygningen fra
denne tiden er Infanterikasernen. Huset er stort og
dominerende der det ligger ved torget. Det er bygget
etter det kalendariske system; det vil si at de enkelte
bygningselementer skulle foreligge i et antall tilsvarende antall årstider, måneder, uker, dager i året,
timer i døgnet og minutter i timen.
Kirken er i hovedsak bygget etter brannen i 1764.
Den ble innviet i 1779, og er kirke nr. 6 på samme
sted. Det er bevart fundamenter fra de eldre kirkene.
Kirken er en korskirke i pusset tegl. Den er restaurert
flere ganger, senest i 1966.

20

På slutten av 1700-tallet kom det ute i Europa
en reaksjon på barokkens og rokokkoens byggverk.
Vi er inne i opplysningstiden, og antikkens rene

2

byggekunst med rene linjer og geometriske
proporsjoner ble forbilde. Utgravninger i Roma
og Pompei økte kunnskapen om oldtidens byggverk,
og det utviklet seg stilarter som vi med et fellesnavn
kaller klassisisme. Napoleons felttog til Egypt bidro
til at egyptisk byggekunst og dekorasjonskunst ble
kjent. Dette ble grunnlaget for en klassisistisk stilart
som har fått navnet empire. Denne stilarten var
viktig på den tiden Gamlebyen skulle bygges opp
etter brannen i 1830. Typiske trekk fra denne
perioden er antikke forbilder; spesielt søylemotiv,
regelmessig og streng bygningsform, gavlmotiv

i frontfasaden og valmete eller halvvalmete tak;
ofte med svai ved takfoten.
Mulvadgården er et typisk borgerhus fra denne oppgangstiden. Fra 1846 til 1900 eide konsul Hans
Christian Mulvad gården. Huset er i dag i privat eie.
Kommisjonsgården ble bygget i 1837 på en kjeller fra
1600-tallet. Kongelige kommisjoner hadde møter
her; likeså sesjon og krigsrett. Huset var også kontor
for slaveriet. Huset eies i dag av forsvaret.
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En rekke trehus i empire ble bygget i Gamlebyen
i denne perioden. I krysset Rådhusgaten/
Vollportgaten ligger en bebyggelse som er godt
bevart og som er typisk for trehusene i Gamlebyen
fra siste halvdel av 1800-tallet.

bygningene, og sammen danner disse husene
en vakker fasade mot Tøihusgaten.
1 Sindinggården
2 Infanterikasernen ble tatt i bruk i 1788.
3 Kirken

I 1864 ble det nye rådhuset tatt i bruk.
Det ble tegnet av arkitekt E.V.Langlet; samme
arkitekt som tegnet Stortinget. Vi er igjen inne
i en oppgangstid med god økonomi og høyt
ambisjonsnivå. Huset ble tegnet i en nyromansk stil.
Samme arkitekt tegnet også de to tilstøtende

4 Mulvadgården
5 Kommisjonsgården
6 I krysset Rådhusgaten/Vollportgaten finner vi fine eksempler
på trehusarkitekturen i Gamlebyen i siste halvdel av 1800-tallet.
7 Det nye rådhuset

21

stedsanalyse_fred

22
1

03.11.03

16:05

Side 22

stedsanalyse_fred

03.11.03

16:05

Side 23

2

I 1960-70-årene ble det i samarbeid mellom
antikvariske myndigheter, kommunen og foreningen
”Gamle Fredrikstad” laget en bevaringsplan for
Gamlebyen med siktemål å bevare byen slik den
er overlevert. Arbeidet med brannsikring av byen
er en prioritert oppgave. Byhistorien forteller oss
hvor sårbar bydelen er for brann. Gamlebyen er
i dag regulert til bevaringsområde. Økende trafikk
gjør også at en vurderer sterkere restriksjoner på
bruk av biler innenfor vollene, og en trafikkplan
er under utarbeidelse.
Gamlebyen er i dag en malerisk og vakker by mellom
grønne voller innrammet av vann. Store trekroner
danner et grønt tak over festningsanleggene og en
grønn ramme rundt den tette bykjernen. Omtrent
350 mennesker bor innenfor vollene, og mange
andre har sin arbeidsplass i bydelen. Byen er senter
for handel, kultur og folkeliv i vårt lokalsamfunn, og
den er en stor og viktig turistattraksjon. Etter at de
militære trakk seg ut av byen kommer det stadig nye
brukergrupper til de ledige lokalene forsvaret har forlatt.

3

arbeider for å bevare Gamlebyen som fortids- og kulturminne, og samtidig som et trivelig boligområde
for innbyggerne. I styret for foreningen sitter representanter for private huseiere, for kommandantskapet og for kommunen. Siden 1959 har foreningen
disponert Dunkejongården til sin virksomhet.
1 Gamlebyen skole ble, tross sterke protester, nedlagt til jul 1988.
Første skoledag etter nyttår marsjerte elevene til Gudeberg skole.
Fortsatt er det mange som ønsker skolen tilbake til Gamlebyen.
Bildet viser 1. klasse ved Gamlebyen skole 1958. Lærer er Eva Lange.
2 Donkejongården hvor foreningen ”Gamle Fredrikstad” holder til.

Foreningen ”Gamle Fredrikstad” er en forening som i
samarbeid med militære og kommunale myndigheter

3 Bilenes plass i Gamlebyens gater er omstridt.
Bildet er tatt en vanlig hverdag utenfor turistsesongen.

23

stedsanalyse_fred

03.11.03

16:05

Side 24

Kongsten fort
Galgeberget, en liten klippe ca 500m fra festningsbyen, representerte en fare for at fienden skulle kunne
sette seg fast her. Som navnet tilsier ble høyden i
byens tidligste tider brukt som rettersted. Høyden ble
først provisorisk befestet med en skanse som fikk
navnet Svenskeskremmen. I løpet av 1680-årene ble
skansen erstattet av et permanent anlegg. Fortet er
tegnet av general Johan Caspar von Cicignon.
Den ytre mur sto ferdig i 1685.

Mellom fortet og byen ble det anlagt en vei der soldatene fikk en viss beskyttelse fra lave jordvoller hvis
de bøyde seg ned. Utenfor vollene lå vanngraver, og
fra en våpenplass på midten kunne en beskytte passasjen ytterligere. Veien heter fortsatt Den dekkede
vei, og ligger som en markert linje mellom gressvoller
i aksen mellom festningsbyen og fortet.
Fortet mistet sin betydning i første halvdel av 1800tallet, men ble først nedlagt i 1903 sammen med
hovedfestningen. Kongsten fort er i dag fredet som
kulturminne.

24

Kongsten Fort eies av Fredrikstad kommune,
og spisestedene i Provianthuset og Kommandanten
leies ut til private arrangement.

Foto: Terje Tjærnås

Det som var mest spesielt ved anlegget var de underjordiske rommene, souterrenget eller kontraminene.
I alt er det 10 ulike rom under bakken. Framtredende
personer kom langveisfra for å se dem da anlegget
var nytt. Murene rundt rommene og bygningene på
toppen av kollen utgjør en arkitektonisk helhet som
gjør fortet til et vakkert anlegg. I det flate slettelandskapet er det i dag et viktig landemerke.

1
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Eva Lange Hafstad forteller:
Badedammene ved Kongsten var et populært sted for
barn og voksne. Det var tre dammer med forskjellig
dybde, men i alle kunne man finne blodigler. Fra det
høye stupetårnet var det stupekonkurranser, og Rolf
Stigersand fra Sverige var suveren. I paviljongen var det
ofte dans. Om vinteren var det fint å gå på skøyter på
dammene.

1 Kongsten fort.
2 Fra de gamle badedammene ved Kongsten fort.
3 På Den dekkede vei fikk soldatene en viss beskyttelse fra de lave
vollene når de beveget seg mellom festningen og fortet.
4 Fra fortet har en fortsatt utsikt mot fjorden.
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Byens Marker

26

Ved flyttingen av byen fra Sarpsborg til Fredrikstad
ble det lagt avgjørende vekt på muligheten for
bymarker til borgerne når byen skulle plasseres. Selv
om havneforholdene var bedre på vestsiden ble byen
plassert på det flate slettelandet øst for elva. Som
historien forteller ble gårdene Bruberg og Sigerstad
tatt til henholdsvis bygrunn og bymarker. Disse gårdene var gjenom arv og gifte oppdelt i flere, i alt 7
gårder ble tatt til utvikling av byen. I en årrekke
kranglet eierne med kongen om å få erstatning;

2

noe de til sist fikk i form av andre gårder. Hvordan
det gikk med de bøndene som eide disse gårdene,
tier historien om. Gårdene som ble tatt til byen var
eid av rike adelsslekter; det var personer med navn
og innflytelse som kunne ta kampen opp med
kongen for å få betaling.
Den opprinnelige byen var omtrent som en landsby.
Bolig- og uthus sto tett i tett, dyr og mennesker
levde side om side. Bymarkene var svært viktige som
inntektskilde og som trygghet for å skaffe seg mat.

Da byen ble anlagt var store deler av området
allerede oppdyrket. Byborgerne greide ikke å dyrke
like store arealer, og store områder ble lagt ut som
felles beitemark. Bare borgerne hadde rett til å ha
dyr på beite; det foregikk en lang og bitter strid
mellom borgerne og befolkningen i Vaterland sin
rett til å slippe dyr på beite på Øra.
Bymarkene ble delt opp i løkker som ble leid ut
til borgerne. Med en del embeter fulgte det løkker;
det kunne være eneste godtgjørelse for arbeidet.
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Eva Lange Hafstad forteller fra Byens Marker:

3

5

løkkebebyggelsen ble det et lite samfunn med egen
butikk og post. Disse servicetilbudene er i dag borte,
men fortsatt ligger husene på rekke langsetter veien
som nå heter Torsnesveien. Økt trafikk på
Torsnesveien gjør at beboerne ute på de gamle
bymarkene i dag bor langt fra fredelig. I mange
år har de ført en kamp for å få Torsnesveien lagt
utenom bebyggelsen. En omlegging av veien ligger
også inne på kommunens plankart, men uten bindende vedtak om arealbruk og økonomisk prioritering.
4

Den befestede byen ble lukket om natten, og når
portene ble åpnet sto dyr og folk i kø for å komme
seg ut på markene. På 1800-tallet ble det bygget hus
på en del av løkkene. Mindre utrygge tider gjorde
det attraktivt å bo utenfor byen nær jorda en dyrket;
det oppsto gårdstun knyttet til byløkkene.

1 Kart over byen og markene omkring fra 1794. På kartet ser vi forskjell
på dyrket mark og beite.

Den gamle kongeveien over markene var adkomstvei
mellom marker og by, og for 100-150 år siden
etablerte det seg en randbebyggelse midt ute på
bymarkene. Sammen med en del av den tidligere

4 Postkort fra 1950-tallet som viser Kongsten fort og bebyggelsen
langs etter Torsnesveien.

2 Gjetergutt med kuer på Kongstensletta i 1908.
3 Solhaug, Torsnesveien 24, fikk trolig sin nåværende form ca 1860.
Opprinnelig et sommersted på ”Løkka”, med hovedhus, drengestue,
låve og stabbur, og en stor, vakker have.

5 Randbebyggelse langs Torsnesveien.

Melkerampen som møtested
I gamle dager var møtesteder litt annerledes enn nåtidens.
I Fredrikstad møttes noen ved Traraeken, eller ved melkerampen på Byens Marker for 50 år siden:
”Vi møtes ved rampa i dag?” Det var den faste møteplassen for barn og unge i krysset Torsnesveien/
Sommeroveien når kuene kom fra beite om ettermiddagen.
Kuflokken hadde gått sammen hele dagen på bymarkene
helt opp til Sundby, og et par av oss hadde ofte vært
med på å gjete dem. Når kuene nærmet seg krysset,
hadde vi ungdommene rukket å avtale kveldens program
– kanskje kino på Røde Mølle – det var en spennende
film med Gary Cooper som sheriff, alene mot alle i
”High Noon”. Møllevingene sluttet å gå når det var
utsolgt, og det kunne være lange køer. Men her og nå
var det kuene det gjaldt: Først kom Rødlin, lederkua,
den gamle enslige til oss på Solhaug, og deretter flokkene
på Nøisom, Torslund og Grafslund. Bekkevoldkuene gikk
rett hjem uten følge, det var deres område melkerampen
var på. Når alle var på plass i sine båser, måtte de fleste
av oss ta et tak med måking i fjøs og stall og melking før
vi kunne møte hverandre igjen. Hos oss var det jo bare
en ku, men hun var tungmelket, og jeg var nokså klosset.
Det gjaldt å bli ferdig i tide, så jeg kunne begynne den
lange vandringen sammen med de andre til kveldens
eventyr på kino.
Torsnesveien var støvet og sandet og fredelig, kantet
av store skyggefulle bjerketrær. Det var etterkrigstid,
og sommerdagene var lange og varme. Det var nok
ingen av oss som den gangen så på oss selv som en
privilegert gruppe ungdommer med slike hverdagslige
gjøremål som senere generasjoner i Fredrikstad kunne
misunne oss. Vi bodde i en by, men hadde samtidig
alle de goder landsbygden kunne by på.
Byens Marker kunne godt kalles Änglamark!
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BYVEKST KNYTTET TIL
INDUSTRIUTVIKLING
OG EKSPORT BASERT PÅ
NATURGRUNNLAG
Teglverk
Byens beliggenhet ved Glommas munning ga gode
muligheter for eksport. Ishavsleira som ligger i tykke
lag langsetter elva ga grunnlag for en industri som
produserte både for hjemmemarkedet og for eksport
til utlandet. Leira var egnet til teglproduksjon, og
grunnleggelsen av festningsbyen ga behov for tegl til
byggearbeider. Nabbetorp teglverk ble anlagt av staten i 1660 og hadde rett til produksjon og leveranse
av teglstein til alle festningsverk i Norge fram til 1831.
Etter at sagbruksprivilegiene ble opphevet i 1859
ble det bygget en rekke sagbruk ved nedre del av
Glomma. I løpet av kort tid ble utslipp av sagmøle
fra brukene et forurensingsproblem. Løsningen ble
teglverkene. De kunne bruke sagmølen til brensel, og
i en periode dukket teglverkene opp som paddehatter
ved elvebredden. Mange av dem var små og enkle,
bygget på gamle produksjonssystemer. Også på
Prestelandet ble det bygget teglverk. Det het
Fredrikstad teglverk, ble bygget ved århundreskiftet,
men gikk konkurs så raskt som i 1905.
1
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Trelastindustrien
Allerede ved grunnleggelsen av byen var trelasthandelen en viktig næring, men det var først 300 år
senere at trelastindustrien fikk en eventyrlig vekst.
Etter at dampsagen var utviklet trengte ikke lenger
sagene å ligge ved fosser, og nedre del av
Glommadeltaet kunne konkurrere med Sarpsborg
og Solli. I 1859 ble sagbruksprivilegiene opphevet,
og fra 1. januar 1860 kunne hvem som helst starte

sagbruk. Ved nedre del av Glomma ble det bygget
ca 40 bruk. Sagbrukseiere fra andre kanter av landet
flyttet til byen med kapital, nye ideer og pågangsmot. Byen fikk en voldsom oppblomstring som varte
til lavkonjunkturene og fallet på verdensmarkedet på
1930-tallet. Festningen var bygget for å forsvare
landet mot svenskene. I kjølvannet av både tegl- og
trelastindustriens oppblomstring kom svenskene
igjen; denne gangen i fredelig ærend. Norske arbeidere søkte seg over til trelastindustrien hvor det var
helårsdrift, og teglproduksjonen ble for en stor del
drevet av svenske sesongarbeidere.
Steinindustrien
Den industrigrenen som fortsatt har et solid navn
langt utenfor fylkets grenser bygget også på naturgrunnlaget. Granitten; grunnfjellet som danner mye
av berggrunnen i Østfold er ekstremt godt egnet som
byggestein ettersom den er lett å kløyve og går relativt vinkelrett. Steinindustrien fikk en stor utvikling i
samme periode som trelastindustrien. Trelastbaronene
satset også på steinindustri, spesielt fordi den kunne
sysselsette sagbruksarbeiderne i stille perioder. Også
innenfor steinindustrien ble svenske gjestearbeidere de
som utgjorde hovedarbeidskraften. Den første store
artikkelen var kantstein, senere ble også gatestein og
i perioder bygningsstein like viktig. Det største markedet var i England. Etter første verdenskrig endret
markedet seg, og langsomt døde det meste av denne
industrien ut. Fortsatt finner vi store steinleverandører
i Fredrikstad, men steinen de selger er i liten grad fra
Østfold. Beer Sten A/S, som ligger på Øra midt i vårt
lokalsamfunn, ble etablert i den store oppgangstiden
på slutten av 1800-tallet (1879). Bedriften selger fortsatt norsk stein og stein fra Østfold, men dette utgjør
en liten del av dagens omsetning. Derimot foregår det
stort salg av stein fra lavkostland som India og Kina.
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Eva Lange Hafstad forteller:
I åsene rundt Byens Marker finnes et utall "brøtt". Det er
spor etter steinhuggere som prøvet seg på mindre områder, og ikke fant dem drivverdige. Rett som det er kan
man ramle nedi disse stengrøftene, og det gjorde turene
vi gikk da jeg var barn mer spennende. Vi kunne også leke
med småbåter i de vannfylte hullene, og vi bygget fiskevær og bysamfunn langs kantene. Andre steder var hullene så store at vi kunne gjemme oss i dem, og til og med
røke en sigarett i all hemmelighet. Noen ganger kunne de
også fungere som tilfluktsrom når flyalarmen gikk.

1 Reklameplakat fra Fredrikstad forenede teglverker som viser
Fredrikstad teglverk på Gudeberg.
2 I marka rundt byen støter en stadig på ”brøtt”. Steinhuggerne
har prøvd seg på mindre områder som ikke var drivverdige.
Dette ligger i Katrineborgskogen.
3 Trelasten gikk for en stor del til eksport, og ved Glommas utløp
lå seilskutene på rekke og rad. Briggen ”Ørnen” – bygget i Kragerø
i 1826 – seiler oppover Glomma og passerer her Dampskipsbryggen
i Gamlebyen. Kopi levert av Norsk Sjøfartsmuseum.
4 Beer Sten holder til på Øra, men steinene de selger er i liten grad
fra Østfold.

29

stedsanalyse_fred

03.11.03

16:06

Side 30

NYERE TIDS BYUTVIKLING
Fra 1850-årene skjedde byutviklingen i hovedsak
i forstaden vest for elva. Alle brukseierne slo seg ned
der med bolig og kontor, og det var der utviklingen
i næringslivet skjedde. Også boligbyggingen skjedde
på vestsiden av elva. På østsiden lå nesten alle
offentlige bygninger.
På østsiden dominerte de militære og embetsverket,
på vestsiden næringslivet. Formannskapet var dominert av østsiden frem til 1874. Fra 1875 var 6 av 7
medlemmer fra vestsiden. I denne perioden fikk byen
en sterk vekst av offentlige bygninger også vest for
elva. Østsidens betydning avtar. Først i mellomkrigstiden og spesielt etter siste krig skjøt utviklingen på
østsiden igjen fart.
Industriutviklingen
fra 1914 til i dag
En vesentlig grunn til at utviklingen på østsiden igjen
øker er at DeNoFa, De Nordisk Fabriker A/S - DENOFA
i 1912 kjøper et 120 da stort område for å bygge
fabrikk på Øra. Mens de gamle industriene trelast,
tegl og stein i mellomkrigstiden går tilbake,
vokser det fram nye innen skipsbygging, mekanisk
virksomhet og kjemisk industri.
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Fabrikken ble startet opp med tysk og norsk kapital,
men etter kort tid ble de tyske interessene overtatt av
britiske Lever Brothers. Lilleborg overtok den norske
andelen i 1925. Borregård kjøpte de britiske aksjene i
1959, og samtidig ble det opprettet en langsiktig
avtale med det britiske konsernet. Samme år fusjonerte DeNoFa og Lilleborg som begge ble kontrollert
av Borregård. Borregård fusjonerte med Orkla i 1986.
I dag har bedriften ca 300 ansatte på Øra.

1

A/S DeNoFa og Lilleborg fabrikker herder og raffinerer
marine og vegetabilske oljer. Bedriften har utslipp
til luft av svoveldioksyd, støv, sot og hexan. Det er
periodevis luktutslipp av linolje, soya- og fiskeolje.
Til vann slipper de ut fettstoffer, fosfor og nikkel.
Bedriften driver et kontinuerlig arbeide for å redusere
forurensing og bedre miljøet på og i nærmiljøet
til fabrikken.
Denofa fikk følge av flere, og det har utviklet seg et
miljø for kjemisk industri på Øra. Kronos Titan AS er
ved siden av Denofa den største kjemiske bedriften

med omtrent 230 ansatte. Fabrikken produserer titandioksid, pigmenter og jernsulfat. Denne bedriften
slipper ut støv, svoveldioksid og svoveltrioksid til luft.
Utslippet oppleves som en sur, svovelaktig lukt.
Til vann slippes det ut svovelsyre, jernsulfat,
titandioksid, krom, kopper, sink og vanadium.
Kemira Chemicals AS produserer jernklorid,
aluminiumsulfat og polyaluminiumklorid.
Fabrikken har 25 ansatte. Den slipper ut klorgass
og hydrogensulfid til luft. Dette gir en lukt som
råtne egg.
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Jotun AS-Jotun Dekorativ produserer malingprodukter. Her jobber det i underkant av 70 personer.
Fabrikken slipper ut løsemidler til luft.
Jotun Polymer AS produserer polyester og har
ca 60 ansatte. Fabrikken slipper ut svoveldioksyd,
styren, forskjellige syreanhydrider og glykoler.
Løsemiddel gir luktutslipp til luft. Norwegian
Chemical Trust AS behandler spesialavfall og
sysselsetter 3 personer. Herfra er det utslipp
fra forbrenning til luft samt organiske forbindelser
til vann.

1 De NoFa sett fra Kråkerøy. Gammelt postkort.
2 Kunstharpiksfabrikken. Gammelt postkort.
3 Kronos Titan.
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Store deler av Øra er i bruk til avfallshåndtering,
og det foreligger planer om bygging av et nytt
forbrenningsanlegg i området. I dag er store landareal i bruk til ulike typer avfallsdeponi. Det er planer
om bygging av et nytt forbrenningsanlegg i en slik
målestokk at det må importeres avfall fra hele
Østlandsregionen for å få utnyttet anleggets
kapasitet. Forbrenningsanlegget skal levere energi til
Kronos Titan og DeNoFa, samt til salg over det fjernvarmenettet som er under oppbygging i Fredrikstad.
Frevar driver avfallsdeponi, avløpsrenseanlegg,
2 mindre industrirenseanlegg og to forbrenningsanlegg. Frevar får damp som produkt fra søppelforbrenning. Bedriften slipper ut støv, svoveldioksid,
saltsyre, tungmetaller og dioksiner til luft, og organiske stoffer, fosfor, tungmetaller, suspendert stoff,
sulfater og klorider til vann. Frevar satser sterkt
på miljøtiltak, og har landets laveste utslipp sett
i forhold til virksomhetens størrelse. Bedriften har
drøyt 60 ansatte.
Over 60 bedrifter finnes på Øra i dag. Det finnes
alt fra industri- og avfallsvirksomhet til salgsog konsulentvirksomhet. Fredrikstad kommune ser
på Øra-området som kommunens viktigste industriområde og det området som har størst utviklingspotensial. I gjeldende kommuneplan er hele søndre
del av Øra lagt ut til industri- og havneanlegg.
Økt virksomhet gir økt transportbehov. På østsiden
av Habornveien er det i kommuneplanen skissert
trase for jernbane til Øra, og planen viser forlengelse
av Habornveien nord for Haldenveien.
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Forholdet mellom
Øra og beboerne i Gudeberg
lokalsamfunn
Beboerne i Gamlebyen, i boligområdene rundt
Gamlebyen og på Byens Marker opplever at industrien på Øra rykker stadig nærmere. Trafikken øker,
og synlige og luktbare utslipp til luft blir en daglig
påminnelse om bedriftenes virksomhet. Selv om
bedriftene driver et kontinuerlig arbeid for å redusere
utslipp, er virksomheten i dag svært merkbar ved
ugunstige vind- og temperaturforhold. Usikkerhet

knyttet til fare for ukontrollerte utslipp plager mange
beboere etter en ulykke i 1992 som førte til evakuering av deler av området. Selv om mange har sin
arbeidsplass på Øra oppleves industrivirksomheten
som en stadig større trussel mot den daglige velferd
og et trygt og godt bomiljø. Det er i liten grad satt
inn avbøtende tiltak for å redusere ulempene ved
den økte industriutbyggingen. Buffersoner mellom
boligbebyggelse og industri er ikke med i utbyggingsplaner, og trafikken på Habornveien oppleves som
en barriere i forhold til turområdene øst for byen.
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Borg havn
Havn har det vært ved Glommas munning siden
menneskene etablerte seg på slettelandet. I dag ligger det store havneanlegg på vestsiden av Øra, delvis
på landområder som er fylt ut i det gamle elveløpet.
Borg havnevesen er forvaltningsorganet for tidligere
Sarpsborg og Fredrikstad havn. Virksomheten er etablert som en interkommunal bedrift for kommunene
Sarpsborg og Fredrikstad. Havneanlegget på Øra er
gunstig i forhold til by og store befolknings-

3

konsetrasjoner. Linje- og containertrafikken er lagt
til denne havna. Det er planer om utvidelse av
anlegget, og bakenforliggende industriareal er reservert til havnerelatert virksomhet. Kaianlegget er i
dag ca 1150m langt med dybder fra 9 til 11m. I dag
er anlegget en viktig brikke i planer for framtidig
godstransport i hele Østlandsregionen.
1 Frevar
2 Borg havn sett fra Kråkerøy.
3 Borg havn.
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Byutvikling

etter 1. verdenskrig

Sverre Pedersens byplan
Fredrikstad festning og Kongsten fort ble nedlagt
som festning i 1899. Byen ble opprettholdt som
ekserserplass fram til 2002.
Midt på 1920-tallet engasjerte Fredrikstad kommune
professor Sverre Pedersen, den tids mest kjente
byplanlegger i Norge, til å lage en byplan for
Fredrikstad og deler av Glomma. Det foreligger
en vedtatt plan fra 1929. Planen for Østsiden er
en storslått plan preget av datidens byplanindealer.
Rundt Gamlebyen lå store, åpne marker, ekserserplasser
og jordbruksland, og planleggeren kunne få utfolde
seg fritt. Store akser med bevisste fondmotiver og
sammenhengende parkdrag dominerer planen, som
legger opp til at hele slettelandet sør for Haldenveien
skal bygges ut med boliger og industri. Veinettet er
differensiert i hovedveier og adkomstveier.
Planen tar i stor grad hensyn til eksisterende veinett
og bebyggelse, med unntak av i Vaterland der planen
legger opp til total sanering.
Kongsten hageby, boligområdene mellom
Heibergsgate og vollene og området ved
Denofa/Titan på Øra er bygget ut etter planen.
Habornveien er med i planen. Planen legger opp til
utbygging av industri på hele søndre del av Øra og
på oppfylte områder i Gansrødbukta, men grensen
for industriutbyggingen går noe lenger sør enn
i dagens planer.
1 Utsnitt av Sverre Pedersens byplan.
2 Hovedhuset på Gansrød gård er bygget i sveitserstil.
3 Jugendhus i Nabbetorpveien.
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4 Arbeiderboligene i Skippergaten danner en stram og fin fasade
mot gaten.
5 Funkisbebyggelsen ved Kongsten ligger flott med utsikt
mot festningsanlegget og Gamlebyen.
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Boligbygging utenfor Gamlebyen
før siste verdenskrig.
Ved å studere Pedersens plan får en også en oversikt
over hva som fantes av bebyggelse utenfor Gamlebyen
og Vaterland tidlig på 1920-tallet. Foruten noen
gårdsbruk på slettelandet var det bygget en del hus på
Byens marker langs etter Torsnesveien. I Heibergsgate
ligger tre hus på rekke, og på Gudeberg ligger noen
bolighus ved Nabbetorpveien. Den økende utbyggingen
av arbeidsplasser på Øra gir behov for nye boliger i
nærheten. Ferga mellom Kråkerøy og Vaterland gjør
at en del arbeidere etablerer seg på Kråkerøy, men etter
hvert skyter boligbyggingen fart også øst for elva.

Mot slutten av århundret kom det fra Europa en ny
dekorativ stil, Jugend, karakterisert av rolige slyng og
buer og blomstermotiv. Stilarten ble svært populær
tidlig på 1900-tallet. Vårt eksempel ligger i
Nabbetorpveien.
Økt industriutbygging ga behov for boliger for arbeiderne,
og i Heibergsgate finner vi eksempler på den tids sosiale
boligbygging. To velproporsjonerte murhus med i alt
16 leiligheter danner en stram og fin fasade mot gaten.
Arkitekturhistorisk kaller vi perioden 1910-30 ”Det nye
Norge”. Husene som bygges er høyreiste, har bratte tak,
kraftig detaljering, smårutete vinduer og rikt utformete
detaljer rundt inngangsdørene.

I denne bebyggelsen finner vi eksempler på andre
dominerende stilarter i perioden. Midt på 1800-tallet
kom sveitserstilen som, i motsetning til tidligere stilarter, hadde trehusarkitektur som forbilde. Stilen har
navn etter alpehusene i Sveits som var inspirasjonskilden. De mest markerte trekkene ved sveitserstilen
er at takenes gesimser springer langt ut fra veggene
og at fasadene er rikt dekorert. Mange senere sveitserhus er langt enklere, med dekoren konsentrert om
vindusrammer og inngangsdører.

I perioden før første verdenskrig bygges det ut en del
boliger på utsiden av vollgravene mellom Heibergsgate,
Vaterland og festningsanlegget. Husene ligger langs
gater som har fått navn etter tidligere kommandanter
på festningen. I disse områdene finner vi de første
eksemplene på en folkelig utgave av denne tids nye retning innenfor arkitekturen; funksjonalismen. Boligtypen
har fått tilnavnet byggmesterfunkis, og vi finner mange
gode eksempler på både en og to etasjes hus.

2

3

Byggmesterfunkisen tok opp i seg funksjonalismens
formspråk i fasadene, mens planløsningene ofte var
lite funksjonelle. Husene har liggende kledning med
weatherboard-panel uten hjørnekasser. I oppholdsrommene er det gjerne store hjørnevinduer. Takene
er valmet med forholdsvis lav takvinkel.
I Heibergsgate ligger det større grupper av denne
hustypen som sammen danner helhetlige boligområder. Også ved Nabbetorpveien ble det bygget en del
slike hus.

4
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men vi ser klare paralleller til Ullevål Hageby som
ble bygget i 1916-20 og som er den mest kjente av
hagebyene i Norge. Rekkehusområdet er vakkert
med små hager ut mot et felles grøntanlegg som
ligger i en av Sverre Pedersenplanens akser med
Kongsten fort som fondmotiv.

Hagebyene
Den annen verdenskrig satte en midlertidig stopp
for stor byggeaktivitet, men etter krigen startet
utbyggingen av Kongsten hageby. Hagebyen bygges
etter Pedersens reguleringsplan fra 1929.

36

Hagebyen; byen der alle skulle bo i hus med hage,
hadde sin ivrigste forkjemper i engelskmannen
Ebenezer Howard som i 1898 ga ut boken
Gardencities of To-morrow. De som bodde i byen
skulle kunne kombinere landlivets estetiske og

hygieniske verdier med bylivet. Høybygg var ikke
akseptert. Det skulle være plass mellom husene;
ikke bare veier, men grønne områder for trær, busker,
gress og blomster. Så langt det var mulig skulle alle
ha en egen hage å stelle med. Industrianlegg skulle
ligge adskilt fra hagebyen som var en ren boligby.
De engelske rekkehusområdene som ble bygget ut
etter disse prinsippene har fått sin lokale variant i
husene ved nordre del av Viggo Hansteens gate og
Rolf Wickstrøms gate. Murhusene er bygget i 1951,

Ressursknappheten etter krigen tvang fram en rasjonell utnyttelse av byggematerialer. Nye produkter
og konstruksjonsprinsipper gjorde husbyggingen mer
effektiv, ikke minst førte bindingsverkskonstruksjonen
til besparelse av trevirke. En annen viktig faktor var
opprettelsen av Husbanken. Husbankens distriktsarkitekter utarbeidet typetegninger som var godkjent
for husbankfinansiering, og store områder ble bygget
ut på grunnlag av disse. Tomannsboligene i Kongsten
hageby er bygget etter slike typetegninger. Husene er
nøkterne i formspråk og materialbruk. Husene har
stående panel, saltak med relativt slak takvinkel
og todelte vinduer med vertikal oppdeling. Fortsatt
er Kongsten hageby lite endret. De fleste vinduer
er originale eller av samme type som de opprinnelige,
og husene er i liten grad bygget om utvendig.
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Forholdet til omgivelsene var viktig i hagebyen; ren
luft, lys og naturlige omgivelser var regnet som viktige
forutsetninger for et godt liv. Knapphet på varer
under krigen gjorde også hagebruk til et viktig
tilskudd til husholdningen. Frodige hager med
frukttrær og bærbusker danner rammen rundt
husene som ligger orientert i rekker med samme
avstand til gaten og med samme møneretning.

ble avstått til bygrunn. Jens Langs gate har navn
etter Fredrikstads første borgermester (han delte
jobben med Mads Haraldson). De hadde tidligere
vært borgermestere i Sarpsborg.

De to gatene i rekkehuskvartalet har navn etter
advokat Viggo Hansteen og fagforeningsleder
Rolf Wickstrøm som var de første som ble dømt
til døden av tyskerne under annen verdenskrig.
Fru Ingers gate har navn etter fru Inger Jørgensdatter
Litle som var eier av Thorsø, Sundby og Kjølberg.
Hun opprettet fond for skolemestere, ga store gaver
til hospitalet og til kirken. Daniel Bildts gate har
navn etter Daniel Bildt som var en av eierne av
Sigerstad som måtte avstå grunn til bymarkene
i 1567. Også Otte Rømers gate har navn etter en
av eierne av Sigerstad. Sigerstadveien har navn etter
gården. Det er uvisst hvor gårdstunet lå, trolig
i området Katrineborg/Borgar/Haugsten.
Bruberggata har navn etter gården Bruberg som

I samme periode som Kongsten hageby ble også deler
av Gudevold bygget ut. Her finner vi et enhetlig
boligområde som arkitektonisk har mange felles trekk
med Kongsten hageby. Området er tettere utbygget
med 2 og 4-mannsboliger i hager. Eksteriørmessig er
også dette området lite endret, men i dag foregår det
en del ombygging av 2-mannsboligene til eneboliger.

5

6

1 Rekkehusene i Viggo Hansteensgate og Rolf Wickstrøms gate
har mange likhetstrekk med engelske hagebyhus.
2 Kongsten hageby er lite forandret siden 50-tallet.
Bydelen er et godt eksempel på etterkrigsboliger i Norge.
3 Husene i Konsten hageby bør få beholde sin stramme form
og nøkterne detaljering, og ikke ”pyntes opp” med sveitserhusdetaljer.
4 Rekkehus fra 50-tallet. Huset har i dag nye inngangsparti.
5 Firemannsboliger på Gudevold.
6 Tomannsboliger på Gudevold.
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Prestelandet og Mineberget

38

På 1950-60-tallet bygget FOBBL ut blokker langsetter
Gudeberg allè og på Prestelandet. Husene hadde
en stram og enkel form, men har senere fått nye
balkonger med overbygg som fremstår som fremmedartet på de ellers nøkterne fasadene. Blokkområdene
er attraktive; med kort vei til sentrum og ferga, skole
og med fine grøntområder for daglige turer.
Fra blokkene på Prestelandet har en utsikt over
Gamlebyen og elva. Prestelandet har navnet etter at
det var her presten hadde sin løkke. En rekke embeter

2

ble tidligere ikke belønnet med penger, men med
tilgang til egen løkke der en kunne dyrke mat.
Presteløkken lå på Prestelandet, og var løkke for
sognepresten i Fredrikstad. Kaia nord for Nordre bjørn
heter også Prestelandet. Dette er en av de eldste
bryggene i Fredrikstad, og ble i seilskutetiden mye
brukt som ankringsplass for skuter i vinteropplag.
Prost Tandbergs gate er oppkalt etter prost Johan
Tandberg som var prost i en 15-års periode i begynnelsen av 1800-tallet. Han var en folkekjær prest
som fikk en sterk posisjon i byen. Herlof Steens gate

har navn etter Herlof Steen som ble født på Østsiden
i 1867 og som gjorde det bra som bankier i Paris.
Melzers gate er oppkalt etter sivilingeniør Oscar
Melzer som var seksjonssjef for arbeidet med anlegg
av Smaalensbanen gjennom Fredrikstad. Han var
senere overtollbetjent i byen. Johan Koren som ble
en verdenskjent zoolog var født i Fredrikstad i 1879
og har gitt navn til Johan Korens gate. Han deltok i
flere ekspedisjoner til Arktis og Antarktis, og samlet
et stort materiale fra Sibir.
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Mossins gate på Gudeberg har navn etter 3 generasjoner Mossin som i de første tre fjerdedeler av 1800tallet var kjente tjenestemenn og kjøpmenn i byen.
Familien eide flere gårder i Gamlebyen. Gudevoldveien og området rundt har navn etter den tidligere
gården Gudeberg, opprinnelig løkke nr. 51 av Byens
Marker, selvstendig gård fra 1899 til 1975 da den ble
revet for å gi plass til Institutt for Journalistikk.
Nabbetorpveien er den gamle bygdeveien nordover
mot Nabbetorp. Øst for Gamlebyveien ble det på
1970-80 tallet bygget ut rekkehus og blokkområder.

4

Rekkehusene er lave trehus, og veinettet mellom
husene er lite trafikkbelastet. Frodige forhaver
og haver gir området et innbydende og trivelig preg.
Veiene gjennom området har navn fra steinindustrien, bortsett fra Rådmann Karlsens vei. Haakon
Karlsen var ordfører, borgermester og rådmann i
Fredrikstad fra 1932 til 1958, med unntak av krigsperioden.

Verdien av å ha store balkonger ble sterkt fokusert på
70-tallet, og det ble utviklet terrasserte blokker også
for flate områder. Her har alle leiligheter store
vest- eller sørvendte balkonger. Mellom husene er
det bilfrie, gode lekeområder, og området har mange
barnefamilier som beboere. I dag er dette et populært boligområde med stor etterspørsel etter boliger.
1 Blokker mot Gamlebyveien.

Blokkene på Mineberget tilhører en annen generasjon
blokker enn de på vestsiden av Gamlebyveien.

2 Blokker på Prestelandet.
3 Rekkehusområdet ved Mineberget har skjermete uteområder og lite trafikk.
4 Bilvask på Mineberget. Et flott sted å bo, mener bileieren.
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Veier og trafikk
Ved grunnleggelsen av byen gikk det viktige ferdselsårer gjennom lokalsamfunnet. Store kongevei fulgte
samme trasè som Torsnesveien, og veien til Sverige
fulgte Borgarveien til Rakkestadkrysset og Haldenveien videre. Fergestedet er eldre enn byen, og lå på
samme sted som i dag, på gården Bruberg. Reisende
på kongeveien mellom Bohuslen og Akershus ble
satt over elva her. Fergedriften foregikk med robåt
fram til 1876 da den første dampbåten ble tatt i
bruk. Kjøretøy som skulle med over elva ble fraktet

40
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på prammer som ble slept etter ferga. Den kombinerte bil- og passasjerferga Godvakkermaren fra
1932 gjorde biltrafikken over Glomma adskillig
enklere. I 1956 ble 3 millioner passasjerer og 1 million
sykler transportert over elva. For Gamlebyen førte
åpningen av den nye brua i 1957 til en radikal
forandring. Fra å ha all trafikk tvers gjennom de
smale bygatene til ferga den ene dagen til å være en
by uten gjennomfartstrafikk den neste. Brått ble byen
virkelig den gamle byen som lå utenfor allfarvei.
I dag står bilene nå nesten stille over bybrua
i rushperiodene, og hele døgnet hører en et sus
fra trafikken ned mot Prestelandet.
Fergetrafikken har hatt langt større utbredelse,
med trafikk både opp og ned langs elva, ikke bare
tvers over slik som i dag. Ferga har tidligere hatt
konkurranse av andre passasjer- og godsruter; som
Tripp-båtene som trafikkerte elva i en periode på
ca 80 år fram til 1940. Fredrikstad fergested eies og
drives i dag av kommunen. Sommerstid går det båt
Gamlebyen - Isegran - Blomstertorget - Gressvik.
I løpet av de innpå 450 årene som har gått siden
byen ble grunnlagt har trafikkmønsteret og trafikkmengden endret seg radikalt. Overgangen fra båt
til bil som viktigste framkomstmiddel har flyttet
transportstrømmene og aktiviteten. Allerede reguleringsplanen fra 1929 forutså at bilen skulle overta
som transportmiddel. Her var det et differensiert
trafikksystem med samle- og adkomstveier.

arbeider på Øra velger denne veien til og fra jobben.
Torsnesveien har trafikk til og fra boliger og virksomheter i Torsnes. Beboerne både i Gamlebyen,
i Kongstenområdet, i Vaterland, på Gudeberg og
på Byens Marker opplever økende trafikk og stor
trafikkbelastning. Planer som foreligger for økt
turisme, endret bruk av militære anlegg i Gamlebyen,
utbygging av Kongsten-anlegget, golfbane, økt
industriutbygging, havneutbygging, økt utbygging
av avfallshåndteringsanlegg og økt boligbygging
i Torsnes vil alt sammen føre til økning i biltrafikken
i områder der beboerne allerede i dag opplever biltrafikken som et problem. I kommuneplanen ligger
det inne trase for jernbane til Øra, videreutbygging
av Habornveien mot nord og omlegging av
Torsnesveien forbi bymarkene. Ingen av disse
prosjektene er finansiert eller ligger inne i en
prioritert fremdriftsplan.
For beboerne i lokalsamfunnet vil det være viktig å få
gjennomført trafikkregulerende og avbøtende tiltak
for å minske ulempene ved den trafikken som finnes
i dag. I Gamlebyen oppleves trafikkproblemene
enkelte steder som prekære. Nye utbyggingsprosjekter
som vil føre med seg mer trafikk vil forsterke trafikkproblemene, og dette må løses allerede på planstadiet.

6

7
1 Mellom 1875 og 1932 fraktet dampbåter som dro prammer,
såkalte ”Lørjer”, folk og utstyr over elva. Tidligere ble de reisende
satt over med robåt. Gammelt postkort.
2 En Tripp-båt legger ut fra Gamlebyen på vei oppover elva.
3 Godvakkermaren sørget for transporten fra 1932 til 1957.
4 Postkort fra Fergestedet med broa i bakgrunnen ca 1960.

I dag har lokalsamfunnet fått gjennomfartstrafikk
i nye retninger. Habornveien fører en strøm av tungtrafikk og personbiler til Øra. Gamlebyveien fører i
hovedsak personbiler til Gamlebyen, Kongstenhallen
og boligområdene omkring, men også mange som

5 Postkort fra broåpningen i 1957. Legg merke til at hele Prestelandet
er ubebygd.
6 Byferga har stadig mange brukere. Før og etter arbeidstid står
syklistene i kø for å komme med.
7 Habornveien har mye tungtrafikk, og fungerer som en barriere
mellom byen og marka.
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FORHOLDET MELLOM
MENNESKENE I BYEN OG
LANDSKAPET OMKRING DEN
Landskapet
Landskap varierer fra sted til sted, og terrengformen
er avgjørende for hvordan vi opplever landskapet.
I vårt lokalsamfunn kan vi dele landskapet i to
hovedområder, med helt ulik karakter og virkning
på oss som ferdes der. Den største delen av området
er dominert av den store, flate elvesletta som fortsetter utover i fjorden i form av lave øyer i hele
verneområdet på Øra. Øst for denne finner vi en
helt annen type landskap med markerte nord-sydgående, lave fjellrygger med mindre sletter imellom.
På elvesletta er det få vertikale elementer, og de få
kollene og ryggene som stikker opp får markert fjernvirkning. De blir også viktige vegger mellom mindre
landskapsrom på sletta. Enkelte fremstår som landemerker. Galgeberget med Kongsten fort er det
fremste landemerket på slettelandet. Også
Katrineborgåsen som ligger i overgangen mellom
slettelandet og det kollete landskapet på østsiden får
karakter av landemerke. Åsen danner en avgrensing
av sletta mot øst, og den grønne veggen er viktig for
kontakten mellom Gamlebyen, slettelandet og marka.
Mellom Katrineborgåsen og Gamlebyen ligger
Sundbyjordene og Brakkesletta ubebygde, og danner
et landskapsrom som er av avgjørende betydning for
at vi skal oppleve sammenhengen mellom festningsbyen og det historiske jordbrukslandskapet den ble
bygget i.
42

Den store elvesletta oppleves forskjellig etter hvordan
området er tatt i bruk. Vi har et bylandskap,
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et industrilandskap og et jordbrukslandskap med ulikt
utseende og virkning på oss som mennesker.
På den flate elvesletta blir festningsanleggene rundt
byen med voller og høy trevegetasjon et dominerende landskapselement.
Også retningsdannende elementer virker inn på opplevelsen av et sted. Elva er fra naturens side det viktigste retningselementet i området. Elvas retning forsterkes av elvesletta som følger elva. Av de menneskeskapte retningselementene er Den dekkede vei den
mest fremtredende i dag.
Sammenhengen mellom elva, fjorden og landområdet er også vesentlig for landskapsopplevelsen.
Tidligere var det en glidende overgang mellom elveslette og vann, i dag opplever en ikke kontakt mellom
land og vann over store deler av sletta. Mens
Gamlebyen, Vaterland og Prestelandet vender seg
mot elva, lukker industri, depoter og kaianlegg store
deler av Øra ute fra en visuell kontakt med vannet.
Inne i Gansrødbukta opplever en igjen samspill
mellom land og vann. Fortsatt er det en visuell kontakt med Gansrødbukta fra toppen av Kongsten fort.

Kartet viser viktige overordnede landskapstrekk
i området.
- Elva og elvesletta har en markert
nord-sydgående utstrekning.
- I østre del av området ligger markerte nord-sydgående rygger som deler landskapet inn i
nord-sydgående landskapsrom. Området oppleves
som kulturpåvirket naturlandskap.
- Gamlebyen og festningsverkene fremstår som
bebyggelse og anlegg med stor tyngde og klar
identitet i landskapet.
- Galgeberget med Kongsten fort og
Katrineborgåsen er viktige blikkfang og
utsiktspunkt, fremhevet av de åpne jordene
som omgir dem.
- Katrineborgåsen danner en markert vegg mot øst
i det store slettelandskapet.
- Sundbyjordene og Brakkeslettas åpenhet gjør at
festningsbyen fortsatt kan oppleves som en del
av slettelandet.
- Elvelandskapet har nær kontakt med
Prestelandet, Gamlebyen og Vaterland.
Lenger sør på Øra har en liten visuell kontakt
med elv og fjord før en er inne i Gansrødbukta.
- I det åpne jordbrukslandskapet på elvesletta
er det mindre romdannelser laget av terrengformer
og vegetasjon, men rommene inngår i en større
sammenhengende struktur.
- Det åpne landskapet på søndre del av Øra
er dominert av utfylling, industribebyggelse,
avfallsdeponi og trafikksystem, og er lite
oversiktlig. En opplever likevel fortsatt sletta
som et elvedelta.
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Grønnstruktur
Grønnstrukturen er en betegnelse på veven av alle
grønne og vegetasjonskledde arealer og alle vassdrag,
innsjøer og fjorder i området. Den er sammensatt av
naturområder og kultiverte områder som parker,
landbruksområder og hager. Grønnstrukturen har
betydning for rekreasjonsmulighetene i lokalsamfunnet, og for det biologiske mangfoldet i byen vår.
Gudeberg lokalsamfunn fremstår i dag som et grønt
område. Ser vi nærmere på hva som utgjør det
grønne, ser vi at på hele slettelandskapet er festningsanlegg, hager og åpne landbruksarealer med
gress og kornproduksjon viktige for vår opplevelse
av en grønn bydel. Rundt Gamlebyen ligger de
grønne festningsverkene med store plenarealer.
Bebyggelsen rundt Gamlebyen er hagebybebyggelse
med grønne plener og åpenhet rundt husene.
Store landbruksområder ligger fortsatt inne i byen og
danner et sammenhengende teppe fra bebyggelsen
til de grønne åsene i marka i øst.
Store, gamle løvtrær, alleer og trerekker danner
grønne tak og linjer over det grønne gulvteppet.
På festningsanleggene, ved Kongstenhallen og
kirkegårdene, på Mineberget og som alleer langs
Nabbetorpveien og Gamlebyveien. På slettelandet
ellers er det lite trevegetasjon. Ute på jordene er det
trær på åkerholmer, langs Oldenborgbekken og som
kantvegetasjon langs veier og grøfter.

44

Lenger øst hever det seg skogkledde koller med furu
som dominerende art på høydedragene. I de lune
lommene mellom høyderyggene står eik og andre
varmekjære løvtrær som en brem rundt jordbruksarealene. Østsidenmarka ligger som store, sammenhengende naturområder helt inn mot bebyggelsen.
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Lengst mot sør ligger Gansrødbukta og de lave
holmene utover på Øra som artsrike naturområder
med store opplevelsesmuligheter for naturinteresserte brukere.

boligområdene vest for Habornveien,
Katrineborgåsen og Østsidenmarka. Habornveien
ligger i dag som en barriere gjennom de grønne
områdene, og styrer ferdsel øst–vest til noen få
krysningspunkter. Økt tilgjengelighet mellom byen
og marka uten bruk av privatbil bør ligge som et
overordnet premiss ved videre utvikling av bydelen.

På den landfaste delen av Øra er det grønne på
vikende front. Store områder ligger brakk, og mye
areal blir brukt til avfallshåndtering. Det er lite
trevegetasjon.
Utviklingen på Øra viser hvor viktig det er å beholde
en grønn sammenheng mellom Gamlebyen og

1 Nabbetorpveien har et tak av store trekroner.
2 Bildet fra tidlig i forrige århundre viser at Nabbetorpveien
også tidligere hadde trerekker langs veien. På denne tiden
var Nabbetorpveien en travel og viktig ferdselsåre langs
østsiden av Glomma.
3 Fra bybroa ser vi ut over de grønne plenene på Prestelandet
og festningsanlegget. Gamlebyen og kirkegården i bakgrunnen
ser ut som en stor park.
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før i 1689. I denne perioden ble hospitalsbygningen
også brukt til kirke. Ved den nye kirken ble prisen på
gravsted satt så høyt at fattigfolk ble henvist til å
bruke den menige garnisonskirkegården på Isegran.
Allerede i 1740 omtales denne kirkegården som fullt
belagt. Presten var også lite glad for begravelsene
på Isegran, og i 1741 ble det derfor lagt ut et areal til
fattigkirkegård og garnisonskirkegård ved Vaterland.
Kirkegården fikk navnet Christi Kirkegaard. Allerede
i 1777 ble det klaget over at denne kirkegården var
”baade overmaade sumpig og langt fraliggende”.
Dette førte til at det 1789 ble anlagt en ny garnisonskirkegård ved Kongsten. Det ble også gitt tillatelse til
å begrave sivile på denne kirkegården. Relativt raskt
ble denne kirkegården også valgt av kondisjonerte
militære. Allerede i 1809 måtte kirkegården utvides
mot vest.

1

Østre Fredrikstad gravlund
og Krigskirkegården

46

Som en del av de grønne anleggene i byen står kirkegårdene i en særstilling. For mange er dette fredete
steder der en kan trekke seg tilbake og tenke i ro og
fred. For andre er det et sted der en kommer og
minnes sine kjære som ligger begravet her. Andre
legger turen gjennom kirkegården som en del av sin
daglige gange til arbeid eller skole.
11.desember i 1832 ble den første borgerlige gravlund utenfor vollene innviet. Da hadde en i 66 år

diskutert flytting av gravlunden til utsiden av
festningsbyen. Byens borgere hadde motsatt seg
en flytting; ideelt sett ønsket de å gravlegges så nær
kirken som mulig. Dette var en tradisjon som hadde
sine røtter tilbake til den gamle kirken der de kondisjonerte kunne kjøpe seg gravplass inne under kirkegulvet. I den kirken som står i dag har det ikke vært
gravlagt under gulvet. Den første kirken med tilhørende kirkegård lå noe lenger øst enn kirken gjør i
dag, omtrent ved hospitalsgården. Kirken brant i
bybrannene i 1670 og 72, og ny kirke kom ikke opp

Kirkegården på Kongsten kalles Krigskirkegården.
Kirkegården i Vaterland hadde på folkemunne dette
navnet, og det er sannsynlig at navnet fulgte med
ved flyttingen av kirkegården hit. En del av kirkegården er stilt til disposisjon for Commonwelth War
Graves Commission. Ofre fra Jyllandslaget ble gravlagt her, og monument ble reist i 1917. Senere er
andre krigsofre fra 1914-18 som var gravlagt andre
steder overført hit. Kirkegården har også et monument over tyske soldater fra annen verdenskrig,
men de døde er flyttet. Også to russere som døde på
Rauøy under siste krig har monument her. De britiske
gravene blir besøkt av kommisjonen som også sørger
for vedlikehold av plassen.
Kirkegården på Kongsten førte til at det i en årrekke
var stille omkring flytting av gravlunden ved kirken
ut av byen. En forordning i 1805 krevde at det skulle
være gravplass for alle i en bymenighet utenfor
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bygrensen innen to år. Det ble foreslått flytting til et
par ulike tomter som begge var militære, og dette er
trolig årsak til at det skulle ta ytterligere 27 år før det
ble en flytting. Østre Fredrikstad kirkegård fikk areal
fra militæretaten i 1832 mot en årlig avgift på 10
spesidaler. Den nye gravlunden ble regulert, og det
ble ført gravprotokoller. Det var tidligere ikke ført.
Fra 1842 var kirkegården innhegnet av en rullesteinsmur som ble fjernet rundt forrige århundreskifte. Østre Fredrikstad gravlund fikk gravkapell i 1908.
Også denne kirkegården har problemer med tett

leirjord og dårlig omsetning av lik. For å bedre
omsetning og kapasitet er deler av kirkegården i de
senere år oppfylt slik at en kan gravlegge i et nivå
over gamle graver. Flere andre felt er planlagt fylt
opp. Likevel kan en ikke regne med at kirkegården har
kapasitet mer enn 10-15 år fram i tid. Annet areal er
ikke avsatt til kirkegård innenfor lokalsamfunnet.
Om tilstanden ved kirkegården rundt kirken i byen
foreligger det lite flatterende skildringer: General
Brockenhuus skriver i 1777 til Prins Carl av Hessen
”Det vil neppe kunne disputeres, at den inden Byen

beliggende Kirkegaard til dels er Aarsag til dette Steds
bekjente Usundhet formedelst den Stank som kommer fra Ligerne, som i denne sumpige jordart silde
kommer til Forraadnelse”. De militære hadde andre
grunner til å ønske kirkegården vekk. De mente kirkemuren lå i veien, og muren ble etter hvert fjernet.
Borgerne klagde på at kreatur kunne beite fritt på
gravene, og kirkegården fikk etter hvert et stakittgjerde. I 1844 ble kirkegården tatt helt ut av bruk,
og fredet i 20 år. Også benrester fra jordfestelser før
kirken brente i 1764 ble tatt ut og lagt i fellesgrav. I
1854 ble kirkegården utlagt til park. Alle gamle gravminner ble sanert. Senere er enkelte gravet fram og
plassert ved kirkeveggen. Hospitalet hadde hele
tiden en egen gravplass som i hvert fall var i bruk
fram til 1757, muligens lenger. Ved graving ved hospitalsbygningen fant man fram til 1900-tallet likrester og kister. Under koleraepidemien i 1834 ble de
245 som døde av kolera gravlagt rett sør for vollgraven utenfor Prins Cristians bataljon. Også ved en
epidemi i 1853 ble denne gravplassen benyttet.
1 Krigskirkegården er særlig vakker om våren når løvet spretter.
2 Kapellet på Østre Fredrikstad gravlund er bygget i 1908.
3 Fra Østre Fredrikstad gravlund.
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HVORDAN BRUKER BEBOERNE
I LOKALSAMFUNNET BYEN
OG LANDSKAPET
Gamlebyen er kultur- og servicesenter i lokalsamfunnet. I byen er det forretninger, restauranter,
møtelokaler, kirke, museum og diverse servicetilbud
innen helse og velvære. Gamlebyen fungerer som
et lokalsenter med en god servicedekning. Stadig
nye virksomheter etablerer seg i lokaler som forsvaret
har flyttet ut av. Mange mennesker har sitt daglige
virke innenfor vollene. Også i fritidssammenheng er
Gamlebyen sentrum i lokalsamfunnet. Mange møter
og arrangement går av stabelen her, men beboerne
i lokalsamfunnet bruker også byen som turområde
uten at en har noe egentlig mål. Byen er simpelt hen
et godt sted å være.

1

HVEM BOR I GUDEBERG
LOKALSAMFUNN

48

I Gudeberg lokalsamfunn bodde pr. 1.1. 2002 3177
mennesker. Av disse var 613 barn og unge under
19 år. 716 var eldre over 67 år. Ser vi på kommunen
samlet er 22,2% unge under 17 år, 14,8 % er eldre
over 67 år. Antallet unge i Gudeberg ligger ikke
langt under kommunegjennomsnittet. Antallet eldre
ligger derimot godt over resten av kommunen med
en prosentandel på 22,5. Årsakene til dette kan
være mange, men ser vi tilbake på byutviklingen,

er det ikke uventet. Stor boligbygging på 50- og
60-tallet gjorde at mange etablerte seg i Kongsten,
Prestelandet og Gudevoldområdet i denne perioden.
Mange av disse familiene har blitt boende, og
foreldregenerasjonen har i dag nådd pensjonsalderen.
En del eldre flytter internt i lokalsamfunnet,
og blokkene på Mineberget og Prestelandet
er populære blant dem som ikke lenger ønsker
å ha eget hus og hage.

Gamlebyen, festningsanlegget og Vaterland bindes
sammen av hyggelige brosteinsdekkede eller grusdekkede veier som gir beboerne i lokalsamfunnet
et unikt spaser-, sykkel- og turveinett. De historiske
byggverkene er vakre og forteller en historie, og festningsanlegget fremstår som et stort parkanlegg
omgitt av vann; med et yrende fugleliv, store skyggefulle trær og grønne gressbakker som innbyr til lek
og opphold. De som bor i og rundt Gamlebyen bor
i et stort parkområde med store muligheter til allsidig
bruk hele året. Og området brukes. Det er stort nok
til at en kan velge ro og ensomhet, eller områder der
mange ferdes for å treffe andre. Sommeren igjennom
syder byen av liv; men også om vinteren byr
forsvarsanleggene og byen på idylliske omgivelser
og muligheter for lek på ski, akebrett og skøyter.
Fra Gamlebyen som et naturlig senter går
Glommastien nordover langs elva med god sykkel- og
gangforbindelse helt til Sarpsborg. Går en mot øst er
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det kort vei til Katrineborgåsen og Østsidenmarka
med et godt utbygget turveinett og lysløype.
Sør for Torsnesveien kan en følge Turveien til stier og
småveier mot Gansrød og Pernes. Sørover mot Øra
kan en følge Klokkerstuveien og finne idylliske
kulturlandskap ned mot Gansrødbukta.
For den naturinteresserte byr søndre del av Øra
på et unikt fugleliv.

viktigste samlingsstedet for unger i alle aldre.
Hele året samles barn og voksne til organiserte
idrettsaktiviteter i idrettsanlegget med tilhørende
innen- og utendørs bane- og badeanlegg.

Foto: Anna Hellstrøm

4

1 Gamlebykatta Gustav tilbringer store deler av døgnet på vindebroa.
2 Handletur til bakeriet i Gamlebyen med sykkel.
3 17. mai i Gamlebyen.
4 Andemating.
5 På kafè i Gamlebyen i ettermiddagssola.

Midt inne i kjernen av lokalsamfunnet finner vi
Kongstenhallen med idretts- og badeanlegg.
Sommerstid er badeanlegget på Kongsten det

6 Abel Sawe i arbeid i glasshytta.
7 På vollene kan en alltid finne et rolig sted hvor en kan sette seg ned
og se utover elva.
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Foto: Anna Hellstrøm
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Inne i boligområdene på Prestelandet, ved skolen og
på Mineberget, ligger mindre anlegg der en kan spille
ball og leke. Sør og vest for Kongsten fort ligger
treningsbaner.

Øst for Habornveien finner vi rideanlegg både på
Sundby, Ulfeng og Gansrød.

Fra brygga i Gamlebyen og opp til brua ligger små
og store båter tett i tett, og for mange er båthavna
ved Gamlebyen og Prestelandet utgangspunktet for
store deler av fritidsaktiviteten i sommerhalvåret.
Også på Øra finnes det en småbåthavn med plass
til 50-60 båter.

Det flate landskapet innbyr til bruk av sykkel, og sykkelinteressen er økende. Fra Turveien og
Klokkerstuveien er det gode muligheter til å velge
sykkelstier der det er liten konflikt mellom syklister
og biler. I dag ligger konfliktene først og fremst ved
kryssing av Habornveien og ferdsel langs
Torsnesveien over Byens Marker for komme inn på
turveinettet lenger øst.

1 Blomsterbarn på uklipte voller.
2 Habornveien må krysses på sikre steder på vei til Østsidenmarka.
3 I båthavna i Gamlebyen ligger velholdte tresnekker på rekke og rad.
4 Kongstenhallen og Kongstenbadet er den viktigste samlingsplassen
for barn og unge i Gudeberg lokalsamfunn.
5 Skogstur i Katrineborgskogen. Både skolen og barnehagene
har faste samlingsplasser her.
6 Fra ridesenteret på Bekkevoll.
7 Papir- og kortevareutsalg i Gamlebyen ca 1980.
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LOKALSAMFUNNETS
SERVICENIVÅ
Etter at forsvaret trakk seg ut av Gamlebyen er vi i en
fase der mange etablerer seg i forsvarets gamle lokaler i Gamlebyen. I løpet av kort tid vil byen få mange
nye brukere, og nye servicetilbud blir etablert.
Innenfor Gudeberg lokalsamfunn finner vi i dag:
Forretninger og service utenom Gamlebyen:
2 velassorterte dagligvarebutikker
1 møbel/lampe/gardinbutikk
1 verktøyutsalg
1 kiosk (i Kongstenhallen)
1 bensinstasjon/kiosk
1 frisør
Forretninger i Gamlebyen
1 delikatessebutikk
2 bakeriutsalg
1 tobakksforretning
1 kiosk
1 sportsbutikk
3 designbutikker med møbler/belysning/tepper/ting
1 blomsterbutikk
2 klesbutikker med begrenset utvalg, dametøy
1 elektrisk forretning
1 antikvitetsforretning
1 gullsmed/smykkedesign
1 keramikkutsalg
1 glassblåseri med utsalg
1 vinmonopol
1 antikvariat
1 parfymeri/leker/gaver
2 design/gavebutikk
1 apotek
1 rammebutikk
2 gallerier

Spisesteder
Utenom Gamlebyen
1 lunchkafe
I Gamlebyen
3 lunchkafeer
3 lunch/middagsrestauranter
1 pizzarestaurant
Overnatting
Gamlebyen pensjonat
Kongsten Motell (sommerdrift)
Balaklava Hotell

7

Skoler
Gudeberg skole har barne- og ungdomstrinn, og ca
400 elever. Skolen har barneskoleelever fra Gudeberg
krets, og ungdomsskoleelever fra Gudeberg og
Nabbetorp. Skolen er i dag under opprusting, og det
investeres om lag 40 millioner i å sette skolen i tidsmessig stand. Samtidig er det klart at skolen blir for
liten når de store områdene som er lagt ut til boliger
på Nabbetorp blir utbygget. Skolen ligger flott til
rett i ytterkant av festningsverkene, og skolens uteanlegg går direkte over i forterrenget. En ballbinge
er kommet på plass ved skolen i forbindelse med
opprustingen, og etter dette står opprusting av
resten av uteanlegget for tur.

Andre skoler
Akademi for Figurteater er en del av HiØ
Interiør- og Designskolen
Institutt for journalistikk
Fredrikstad kommune: Språkskole

Barnehager
Gudevold barnehage, Kongsten barnehage og barnepark og Røde Kors barnehage ligger i lokalsamfunnet.
I Gamlebyen drives en kulturbarnehage .

Interesseorganisasjoner
Foreningen Gamle Fredrikstad
Fortidsminneforeningen avd. Fredrikstad
Naturvernforbundet Østfold

Institusjoner
Østsiden eldresenter har boliger
og forsamlingslokaler for eldre i bydelen.
Fredrikstad museum har avdeling i Slaveriet
og i Tøihuset i Gamlebyen.
Fredrikstad Militærhistoriske Museum holder til
i Tøihuset.
NRK Østfold har kontor i Gamlebyen.

Skolefritidsordning
Det er skolefritidsordning ved Gudeberg skole for
barn fra 1. til 4. klasse.
51
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Private helse/velværetjenester i Gamlebyen
2 psykologer
1 homøopat
1 fotterapeut
1 fysioterapeut (Psykomotorisk)
Idrettsklinikk
4 leger
1 tannlege
2 frisører
Annen service/konsulentvirksomhet
advokat
diverse mindre mediebedrifter
2 musikkstudio
fotoatelier
entreprenør
Lag og organisasjoner/menigheter
Østsiden Speidergruppe
Fredrikstad rideklubb
Kongsten IF
Kongstensvømmerne
Kongsten Fort og Gæli
Forsvarets pensjonistforening
Østsiden Trygde- og Pensjonistforening
Byens Marker Vel
1
Gudeberg Velforening
Vaterland Velforening
Gamlebyen Velforening
Øra Båtforening
Gamlebyen Båtforening
Gamlebyen Gårdeierforening
Gamlebyen Handelsforening
Foreningen Gamle Fredrikstad
Betania
52
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Borettslag:
Viggo Hansteensgt. BRL.
Rolf Wickstrømsgt.I BRL.
Trearbeidernes BRL.
Fru Ingergt.BRL.
Gudeberg BRL.
Kongsten BRL.
Presteløkka BRL.
Mossinsgt.BRL.
Rolf Wickstrømsgt.II BRL
Presteløkka 0II BRL.
Presteløkka III BRL.
Mineberget BRL.
Gamlebyveien BRL.
Borgarveien BRL.
Haldenveien BRL.
Bjørnen BRL.
Borgarveien
I Borgarveien ligger det en vernet bedrift som
blant annet driver lunchkafeen. Mills har et stort
og velholdt industrianlegg her. Fredrikstad blads
lokaler skal bli dagligvarebutikk knyttet til en
større kjede.

Hva mangler vi i lokalsamfunnet?
Beboerne i lokalsamfunnet er avhengige av å reise til
sentrum av Fredrikstad eller til andre steder for å
handle en del viktige forbruksvarer som klær og sko.
Servicen i lokalsamfunnet dekker daglige, elementære behov for varer og tjenester. I regi av de ulike
organisasjonene drives en rekke fritidsaktiviteter for
voksne og barn i Kongstenhallen eller i de ulike forsamlingslokalene i og rundt Gamlebyen.
Ungdommene på Gudeberg etterlyser likevel et
møtested for uorganisert aktivitet. De ønsker seg et
sted å være; både innen- og utendørs. I dag er de
henvist til en fritidsklubb på Nabbetorp, men ønsker
seg muligheter for et samlingspunkt i eget nærområde. En ny ballbinge ved skolen kan muligens bli et
utendørs samlingspunkt slik det har blitt det i andre
områder.

1 Tredje klasse ved Gudeberg skole 2003 i kamp i den nye ballbingen.
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GUDEBERG LOKALSAMFUNN –
SKOLEVEISUNDERSØKELSE
Elevene ved Gudeberg skole, både barnetrinnet
og ungdomstrinnet, har bidratt til arbeidet med
stedsanalysen ved å registrere forhold knyttet til
skoleveien og nærmiljøet.
Alle elever ved skolen har gjennom klassen fått utdelt
kartmateriale hvor de selv har tegnet inn sin egen
skolevei og angitt om de går, sykler, bruker offentlig
befordringsmiddel eller blir kjørt.
Videre har elevene bidratt med registrering av leke
og oppholdsområder samt hvor de føler seg utrygge.
Vi har mottatt 280 svar fra skolens 350 elever.
Registreringen er utført i mai/juni 2003.
I registreringene inngår data fra ungdomsskoleelever
fra Nabbetorp krets, men i denne sammenheng
er kun registrerte forhold innenfor Gudeberg krets
medtatt.
Skoleveier
Svarene fra elevundersøkelsen representerer
ca. 80% av skolens elever.
Av disse oppgir 274 at de går eller sykler til skolen
hele eller deler av året, mens 75 elever blir kjørt
i privatbil og 26 tar buss til og fra skolen.
Det er først og fremst elever i de lavere klassetrinnene som blir kjørt, mens andelen sykkelreiser
øker markert fra 4.klasse. Manglende gang/sykkelvei
og sikre krysninger av sterkt trafikkerte veier gjør at
foreldre/foresatte velger å kjøre barna, selv på korte
avstander.
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Lekeområder
Besvarelsene fra elevene varierer i beskrivelse
av leke/oppholdsområder.
En del er av mer generell karakter og angir for
eksempel Gamlebyen eller gatenettet i Kongsten
hageby, mens andre er spesifikt knyttet til bestemt
adresse/lokalitet.
Kongstenhallen er det enkeltanlegget som besøkes av
flest barn, 60 stk. har oppgitt dette som det viktigste
leke/oppholdsområdet i undersøkelsen.
Ellers er baneanleggene på Kongsten og Brakkesletta
populære tilholdssteder, likeledes skolegården ved
Gudeberg.
Blant de minste elevene er naturlig nok arealer
i nærmiljøet populære, mens for de eldre elevene
oppgis også forretninger og bensinstasjoner som
populære tilholdssteder.
Utrygge områder
I denne delen av undersøkelsen har vi bedt elevene
angi utrygghet i forhold til trafikk og i forhold
til andre faktorer som angis spesielt.
Av besvarelsene fremgår at utrygghet i forhold
til trafikk er det dominerende blant barna som har
deltatt i undersøkelsen. 67 svarer at de opplever
utrygghet i forbindelse med trafikk, mens 27 angir
andre årsaker.
Torsnesveien, kryssene Torsnesveien/Gamlebyveien
og Nabbetorpveien/Gamlebyveien representerer
over halvparten av elevenes registreringer.
De sterkt trafikkerte vegstrekningene danner barrierer
og begrenser barnas ferdsel i eget nærområde.
Under kategorien annen utrygghet oppgis Kongsten
Fort, kirkegårdene, deler av Glommastien samt
enkeltadresserhvor det reageres på skumle personer
eller truende hunder.
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LOKALSAMFUNNETS EGENVERDI – SÅRBARHET MOT
FYSISKE INNGREP/ENDRINGER
Hensikten med å lage en stedsanalyse er å:
- øke kunnskapsnivået om lokalsamfunnet
- synliggjøre viktige verdier i det bestående
- synliggjøre problemområder
Ved å kjenne stedets landskaps- og kulturhistorie kan
vi lettere forstå hvorfor Gudeberg lokalsamfunn ser
slik ut som det gjør i dag. Ved å kjenne kvalitetene
i det bestående kan en lettere styre utviklingen slik
at viktige verdier blir bevart også i fremtiden.
Samfunnet er ikke statisk. Gudeberg lokalsamfunn
står foran store utfordringer, og området vil etter
hvert endre karakter. I alle utviklingsprosesser er det
derfor viktig å være klar over hvilke trekk ved stedet
som er avgjørende for hvordan det fremtrer. Hvis et
område fremstår som harmonisk og vakkert, må en
vite hva som skaper harmonien og estetikken slik at
en kan sørge for at kvaliteten blir bevart når området
videreutvikles. Slike kvaliteter kan være knyttet til
naturelementer og til menneskeskapte elementer. På
samme måte er det viktig å se hva som skaper disharmoni eller er direkte skjemmende slik at en kan forsøke
å rette opp tidligere feil når byen utvikler seg videre.
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Gudeberg lokalsamfunns kvaliteter er oppsummert i
et sårbarhetskart. Sårbarhetskartet forteller i hvilken
grad ulike områder er sårbare for inngrep. Vi sier
ikke at områdene ikke kan tas i bruk til ulike formål,
men vi forteller hva en skal være varsom med å gjøre
dersom en ønsker å ta vare på stedets karakter eller
egenart. Noen områder er mer sårbare enn andre,
og sårbarhetskartet deler landskapet inn i ulike soner.
I teksten knyttet til de ulike sonene utdypes det
hvilke typer endringer området er spesielt sårbart for.
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Sone 1
Svært sårbare områder –
områder av nasjonal verneverdi
Dette omfatter områder som må oppfattes som
nasjonalt viktige verneobjekt. Det er områder som har
kultur- eller naturverdier som har nasjonal interesse.
Disse områdene har svært stor egenverdi, og forvaltningen av disse områdene er viktig for Fredrikstad.
Den store verneverdien gjør områdene spesielt sårbare.
1.1
1.2
1.3

Gamlebyen med festningsanleggene
Kongsten fort
Øra naturreservat

1.1-1.2 Gamlebyen og festningsanleggene inklusiv
Kongsten fort er sårbare på flere måter:
Sammenhengen mellom landskap og anlegg.
Den tradisjonelle sammenhengen mellom landskap
og byggverk er en viktig del av opplevelsen av festningsanleggene. Anlegg som løsriver festningsanleggene visuelt og fysisk fra elva eller fra slettelandet
rundt vil svekke områdets verneverdi. Området er
sårbart for innebygging av nye anlegg og for gjengroing med tett skog.

Trafikk
Anleggene i og rundt byen er sårbare for belastninger
fra trafikk. Grunnforhold og fundamentering gjør
bebyggelsen utsatt for skader fra tungtrafikk. Som
verneobjekt er anleggene også sårbare for økning i
trafikkmengde.
1.3 Øra naturreservat
Øra naturreservat er sårbart for alle former for fysiske inngrep i våtmarksområdet. Området er særlig
ømfintlig for inngrep i form av økte utslipp til vann
og til vassdrag som munner ut i Gansrødbukta.
Området har også liten toleranse for utslipp til luft
som kan ha innvirkning på fuglelivet i området. Øra
er videre sårbar for ferdsel og aktivitet som kan forstyrre fuglene under hekkeperioden. Øra er sårbar
for rovdyr og for mennesker som kan ta fugler, unger
og egg.

Foto: Terje Tjærnås
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Brann
Gamlebyen har vært rammet av en rekke bybranner.
Trehusbebyggelsen er spesielt utsatt. Anleggene må
sees som spesielt sårbare for all aktivitet som medfører brann eller eksplosjonsfare.
Bygningsmiljø
Bygningsmiljøet i Gamlebyen og fortet representerer
mange ulike tidsepoker. Helheten er sårbar i forhold
til husplassering, skala, form, material- og fargebruk
på ny bebyggelse.

1 Brannøvelse i Gamlebyen i juni 2003.
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Områdene er av vesentlig betydning for forståelsen
av festningsbyens historie. I likhet med Gamlebyen
er områdene sårbare for innebygging, gjengroing,
trafikk, endringer i bygningsskala og materialbruk
og for brann.

1

Sone 2
Svært sårbare områder som
har betydning for verdien
av områdene i sone 1
Sone 2 omfatter områder som grenser inn mot de
viktige verneområdene i sone 1, og som har stor
betydning for at verneverdien i sone 1 opprettholdes.
Områdene har svært ulik karakter og egenverdi.
2.1 Vaterland og Ringverven og slettene mellom
vollene og bebyggelsen på Prestelandet.
2.2 Kongstenområdet
2.3 Sundbyjordene – nordre del av Byens Marker
2.4 Jordet mellom Kongsten fort og Habornveien
2.5 Katrineborgåsen
2.6 Rester av løkkebebyggelse på Byens Marker
2.7 Brakkesletta
2.8 Kirkegårdene

58

2.1-2.2 Vaterland og Kongstenområdet. Slettene
mellom vollene og bebyggelsen på Prestelandet.
Vaterland og Kongstenområdet og slettene mellom
vollene og bebyggelsen på Prestelandet oppfattes
som en del av helheten rundt Gamlebyen og fortet.

2.3-2.4, 2.7 Jordet mellom Kongsten fort og
Habornveien, Sundbyjordene – nordre del av Byens
Marker og Brakkesletta.
Festningsbyen ble anlagt i et åpent slettelandskap.
I dag representerer disse områdene det som fortsatt
er ubebygde og åpne områder rundt byen og festningsanleggene. Bygging på eller gjengroing av disse
områdene med skog vil føre til at byen mister all kontakt med slettelandet, og vil føre til at en i fremtiden
ikke vil kunne oppfatte den historiske situasjonen som
byen ble plassert inn i. Brakkesletta og jordet øst for
Kongsten fort er spesielt sårbare. Hele slettelandet er
sårbart mot høye elementer som kan svekke kontakten mellom Gamlebyen, fortet og fjorden ytterligere.
2.5 Katrineborgåsen
Slettelandet rundt byen går over i Østsidamarka.
Katrineborgåsen ligger som en avslutning av slettelandskapet; en vegg mot øst. Åsen har stor visuell
betydning for slettelandet og bebyggelsen. Den er
i tillegg et viktig utsiktspunkt og bruksområde for
befolkningen. Åsens topp- og vestside er svært
sårbare for inngrep og utbygging i en hver form.
2.6 Rester av løkkebebyggelse på Byens Marker.
Bymarkene var en forutsetning for etablering av
byen på elvesletta. Løkkebebyggelsen er en del
av byens historie. Fjerning av bebyggelsen eller
innebygging av området ved industri eller store
trafikkanlegg vil svekke den historiske og visuelle
sammenhengen i området.

2.8 Kirkegårdene
Kirkegårdene representerer viktig byhistorie og viktige bruksområder for innbyggerne i lokalsamfunnet.
Kirkegårder skal være fredelige områder for meditasjon og ettertanke. Kirkegårdene er sårbare for inngrep og anlegg som fører til støy eller visuell uro.
Sone 3
Sårbare områder
3.1 Kongsten hageby
3.2 Funkisbebyggelsen på Kongsten
3.3 Skogområdene ved Gansrød og Pernes
og jordbruksområdene ved Gansrød gård
3.4 Bymarkene sør for Torsnesveien
og siktsonen mellom Kongsten fort
og Gansrødbukta.
3.1- 3.2 Kongsten hageby og funkisbebyggelsen
på Kongsten.
Husplassering, form, størrelse og materialbruk
er nøktern og enhetlig, og gjør disse boligområdene
harmoniske og vakre. Bebyggelsen er sårbar for
endringer i bygningsvolum, formspråk og detaljering.
Områdene er i dag truet av motebølger innenfor
folkelig arkitektur, og de vil skifte totalt karakter ved
innføring av for eksempel sveitserstilinspirerte tilbygg
og ombygninger.
3.3 Skogområdene ved Gansrød og Pernes
og jordbruksområdene ved Gansrød gård.
Områdene er viktige utfartsområder og nærturområder for lokalsamfunnet. Med unntak av
forsvarets anlegg og bebyggelse knyttet til Gansrød
gård fremstår områdene som naturdominerte natur
og kulturlandskap. Områdene er sårbare for utbygging av boliger og fritidshus, nye veianlegg og
andre fritidsanlegg som kan gi ferdselsrestriksjoner.
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3.4 Bymarkene sør for Torsnesveien og siktsonen
mellom Kongsten fort og Gansrødbukta.
Utbygging av industri på Øra har svekket kontakten
mellom festningsbyen, Kongsten fort og fjorden. De
åpne områdene sør for Torsnesveien sikrer fortsatt en
visuell kontakt mellom fortet og Gansrødbukta.
Området er sårbart for utbygging som bryter denne
kontakten. Hele slettelandet er sårbart mot høye elementer som kan svekke kontakten mellom
Gamlebyen, fortet og fjorden ytterligere.
Sone 4
Mindre sårbare områder
4.1 Prestelandet, Gudevoll, Borgar og Mineberget
4.2 Ikke utbygde områder vest for Habornveien,
nord for Brakkesletta.
4.3 Boligområdet og jordet mellom Torsnesveien
og sørenden av Katrineborgåsen
4.4 Ikke utbygde industriområder i midtre
og søndre del av Øra
4.1- 4.4 Områdene er lite sårbare for utbygging
i samme skala som eksisterende bebyggelse i og
rundt områdene. Utbygde boligområder med
enhetlig arkitektur vil være sårbare mot endringer
som bryter med gjennomgående formspråk, størrelse
og materialbruk. Områdene på Øra er sårbare for
oppfylling og terrengendringer som avviker fra elveslettas naturlige høyde. Hele slettelandet er sårbart
mot høye elementer som kan svekke kontakten
mellom Gamlebyen, fortet og fjorden ytterligere.

2

1 Brakkesletta er viktig for kontakten mellom festningsbyen
og det av slettelandet som fortsatt ligger åpent.
2 Hele slettelandet er sårbart for vertikale elementer som master,
høye bygninger eller oppfylling av terreng.
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