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SVENSK GUDINNE 
TIL BY`N

SEILSKUTEBYEN 
FREDRIKSTAD

MARITIME ISEGRAN

ENESTE I NORGE

«Hele verden» til 
Fredrikstad

FULLSPEKKET
PROGRAM

PÅ LOFTSBESØK

KOMPLETT 
SKUTEOVERSIKT

HÅPSPROSJEKT 
FOR HAVET



BÅDE FOR SJØULKER OG LANDKRABBER:

80 BUTIKKER MIDT I BYEN
ÅPENT 10-20 (18) 

MAT OG SERVERING 9-20 (18)

w w w . t o r v b y e n . n o  /  
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Sommer i Østfold byr på mange  spennende og 
flotte  opplevelser! Besøk Østfoldbadet i Askim, 
Superland og  INSPIRIA  science center i Sarps-
borg eller opplev en historisk reise på et eller 
flere av Østfoldmuseene. Utforsk Gamlebyen 
i Fredrikstad eller kjenn sommerfugler i magen 
ved besøk til Klatring på Grensen i Halden! 

NATUROPPLEVELSER OG AKTIVITETER

Liker du å vandre, sykle, padle, bade? Da er 
 Østfold en perle. Prøv for eksempel kyststien, 
 pilegrimsleden eller oldtidsveien, som byr på 
Norges mest konsentrerte samling av oldtids-
minner fra bronsealder og eldre jernalder. Østfold 
har dype skoger, innsjøer og en lang kystlinje. Du 
kan også prøve øyhopping på Hvaler. 

SKJÆRGÅRDEN

Det finnes mange skjærgårdsperler langs Øst-
folds lange kystlinje. Her kan store og små 
prøve krabbefiske eller ta et bad på en av de 
mange badestrendene. Se oversikt over våre 
 badeplasser på visitøstfold.no

Velkommen til opplevelses riket Østfold!
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Enkel parkering  
i Fredrikstad sentrum

Parkering på 1, 2, 3!
1. Søk etter Fredrikstad P eller bruk QR koden for å laste 
 ned appen fra Apple App Store eller Google Play.  

2. Registrer bilen og betalingskortet ditt i appen.

3. Husk samtidig å opprette en Autopark-avtale i appen.  
 Med gyldig AutoPark-avtale blir kjøretøyet ditt automatisk  
 gjenkjent i våre parkeringshus med kameraregistrering.  
 Med AutoPark-avtale trenger du ikke starte parkering i  
 appen, ditt betalingskort blir automatisk belastet når du  
 forlater parkeringshuset og du sparer unødige fakturagebyr. 

 Bruk appen når du parkerer i rød, gul, eller grønn sone.  
 Velg riktig sone og trykk på Start Parkering.  

2

333.3..3

1.1..1

Apple App Store Google Play

Har du spørsmål om parkering?  
Ring Servicetorget på 69 30 60 00

VP



— Vi utvikler  
           Fredrikstad

www.vaerste.no

På båttur for å fi nne ro!
Den ultimate form for ro har de begge på kjøl. Båt har første-prio fra mai til september, men 

”vannskillet” går ved motor – og seil. Scand 7800 for ordføreren og Lady Helmsman 40, om vi tør 

be, for prosjektlederen. Og målet er begge krystallklare på: -”best ever!”

TEKST OG FOTO: ERIK SANDERSEN

A
lle gode ting er som kjent tre. I 2005, 2014 

og nå 2019, fylles ælva med skuter. Slik 

det var i 1905 da Fredrikstad var Norges 

skuteby. Tall Ships Races Fredrikstad (TSRF) har 

blitt et begrep og som ordfører Jon-Ivar Nygård 

vet å verdsette. – Ja, vi vil løfte fram den mariti-

me delen av identiteten vår gjennom å ha et så 

stort arrangement nært til havet – nok en gang. 

Vi har etter hvert fått mye erfaring i å håndtere 

store arrangementer. Skutene ligger kailangs inne 

i bysentrum og det gjør TSR til en familiefest. 

Ordførerbrødre- og søstre i Østfold er selvfølgelig 

invitert til skutefesten, sier Nygård.

Han har vokst opp og feriert i båt siden seks-

års alderen. I en Gjennestad-snekke med rorkult 

som hadde dragehode! - Og det var snekketurer 

til Hvaler med laaange hjemturer søndag etter-

middag i den strie strømmen i Østerelva, forteller 

han og tilkjennegir kunnskap om lokale farvann. 

Så gikk familien fra tre til plast og det har han i 

dag også.   - Tidskjema holder ikke! Ut før 1. Juni, 

men ikke til påske. Frysing på fi ngerne er ingen 

favoritt hos meg, slår ordføreren fast. Det var nok 

at bryggene i Fjellberg båthavn var islagte da båten 

skulle tas opp…

Kos
Ut på tur, på norsk- eller svensk side av riksgrensa, 

gir hvilepuls for en travel ordfører. 

– Ja, det blir helgeturer og kanskje en eller an-

nen sommeruke for å nyte. Helt uten dokumenter? 

– Tja, den digitale hverdagen gir meg ikke helt 

fri, men kosen står i sentrum. Jeg fører ikke logg-

bok og sånn, medgir Nygård, som lar strukturer 

og statistikk bli liggende hjemme. – Min fi neste 

opplevelse er å sitte mot sydvest på et svaberg og 

nyte solnedgangen. Gjerne med litt reker, sier han 

og lar blikket hvile ut i elva der vi slår av en prat på 

Isegran, trebåtenes Mekka i Fredrikstad.

– Ja, reker og sjøkreps er uslåelig, selv om det 

ble grilling av østers sist jeg var på båttur, kommer 

det fra prosjektleder Ingar Guttormsen - som 

så langt bare har tatt inn over seg samtalen med 

ordføreren. 

– Har det alltid vært seil for Guttormsen?

– Jeg er oppvokst med far fra Bergen og mor 

fra Rømskog i Indre Østfold, så det ble nok mye 

robåt og meitestang for meg i barneårene. Så ble 

det kano og vindsurfi ng, men for 16 år siden ble 

det seilbåt – for godt. Båtpuss i påska og rett ut så 

fort som rå er. Og da er det seil for alle penga. Men 

heller ikke jeg fører loggbok. Jeg er veeeldig på tur. 

– Men i år blir båten trygt plassert på land, for 

prosjektlederen, vil vi formode? 

– Nja, nei svarer han noe overrumplet av 

spørsmålet. Vi avslutter TSRF 14. juli og etter 

det skal jeg nok ta meg noen turer humrer han, til 

latter fra en lyttende ordfører. 

– Før det blir nok båten lånt ut til sønnene, 

som i år jo får en fi n anledning til å vise hva de 

duger til, sier han, som skal lose byen gjennom 

skutefesten til sluttkarakter - ”best ever”.

– Og prosjektlederen har litt å levere på, all 

den tid 70 prosent av de spurte etter TSR i 2014 

mente at arrangementet burde gjentas?

– Ja, jeg deltok jo aktivt på arrangementssiden 

sist også, så jeg vet at her blir det bare å stå på 

til siste tamp er festet. Men vi har rustet oss med 

et lag på 3-400 hjelpere, som skal skjøtte ulike 

oppdrag under festdagene. Litt slik det var under 

Lillehammer-OL.

Ungdom og grønt fokus
Intensjonen med Tall Ships Races er å få ungdom-

mer ut for å få nye kunnskaper om sjømannskap 

sammen med likesinnede fra forskjellige kultu-

rer. Fredrikstad har forpliktet seg til å stille 160 

medseilere. Det koster mye penger og er en større 

del av kostnadene for oss som en av vertsbyene. 

15.4 millioner kroner er totalbudsjettet for TSR 

Fredrikstad og da er det mange som gjennom sitt 

daglige virke også bistår tungt inn mot at alt skal 

bli vellykket. En god medvirkning fra Borg havn 

kommer da i tilegg, forklarer prosjektlederen.

Årets maritime arrangement vil i tillegg til det 

blå, få en sterk grønn vinkling. 

– Ja, det har heldigvis blitt en oppvåkning 

rundt maritim forsøpling. Det er jo det tristeste jeg 

opplever med sjølivet. Det er veldig fl ott at TSR 

vil løfte fram akkurat det under årets arrangement. 

I tillegg er vi så heldig å ha et bispedømmekontor 

her i byen og de bidrar med prosjektet ”Håpets 

katedral”, bestående av tre og plast fra havet, sier 

ordføreren. 

”Håpets katedral” er et fl erreligiøst og bære-

kraftig kunstprosjekt med basis i en 120 kvadrat-

meter stor lekter. Reisverket er inspirert av stavkir-

kene. Det 300 kvadratmeter store taket skal bygges 

av plast fra havet. Katedralen vil kunne ha plass til 

30 - 50 mennesker og stå ferdig våren 2020.

– Ja, vi samarbeider med dem om å sette fokus 

på marin søppel og vi har også miljøfyrtån-ser-

tifi sert arrangementet her i Fredrikstad, forteller 

prosjektlederen. Det betyr blant annet at alle som 

skal være leverandører til oss må ta inn over seg 

miljøkravene som er satt. Alle som skal besøke 

arrangementet oppfordres til å bruke grønn trans-

port, kollektivtrafi kk med buss og gratis ferge på 

Glomma. Og under festdagene vil fergene droppe 

tidtabeller og kjøre kontinuerlig,

– Kjenn besøkelsestiden, opplev byen fra sin 

beste side! Min første opplevelse av TSR, i 2005, 

hadde jeg små tvillinger, èn på ryggen og èn på 

magen og da var det ekstra mye aktivitet, sier ord-

fører Nygård og klukklèr. Og foreldre som 

har med seg små barn må jo passe på dem 

når det meste foregår bryggelangs. 

PSS SECURITAS IVARETAR 
SIKKERHETEN UNDER
THE TALL SHIPS RACES 

Vi leverer sikkerhetstjenester til 
arrangement og uteliv, og tilbyr 
Spesialtjenester.

Kontakt oss på telefon 02452 eller 
post@pss-securitas.no

pss-securitas.no



Kjenn besøkelsestiden, opplev 
byen fra sin beste side!



Til skutefesten for en ti`er!
Valgene vi gjør på land får fort store 

konsekvenser for livet i havet. Det er 

naturlig nok ventet stor trafi kk inn 

mot Fredrikstad under Tall Ships 

Races og TSRF har derfor inngått en 

avtale med Østfold kollektivtrans-

port og Bypakke Nedre Glomma om 

å kunne tilby bussreisende i Østfold  

billetter for en ti`er til skutefesten.

Nå er det altså en gylden an-

ledning for folk å nyte dagene fra 

11. – 14. juli uten bil. – Vi er kjem-

peglade for at Østfold kollektiv-

transport bidrar til dette ved å sette 

ned prisen på bussbilletter under 

arrangementet, sier prosjektleder 

Ingar Guttormsen. Bypakke Nedre 

Glomma jobber hele året for at folk 

skal velge miljøvennlige reisemåter. 

TSRF19-billetten vil bli tilgjengelig 

i Østfold kollektivtrafi kks billettapp 

og på bussene under arrangementet.

Elevene ved Sciencelinja på Greåker 

videregående skole har sammen 

med Studium Actoris og teknolo-

giselskapet Nxtech gjort bruk av en 

teknologi, som lar skuespillerne selv 

styre musikken bare med bevegelse. 

Løsningen Give and Get, som gjør 

det mulig å endre volumet på musik-

ken trådløst, er utviklet av Nxtech. 

Selskapet har siden 2008 jobbet med 

teknologiutvikling mot gründere og 

etablerte bransjer som bilindustri, 

olje og gass og medisinteknikk, og 

det er en tilfeldighet at en av deres 

løsninger nå brukes av Studium 

Actoris i et gateteater.

Selskapene er naboer i et bygg 

som ligger tett ved dokka på tidli-

gere Fredrikstad mekaniske verksted 

og det var nysgjerrigheten til Paolo 

Martini fra Studium Actoris, som 

brakte dem sammen om teaterpro-

sjektet. 

– Ja, Paolo kom inn og lurte på 

hva vi drev med og om han som 

skuespiller kunne bruke noe av det 

vi gjør. Vi var noe skeptiske til å be-

gynne med fordi det vel var noe helt 

nytt. Men det er blitt til et interes-

sant samarbeid, medgir Tore Karlsen 

i Nxtech. 

Det er to hovedkomponenter i 

dette prosjektet; en radio og et gyro-

skop. Radioen gjør at selve kretskor-

tet med sensoren ikke trenger å være 

plugget direkte inn i datamaskinen, 

men derimot virke trådløst. Noe 

som naturlig nok er vesentlig for at 

løsningen skal kunne fungere i et 

teaterstykke. Fra scenen som vises på 

bildet, er sensoren plassert  inne i lua 

som skuespiller Martini har på seg. 

Når sensoren er vendt riktig vei, vil 

en ved å nikke skru opp volumet og 

senke det ved å riste på hodet. 

”Sweet Home on Wheels” er en 

morsom forestilling om livet til et 

ektepar som må fl ytte fra sin store 

leilighet og inn i en campingvogn. 

Absurde og komiske situasjoner blir 

servert – med  Adrian Schvartzstein 

og Paolo Martini (bildet) som skue-

spillere. Dette er en co-produksjon 

mellom Studium Actoris som 

etablerte seg i Fredrikstad allerede 

i 1977 og den kjente skuespilleren 

Adrian Schvarzstein.

Fredrikstad kommune har opp 

gjennom årene støttet og brukt 

Studium Actoris , blant annet under 

de tidligere skutefestene i 2005 og 

2014, noe Paolo Martini mener har 

vært viktig for deres utvikling.  

– For oss i kulturetaten i Fredrik-

stad kommune er dette en slags pilot 

på hva vi kan få til framover. Det er 

gøy å se hvordan smart-teknologi 

kan brukes innenfor kunst og kultur 

og hvordan de ulike fagmiljøene kan 

jobbe sammen, sier kulturutvikler 

Åshild van Nuys.

Gateteater med smart-teknologi

Både Musikkforeningen Viken og Kong Frederik 

IVs Tambourafdeling er med i crew parade. Para-

den som går på fredag ettermiddag,  er 17. mai og 

karibisk karneval på samme tid.  Mannskapene går 

gjennom gatene og viser seg fram med kostymer, 

sang og musikk. 

Viken ble etablert som Græsvik brugs mu-

sikkorps allerede i 1869 og skulle dermed ha alle 

historie inne. Losje Vikens musikkorps gikk ut fra 

avholdsforeningen med samme navn, og en del 

av medlemmene i Gressvik-musikken fulgte med 

Vikens første dirigent Th eodor Josefsen over i det 

nye korpset i 1911. I 1949 ble de to korpsene slått 

sammen. Viken, som har vunnet fl ere priser på 

nasjonalt nivå, er Østfolds eldste amatørkorps og 

også et av eldste i Norge.

Kong Fredrik IVs Tambourafdeling har siden 

stiftelsen i 1997 arbeidet med historisk gjenskap-

ning; sivilt dagligliv, kulturaktiviteter som musikk, 

håndverk, mat- og kunst og ren militærhistorie. 

Avdelingen tilhørte det Smaalensche Regi-

ment som rekrutterte på begge sider av Oslofj or-

den. Regimentets hvitgrå bunnfarge i våpenkjole 

er standard for alle dansk/norske avdelinger på 

samme tid. Den indigo-blåfargen på oppslag, 

fór, vester, bukser og strømper forteller om tilhø-

righeten – det Smaalensche Regiment.  Dagens 

avdeling er utstyrt med datidens våpen – korder, 

piker og musketter.

Crew parade

”Sweet Home on Wheels”, et gateteater som bruker 

smart-teknologi, skal framføres hele åtte ganger under 

skutefesten. Helt gratis!

...visste du?

8



9 

DIN TOTALLEVERANDØR
AV MASKINER OG UTSTYR

Kortbølgen 7 / 1630 Gamle Fredrikstad / Telefon 69 30 48 60 / E-post: post@xlutleie.no               xlutleie.no

Bygg og anlegg, industri, offentlig sektor og private

ALT AV UTSTYR

ILLE BRA!

f-b.no

69 32 74 72  |  www.brodrlie.no
Graving – sprenging – rørlegging – transport

Gamle Beddingvei 21

    Petter Syversen

Et steg i riktig retning
Adresse: Oslogata 4, 1610 Fredrikstad

YNGVARS SPEKEPØLSER
Phønixbrygga

Member of:



SEILSKU
Fredri



UTEBYEN
ikstad

Fredrikstad hadde fra 1905, 

altså for snart 115 år siden, Norges 

største fl åte av treskuter. Rundt 600 seilskip 

hørte på denne tiden hjemme i Fredrikstad.

TEKST OG FOTO: ERIK SANDERSEN



Her er mye historie, men 
også kunnskap samlet

Når nå Fredrikstad for 3. gang står som vertsby for et så 
stort arrangement nært til havet, er det nettopp for å løfte 

fram den maritime delen av byens identitet
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B
yen ble senere hjemby for 

landets siste skværrigger i 

fraktfart, den kjente stålbar-

ken Pehr Ugland som seilte til 1929. 

Fredrikstad fi kk også æren av å re-

gistrere landets siste fraktseiler i det 

hele tatt, den tremastede skonnerten 

Gad, som var i fraktfart til 1937. 

Fredrikstad var dermed aktivt med 

til det siste - i norsk seilskipsfart. 

Når nå Fredrikstad for 3. gang 

står som vertsby for et så stort arran-

gement nært til havet, er det nettopp 

for å løfte fram den maritime delen 

av byens identitet. Mange vil mene 

den er noe glemt, men med all den 

aktiviteten som blant annet drives på 

Isegran nært til bysentrum, kan det 

ikke være mye tvil om at Fredrikstad 

ikke bare ønsker å utvikle sin grønne 

profi l, men også vil ha en hånd på 

rattet i den blå sektor.

Vi har trasket strand- og bryg-

gelangs for å se om vi kan fi nne spor 

fra nettopp tiden som treskutebyen 

Fredrikstad. På disse sidene kan du 

se hva vi fant på vår maritime for-

sommervandring…
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VI REALISERER DINE BYGGEPROSJEKTER

multiconsult.no

ENDELIG 
TILBAKE!

SMAKEN AV SOMMER!
60% Clausthaler Classic
40% sitronleskedrikk

HVORFOR 
VELGE SUZUKI?
• 4x4 4-mode AllGrip med Lock Mode
• Høy bakkeklaring og enkel innstigning
• Automat og manuell tilgjengelig
• Rimelige eiekostnader og lavt verditap
• Høyt utstyrsnivå
• Reelt lavt forbruk
• Verdensledende sikkerhetssystemer
• Japansk drift sikkerhet og kvalitet
• Biler på lager for rask levering

TOPPUTSTYRTE 
SUZUKI LAGET 

I SAMARBEID MED 
SUZUKI NORGE!

KUN 10 STK!

rs bindingstid. Forutsetter fi nansiering gjennom DnB eller Santander

LEIE/ LEASING: 2.995,- pr mnd*
DDSLEIE/ INNBYTTE: 59.500,-

4X4: fra 458.184,-
ETT FERDIG LEVERT BIL M/ VINTERHJUL

PRIVATLEIE/ LEASING: 2.995,- pr mnd*
FORSKUDDSLEIE/ INNBYTTE: 59.500,-

S-CROSS 4X4: fra 456.385,-
KOMPLETT FERDIG LEVERT BIL M/ VINTERHJUL

HH
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• 4
• H

I Se bilene utstilt på Tollbodbrygga under Tall Ship Races!



Svensk gudinne 
til Fredrikstad



110 år på kjøl er det blitt for M/S Atene som i år er med 

for fj ortende gang i Tall ships races! Bygget på Andersens 

Skibsverft i Svendborg – for den nette sum av 16000 danske 

kroner. Onsdagsklubben, ”Atenes män”, ser til at ”den gamle 

damen” alltid er i godt humør og ship shape for nye tokt!

TEKST OG FOTO: ERIK SANDERSEN

A
tene, navnet på kunnskapens gudinne, har 

skiftet navn fl ere ganger og vært i både 

dansk-, norsk og svensk eie. Siden 1980 

har den hatt sin hjemmehavn  i Skärhamn på 

Tjörn - på den svenske vestkysten. Den tomastede 

skonnerten  drives av en idèell forening hvor alle 

interesserte er velkomne. Noe vi kan bekrefte, etter 

vår gjesteopptreden i mai måned. 

Seilskuta er et skolefartøy  med et tettpakket 

årlig seilingsprogram med fokus på natur- og 

kulturopplevelser. Ikke bare for skoleelever og 

studenter, men for alle aldersgrupper som vil være 

med på korte- eller lengre seilturer – for det meste 
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i svenske farvann. Det er plass til 24 personer om 

bord. 

– Ja, det er faktisk min 24. sesong allerede, sier 

Magnus Nilsson, som nå er èn av to skippere om 

bord. Han var bare 22 år gammel første gangen 

han sto som skipper på Atene og allerede to år 

senere, i 2007, sto han til rors da båten deltok i 

Tall ships races. Magnus er fra Tjörn og er nær-

mest oppvokst på sjøen. Det begynte med en eke, 

så ble det optimistjolle og i dag har han en 34 fots 

Ja, det er faktisk min 
24. sesong allerede

Magnus Nilsson, skipper 
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Magnus Nilsson har vært skipper siden han var 22 år gammel.

8 måneder gamle Ture går “gradene” ombord.

Hallberg Rassy, som brukes i en eventuell, ledig 

stund (blant annet en lengre tur til Lofoten..). 

Han har jo allerede brukt totredje-deler av sitt liv 

til arbeidet med Atene. Inn i mellom, da han var 

i forsvaret og gjorde sin verneplikt, ble det selv-

sagt sjøforsvaret. Her fi kk han være med på sitt 

livs reise, en tre måneders tur med orlogsfartøyet 

Carlskrona rundt  Sør Amerika, inn Middelhavet 

og hjem igjen. 

Et driftsår
Et normalår på Atene, derimot, begynner med 

første tur på sjøen i mai. Deretter går det slag i slag 

helt fram til begynnelsen av oktober. Da gjøres den 

vinterklar ved sin faste plass på foreningens brygge 

ved Magasinet (verksted og vedlikeholdsplass) 

i Skärhamn. Så følger høst- og vintermåneder 

med vedlikeholdsarbeide hver annen lørdag - og  

hver onsdag for en fast gruppe med uunværlige 

nevenyttige pensjonister. Når påsken kommer, skal 

båten opp på slipp for sjekk før ny sesong starter. 

Alt programmessig for å sikre at ”den gamle dame” 

ikke forvitrer, men holder seg ung og sprek – år 

etter år.  

I tillegg kommer alle de større reparasjonene 

og utskiftingene som må til ettersom årene går. 

Her er noen av dem:

– Kjølen måtte byttes i 1996. Et gigantisk 

stykke tremateriale, 20 meter langt og 60 centime-

ter tykt, fra et bøketre som var plantet på midten 
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av 1700-tallet i Dyrehaven i København. Båten 

stikker bare 2.40 meter, en stor fordel når en skal 

ta seg fram på grunt vann.

– Ny maskin ble det i 2003, en Volvo Penta 

TAMD 74 250 hk er i dag hovedmaskinen. Stor 

propelldiameter gir bra grep i vannet ved ut- og 

innkjøring fra brygger og kjøring uten seil.

– Ny stormast ble det i 2018. Masteemnet i 

gran, har vært i foreningens eie i ti år, og har hele ti-

den blitt innsatt med linolje og terpentin for å sikre 

lang levetid. Masten har etterpå fått ti lag med lakk!

Skolefartøyet
– Utdannelse i forskjellige former og med ulikt 

innhold står sentralt i Atenes virksomhet. Fra uka 

før St. Hans til midt i august er båten chartred 

og uansett om det er elever/studenter eller andre 

grupper, så blir det undervist i fartøyet, seiling 

og sjømannskap. I tillegg kommer kunnskap om 

kysten, havet, samfunn og miljø, forteller Jessica 

Olsson, til daglig førskolelærer -og instruktør om 

bord på Atene på fritiden. 

Interessen for å bruke båten er stor, alt fra ny-

begynnerkurs til kurs for seniorer, er fulltegnede. 

Det foregår også opplæring på et litt annet nivå, 

nemlig skolering av folk som vil bli befal om bord. 

Alt fra kurser i sikkerhet om bord, navigasjon, 

krisehåndtering eller det å få seg tilstrekkelig 

bakgrunn for selv å kunne bli instruktør for andre.

VELKOMMEN TIL 

SKI BYGG
VI HAR ALT INNEN TRELAST OG BYGGEVARE



Pris fra 321 200,-

Vår mest populære utstyrsgrad
inkludert vinterhjul og metallic lakk
Active Tech: kr. 389 900,-*

2,95% fastrente i 3 år**

Privatleasing: fra kr 2 887,- /md***

RAV4 HYBRID
Pris fra 399 900,-*

Exectuive AWD-i: kr. 547 900,-*

2,95% fastrente i 3 år**

P i tl i 4 498 / d

OGN

Privatleasing: fra kr 4 49 ,-/md***

NYHET!

CAMRY HYBRID  
Pris fra 449.800,-,-* Privatleie  
fra 3.800,-,-/md.** 2,95 %  
fastrente 3 år***

,

Vår mest populære utstyrsgrad
inkludert vinterhjul og metallic lakk
Active Tech: kr. 389 900,-*

2,95% fastrente i 3 år**

Privatleasing: fra kr 2 887,- /md***

*Avhenger av grad **Inklusive frakt, lev.og reg.omk. 10 000,-. ** Privatleie eks.: Startleie/etabl.gebyr 68.750,-. Totalt 198.310,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Forbruk blandet 
kjøring, utslipp CO2 og NOx: fra 0,45 l/mil, 102 g/km, 2,1 mg/km. *** Gjelder privatleie og kontrakter fra 18.1.19-30.3.19. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.  

Fredrikstad
Mosseveien 13
Tlf.: 69 36 81 00

Toyota Fredrikstad AS
toyotafredrikstad.no

Åpningstider
Ma.– fr. 09:00 –17:00 (to. til 19:00)
Lørdag 10:00 –14:00

65.000,-19.500,- 147.296,-

Lørdag: 10:00-15:0014.00

Totalt 168.932,-

COROLLA 5D HYBRID
Pris fra 317 200,-*

Vår mest populære utstyrsgrad
inkludert vinterhjul og metallic lakk

Active Tech: kr 363.500,-*
2,95% fastrente i 3 år**

Privatleasing: fra kr 2 390,-/md***

*Avhenger av grad **Inklusive frakt, lev.og reg.omk. 10 000,-. ** Privatleie eks Corolla: Startleie/etabl.gebyr 65.000,- Totalt 168.932,-. Privatleie eks RAV4:  
Startleie/etabl.gebyr 85.000,- Totalt  246.928,-. Privatleie eks Camry: Startleie/etabl.gebyr 85.000,- Totalt 221.800,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km.  
Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: fra 0,45 l/mil, 102 g/km, 2,1 mg/km. ***Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

8
Sommerstengt
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Isegran – en maritim 
opplevelsespark
Tre sentre, fra Gratangen i nord via Hardanger til Kristiansand i sør, arbeider i dag med å sikre og 

videreføre håndverks-kompetansen på fartøyvernsiden i Norge. NÅ melder det maritime miljøet på 

Isegran seg på for å bli landets fj erde ”statsautoriserte” senter.”

TEKST OG FOTO: ERIK SANDERSEN
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O
ver noen år er det bygget seg opp til å 

bli et eget senter for maritim kultur på 

Isegran, ved utløpet av Glomma i Fred-

rikstad. Med beliggenhet bare et steinkast fra by-

sentrum, er dette i støpeskjeen til å bli en maritim 

opplevelsespark. Og det er ingen hemmelighet at 

statusen som vertsby for TSR for tredje gangen på 

bare 14 år, kler bruden!

–  Ja, vi håper på at et senter skulle kunne bli litt Tall 

ships i hverdagen. Altså at den som har interesse 

for den maritime kulturarven skal kunne gå her på 

en vanlig tirsdags kveld å se en gjeng som holder 

på med en skute. Å ha det som et rekreasjonssted 

og følge med i utviklingen på våre prosjekter, 

mener Erlend Arntzen Dale, siden høsten 2017 

daglig leder for det som formelt heter Maritime 

Center Fredrikstad AS, som er en hjørnestein i det 

som skjer på Isegran. Over 100 mennesker jobber 

nemlig i løpet av en ordinær ukedag - på frivillig 

basis - på et eller annet prosjekt her ute.

Bare stikk innom!
– Så det er bare å komme hit, for hvem som helst, 

liksom? Ja, det er bare å komme, oppfordrer Hva-

ler`n som er båtbygger med maritim interesse i 

slekta..  - Vi er organisasjonen som har et forhold 

til fl ere  satellitter som driver ulike, selvstendige 

aktiviteter på fl ere lokasjoner – nær elva.

– Det roper på en interesseforening, for dem 

som ”brenner” for det maritime, men ikke har noe 

sted ”å gjøre av seg?”

– Avgjort, vi bør prøve å samle alle interessene 

under ” en paraply”, men maritime center slik det 

drives i dag, har bare halvannen administrativ 

stilling og er organisert som et idèelt AS. Altså 

med båtbyggere som jobber her, og noen privat-

personer, som eiere. Vi ønsker at de som er aktive 

også vil engasjere seg i bedriften, sier Erlend. Han 

utdyper; Isegran-miljøet vil formidle kystkultur, 

men ønsker å ha fokus på å drive og utøve kystkul-

tur. Bygge og restaurere er selvfølgelige aktiviteter,  

men også å bruke, seile og drive, som er noe helt 

annet både når det gjelder folk og driftsform er 

viktig, mener Erlend.

Positive bidragsytere
Maritime Center Fredrikstad AS er på grunn av 

den rivende utviklingen på Isegran de siste årene, 

i støpeskjeen til en omstrukturering/omorganise-

ring. Både Fredrikstad kommune og Borg havn er 

meget gode og aktive støttespillere, noe som i seg 

selv gjør det enklere å se for seg ny utvikling og 

fl ere bein å stå på. Mange andre steder i landet 

som driver med fartøyvern har ikke møtt den 

forståelsen og interessen for sitt arbeide. Isegrans 

beliggenhet nært til Fredrikstad by, men samtidig 

kledelig tilbaketrukket fra sentrums dagligliv, gjør 

det lettere å tenke framtid. Fra tidligere tiders 

aktiviteter er det fl ere bygg og bryggeplassen, 

kaimeter, har så langt ikke vært noen stor begrens-

ning. – Men det er satt noen kriterier for hva som 

er ønskelig båttype. Vi kan jo ikke tilby båtplass til 

alle og enhver som vil ligge her. 

– Ja, på fallrepet, hva er en gammel båt? Et 

spørsmål, ja. Vi har rundt ti fartøyer fra 1800-tallet 

her hos oss. Hardanger-skuta ”Skreien” fra 1909, 

som jeg kjøpte sammen med kona i Brevik i mai, 

er en av de som står på Riksantikvarens verneliste 

og som er blitt en tilvekst på Isegran. Jeg må jo 

bidra litt til fl åten her, slutter Erlend (34) som 

har store forhåpninger til etableringen av et eget 

fartøyvernsenter her ute. 

Da vil ringen også være sluttet for Fredrikstad 

som sjøfartsby - tilbake til starten på det forrige 

århundre! 

Vi bør prøve å samle alle 
interessene under en paraply



PÅ MASTELOFTET 
– i all ærbødighet

Bindingsverkshuset ”Båthuset” på Isegran gir assosiasjoner til en annen tid. Da 

båtbyggerfaget var ekte håndverk og trenede hender formet store, tunge ”planker” om til 

klassiske maritime linjer – for internasjonale regattaer eller til fritids- og nyttebruk i mer hjemlige 

farvann. I mer enn 30 år var skipsingeniøren Bjarne Aas, konstruktøren og båtbyggeren fra 

Fredrikstad, et navn på den internasjonale arena. 

TEKST OG FOTO: ERIK SANDERSEN



S
om barn i en sandkasse, har vi fått lov til å gå 

på oppdagelsesferd - i historien. På ”Maste-

loftet” som kan håndtere opp til 33 meters 

lengde , er det mer eller mindre slik det var under 

storhetstiden – midt på 1930-tallet. 

John-Åge Arntzen, i dag godt voksen lærer i 

båtbyggerfaget på Plus-skolen, er tilbake til der 

det hele begynte, som læregutt i fi re år hos Bjarne 

Aas. I sitt livs virke som båtbygger i tre og plast 

er det ingen tvil om at tiden hos den anerkjente 

seileren og båtkonstruktøren var litt av en start på 
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arbeidslivet.

– Som 16-åring var det unektlig med en viss 

ærbødighet jeg begynte å jobbe på Isegran blant 

bare erfarne folk. Det var Bjarne som tegnet alle de 

ulike båttypene og han fulgte selv opp alle aktivi-

tetene, som den gangen var spredd på mange ulike 

bygg over hele Isegran-halvøya, forteller John-Åge 

når han formlig børster støv av historien i det han 

viser rundt på loftet hvor mastene ble laget. 

Her er mye historie, men også kunnskap 

samlet. På panelveggene som etter hvert har fått 

en viss patina, er det gjort en rekke notater og teg-

Her er mye historie, men 
også kunnskap samlet
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ninger. John-Åge viser oss en skisse 

for bombeslag til båttypen Drake og 

notater med datoer og mål- for noe 

mer usikkert. I taket og på sidene 

henger varianter av master, blokker, 

taljer og tauverk. 

I ren ærbødighet tar vi oss 

fram og tenker tilbake på dem som 

nettopp hadde båtbyggeriet og dette 

masteloftet på Isegran, som sitt livs 

arbeidsplass. I alt var det på det 

meste, 60 ansatte her.  Båtbyggeriet 

rakk å levere 615 seil- og motorbåter. 

Bjarne Aas, en linjenes mester –

 bare ble en legende!

MEDDELELSE TIL

SJØFARENDE
Begrenset fremkommelighet i Glommas vestre løp under arrangementet
Tall Ship Races i Fredrikstad 2019  (TSRF19).

Trafikkregulering og broløft i perioden 10.07.2019 -14.07.2019. 

Det er etablert egne åpningstider for skutene som deltar i TSRF19. 

Farvannet fra Værste til Tollbodkaien vil være reservert for manøvrering og 
fortøyning av skutene i perioden:
9.07.2019, 21:00 t.o.m.11.07.2019 12:00 og
14.07.2019, 12:00  - 16:00
Annen trafikk vil ikke kunne benytte farvannet i denne perioden. 

I perioden 11.07.2019 , 12:00 – 14.07.2019, 14:00 vil broene ikke bli åpnet. 

Fartøyer med «air-draft» over 5, 5 m kan således ikke gå inn i Vesterelven. 

Kontakttelefoner:
995 67 788/ 911 17 189 Havnedirektøren

BORG HAVN IKS

Øraveien 27
1630 Gamle Fredrikstad
Tlf: 69 35 89 00
firmapost@borg-havn.no 
www.borg-havn.no



TROR TALL SHIPS RACES GIR 
GOD ØSTFOLD-REKLAME

Vi ønsker å bidra til lokal stolthet og bidra til å bygge Østfolds omdømme. 

Derfor gir vi tilskudd til større arrangementer som kan profi lere Østfold regionalt, nasjonalt 

eller internasjonalt, sier leder for næring og kulturkomiteen Andreas Lervik i Østfold

TEKST: GURO IHLER

H
an forteller at fylkeskommunen har tro 

på skutefesten som et slik arrangement 

og derfor har støttet det økonomisk. 

– Vi tror at ringvirkningene av et såpass stort 

og velkjent arrangement som Tall Ships Races 

vil komme næringslivet i Fredrikstad og Østfold 

til gode, og vil skape nye forretningsmuligheter i 

området, fortsetter Lervik.

Ungdom og grønt fokus
Han sier han er glad for at Th e Tall Ships Races 

Fredrikstad samtidig har PwC inne til å utføre 

en ringvirkningsanalyse av arrangementet, og 

fremskaff e konkrete tall på eff ekten et slikt arran-

gement har på byen og på Østfold.

– Det at vi får konkrete tall på ringvirkningene 

av arrangementet etter at Tall Ships Races er over, 

er glimrende. Vi har tro på at større arrangemen-

ter vil gi en positiv økonomisk eff ekt, og det blir 

spennende å få forelagt resultatet, avslutter Lervik.

Østfold fylkeskommune har støttet Th e Tall 

Ships Races med 1,1 millioner kroner. I tillegg har 

Østfold kollektiv, Bypakke Nedre Glomma og Th e 

Tall Ships Races Fredrikstad samarbeidet om en 

omfattende kampanje for å få fl ere til å la bilen stå 

under skutefesten.

29 



30

En initiativtaker i 
båtbransjen

Da de tre 12-åringene fra Gressvik startet magasinet Båtens Verden i 2006, var det en 

brennende interesse for båt og stor støtte fra lokalmiljøet på Gressvik og i Fredrikstad som ga vind 

i seilene. Nå satser forlaget utelukkende på båtlivet og har fått en solid posisjon i bransjen.

D
essuten er gjengen som teller syv perso-

ner, med kontor ved elvebredden på Krå-

kerøy, lokalpatrioter til fulle. Blant annet 

utgir de magasiner og bistår med markedsmateri-

ell for Stjernen Hockey, Fredrikstad Fotballklubb, 

Gresvik IF, og har utgitt dette magasinet for Tall 

Ships Races Fredrikstad.

– Vi ønsker å gi noe tilbake til byen som fak-

tisk har vært til veldig stor støtte for oss. Fra første 

utgave ble trykket på laserprinter i 50 eksemplarer 

og delt ut på barneskolen, med oppfordring om 

å tegne abonnement til foreldrene, til vi sto i de 

lokale matbutikkene og solgte de første trykkede 

A5-eksemplarene i helgene, forteller Vetle Børre-

sen. Blant annet ble gjengen hedret med Fredrik-

stad Blads «Årets Skaperpris» i 2015.

Båtens Verden var lenge en elevbedrift gjen-

nom Ungt Entreprenørskap, selv om guttene 

jobbet med magasinet ved siden av skolen. I dag 

har forlaget VB Media AS valgt å rendyrke seg 

mot båtbransjen og båtlivet, og utgir blant annet 

Båtens Verden, SEILAS og Båtglede-avisene, og 

samarbeider tett med både KNBF, KNS og båt-

bransjeforbundet Norboat.

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) valgte 

Båtens Verden som sin mediepartner i 2016, året 

da magasinet fylte ti år. Avtalen innebærer blant 

annet at tre av syv utgaver distribueres til alle 

forbundets medlemmer, som gir et opplag på hele 

46.000 eksemplarer. I 2017 fi kk også forlaget avta-

len med Kongelig Norsk Seilforening (KNS) om å 

videreføre magasinet SEILAS sin over hundre år 

lange historie.

– Vi har hatt en veldig hyggelig reise de siste 

årene og er en dedikert, ydmyk og trivelig gjeng 

som etter hvert har fått et bra fotfeste i båtbran-

sjen. Det skal vi fortsette å jobbe hardt 

for fremover også. 
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BIG BANG
GÅTE
THE RUNNING NUMBERS
DREAM POLICE

WYCLEF JEAN
RICOCHETS
VALENTOURETTES
DE PRESS
MARION RAVN

HIGHASAKITE
ISÁK
THE NORTHERN BELLE
SKAMBANKT
IRIS

FREDAG 26. JULI LØRDAG 27. JULI SØNDAG 28. JULI

Billetter kjøpes på:
fredrikstadkino.no / 69306090

+ MANGE FLER OG MYE MER KOMMER TIL
MAGISKE MÅNEFESTIVALEN I GAMLEBYEN

FREDRIKSTAD KOMMUNETechweb 

maanefestivalen.no

Smørbøttaveien 11  Tlf: 69 36 84 00
Sulland Fredrikstad Ford

Bilpris kr 550.200,- inkl frakt og lev.omkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. *Billiei: startleie: kr 90.000,-. Månedsleie: kr 4.724,-. Totalpris: kr 260.064,-, 

Rente 1,99%. Avtaletid: 3 års bindingstid. Total kjørelengde: 45 000 km. Alle priser er ink. mva. Forutsetter kredittgodkjenning av Ford Credit. Ford Kuga 

2,0l TDCi 180 HK 160 g/km, Forbruk 0,60 l/mil. Tilbudet kan ikke kombineres med andre rabatter, og gjelder kontrakter signert til og med 30. juni 2019. 

Forbehold om trykkfeil.

Ford KUGA 
Sommerkampanje
Spar inntil kr 60.000,-
Topputstyrt Ford Kuga ST-Line
2.0 TDCi 4x4 Powershift automat 180 hk

Kun kr 4.724,- pr mnd*

Denne modellen har alt du trenger og litt til!

Ford KU



Raadhusgt 18, Gamlebyen - 69321660

I HJERTET AV 
GAMLEBYEN
LUNCH - RESTAURANT - CATERINGG

Intensjonen med Tall Ships Races er å få ungdommer ut for å få nye kunnskaper om 

sjømannskap sammen med likesinnede fra forskjellige kulturer. Liv Nora Frorud (17) fra Skiptvet 

og Johannes Kolstad Olsen (18) fra Fredrikstad er to som allerede har vært på tur.

TEKST OG FOTO: ERIK SANDERSEN

L
iv Nora var med både i 2015 

og 2018 og er nå klar for 

etappene Aalborg-Fredrik-

stad og Fredrikstad-Bergen, som 

representant for Fredrikstad Rotary. 

Johannes var med i fj or fra Aalborg 

til Stavanger med Statsraad Lehm-

kuhl. 

– Riktignok kommer jeg fra 

Indre Østfold, men vi har hatt 

motorbåt hele tiden. Først i Skjeberg 

og nå i Strømstad. Søstera mi var 

med i 2014 og jeg ble dratt med, og 

er nok bitt av basillen. Har vært med 

fra Kristiansdand til Belfast og fra 

Esbjerg til Stavanger med henholds-

vis Sørlandet og «Statsraaden». Det 

morsomte er å bli kjent med veldig 

mange mennesker. Og så liker jeg 

å klatre i riggen, ler Liv Nora. Hun 

har faktisk holdt kontakt med like-

sinnede fra Hellas, England og her 

hjemme, siden seiltoktene. Denne 

gangen har hun også påvirket omgi-

velsene sine og fått lillesøsteren til en 

venninne med på en etappe.

– Hvordan forbereder du deg til 

tokt? 

– Ikke noe spesielt faktisk, det 

blir bare å pakke da og det krever jo 

sitt, for det er jo begrenset plass om 

bord på skutene, medgir hun, som 

er heldig å slippe kvalme og uvel-

het dersom det blir høy sjø under 

overfartene. Har hatt håndball som 

fritidsinteresse og driver i dag som 

dommer, så jeg er praktisk talt vant 

til «en trøkk». 

Og så er det guttesiden og Johannes 

forteller om sine opplevelser; 

– Jeg var med i fj or sammen med 

Liv Nora da vi seilte fra Aalborg til 

Stavanger. Jeg er lærling på team 

kommunikasjon, som mediegrafi -

ker, i Fredrikstad kommune, og var 

med på toktet for å  å ta bilder og 

dokumentere. Etterpå har jeg satt 

sammen råopptakene til en snutt om 

den turen, forteller Johannes. Han får 

ikke vært med denne gangen, fordi 

han blant annet skal en tur til Japan, 

men rekker å få med seg skutene da 

de kommer inn til Fredrikstad. Å ta 

bilder og videofi lme. Det blir moro 

å få se skutene igjen og det kan jo 

hende at jeg treff er noen kjente. 

Johannes har alltid vært interes-

sert i å kjøre båt og sjøen er en del 

av hans liv, men skuteturen i fj or var 

en tilfeldighet på grunn av lærlinge-

plassen i kommunen. – Jeg lurte jo 

litt på hva jeg hadde begitt meg utpå, 

men når vi først var i gang ble det 

bare en kjempestor opplevelse, sier 

han.

Dette er noe alle bør være med 

på. Bare 

hopp på, dette er litt annerledes, 

slår begge fast.

En opplevelse for livet!
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RENTEKAMPANJE 0,9%
BMW 225xe eDRIVE EDITION. KUN 1.990,– /MND*

*Startleie/etableringsgebyr: kr. 90.055,- ink. MVA. Totalpris kr. 161.695,- vil variere med rentenivået. 30.000 km og 36 måneders bindingstid.
Inkl. Frakt og leveringsomkost. Forutsetter kredittgodkjenning. Gjelder privatleie/leasing. Forbruk for blandet kjøring i henhold til den nye WLTP 
kjøresyklusen 0,23 l/mil, lektrisk forbruk 15,8-17,1 kWh/100 km. CO2 - utslipp 62-72 g/km. Avbildet modell kan avvike fra standard.

BMW eDRIVE EDITION PAKKE SOM BLANT ANNET INNEHOLDER:
• Automatgir • Navigasjonssystem • LED lykter • Ryggekamera • Parkeringssensorer foran og bak
• Sport Line • Sportsseter • 17” aluminiumsfelger • Originale vinterhjul på aluminiumsfelg
• BMW Service Inclusive (3 år – 40.000 km). Les mer på 
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TOWN PLAN

1  Parken ved biblioteket
 / Library Park

2  Elvescene 
 / Riverstage

3  Amfiet på Isegran 
 / Isegran Amphy Theatre 

4  Maritim opplevelsespark 
 Isegran 
 / Isegran Maritime Park

33C Farurej

20 Fryderyk Chopin

33A Gedania

13 Georg Stage

43A Gratitude

38 Grossherzogin Elisabeth

22 Gulden Leeuw

23 Hawila

34A Helena

18 Ingo

45B Jens Krogh

12 Johann Smidt

43B Jolie Brise

31B Juan De Langara

41A Klitta

27C Koalicja

29C Kyrre

45A Loa

39 Lord Nelson

30A Maybe

42A Morgenster

30C Morning Star of Revelation
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The Tall Ships Races Fredrikstad
11.—14. juli 2019

Velkommen til fire dager med majestet- 
iske rigger, konserter, aktiviteter og  
deilige matboder. Det vil bli sykkel- 

parkering  på sentrale plasser.
 

Se nettsiden vår for mer informasjon 
 og oppdatert program.

11.—14. July 2019 
Welcome to four days of majestic rigs,  

gigs, activities and delicious food stalls. 
There will be bicycle parking in  

central locations.  
 

Please check out our website for more 
information and up-to-date programme.
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– Jeg har så å si sluttet å ta fl y, forteller 

Moddi. 

– Det er en utfordring å være artist 

som ikke setter miljømessige spor. Vi 

reiser jo mye og har fortsatt 50-100 kon-

serter i året, så vi sørger for å gjøre noe 

der vi kan, fortsetter han. 

I stedet for fl y, kjører han nå buss el-

ler tog mellom konsertsteder. På rideren 

ber han om lokalprodusert mat og at det 

ikke serveres på engangsasjett. 

Nytt album
– Hele karrieren min har utspring i at 

jeg var 

lokallagsleder i Natur og Ungdom og 

oppdaget at vi manglet sanger. Så derfor 

begynte jeg å skrive sanger for miljøet, 

forteller han. 

Moddi har fortsatt som aktivist og 

turnerte verden med albumet Unsongs 

– 12 forbudte sanger fra 12 forskjellige 

land. BBC omtalte musikken hans som 

«ren protestpoesi».

Når han skal stå på scenen ved bibli-

oteket 13. juli blir det blant annet med 

sanger fra albumet som kommer ut til 

høsten. Låten Little by Little er allerede 

ute og han spilte den for tusenvis av ung-

dom i streik for klima foran Stortinget 

i mai. Budskapet er tydelig – med små 

endringer kan vi få til store ting.

– Jeg tenker det viktigste folk kan 

gjøre for klima er å stille seg spørsmålet 

hva kan jeg gjøre, sier han.

Skutefest og ildsjeler  
Moddi skal spille på ni festivaler i 

sommer. Publikum som ikke kjenner 

musikeren blir ofte fort revet med av 

hans engasjement og tilstedeværelse på 

scenen. Musikken hans har til nå stort 

sett hold seg innenfor visesjangeren, 

men det nye albumet kommer også med 

ny inspirasjon. 

– Plata som kommer ut i september, 

og som jeg skal spille fra i Fredrikstad, 

henter inspirasjon fra 60- og 70-tallet, 

forteller han. 

Han sier han gleder seg til å møte 

Fredrikstad-publikummet. 

– Den nye plata handler om å feire 

grasrota og ildsjeler. Jeg skal spille mange 

konserter i sommer, men da henvendel-

sen kom om å spille i Fredrikstad fi kk 

jeg umiddelbart lyst til å være til stede 

på folkefesten som Th e Tall Ships Races 

er fordi jeg tror dette handler om mye av 

det samme, fortsetter han. 

Parken ved biblioteket, lørdag 13. juli, 
klokken 20.00. 

Visste du at:
• Moddis første musikkvideo Rubbles 

ble fi lmet i Dokka i Fredrikstad

• Moddis faste trommis, Jørgen Nordby, 

er fra Fredrikstad

• Moddis første konsert i Fredrikstad var 

på St. Croix-huset i 2009

Moddi
Pål Moddi Knutsen (32) vil ikke sette avtrykk når han er i 

Fredrikstad. Klimaavtrykk. Musikken og tilstedeværelsen på scenen 

håper han selvsagt setter spor, og at litt etter litt får vi til en endring.   

Elvekonsert med Cameron 
og hans internasjonale 
turnéorgel

Carpenter er ofte omtalt som orgelver-

denens store rockestjerne. Han har tatt 

med seg orgelet ut av kirkerommet ved 

å bygge et helt eget digitalt orgel, som 

har fått navnet the International Touring 

Organ (ITO). Med dette har han turnert 

både Australia, New Zealand, Russland, 

USA og Asia. 

Under skutefesten tar han det med 

seg ut på elva, på prammen til Håpets 

Katedral. Prammen er fundamentet til 

det som skal bli et åndelig symbolbygg 

av innsamlet plast fra havet. 

Elvekonserten blir Carpenters første 

konsert i Norge med det internasjonale 

turnéorgelet. Det blir en helt unik opp-

levelse med både høyst ukonvensjonell 

orgelmusikk, og mer tradisjonelle toner, 

i sommerkvelden, med skuter på alle 

kanter. 

Carpenter ble født i Pennsylvania, 

USA, i 1992. Han fremførte Bachs Well 

Tempered-Clavier første gang da han 

var elleve. Han var også den første orga-

nist til å motta en Grammy-nominasjon 

for albumet Revolutionary i 2008. 

Elvescenen skal ligge foran Båthuset 

Scene slik at publikum kan stå både på 

bysiden, gangbrua, eller sitte på en av 

restaurantene på Bryggepromenaden 

og nyte tonene hans. Det vil også bli 

satt opp storskjermer slik at man kan 

oppleve Carpenters forrykende fot- og 

håndarbeid. 

Konserten er et samarbeid mellom 

Egil Hovland-festivalen og Kulturetaten 

i Fredrikstad kommune, med støtte fra 

Borg bispedømme, Stene Stål Gjenvin-

ning, Metallco Stene og Knif Trygghet 

Forsikring.  

Fredag 12. juli kl. 22.00 på elvesce-

nen utenfor Båthuset Scene. Konserten 

er 2x30 min. med 15 min. pause.

Fredag 12. juli kl. 22.00 på elvescenen 
utenfor Båthuset Scene. Konserten er 
2x30 min. med 15 min. pause.

Trodde du kirkeorgelet var kun for gudstjenester? Under skutefesten 

tar amerikanske Cameron Carpenter (38) med seg sitt spesialbygde 

digitale orgel ut på elva. Forbered deg på alt fra Pirates of the 

Caribbean-musikk til Bachs Toccata.

PÅ PROGRAMMET
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Silya har spilt over 100 konserter med 

bandet sitt Silya & the Sailors de siste åre-

ne. Der mye popmusikk i dag er elektro-

nisk og strømlinjeformet, er Silyas musikk 

organisk og frigjort. Hun plukker fritt fra 

favoritt-sjangere i musikkhistorien, men 

om det er soul, rock, jazz eller balkan er 

føttene alltid godt plantet i pop. 

Silyas låter viser en veldig kjærlighet til 

blåsere og heftige rytmeseksjoner, selv om 

hun oftest som utgangspunkt bruker uku-

lele når hun skriver sangene sine. Bandet 

Th e Sailors består av trommer, bass, gitar, 

trompet og to tromboner.

Silya & the Sailors spiller fredag 12. juli, 
i parken utenfor biblioteket.

Silya & the Sailors
Silya er en av Norges råeste liveartister. Bare to dager før hun kommer 

til Fredrikstad, skal hun være med på Allsang på Grensen. I 2013 vant 

hun Stjernekamp på NRK.

Musical Fireworks 
= Prikken over i’en 
– Musical Fireworks - Rhapsody in Rock blir et sprakende 

show med musikk og fyrverkeri i forening, forteller dirigent 

Jon Harald Bjørnson (37) fra Østfold Music Productions.

Lørdag 13. juli avsluttes Th e Tall 

Ships Races Fredrikstad med det 

fantastiske showet Musical Fi-

reworks – Rhapsody in Rock i regi 

av Østfold Music Productions. 

Jon Harald Bjørnson er fra Fred-

rikstad og utdannet som trompetist 

og dirigent, og en av hovedpersone-

ne bak Østfold Music Productions. 

– I begynnelsen var tanken at 

Østfold Music Productions skulle 

sette opp de kjente musikalene i 

historiske settinger som på Isegran, 

men vi har endt opp i en litt annen 

retning. Visjonen vår er å blande 

det lokale med det nasjonale og det 

internasjonale, sier Jon Harald, og 

peker på Cathrine Iversen som er 

fra og jobber mye i Fredrikstad men 

som også er solist i Secret Garden.

Østfold Music Productions satte 

opp sin første konsert, Musical Fi-

reworks, i 2013. 

Alle kluter i sving
–Det er masse som skal forberedes 

for et stort arrangement som dette, 

og alle kluter må settes i sving. Bare 

det å få til infrastruktur som støtter 

2000 publikummere er en stor jobb 

i seg selv, da vi må bygge egen scene 

på Isegran for å få dekket antall gjes-

ter. Dermed bygger vi kulturscene 

for en kveld på Isegran 13. juli, sier 

Jon Harald.

Musical Fireworks –Rhapsody 

in Rock er en storslagen oppsetning 

med kjente navn som Robert Wells, 

Odd René Andersen, Erik-André 

Hvidsten, Åge Sten Nilsen og Cath-

rine Iversen. Robert Wells er en stor 

internasjonal artist med sitt konsept 

«Rhapsody in Rock» som komple-

menteres med artister fra den lille 

verdensbyen.

– Det som gjør Musical fi -

reworks til en unik opplevelse er 

sammensetningen av orkestermu-

sikk med klassiske rocketoner og 

timing av fyrverkeri til musikk, det 

blir liksom prikken over i-en, fortel-

ler Jon Harald.

– På Tall Ships Races i 2014 sto 

vi også for avslutningsshowet, også 

da med fyrverkeri, sier Jon Harald, 

før han legger til at det blir enda mer 

spektakulært i år.

Du kan kjøpe billetter til Musical 

Fireworks – Rhapsody in Rock på 

Fredrikstad kino eller via 

http://tallshipsfredrikstad.no/ 



Da Kjartan varmet opp for Nicki i Oslo, 

var det foran 6500 mennesker. Men 

hans egen merittliste er egentlig lang 

nok. Kjartan har vært nominert til både 

P3 Gull og Spellemannsprisen. I fj or sto 

han på Kongescenen under Slottsfj ell 

og slippkonserten på Rockefeller i høst 

var utsolgt fl ere uker i forkant. Låtene 

Fredag og Havanna har vært hyppig 

spilt på P3.

I april i år slapp han EPen Game Boy. 

«Game boy bobler over av smittsom 

energi,» meldte P3 da den kom ut. 

Konserten hans på Isegran blir i amfi et. 

To lokale Jypling-fi nalister, Celine 

Johannessen (16) fra Fredrikstad og 

bandet Vrengt, bestående av 16- og 

17-åringer fra Moss, er oppvarmere. 

Celine stakk av med førstepremien i 

musikkonkurransen Jypling og fi kk med 

det singelkontrakt med Universal Mu-

sic. Vrengt var også med i fi nalen. 

Amfi et på Isegran torsdag 11. juli 
klokken 20.30.

Boblende ung 
energi på Isegran
Kjartan Lauritzen varmet opp for Nicki Minaj i Oslo Spektrum 

i mars. Balestrand-rapperen frister med låter fra ny EP når han 

kommer til Isegran. 

Opplevelsesparken byr på massevis av 

aktiviteter der barn blant annet kan lære 

å spleise tau, bruskasseklatring, samt 

lage nøkkelringer og knuter. Det blir 

også skattejakt, balansering på line og en 

spennende og opplevelsesrik historisk 

vandring for barn. Arenaen kan også by 

på sceneunderholdning av beste slag og 

her kan du møte blant andre piratene 

fra Kaptein Rødskjegg og aktørene fra 

Kong Neptun i fri utfoldelse.

Plast i havet 
Th e Tall Ships Races Fredrikstad ser det 

som et spesielt ansvar å ta vare på miljøet 

så vi har invitert fl ere miljøorganisasjo-

ner som skal ha aktiviteter med barna. 

På byggeplassen til Håpets katedral kan 

man lære om, og leke med, plast i havet. 

Kystlotteriet har bidratt med plast fra 

havet fra sine mange strandryddinger og 

er tilstede sammen med Håpets katedral 

og Guerilla Plastic Movement som til-

byr ulike kreative og lærerike aktiviteter. 

Du kan delta på søppelbingo, snurre 

på lykkehjul med spørsmål om livet i 

havet og lage Håpsfangere eller collage 

av plast fra havet, eller hva med å lete 

etter Havfruetårer? Den fantastiske og 

fargesterke PlastoKrillen passer på at alt 

går riktig for seg. 

Båtbesøk
På Isegran skal også den russiske sjør-

øverskuta Shtandart ligge. Skuta har 

kanoner om bord og mannskapet liker 

å kle seg ut som pirater! 

Det er også mulig å komme om bord i 

de andre fartøyene som skal ligge her, 

Morgenstern, Gratitude, Jolly Breeze, 

Jens Krogh og Loa. Najaden, som til 

daglig ligger på Isegran, vil også være 

åpen for publikum. 

I tillegg er Redningsselskapet til-

stede med to av sine populære 

Eliasbåter som barna kan kjøre!

Disse kan du møte på Maritim opple-

velsespark Isegran:

Maritime Center, Håpets katedral,

Kystlotteriet, Miljøagentene

Kråkerøy, Ytre Hvaler Nasjonalpark,

Fredrikstad speiderne,

Najadens venner, Urdas venner,

Redningsselskapet, MS Hvaler,

Norsk Dykkehistorisk Forening, 

Plus-skolen,

Fredrikstad museum, Magasinet

Isegran, Rotary, Lions og

Sail Training International med fl ere

 

Maritim opplevelsespark er åpen 
torsdag – lørdag 11:00 – 18:00

Maritim 
opplevelsespark 
Alt av opplevelser og aktiviteter er gratis når The 

Tall Ships Races Fredrikstad lager en helt egen 

arena for familier under skutefesten.

Det vil bli servicetelt på Isegran, Værste, Damskipsbrygga og ved biblioteket når de 

store skutene er i byen. Lions stiller som service-verter og er forberedt på alle typer 

spørsmål fra publikum. Røde Kors er klare for førstehjelp i alle teltene, og PwC 

møter publikum for å høre hva de mener om skutefesten slik at svarene kan brukes 

inn i ringvirkningsanalysen av arrangementet. 

Kom innom våre 
informasjonstelt
Lurer du på hvilken skute som er størst, trenger du plastring 

av et gnagsår, eller vil du delta i vår publikumsundersøkelse – 

kom innom et av våre fi re servicetelt under The Tall Ships Races 

Fredrikstad.

Vi elsker livet

på og i havet

Hovedarena
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Når skutene kommer til Fredrikstad 11.-14. juli vil byen 

fylles av mat fra fj ern og nær. Det vil være seks serve-

ringsområder under Tall Ships Races, i tillegg til mattil-

bud fra skuta Statsraad Lehmkuhl og servering på den 

maritime opplevelsesparken på Isegran, og selvsagt alle 

byens etablerte restauranter og serveringssteder.

De seks serveringsområdene fi nner du på Tollboden, i 

parken ved biblioteket, Dampskipsbrygga, Fisketorvet, 

Blomstertorvet og Værste. 

– I tillegg vil det på andre siden av elva ved Gam-

lebyen bli egen servering fra den norske skuta Statsraad 

Lehmkuhl, hvor man kan nyte serveringen på dekk eller 

i et eget sitteområde på land, og på Isegran vil speiderne 

ha eget bakeri med nystekte kanelboller og pizza. Det 

blir også servering på Najaden og ved Urda, i tillegg til 

kafeen Magasinet, forteller Ingar. 

Food Court på Dampskipsbrygga
– Dampskipsbrygga blir selve food-courten vår hvor 

det blir servering av mat fra alle verdens kontinenter. 

Her vil Chow Burgers og St. Raw ha hovedserveringen 

supplert med 10-12 ulike matboder, forteller Ingar.

På Dampskipsbrygga vil det også være eget telt 

med drikkevarer og en liten scene hvor det vil spilles 

musikk fra torsdag til lørdag. Her blir det blant annet 

opptredener fra Amalie fra Th e Voice og opptreden 

med trubadur.

Chow Burgers er én av de lokale aktørene fra 

Fredrikstad som serverer mat under Tall Ships Races, 

og restauranten har planer om å servere både kjente og 

kanskje noen nye matretter.

– Vi stiller opp med kullgrill og skal grille i det 

(forhåpentligvis) fi ne været. Området rundt Damp-

skipsbrygga har et foodtruck-tema, og maten som 

serveres egner seg både til å tas med videre – eller til å 

nytes på serveringsområdet, forteller Charles Svennson 

fra Chow Burgers.

– I tillegg til det vi selv tilbyr vil det selges alt fra Th ai-

mat til vafl er, fra søtt til salt til surt, og tanken er at det 

skal være et sted hvor alle kan fi nne noe som faller i 

smak, sier Charles.

Enkel mat til en billig penge 
På Phønixbrygga ved biblioteket stiller Fredrikstad Cup 

opp med egen servering med 240 sitteplasser. Like ved 

matserveringen blir det en scene i parken til biblioteket 

hvor det blir underholdning hele helgen. Silya & the 

Sailors skal opptre, Moddi kommer, og det blir prisut-

deling etter mannskapsparaden, med mer.

– Vi vet hva folk vil ha, vi vil servere kjent og enkel 

mat til en billig penge av typen hamburgere, pølse i brød, 

pommes frites, drikkevarer og is, forteller Turneringsle-

der for Fredrikstad Cup, Sven Hagen.

– Vi vil også stille med to store wokpanner – men hva 

vi skal servere fra disse blir en overraskelse, forteller Sven.

Støtter lokale aktører
Det er fl ere lokale bedrifter som deltar i mat- og drik-

keserveringen under Tall Ships Races.

– Vi ønsker å satse på profesjonelle aktører, og gjer-

ne lokale produsenter. Alle hovedleverandørene på de 

ulike matarenaene er lokale, forteller Ingar.

De lokale aktørene som er bekreftet hittil er Mi-

nemagasinet, Chow Burgers, Fredrikstad Cup, Nøisom, 

Red Fox Ales, Delicatessen Tapasrestaurant, St. Raw og 

Los Tacos. 

– Vi kan love at det vil fi nnes noe for enhver smak 

rundt omkring i byen, og vi gleder oss til byen fylles 

med duften av nystekt mat, avslutter Ingar.

En verden av mat til Tall Ships Races
– Tanken er at du skal kunne nyte god mat og drikke uansett hvor du beveger deg i byen: Enten du rusler langs Tollboden eller brygga, 

setter deg ned ved elva, tusler rundt på Værste eller nyter dagen på Isegran, sier prosjektleder Ingar Guttormsen.

 

Parken har ikke vært brukt som konsertarena før. 

Når skutene kommer til byen, blir det både scene, 

møteplasser og serveringssted der de tre kvinne-

hodene til kunstner Jaume Plensa fl yttet inn i fj or. 

Det skal være konserter med Moddi og Silya and 

the Sailors på denne scenen. Du kan også oppleve 

St. Croix-husets utstilling Verdenshavet havarerer, 

være med på verksteder samt danseforestillingen 

Hvide Seil. Alle innslag på scenen og aktiviteter 

på området vil være gratis, og det er 

sykkelparkering på området.

Parken ved biblioteket
The Tall Ships Races Fredrikstad tar i bruk en helt ny arena under skutefesten. 

I parken ved biblioteket blir det gratis konserter, forestillinger, verksteder og 

utstillinger, med noen av de fl otteste, store skutene like ved. 

Tall Ships Races 2014 Foto: Walter Schøff thaler

Hovedarena
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PROGRAM

PARKEN VED 
BIBLIOTEKET

Verksteder, 
utstillinger og aktiviteter
Hva: Bli med på verksteder i regi av St. Croix-huset 

og E6 Østfold medieverksted! Eller hva med å hen-

ge, slappe av, blir med på konkurranser, lese og lade 

mobilen og fi nn på gøye ting sammen med Fritid i 

Fredrikstad og Fredrikstad bibliotek? 

St. Croix-huset og Tomatblaa inviterer til utstil-

lingen og verkstedet «Verdenshavet havarerer» med 

fokus på våre verdenshav. Her blir det mye å se på! Du 

kan slappe av i den kreative søpleloungen, være med 

å lage en stor manet, lage Landart av plastsøppel, se 

utstillinger, trøste den store fi sken og bli inspirert til å 

bli en naturelsker! 

Kulturskolen ønsker sjøulker og landkrabber i alle 

aldre velkommen til sine aktiviteter. Kulturskolen vil 

være tilstede på babord side i Parken ved biblioteket 

hele TSRF19. Sett føttene på dørken i vår kahytt og 

bli kjent med skutene som ligger til havn igjennom 

animasjonsfi lmer laget av byssegutter og matroser i 

Fredrikstad. Prøv animasjon med hjelp fra en båts-

mann. Kulturskolen ankrer et piano i parken; her kan 

hvem som helst få spille og skaff e seg litt kulturell 

ballast! Dansere fra kulturskolens utvekslingsprogram 

Tuko Pamoja mønstrer på og gir workshop i afrikansk 

dans. Vi ses der, ship o’hoi!

Hvor: På arenaen i parken ved biblioteket

Når: Åpen torsdag, fredag og lørdag 12:00

Pris: Gratis

Musikkrådet presenterer
Hva: Bli med på allsang – kjente og kjære sjømanns-

viser med Fredrikstad trekkspillklubb og Cicignon 

Salongorkester. Det blir også konsert med Th e 2 of us, 

og koret Risiboys. 

Hvor: På scenen i parken ved biblioteket

Når: 12:00-14:00

Pris: Gratis

Scenekunststopp 
Hva: Studium Actoris presenterer: Jaume Plensas 

kunst som off entlig lekegrind for voksne og barn. 

Kompaniet vil med utgangspunkt i barneleker som 

benytter rom og sanser (paradis, gjemsel, bro bro brille 

etc.), innta arealet rundt Jaume Plensas verk «I min 

tro, i mitt håp i min kjærlighet!» Med publikum i alle 

aldre som aktive deltagere vil fi re internasjonale scene-

kunstartister levendegjøre plassen ved hjelp av farget 

kritt, vannmaling, tau, stoff , vimpler, bevegelser og 

dans. Plensas verk vil bli et møtested i byrommet hvor 

lekende fysisk aktivitet vil skape positivt samvær og 

kunstnerisk utfoldelse som utfordrer sansene. I møte 

med det ukjente knytes bånd mellom kunst, byens 

befolkning og tilreisende fra alle nasjoner.

«Scenekunststopp» er støttet av Sparebankstiftelsen 

DNB.

Hvor: I parken ved biblioteket, Plensa-hodene

Når: 14:00-14:30

Pris: Gratis

Ung Scene
Hva: Kom og hør unge, upcoming talenter fra hele 

Østfold. De har gjort seg bemerket i talentkonkurran-

sen Jypling og i UKM (Ung Kultur Møtes). Nå samles 

de for å lage musikkfest under Tall Ships Races! 

Hvor: På scenen i parken ved biblioteket

Når: 17:00-20:00

Pris: Gratis 

TORSDAG 11. JULI

Her er en oversikt over det som skjer under The Tall Ships Races Fredrikstad 

11.-14. juli, fordelt på arenaer. Endringer i programmet kan forekomme. For oppdatert 

program, og mulighet til å sortere på dag og sted, se tallshipsfredrikstad.no

ALLE DAGER
Åpne skuter
Fra torsdag klokken 12:00 har alle skutene 

ankommet Fredrikstad og ligger langs elva. 

Flere av skutene ønsker deg velkommen om 

bord. Det er oppslag ved hver enkelt skute 

med tidspunktene de er åpne for publikum.

TSRF19 i klokkespillet
på rådhuset
Hva: I anledning Th e Tall Ships Races Fred-

rikstad har klokkenist Vegar Sandholt arran-

gert melodier viet skuter og havet. 

Hvor: Fra Fredrikstad rådhus

Når: 09:00 Tema fra Water Music (G.F. 

Händel)

12:00 Skomværsvalsen (B. Amdal)

15:00 Tema fra Pirates of the Caribbean 

(K. Badelt / H. Zimmer)

18:00 Vem kan segla (Folkevise fra Åland)

21:00 Tema fra Onedinlinjen (A. Khachatu-

rian)

Sweet Home on Wheels
Hva: Studium Actoris presenterer gate-

forestilling for voksne og barn. Forestillingen 

viser episoder i livet til det særegne ekteparet 

Cesare og Genoveff a, som har måttet fl ytte fra 

sin store leilighet og inn i en campingvogn. 

Kjærlighet, sjalusi, ømhet og irritasjon avdu-

kes når mann og kone relaterer til hverandre 

i samhandling med publikum, til publikums 

store forlystelse. Absurde og komiske situasjo-

ner blir nemlig servert som perler på en snor i 

friluft og i fri utfoldelse! 

Med Adrian Schvartzstein som kona Geno-

veff a og Paolo Martini som mannen Cesare. 

Hvor: Kan oppleves fl ere ulike steder i byen – 

følg med!

Når: Popup alle dager – følg med! 

(varighet 45 minutter)

Pris: Gratis
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Hvide Seil
Hva: Fyllte seil og mennesker i travelt arbeid med ett 

mål for øye: å føre seilskipet ut på havet og rundt i 

verden! HVIDE SEIL er en danseforestilling med 

nyprodusert musikk knyttet til seilskipet Statsraad 

Lehmkuhl med hjemmehavn i Bergen. Tematikken er 

inspirert av seilskipet; av den vestnorske kulturarven, 

menneskene knyttet til henne, møte med nye havner 

og kulturer og de sterke naturelementene hun må 

mestre. I forestillingen bygger dans, musikk og kosty-

mer laget av gamle seil fra Statsraaden, sterke scene-

bilder som viser skipet på sin stolte og ofte dramatiske 

ferd: avskjeden – forventningen - storhavet – stormen. 

I musikken er lyden av vind, bølgeslag og seil som slår, 

bakt inn i et elektronisk samtidsmusikk-uttrykk. 

Medvirkende:
Koreograf, kunstnerisk ansvarlig: 

Magdalena From Delis 

Komponist, kunstnerisk ansvarlig: 

Knut Andreas Knutsen

Dansere: Mirjam Dorthea Berg, Karoline Frederich, 

Brita Grov, Sara Røisland Torsvik

Produksjon: Spinae Company

Co-produksjon: Bergen Dansesenter-regionalt 

kompetansesenter for dans

Hvor: På scenen i parken ved biblioteket

Når: 21:00-22:00

Pris: Gratis

ISEGRAN

Maritim opplevelsespark 
11:00-18:00

Kaptein Rødskjegg 
og sjørøverne
Hva: Kaptein Rødskjegg og sjørøverne består av tre 

glade og ikke fullt så smarte pirater, som har turnert 

på kryss og tvers av Norge i 20 år, og feirer derfor sitt 

20-årsjubileum på land i 2019. Verdens morsomste 

sjørøvere har utvidet sin sangskattekiste med fl ere pi-

rathits, de har nye eventyr fra de syv hav, spennende og 

hysteriske historier å fortelle og Kaptein Rødskjegg 

tror han har lært seg å trylle Kjølen er våt – snøret i 

bånn! Vi piratas!

Hvor: Lillescenen 

Når: Flere dager, sjekk nettsiden for oppdatert

informasjon

Pris: Gratis

Åpningsseremoni
Hva: Den offi  sielle åpningen av Th e Tall Ships Races 

Fredrikstad 2019 ved ordfører Jon-Ivar Nygård. Kon-

feransierer Erik-André Hvidsten og Cathrine Iversen 

vil lede deggjennom en-times show. Østfold Music 

Production i samarbeid med Th e Tall Ships Races 

Fredrikstad 2019.

Hvor: Amfi et, Isegran

Når: 15:00-16:00

Pris: Gratis

Kjartan Lauritzen + lokal 
support: Celine Johannessen 
og Vrengt 
Hva: Balestrand-rapperen Kjartan Lauritzen lover 

et kjempeshow. Kjenn på den deilige sommerkvelden 

sammen med ungdom fra hele verden som besøker 

Fredrikstad med skutene. 

Hvor: Amfi et på Isegran

Når: Inngangen åpnes 19:30, konsertstart 20:30 

(supp. Jypling-fi nalister Celine Johannessen + Vrengt) 

Konserten er gratis og åpen for alle. Alkoholservering 

på avgrenset område med aldersgrense 18 år. Konser-

ten foregår på gress, tilpass klær og skotøy etter vær. 

DAMPSKIPSBRYGGA

Trubadur og foodtrucks 
Hva: På Dampskipsbrygga blir det god mat fra food-

trucks og stort serveringstelt. 

Pris: Gratis underholdning 

18-års grense etter klokka 23:00

TOLLBODEN

Street basket 
Hva: Bli med på streetbasket sammen med Hvaler 

Basket (Hvaler Sharks) og Fredrikstad Basketball-

klubb. Aktiviteten er for mannskap og publikum, og 

det vil være dommer tilstede. 

Hvor: Tollbodplassen

Når: Drop-in i perioden 12:00-14:00 

og 15:00-17:00 (også lørdag)

Pris: Gratis

Kaptein Rødskjegg 
og sjørøverne
Hva: Kaptein Rødskjegg og sjørøverne består av tre 

glade og ikke fullt så smarte pirater, som har turnert 

på kryss og tvers av Norge i 20 år, og feirer derfor sitt 

20-årsjubileum på land i 2019. Verdens morsomste 

sjørøvere har utvidet sin sangskattekiste med fl ere pi-

rathits, de har nye eventyr fra de syv hav, spennende og 

hysteriske historier å fortelle og Kaptein Rødskjegg 

tror han har lært seg å trylle.

Hvor: På skuta Atyla ved Tollboden

Når: 17:00

Kaptein Rødskjegg kan også oppleves som del av 

Maritim opplevelsespark torsdag, fredag og lørdag 

på Isegran.

Pris: Gratis

SENTRUM

Mannskapsparade  / 
Crew Parade
Hva: Det er 17. mai og karibisk karneval på samme 

tid. Mannskapet går gjennom gatene og viser seg 

frem, mange i kostymer og med sang og musikk.

Hvor: Start: Tollbodplassen – Kirkeparken – Ny-

gaardsgata - avslutter i parken ved biblioteket, der 

prisutdelingen starter umiddelbart. 

Når: 15:00-ca. 16:00

Pris: Gratis

PARKEN VED 
BIBLIOTEKET

Verksteder, utstillinger 
og aktiviteter
Hva: Se mer informasjon på 

samme programpost torsdag

Hvor: På arenaen i parken

ved biblioteket

Når: Åpner 10:00

Pris: Gratis

FREDAG 12. JULI

TORSDAG 11. JULI
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Tuko Pamoja
Hva: Danseforestilling med dansere fra kulturskolens 

utvekslingsprogram Tuko Pamoja. 

Forestillingen er skapt av elevene Nora Løvdal Gam-

nes, Gjendine Sjøberg Martinsen, Marlene Vinje og 

Linn Helgar. Den er basert de de inntrykk de har fått 

under utvekslingsprogrammet Tuko Pamoja, uttrykk 

fra Mosambik og typisk tradisjonelle danser fra landet. 

Etter en kort pause vil det bli påfølgende workshop 

for de som vil lære seg ett trinn og to.  

Hvor: på scenen og arenaen parken ved biblioteket

Når: 12:00-13:00

Pris: Gratis

Prisutdeling
Hva: Mannskapene og skutene ankommer parken 

ved biblioteket etter mannskapsparaden gjennom 

byen og hedres fra scenen for god innsats i regattaen. 

Flere priser skal deles ut i ulike kategorier.  

Hvor: Scenen i parken ved biblioteket

Når: 16:00

Pris: Gratis

Scenekunststopp 
Hva: Studium Actoris presenterer: Jaume Plensas 

kunst som off entlig lekegrind for voksne og barn. Se 

beskrivelse under torsdag for mer informasjon.

Hvor:  Parken ved biblioteket, ved Plensa-hodene

Når: 18:00-18:30

Pris: Gratis

Silya and the Sailors
Hva: Konsert med en av Norges råeste liveartister! 

Bandet Th e Sailors består av trommer, bass, gitar, 

trompet og to tromboner.

Hvor: På scenen i parken ved biblioteket

Når: 20:00–21:00

Pris: Gratis 

Tango Fredrikstad
Hva: Kvelden avsluttes med argentinske rytmer i par-

ken ved biblioteket sammen med Fredrikstad Tango. 

Se på når klubbens medlemmer danser, eller hvorfor 

ikke bli med selv?

Hvor: Parken ved biblioteket

Når: Ca. 21:30 (etter konserten til Silya and the 

Sailors)

Pris: Gratis

ISEGRAN

Maritim opplevelsespark 
11:00-18:00

Mannskapskonkurranse  
Hva: Vær med å heie når mannskapene konkurrerer i 

både fysiske og praktiske oppgaver i Isegran Cup.

Hvor: Isegran – Flere steder – fi nale på Lillescenen

Når: 10:00-13:00 (fi nale ca 12:15-13:00)

Pris: Gratis

Utendørstrening: 
Latino + Yoga/Pilates 
Hva: Bli med på trening utendørs sammen med Krå-

kerøy trening på Isegran. Ta med familie og venner og 

å bli med på en latino-inspirert time på 30 minutter 

+ Yoga/Pilates 30 minutter. Du trenger ikke ha noen 

erfaring med disse treningsformene fra før. Ta med 

egen matte eller teppe om du ønsker.

Hvor: Isegran, Lillescenen

Når: 11:00-12:00

Pris: Gratis

Omvisning på Isegran 
ved Tømmermann Vik
Hva: Fredrikstad Museum inviterer til innholdsrike 

og spennende omvisninger på vakre Isegran. Museets 

egen «Tømmermann Vik» tar dere med gjennom alle 

de forskjellige tidsepokene på øya – helt fra Mindre-

Alvs tid på 1250-tallet og frem til nyere tids maritime 

historie. Velkommen til å bli med Tømmermann Vik 

på en runde rundt på den grandiose øya. Turen starter 

ved Det Gule Huset  og avsluttes ved Erling Johan-

sens byste i anledning hans 100-årsjubileum.

Hvor: Oppmøte ved Isegranhuset (det gule huset ved 

møllehjulet)

Når: 12:00-13:00 og 14:00-15:00  

Pris: Gratis

Kaptein Rødskjegg 
og sjørøverne
Hva: Kaptein Rødskjegg og sjørøverne består av tre 

glade og ikke fullt så smarte pirater, som har turnert 

på kryss og tvers av Norge i 20 år, og feirer derfor sitt 

20-årsjubileum på land i 2019. 

Hvor: Lillescenen 

Når: Sjekk nettsiden vår for oppdatert informasjon

Pris: Gratis

ELVESCENEN

Spektakulær orgelkonsert på 
elva med Cameron Carpenter 
Hva: Bach og Indiana Jones fra et internasjonalt 

turnerende orgel på elva. I samarbeid med Egil Hov-

land-festivalen.

Hvor: Elvecenen, ved Båthuset scene. Du kan oppleve 

konserten fra begge sider av elva og gangbroa.

Når: 22:00-23:15  

Pris: Gratis

DAMPSKIPSBRYGGA

Into the Water
Hva: ”Into the Water” er en nysirkusforestilling som 

spilles på seilskipet Hawila. De seiler fra havn til havn 

for å inspirere publikum til handling for en bærekraftig 

fremtid. “Into the Water” spilles på dekk av nysirkus-

artister, skuespillere, musikere, og seilskipsmannskap i 

en unik forestilling om vann og kretsløp. I forbindelse 

med forestillingen inviterer vi lokalbefolkningen i 

hver havn til å være med å skape undringsfestivaler. 

Disse fungerer som møtepunkter for dialog, kunst og 

læring mellom kunstnere, lokalbefolkning, forskere og 

aktivister.

“Into the Water” er satt sammen av tablåer som 

sammen forteller historier om hverdagsliv, vann og 

kretsløp.

Hvor: Seilskipet Hawila, på Dampskipsbrygga

Når: 18:00-19:00

Pris: Gratis

Amalie fra The Voice 2019 
Hva: Konsert med Amalie fra Th e Voice 2019

Hvor: Dampskipsbrygga

Når: 20:00-21:30

Pris: Gratis 

Trubadur og foodtrucks
Hva: På Dampskipsbrygga blir det god mat fra food-

trucks og stort serveringstelt. I tillegg blir det trubadur 

hele dagen og kvelden. 

Hvor: Dampskipsbrygga

Pris: Gratis underholdning

18-års grense i serveringsteltet etter kl 23:00

GAMLEBYEN

Statsraad Lehmkuhl
Skuta er åpen for alle, med mat- og drikkeservering, 

hele dagen.  

FREDAG 12. JULI
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PARKEN VED 
BIBLIOTEKET

Verksteder, utstillinger 
og aktiviteter
Hva: Nærmere beskrivelse på samme programpost 

torsdag.

Hvor: På arenaen i parken ved biblioteket

Når: Åpner 11:00

Pris: Gratis

Musikkrådet presenterer
Hva: Torp musikkorps, Trosvik veterankorps, Duoen 

Th e 2 of US og korene Citadell Musica og Risiboys 

har hver sine konserter fra scenen.

Hvor: På scenen i parken ved biblioteket

Når: 11:00-13:00

Pris: Gratis 

St. Croix Kollektivet og Ubåt
Hva: St.Croix Kollektivet er Østens upcoming-helter. 

De gir deg en hel time med rap, fete styler, fred og 

kjærlighet. Pen Jakke’s SjelJonas styrer skuta. Ubåt er 

gjesteartist; sammen med Silje, Mirre, Aurora, N8ma-

re m.fl .

Hvor: På scenen i parken ved biblioteket

Når: 14:00-15:00

Pris: Gratis

Scenekunststopp 
Hva: Studium Actoris presenterer: Jaume Plensas 

kunst som off entlig lekegrind for voksne og barn. Se 

beskrivelse under torsdag for mer informasjon.

Hvor: Parken ved biblioteket, ved Plensa-hodene

Når: 18:00-18:30

Pris: Gratis

Four Times Epic 
Hva: Four Times Epic er et 4-manns funk-band fra 

Fredrikstad. De har gjort seg bemerket på scenen, 

blant annet på UKM, Jypling og senest på Glomma-

festivalen. Singelen «Our Day» er streamet over 

12.000 ganger på Spotify.

Hvor: På scenen i parken ved biblioteket

Når: 19:00-19:30

Pris: Gratis

Moddi med band
Hva: Bustehode. Aktivist. Visesanger. Når Pål Moddi 

Knutsen går på scenen, vet du aldri helt sikkert hvilken 

versjon av senjaværingen du får. Men uansett om det 

er sensurerte sanger fra alle verdenshjørner, tonesatte 

dikt av nordnorske storheter som Helge Stangnes og 

Arvid Hanssen, eller klassikere som ”House by the 

Sea” eller ”Togsang” fremføres det med smittende 

engasjement og glødende tilstedeværelse. Les intervju 

på side xxxxx

Hvor: På scenen i parken ved biblioteket

Når: 20:00-21:00

Pris: Gratis  

ISEGRAN

Maritim opplevelsespark 
11:00-18:00

Kong Neptun & plastmysteriet
Hva: Familieforestilling der vi møter en dypt depri-

mert Kong Neptun som stadig får sitt dyrebare rike 

fylt opp med farlig plast. Han skjønner at noe må 

gjøres, og utlyser en stilling som miljø-detektiv. Kun 

én søker dukker opp, lille og unnselige BlåKjell - et 

lite blåskjell som selv har fått føle forurensingen på 

kroppen. 

Kong Neptun spilles i år av Alexander Hermansen 

fra Fredrikstad. Morgan Lillehjem spiller viseadmiral 

Tordenskiold. De øvrige rollene bekles av ungdom fra 

lokale barneteatre

Manus og musikk: Alexander Hermansen

Regi og produksjon: DramaLama ved Sara Hadijan 

og Jørgen Søderberg Jansen

Produsent: Visit Fredrikstad og Hvaler

I samarbeid med Kystlotteriet / Naturvernforbundet 

og Besøkssenter Ytre Hvaler Nasjonalpark.

Hvor: Museumsbrygga ved sjørøverskuta Shtandart

Når: 16:00 (varighet ca. 45 minutter)

Pris: Gratis

Kaptein Rødskjegg 
og sjørøverne
Hva: Verdens morsomste sjørøvere har utvidet sin 

sangskattekiste med fl ere pirathits, de har nye eventyr 

fra de syv hav, spennende og hysteriske historier å 

fortelle og Kaptein Rødskjegg tror han har lært seg 

å trylle.

Hvor: Museumsbrygga ved sjørøverskuta 

Shtandart

Når: 17:00 

Pris: Gratis

Avslutningskonsert 
Musical Fireworks
Hva: Th e Tall Ships Races avsluttes med et fantastisk 

show i regi av Østfold Music Production. Musical Fi-

reworks - Rhapsody in Rock med Robert Wells, Odd 

René Andersen, Erik-André Hvidsten,  Åge Sten 

Nilsen og Cathrine Iversen. Les intervju på side xxxx

Når: Konsertstart 21:00. Inngangen åpner 19:00

Pris: 595 kr, billettsalg på Fredrikstad Kino 

LØRDAG 13. JULI

FREDAG 12. JULI Konsert med 
Mannskoret Skiold
Hva: Opplev Mannskoret Skiold om bord i Stats-

raad Lehmkuhl, mens du nyter utsikten fra dekk i 

Gamlebyen. Mannskoret ble stiftet allerede i 1897. 

Koret synger vanligvis alt fra kirkesanger, til sanger 

fra operetter og musikaler. I anledning skutefesten 

vil du spesielt kunne få oppleve deres framføring av 

shanties, som var sjømennens egne arbeidssanger på 

seilskutene. Dirigent: Lars Tomtum. 

Hvor: Kongens brygge i Gamlebyen, skuta 

Statsraad Lehmkuhl

Når: Kl. 14:00-14:30

Pris: Gratis

Saxofon-konsert
Hva: Ian Smith er en ung klassisk utøver fra USA. 

Ian Smith har nettopp fullført sitt første år fra den 

prestisjefylte Eastman School of Music i Rochester, 

New York (US).

Han spiller blant annet klassisk musikk fra Carl 

Philipp Emanuel Bach, til samtidskomponister som 

Gotkosvky og Bozza. 

Hvor: Kongens brygge i Gamlebyen, skuta 

Statsraad Lehmkuhl fra Bergen.

Når: 18:00-18:30 

Pris: Gratis
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Fyrverkeri
Hva: Et spektakulært fyrverkeri avslutter konserten 

Musical Fireworks på Isegran.

Når: Etter konserten, følg med fra 23:30

Pris: Billettsalg, men fyrverkeriet kan sees fra fl ere 

steder i byen. 

KIRKEBRYGGA

Film-skap-ing med 
Polske filmdager
Hva: Når du passerer forbi på brygga i Fredrikstad, er 

du hjertelig velkommen til vårt “fi lm-skap”! Der får 

du i et øyeblikk glemme bort det som omgir deg og 

kjenne på en unik fi lmstemning. Skapet vil ta deg ut 

på en liten reise i tid. 

Hvor: Ved skuta Fryderyk Chopin

Når: 10:00-14:00

Pris: Gratis

DAMPSKIPSBRYGGA

Amalie fra The Voice 2019
Hva: Konsert med Amalie fra Th e Voice 2019. 

Hvor: Dampskipsbrygga

Når: 21:00-22:30

Pris: Gratis

Foodtrucks + trubadur 
Hva: På Dampskipsbrygga blir det god mat fra food-

trucks og stort serveringstelt. I tillegg blir det trubadur 

hele dagen og kvelden 

Hvor: Dampskipsbrygga

Pris: Gratis, 18-årsgrense i serveringsteltet etter 23:00

Into the Water
Hva: ”Into the Water” er en nysirkusforestilling som 

spilles på seilskipet Hawila. Se mer informasjon på 

samme programpost fredag.

Hvor: Det fi nske seilskipet Hawila, på Dampskips-

brygga

Når: 18:00-19:00

Pris: Gratis

Konsert på Hawila – 
Acting for Climate 
Hva: Konsert om bord i Hawila

Hvor: Seilskipet Hawila, på Dampskipsbrygga

Når: 20:00 

Pris: Gratis

LITTERATURHUSET

Hr. Smiths Venner – 
En hyllest til Jokke 
Hva: Hr. Smiths Venner er en hardtslående hyllest til 

Joachim «Jokke» Nielsen! Gjengen leverer de udøde-

lige klassikerne hans med innlevelse, energi, tempo og 

spilleglede. Blod, svette og øl renner i strie strømmer 

når bandets fem medlemmer hamrer grundig løs på 

Jokkes katalog, og publikum er garantert å forlate 

lokalet med et smil om munnen! Arrangeres av Litte-

raturhuset Fredrikstad.

Hvor: Litteraturhuset Fredrikstad

Når: 21:30

Pris: 250 kr, se www.litthusfred.no

GAMLEBYEN

Statsraad Lehmkuhl
Skuta er åpen for alle, med mat- og drikkeservering, 

hele dagen.  

Konsert med Risiboys
Hva: Risiboys er et mannskor fra Fredrikstad som vil 

underholde om bord med shanties - sjømennens egne 

arbeidssanger på seilskutene. 

Hvor: Kongens brygge i Gamlebyen, skuta 

Statsraad Lehmkuhl fra Bergen.

Når: 15:00-15:30

Pris: Gratis

Saxofon konsert
Hva: Ian Smith (US) er en ung klassisk utøver 

fra USA.

Hvor: Kongens brygge i Gamlebyen, skuta 

Statsraad Lehmkuhl fra Bergen.

Når: 18:00-18:30

Pris: Gratis

FULLERIGGEREN 
SØRLANDET

Musikkbrunch Fredrikstad: 
Mozart møter Bellman 
ombord Sørlandet
Hva: Bellman og Mozart levde samtidig, og konser-

ten trekker paralleller mellom ballsalene i Wien og 

”kneipa” i Stockholm. Det blir et knippe sanger og 

epistler av Bellman, humørfylt innhyllet i Mozart.  

Det vil bli tid for en enkel servering kaff e med noe 

attåt og en titt ombord skuten etter konserten, dette 

er inkludert i billetten. 

Medvirkende: Christopher Pedersen (vokal), Ole 

Hermann Huth (1.fi olin), Maria Sergejevna Dahl (2. 

fi olin), Helle Tennøe Andersen (bratsj) og Liv Freng-

stad (cello). 

Musikkbrunch Fredrikstad er en del av Den kulturelle 

spaserstokken, som er en ordning for 65 + år. 

Hvor: Ombord Fullriggeren Sørlandet

Når: 12:00

Pris: 120-150 kr, begrenset antall billetter, oppdelt 

i sitte- og ståplasser, som kan kjøpes på Fredrikstad 

Kino.

LØRDAG 13. JULI

Suksess handler om å bli gjenkjent!
Du har budskapet – IDÉ har produktene.

www.idegroup.no

TOTALLEVERANDØR AV GAVER 
OG PROFILPRODUKTER
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Seilparade
Hva: De fl otte skutene kaster loss og takker for land-

ligget i Fredrikstad før de setter kursen mot Bergen. 

Vær med og ta farvel!

Når: 14:00-16:00

Hvor: Skutene går ut Østerelva. Utseilingen kan opp-

leves fra Gamlebyen, Isegran og Cicignon. Skutene 

blir annonsert i det de forlater byen. 

PARKEN VED 
BIBLIOTEKET

Felleskirkelig brygge-
gudstjeneste
Hva: To-språklig utendørs gudstjeneste ved biskop 

Atle Sommerfeldt. Fredrikstad gospelkor er med un-

der gudstjenesten. Det vil bli sitteplasser. 

Hvor: Fra scenen i parken ved biblioteket

Når: 10:00

Pris: Gratis

Kunstsafari og workshop 
for barnefamilier
Hva: Bli med på Kunstsafari og bli kjent med noe av 

kunsten vi har i byen vår. Løypa ender i parken ved 

biblioteket, der det blir en liten pause, før veien går 

videre til Østfold kunstsenter. Der blir det skulptur-

workshop. Vi bruker plastelina, som er lett å forme 

og dette åpner for eksperimentering og lek. Passer for 

barn i alle aldre. Løypa er tilrettelagt for barnevogner.

Formidler: Ellen K. Solberg (billedkunstner).

Hvor: Oppmøte utenfor rådhuset, ved vennskaps-

by-skiltet 

Når: 12:00-13:45 (30 min. vandring + ca. 1 time works-

hop)

Pris: Gratis

Påmelding: Begrenset antall plasser. Førstemann til 

mølla. 

Send SMS eller ring tlf. 400 40 120 og 
oppgi antall voksne og barn.

Scenekunststopp 
Hva: Studium Actoris presenterer: Jaume Plensas 

kunst som off entlig lekegrind for voksne og barn. Se 

beskrivelse under torsdag for mer informasjon.

Hvor: Parken ved biblioteket, ved Plensa-hodene

Når: 12:30-13:00

Pris: Gratis

DAMPSKIPSBRYGGA

Into the Water
Hva:  ”Into the Water” med Acting for Climate

er en nysirkusforestilling som spilles på seilskipet 

Hawila. Se mer informasjon på samme programpost 

fredag.

Hvor: Seilskipet Hawila, på Dampskipsbrygga

Når: 18:00-19:00

Pris: Gratis

GAMLEBYEN

Seilparade-arrangement
Hva: Opplev Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 

1704, deres musikkavdeling, og musketter og kanoner 

mens du ser skutene forlate byen.  A-skutene 

salutteres. 

Hvor: På vollgravene mot Isegran

Når: 14:00

SØNDAG 14. JULI

LAGERSALG 50-70% 
RABATT

Mandag - fredag kl 11 – 18 F M – Bygget.
Lørdager  kl 11 – 18 Verkstedsveien 
8-10 
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Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

1982

Polen

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

1989

Nederland

A

55,3

41,6 

Eendracht
A

94,8

50,22 

Dar Mlodziezy
1982

Mexico

A

77,63

44,81 

Cuauhtemoc

1999

Brasil

A

75,9

44,48 

Cisne Branco
1937

Norge

A

62

33,62 

Christian Radich
2011

Tyskland

A

57

36,85 

Alexander von Humboldt II

Disse seilskutene 
kommer til Fredrikstad

SKUTEKLASSER

Regattaen The Tall Ships Races er åpen for fartøyer med enkelt skrog og lengde på mer enn 9,14 meter. 

Minst halvparten av mannskapet om bord må være mellom 15 og 25 år.  Det er fi re klasser:

KLASSE A – Alle skværriggede fartøy 

(fullrigger, bark, barkentin, brigg eller 

bringantin) med en lengde på skrog 

(LOA) på over 24 meter, og alle andre 

skip over 40m LOA.

KLASSE B – Tradisjonelt riggede far-

tøy (med overvekt av gaff elseil) med en 

LOA på mindre enn 40m og skværrig-

gede skip med en LOA på mindre enn 

24 meter.

KLASSE C – Fartøyer med moder-

ne rigger (Bermudaseil) med LOA på 

mindre enn 40 meter og som ikke fører 

spinnakerlignende seil.

 

KLASSE D – Fartøyer med moderne 

rigger (Bermudaseil) med LOA på min-

dre enn 40m og som fører spinnakerlig-

nende seil.

Kilde og foto: Sail Training International
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Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

2014

Oman

A

69,92

57,9 

Shabab Oman II
1952

Tyskland

A

40,8

26,52 

Roald Amundsen
1980

Polen

A

41,1

33,22 

Pogoria

1918

Nederland

A

40,12

36 

Oosterschelde
1919

Nederland

A

38

25 

Morgenster
1985

Storbritannia

A

40,8

33,6 

Lord Nelson

LOA
1922

Danmark

A

31

23,3 

1937

Nederland

A

54,54

39,33 

Gulden Leeuw
1909

Tyskland

Klasse

Skroglengde

Høyde

A

53,03

28,04 

Grossherzogin Elisabeth

Georg Stage
1934

Danmark

Klasse

Skroglengde

Høyde

A

42,03

29,57 

1992

Polen

A

44,35

36,27 

Fryderyk Chopin
1911

Nederland

A

44,5

28,16

Europa
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Klasse

Skroglengde

Høyde

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

B

26,6 

Bishop’s HorizonBetty
B

13,2

15,3

Klasse

Skroglengde

Høyde

B

24,28

26,5 

Atyla

B

23,6

21,39 

Atene
B

24,47

23,17 

Astrid
B

19

22 

Alexa

B

12

14 

Aglaia
Klasse

Skroglengde

Høyde

A

43,71

36,27 

Wylde Swan
Byggeår

Nasjonalitet

A

39

27,2 

Thalassa

Sørlandet
Byggeår

Nasjonalitet

Byggeår

Nasjonalitet

Statsraad Lehmkuhl
Klasse

Skroglengde

Høyde

A

25,5

33

Shtandart

1900

Sverige

1913

Danmark

1984

Spania

1938

Tyskland

1947

Finland

1909

Sverige

1980

Nederland

1920

Nederland

1977

Østerrike

1927

Norge

A

56,7

34,44

1914

Norge

A

84,6

48 

1999

Russland



49 

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Byggeår

Nasjonalitet

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

B

13 

Kyrre
Klasse

Skroglengde

Høyde

B

13,4

15 

Klitta
B

17,1

20,28 

Jolie Brise

B

32,63

33,53 

Johann Smidt
B

18,57

21,34 

Jens Krogh
B

27,8

25 

Ingo

B

26,1

21,82 

Hawila
B

23

23,47 

Gratitude
Klasse

Skroglengde

Høyde

B

14,9 

Die Zwillinge

Klasse

Skroglengde

Høyde

B

37,25

30,05 

Den store Bjoern
Byggeår

Nasjonalitet

B

33,2 

Christiania
Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

B

32,8

37 

Blue Clipper

1925

Norge

1987

Danmark

1913

Storbritannia

1974

Tyskland

1899

Danmark

1922

Sverige

1935

Finland

1909

Sverige

1995

Tyskland

1902

Danmark

1895

Norge

1999

Storbritannia
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Byggeår

Nasjonalitet

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Byggeår

Nasjonalitet

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

1969

Polen

Byggeår

Nasjonalitet

C

18

20,84 

Dar Szczecina
2000

Storbritannia

C

22

27,54 

Challenge Wales
1998

Slovenia

C

13,45

16,57 

Belfer

1985

Russland

C

13,62

17,52 

Akela
1913

Sverige

Klasse

Skroglengde

Høyde

B

14,58

16 

Westvind af Goteborg
1993

Norge

Klasse

Skroglengde

Høyde

B

11,94

12,51 

Vestavind

1900

Storbritannia

B

20,4

21,34 

Swan
1951

Danmark

Skonnerten Jylland
B

31,1

23,57

Klasse

Skroglengde

Høyde

1996

Belgia

Klasse

Skroglengde

Høyde

B

17,55

18,22 

Rupel

Byggeår

Nasjonalitet

1991

Storbritannia

Klasse

Skroglengde

Høyde

B

20,57

25,91 

RONA II
Byggeår

Nasjonalitet

1978

Storbritannia

Klasse

Skroglengde

Høyde

B

16,3

20,12 

Morning Star of Revelation
Byggeår

Nasjonalitet

1933

Storbritannia

B

22

24,07 

Klasse

Skroglengde

Høyde

Maybe
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Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Byggeår

Nasjonalitet

Byggeår

Nasjonalitet

2000

Storbritannia

1972

Polen

D

15,48

15,3 

Bies
Klasse

Skroglengde

Høyde

D

12,83

18

ST BARBARA V
1996

Storbritannia

Klasse

Skroglengde

Høyde

C

18,3

23,4 

Thermopylae Clipper

1979

Latvia

C

17,05

23,43 

Spaniel
2016

Polen

Klasse

Skroglengde

Høyde

C

13,2

17,44 

SILESIA.PL
1993

Storbritannia

C

14,94

19,2 

Ocean Scout

1988

Polen

C

12,61 

Koalicja
1983

Spania

C

18,35

18,44 

Juan De Langara
Byggeår

Nasjonalitet

1992

Finland

Klasse

Skroglengde

Høyde

C

31,8

35,48 

Helena

1975

Polen

C

23,3

20,84 

Gedania
Byggeår

Nasjonalitet

1980

Polen

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

Klasse

Skroglengde

Høyde

C

13,64

14,94 

Farurej
Byggeår

Nasjonalitet

1995

Tyskland

Klasse

Skroglengde

Høyde

C

19,92

17,98 

Esprit
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Byggeår

Nasjonalitet

1978

Polen

Byggeår

Nasjonalitet

Klasse

Skroglengde

Høyde

D

10,57

15,75 

Zryw
2011

Polen

Klasse

Skroglengde

Høyde

D

11,14

15,85

Urtica

Byggeår

Nasjonalitet

2004

Nederland

Klasse

Skroglengde

Høyde

D

23,4

25 

Urania
Byggeår

Nasjonalitet

2016

Estland

Klasse

Skroglengde

Høyde

D

13,15 

Tuulelind
Byggeår

Nasjonalitet

1958

Danmark

Klasse

Skroglengde

Høyde

D

18

21,7 

TARA

Med  forbehold om feil i oversikten

For mer informasjon om skutene, se 

www.tallshipsfredrikstad.no

TELEFON: 91 18 59 70
 E-POST: anette@kjmarina.no

Se alt på vår nettside: kjmarina.no

TELEFON: 90 85 86 86
E-POST: bjornar@kjmarina.no

AVD. GRESSVIK AVD. KJØKØY

DEALER OF THE YEAR!



Tlf 987 02 361  www.smartenergi.com

Din lokale strømleverandør

Vinden. Lydløst skyver den deg i riktig retning eller trekker deg avgårde
med noen basketak i en hylende kuling. Vi er lidenskapelig opptatt av 
fornybar energi og tilbyr derfor gunstige solcelleløsninger som et naturlig 
tilvalg til vår rimelige og lokale strøm. Smart Energi er Fredrikstads 
eneste gjenværende lokale strømleverandør med historie tilbake 
fra den første lyspæren som ble tent på Lisleby bruk. Det gjør 
det trygt, lokalt og enkelt for deg. Sett seil!

                                    Fredrikstad er i medvind og vi er stolte over å være en viktig del av byutviklingen.
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Det snekres, sages, høvles og males over en lav sko. Støynivået er høyt. Lukten av tre, olje 

og beis er påtagelig og minner om helt andre tider enn gelcoat, polish og epoxy primer. Barkede 

solbrune never gyver løs for å få Håpets Katedral «på kjøl».

TEKST OG FOTO: ERIK SANDERSEN

Et grensesprengende 
håpsprosjekt for havet
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E
n gjeng pensjonerte leger, lærere og hånd-

verkere begynte oktober 2018 på livets 

prosjekt. – Prosjektets visjon er å forvandle 

vondt til godt og vise at det fi nnes håp når vi jobber 

sammen. Slik er fundamentet uttrykt med biskop 

Atle Sommerfelts ord. En over 100 kvadratmeter 

stor katedral av plast skal reises på en trepram byg-

get i furu med dimensjoner som gir den en vekt 

på 13 tonn. Katedralen er et initiativ til en nasjo-

nal dugnad for å reise et åndelig symbolbygg av 

innsamlet plast fra havet i regi av Borg biskop og 

bispedømmeråd. Den dramatiske utviklingen med 

plast i havet er dermed satt på dagsorden og Kron-

prinsesse Mette-Marit er beskytter for prosjektet. 

Et rent hav er naturlig nok selve grunnlaget for 

Tall Ships Races, som skal få ungdommer inter-

essert i å skaff e seg kunnskaper om sjømannskap 

sammen med likesinnede fra forskjellige kulturer. 

Vind og vann, symbolisert med fargene grønt og 

blått, er naturlige nok symboler å samarbeide om 

under årets skutefest.

Mange frivillige
En gjeng på rundt ti frivillige kvinner og menn 

har dratt lasset med å få den store prammen sjø-

klar som scene til TSR i Fredrikstad. Kunstneren 

Solveig Egeland er den som lanserte idèen til pro-

sjektet og Anne Skauen er prosjektets leder. Under 

kyndig ledelse av båtbygger Andreas Pagander har 

dugnadsgjengen møttes hver onsdag og noen i 

helgene for å få alle brikker på plass. Og selv om 

Isegran, hvor prammen er blitt bygget, har svært 

lang tradisjon for å bygge farkoster som skal tåle 

stor påkjenning, er dette noe helt nytt i moderne 

tid. – Ja, prammen er 13 x 9 meter i furu og beslått 

med kobberplater i bunnen, forteller Pagander. 

Kobberet er festet med 5000 kobberspiker, slått 

inn for hånd i vårsola av de frivillige som stadig 

er blitt fl ere ettersom arbeidet har skritt fram. For 

de spesielt interesserte kan nevnes at byggverket 

holdes sammen av 3000 store nagler og 46 gigan-

tiske røtter fra Ryfylke utgjør vinklene i prammens 

skjelett. Til selve det 11 meter høye katedralbygget, 

som er planlagt ferdig i 2020, har prosjektet fått 

lov til å hogge tømmer i Fredrikstad kommunes 

skoger, men private kan også bidra med virke hvis 

de vil det.

Alle religioner
Prosjektets katedral skal være åpen for alle religi-

oner og det kan tenkes mange bruksmuligheter 

for Håptes Katedral. – Min bakgrunn er som 

båtbygger på Isegran maritime Senter og for meg 

er dette prosjektet helt spesielt. Alle er kjempeen-

gasjerte og dette er bare hyggelig, sier Pagander. 

En av dem som vi treff er i aktiv trebearbeiding er 

en pensjonert lærer fra Moss, Tore Høy. – Ja, jeg 

har vært med siden starten og har selv en skøyte 

liggende her vinteren gjennom. Det rart å tenke på 

at det er cirka 100 år siden det ble bygget prammer 

på beddingen syd på Isegran. Vi har det virkelig 

hyggelig sammen og har i tillegg til å jobbe her, 

også vært i skogen og hugget tømmer. Neste skritt 

er å sette opp en rad med søyler som skal bære tak-

konstruksjonen til selve katedralen. Jeg er veldig 

interessert i håndverket og det å bruke tradisjonel-

le redskaper, forteller Høy som selv er knivmaker. 

Sammen med alle de andre frivillige kan han se 

tilbake på en god lagjobb for å få prammen ferdig 

til bruk under TSR i Fredrikstad.

En voldsom konstruksjon som holdes sammen av 

blant annet 46 gigantiske røtter fra Ryfylke.

Kunstneren Solveig Egeland (venstre) stakk innom og hilser på gjengen under matpausen. 

Med seg har hun den kjente norske artisten Hele Bøksle, med babyen. 



TREBÅTBYGGER-
UTDANNING
i Fredrikstad

Liker du å jobbe med hendene dine? 
Er du kreativ og målrettet? - søk vår:

Gamlebyen Fredrikstad
plus-skolen.no Plus-Skolen har trebåtbyggerlinje VG2 og VG3

i samarbeid med Det Maritime Senteret på Isegran i Fredrikstad

GULLSMED
SKOMAKER

TREBÅTBYGGER

VG2 og VG3 for:

Dahles Auto
Råbekken Smørbøttaveien 4. Tlf. 69 35 14 00 

Kundemottaker
Mehroz Iqbal
mehroz.iqbal@dahles-auto.no
476 32 862 / 69 35 14 00  

Salgskonsulent ŠKODA
Simon Larsen
simon.larsen@dahles-auto.no
950 15 890 / 69 35 14 00  

Salgssjef ŠKODA
Fredrik Beck-Hansen
fredrik.beck-hansen@dahles-auto.no
913 17 197 / 69 35 14 00 

fredrikstad.skoda.no

UTSTYRSNIVÅ PÅ EN

      HELT NY SCALA.

LED hovedlys 

Dynamiske blinklys

Elektrisk bakluke

Blindsonevarsler 

9 kollisjonsputer 

Digitalt instrumentpanel

Adaptive cruise control

Parkeringsassistent
Suveren plass 

Innfellbart hengerfeste

Oppdag helt nye ŠKODA SCALA. Prøvekjør nå!

Vi har laget en kompakt bil med god plass, smarte løsninger og mest utstyr i klassen gjør den behagelig å kjøre. Nye ŠKODA SCALA
har alle de smarte løsningene du kjenner fra ŠKODA, den holder avstand til bilene foran, den viser deg hva som er bak når du rygger,
og den kobler til smarttelefonen din hver gang du setter deg inn i bilen. Også ser den jo bra ut, da. Kontakt oss for prøvekjøring.

ŠKODA SCALA fra kr 278.700,-*

*Drivstoff orbruk og CO2-utslipp i henhold til WLTP-normen er estimert til 6,0 l/100km og 134g/km, kan variere med valgt utstyr.

Pris SCALA 95hk TSI fra kr 278.700,- levert Fredrikstad. Årsavgift kommer i tillegg. Avbildet modell kan avvike. Forbehold om trykkfeil.



58

Vil du eie
eller leie?

ÅPNINGSTIDER BUTIKK:

Mandag - Fredag 09 - 17
Torsdag 09 - 19
Lørdag 10 - 14

 
DU FINNER OSS PÅ:

Stabburveien 5, 1617 Fredrikstad
Telefon: 69 36 40 90
www.motorforum.no/fredrikstad

Kampanje på
Mitsubishi Outlander PHEV 

Biler klare 

for levering

Norges mest solgte ladbare
 hybrid

Rekkevidde

på strøm

inntil 54 km

Kun 3.490,- pr. mnd.

36 mnd / 45.000 km. Kr 70.000,- forskuddsleie.  
Etablering/Tinglysning kommer i tillegg med kr. 5.613,-. 

Totalkostn. i leieperioden kr 201.253,- avhengig av rentenivå.

Få utstyr for  38.000,- 

VED KJØP AV
Mitsubishi Outlander PHEV: 

PRIVATLEIE 
TOPPMODELL INKL. VINTERHJUL

TEST 2009TEST 2013

ST
 R

ek
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m
e

Pris fra kr. 452.700,-
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Levering på 
dagen!*

Renault ZOE
100% elektrisk

Renault sett er stadig nye salgsrekorder i Norge og i 2018 ble det solgt 3 141 
elektriske ZOE. Nå er det ingen ventetid, Renault ZOE kan du få levert på dagen!

Med elektriske Renault ZOE får du svært lang rekkevidde (300 km WLTP),  nytt ige 
fi nesser som tidsinnstilt forvarmer og et multimediasystem m/ 7’’ touchskjerm, 
i tillegg til hjemmelader og montering av denne inkl. i prisen.

Kampanjepris fra

kr 229 900,-
Inkl. hjemmelader og montering
(Verdi kr 15 000,-)

* Gjelder ikke spesialbestillinger. Fargeutvalg og utstyrsnivå vil avhenge av det tilgjengelige lageret hos forhandler og importør til enhver tid. Hjemmelader og montering er inkludert og 
monteringstidspunkt avtales med PodPoint. Renault ZOE: Batt erigaranti på 8 år / 160 000 km. Min. 66% kapasitet.  Maksimale 5  stjerner i Euro NCAP sikkerhetstest. Pris er inkl. frakt og 
levering i Oslo.  Kampanjen varer fra 1.1 t.o.m. 30.4.2019. Ta kontakt med nærmeste Renault-forhandler eller besøk renault.no for mer informasjon. Forbehold om trykkfeil. 

renault.no
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– For seks år siden fi kk jeg en åpenbaring. Da jeg ryddet en strand for tang på 

Koster fi kk jeg se at plastikk begynte å ta overhånd. Året etter ble Kystlotteriet etablert. 

I dag er vi over hele Norge, noe i Danmark og nå er vi invitert til Nord-Tyskland i august.

TEKST: ERIK SANDERSEN. FOTO: PRIVAT

S
ten Helberg, strandryddesjefen, bobler over 

av entusiasme og sier at ryddeaksjoner i 

sommerhalvåret er bra, men at utfordringen 

er å få det til å bli helårsaktivitet.

– Vi må rydde hele året, for å unngå at plasten 

får fotfeste. Plast brytes ned på land og restene 

ender før eller siden i havet. Tenk deg en plast-

kanne, som ikke blir ryddet bort, begynner etter 

hvert ”å frø seg” og småbitene fi nner veien til sjøen, 

forteller Helberg.

Det er nå 10.000 aktive, frivillige  ryddere 

fordelt på 87 norske kommuner og ungdommen 

er en del av det. – Ja, 4000 ungdommer har vært 

ute hittil i år. De har gjort en jobb ved å rydde og 

de har fått input på egne holdninger til det å kaste. 

Det å bøye seg ned og ta opp ting er starten på å 

etablere en god holdning, poengterer Helberg.

En sekk er et lodd. Det betyr at du må gjøre 

deg fortjent til et lodd. For å få fart på dette må det 

være lett å fi nne en sekk og det må være enkelt å 

få levert søppelsekken når den er full. For den som 

vil følge med er det bare å gå inn på ”Hold Norge 

Rent”; her er det full oppdatering på ryddestatu-

sen over det ganske land.

– I år er det riktignok mindre søppel langs 

strendene, kanskje på grunn av mye nordavind sist 

vinter, men vi må holde trykket oppe. Vi må dra 

lasset sammen og næringslivet må bidra. Vi snak-

ker jo ikke bare om søppel på strender men også 

under vann. Å få oversikt over nettopp det, koster 

penger. Undervannsdrone er et virke-middel 

som nå tas i bruk her, slutter Helberg.

10.000 frivillige rydder

De som lykkes er de som vil 
det litt mer enn andre
Det er bevist. I Østfold er vi 40 revisorer som jobber for at lokale 
virksomheter skal lykkes både lokalt og internasjonalt. Vi kjenner 
lokalt næringsliv godt, og jobber tett med kundene våre som  
«vil litt mer». Vi gjør alt for å gi disse virksomhetene vind i seilene.

Revisjon   |    Rådgivning   |   Advokattjenester   |   Regnskap

Vil litt mer.
www.pwc.no



www.skadeoglakk.no - TLF: 69396440 - Smørbøttaveien 7, 1617 Fredrikstad

Har du bilskade? Kontakt oss!
Skade og Lakk AS

BORG HAVN IKS
Øraveien 27
1630 Gamle Fredrikstad

Tlf: 69 35 89 00

En smart 
havn med 

bærekraftige 
løsninger
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Norges framtidige 

BÅTBYGGERE

Irene Thorvaldsen, en av elevene.
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Linjer, form og litt farge. Elevene, som lar sjelen og sinnet være en viktig del av skoledagen, skal 

bære den maritime kulturarven videre gjennom sin to-årige utdannelse. Som eneste skole i Norge 

kan Plus-skolen i Gamlebyen i Fredrikstad tilby fagbrev i båtbyggerfaget.

TEKST OG FOTO: ERIK SANDERSEN

S
iden 1985 har skolen drevet opplæring i 

håndverksfag; gullsmed, skomaker, kunst-

håndverk og nå også båtbygger. Veien for å 

få dette til har vært lang, men båtbyggeriene som 

er igjen etterspør kompetanse og da er det jo midt 

i blinken at den privat-eide Plus-skolen kan tilby 

ferdig utlærte – nærmest på strukket kjøl!

Både tre og plast
– Riktignok er årets kull det sjette i rekken, men 

det er nytt at vi har to klassetrinn, Vg- 2 og 3. Det 

betyr at elevene kan ta fagbrev det tredje året, i 

stedet for over to år, som tidligere skjedde ute i 

en bedrift. Vi har nå 7 elever her som jobber både 

med tre og plast. De får derfor opplæring både i 

det tradisjonelle båtbyggerfaget i tre og i en kom-

posittdel. Det nye på plastsiden er støping  etter 

vakuuminjiseringsmetoden, en lukket byggmetode 

som ikke avgir gasser under støpeprosessen, fortel-

ler klassestyrer John-Åge Arntzen. 

Fordi elevene læres opp i bruken av både tre 

og plast-materialer, bygger de for eksempel båter 

hvor skroget er plast og innredningen er i tre. Og 

da ofte basert på egne modelltegninger, fordi teg-

ning også inngår i læreplanen.

For at elevene skal rekke å få båtene bygget 

ferdig, blir det ofte joller og eker på åtte til ti fot. 

Men Vg 3- elevene skal også jobbe med større 

båter, for eksempel en sjekte på 17 fot, som kan 

bygges av to eller tre elever som går sammen. I 

opplæringen inngår også restaurering av båter og 

skolen har ansvaret for en 6 meter (seilbåt) som 

Bjarne Aas har konstruert, og den eies av Fred-

rikstad Museum. Den holdes vedlike av skolen og 

settes på vannet og tas opp hvert år av elevene. De 

har da også mulighet for å seile den i ledige stunder. 
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VELKOMMEN TIL TREFFSTEDET I FREDRIKSTAD HØSTEN PÅ 
CITY SCENE:

TELEFON 69 38 56 00 - ticketmaster.no

L
ast C

hristmass

BESTILL BORD HOS 
CITY BAR & SPISERI

Legenden Bjarne Aas
Og for dem som ikke skulle forbinde noe med 

navnet Bjarne Aas er det bare å slå fast at  han 

var mannen bak det legendariske Bjarne Aas tre-

båtbyggeri på Isegran fra 1936 og fram til 1968.

Aas var en internasjonalt anerkjent norsk seiler og 

båtkonstruktør blant annet for den nevnte 6-me-

teren og  motorbåten Aas-terne. Han bygget også 

fl ere internasjonalt kjente regattaseilbåter som 

10mR, 8mR og 5,5mR. I alt var det på det meste 

60 ansatte på båtbyggeriet som rakk å levere hele 

615 båter, før det gikk konkurs i 1968. Året etter 

dør den legendariske Bjarne Aas og i dag er bare 

det opprinnelige masteloftet, som er operativt på 

Isegran.  Men, og det er et ganske viktig poeng for 

elevene som går i lære på dagens båtbyggerlinje, 

læreren John-Åge Arntzen var selv læregutt hos 

Et eksempel på kravellbygg, som en av fl ere byggemetoder innen båtbyggerfaget

Alle som har gått ut siden 2013 har fått seg jobb 
og båtbyggeriene rundt om vil gjerne ha fl ere
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Eimskip har et stort nettverk
innen global fraktformidling.

Sjekk ut våre linjer på 
www.eimskip.no Vigo

Spain

Porto
Portugal

Lisbon
Portugal

Helsinki
Finland

Klaipeda
Lithuania

Riga
Latvia

St. Petersburg
Russia

Nuuk
Greenland

Gdynia
Poland

Szczecin
Poland

Aberdeen
Scotland

Bergen
Norway

Måloy
Norway

Sandnessjoen
Norway

Sortland
Norway

Tromsø
Norway

Velsen
The Netherlands

Grimsby
England

Ålesund
Norway

Stavanger
Norway

Hammerfest
Norway

Norway

Kirkenes
Norway

Murmansk
Russia

Helsingborg
Sweden

Fredrikstad
Norway

Scrabster
Scotland

Immingham
England

Swinoujscie
Poland

Argentia
Canada

Portland
United States

Halifax
Canada

St. Anthony
Canada

Iceland

Húsavík
Iceland

Bremerhaven
Germany

Vlissingen
The Netherlands

Århus
Denmark

Rotterdam
The Netherlands

Akureyri
Iceland

Runavík
Faroe Islands

Tórshavn
Faroe Islands

Iceland

Vestmannaeyjar
Iceland

Reykjavík
Iceland

Grundartangi
Iceland

Adam Solheim jobber intenst med sandpapiret for å få overfl aten så glatt som mulig. Tord Aamot lakker deler til et oppheng for jolle til båtutstilling.

Bjarne Aas fra 1964 til 1968 og det 

er god kontakt mellom skolen og de 

som i dag driver maritimt senter på 

nettopp Isegran, noen få steinkast 

unna der hvor båtbyggerlinja holder 

hus.

Arntzen har også mange år bak 

seg i plastbåtbransjen og på fritiden 

har det blitt mange timer på sjøen. 

– Jeg har vel seilt på havet i alle år  

og nå er vi tre som deler på en 23 

fots kutter fra 1964, for kosen skyld, 

sier den 71-årige læreren som trives 

utmerket blant ungdommene på 

båtbyggerlinja. 

Og de ikke bare trives i et godt 

samstemt miljø blant tre og plast, 

men de er også ettertraktet når fag-

brevet er på plass. Alle som har gått 

ut siden 2013 har fått seg jobb og 

båtbyggeriene rundt om vil gjerne ha 

fl ere. Under vårt besøk er alle opptatt 

med sluttføringen av fl ere prosjekter 

foran deltakelse på en båtmesse og 

fi nsliping og lakking står på jobblis-

ta. Parallelt pågår arbeider for å få på 

nye bordganger til den omtalte 17 fot 

store sjekta. Mye går i furu, men eik 

og mahogny står også på materiallis-

ta, sammen med lim og oljer av ulike 

salg. Vakkert blir det når de maritime 

trearbeidene blir til skrog, mast, årer, 

rorkulter, ja, det meste som dyktige 

hender lar oss få del når båtbyggerne 

har lagt siste hånd på verket. 
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Avisen som har informert, underholdt og oppfordret folk i Fredrikstad til 

debatt i 130 år, er gullsponsor av Tall Ships Races Fredrikstad 2019.

TEKST GURO IHLER

–V
i ønsker å være med på og opp-

muntre til aktivitet, positivitet og 

engasjement i den fl otte byen vår, sier 

sjefsredaktør i Fredriksstad Blad, René Svendsen.

Dette er tredje gangen Fredrikstad arrangerer 

Tall Ships Races, og forventes også denne gangen 

fl otte skuter, et yrende kulturliv, mangfold og akti-

vitet i den lille verdensbyen.

– Det er viktig å støtte opp under ting som 

skjer i Fredrikstad, og som er med på å promotere 

byen ut i verden. Det er tross alt en by vi kan være 

veldig stolte av, og vi i redaksjonen heier på kultur-

livet, fortsetter René.

God markedsføringsmulighet
Prosjektleder for Tall Ships Races Fredrikstad, 

Ingar Guttormsen, er begeistret for at Fredriksstad 

Blad er gullsponsor av arrangementet.

– Det å få inn en aktør som Fredriksstad Blad 

er storartet, det gir oss en unik mulighet til å kom-

munisere arrangementet. I tillegg vil det hjelpe oss 

å dele med verden hvor fl ott kulturliv vi har her i 

byen, sier han. 

Som gullsponsor har Fredriksstad Blad støttet 

Th e Tall Ships Races med 400 000 kroner 

i annonsering.

Lokalavis heier på 

kulturlivet
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Megler: Geir Winther T: 991 16 393    
geir@em1fredrikstad.com

Megler: T:  951 29 058 
heine@em1fredrikstad.com

Bo i byen, ved vannet  
– med utsikt, masse sol og mulighet for båtplass

PRISER FRA 3 000 000,–   INKL. PARKERING.   57 SOLGT

•  Lekre 2-, 3- og 4-roms, fra 52 m2 til 126 m2 
 

•  Felles stor takterrasse som alle beboerne kan benytte seg av  
 

 

 

seutbrygge.no

Glad i båten?
– Ta den med deg hjem!



THE FIRST WATCH
WORN ON THE MOON

On the 50th anniversary of the first lunar 
landing, OMEGA is reflecting on the golden 
moments that defined that iconic day. While 
our own Speedmaster was strapped to the 
wrists of the astronauts, George Clooney 
was looking up towards the moon where 

his heroes were making history.
#MOONWATCH
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