
Ladies Tour of Norway 2017 -
om plassene der man sykler



Innhold og formål
Guiden er utarbeidet primært for media med tanke på
å beskrive historie, aktiviteter, kultur severdigheter og
mangfold knyttet til de ulike etappene og vertskaps-
byene for årets versjon av Ladies Tour of Norway.
Guiden vil foreligge både på norsk og engelsk.

Guiden er laget i samarbeid med Visit Østfold og de
ulike vertskapsbyene. 

Halden er hoved vertskapsby for årets versjon av
LToN, dvs her er funksjoner som ritthoteller, presse-
og mediesenter, rittkontor, organisasjon, VIP med
mere lokalisert.

Prolog, start etappe 1 og målgang etappe 3 finner
sted i Halden. De øvrige vertskapskommunene er
Eidsberg, Sarpsborg, Fredrikstad og Strömstad. I 
tillegg besøker LToN en rekke andre kommuner i 
Østfold i form av innlagte spurter, mm, disse er også
beskrevet i guiden.

Kulturguiden omfatter ikke den sportslige delen av
det profesjonelle World Tour-rittet, her henviser vi til
egen Teknisk guide (road book) som vil være 
tilgjengelig i en masterversjon på LToN sin hjemme-
side www.lton.no.

Vi håper guiden vil være nyttig og vil bli brukt flittig
som et oppslagsverk før og under rittuken.

Roy Moberg
Rittdirektør



HALDEN
Halden en idyllisk småby beliggende ved Iddefjorden. Brosteinsbelagte gater, store og små butik-
ker, koselige restauranter, elvepromenade og gjestehavn finner du midt i sentrum.
Over Haldens bykjerne troner mektige Fredriksten festning. Dette 600 mål store, vakre anlegget er
en av landets best besøkte turistattraksjoner.

Etter et feilslått angrep mot hovedstaden, vendte den svenske kongen Karl XII sine styrker mot
Fredrikshald (Halden het Fredrikshald frem til 1928). Etter store tap på begge sider, ble festning-
ens og byens forsvarsstyrker kjempet i kne. Den 4.juli 1716 - som siste utvei - stakk borgere byen i
brann for å drive ut svenskekongen og hans soldater.

På besøk i Halden fikk Bjørnstene Bjørnson høre denne historien og skrev om hendelsen i Halden
i nasjonalsangen– der Halden er eneste norske by nevnt. (Roma er den andre byen)

Visstnok var vi ikke mange;
men vi strakk dog til,
da vi prøvdes noen gange,
og det stod på spill;
ti vi heller landet brente[p]
enn det kom til fall;
husker bare hva som hendte
ned på Fredrikshald!
- "Ja, vi elsker", Norges nasjonalsang, 4.vers

(4.vers i nasjonalsangen se film:
https://www.facebook.com/nordicmedialab/videos/10158803899695694/) 

Torsdag 17.august
Prolog 3,5 km Halden sentrum



Fredriksten festning
En levende historie i over 350 år - fra landets viktigste forsvarsbygg til en av landets mest spekta-
kulære kulturarenaer. Festningen er et yndet turområde, og tilbyr blant annet overnatting og 
bespisning. Hvert år besøker over 200 000 personer festningen.

Fredriksten festning ble påbegynt, som en direkte følge av at Norge mistet Bohuslän og Bohus
festning til Sverige i 1658. Tre påfølgende angrep av svenskene mot Halden i perioden 1658-60
overbeviste danskekongen Fredrik III om behovet for en moderne og sterk grensefestning. 
Svenskene angrep Fredriksten festning tre ganger til, og under krigen i 1718 endte kong Karl XII
sine dager foran murene på Fredriksten festning.

Karl XII – i 2018 er det 300 år siden han ble skutt på Fredriksten festning.

I 1716 reist’n - 1718 datt’n 
Alle angrepene på Halden etter 1658 viste med all tydelighet behovet for en sterk festning i 
byen. Etter kongelig befaling startet derfor en storstilt utbygging av Fredriksten festning i 1661.
Så da den legendariske svenskekongen Karl XII med 2000 mann foretok et overraskende angrep
på Halden en tåkete julinatt i 1716, var det en godt utbygd festning som tronet over byen. 
Vaktstyrkene nede i byen ble tatt på senga. I bare undertøyet reddet de seg opp i festningen.
Kampene raste på mange steder, og utover morgensiden hadde svenskene kontroll over byen,
selv om det stadig er basketak i gater og hus. Etter hvert samlet alle de norske forsvarerne seg i
festningen, mens barn og kvinner ble bragt i sikkerhet utenfor byen.

Fra festningen regnet det med bomber og kanonkuler over byen, fra en pram ute i havna ble det
skutt mot Torget og i skråningene lå nordmenn og skøt på alt som var svenskt. Da besluttet 
haldenserne å sette fyr på sin egen by, eller som det står i fedrelandssangen: "Thi vi heller Landet
brændte, end det kom til Fald". 
To tjenestepiker og en tjenestegutt kastet brennende bek-kranser inn i flere av byens hus, og snart



stod hele sydsiden av byen i brann. Svenskene måtte rømme over til nordsiden, der de satt fyr på
husene for å dekke retretten.

To år senere prøvde Karl XII på nytt. Med 6.000 menn beleiret han Fredriksten. Han erobret fortet
Gyldenløve, og gravde skyttergravene stadig nærmere hovedfestningen fra nord. Kvelden den 11.
desember krøp han opp på kanten av skyttergraven for å få en oversikt over gravearbeidene. 
Plutselig sankr han sammen, truffet av en kule som har gått tvers gjennom hodet. Dagen etter
trakk alle svenske styrker seg ut av Norge. Siden den gang har det vært diskutert om Karl XII ble
skutt av sine egne eller av en ”ærlig norsk kule”.

1814
I 1814 ble Fredriksten på ny omringet av svenske styrker. De rigget opp kanonbatterier på flere
steder rundt byen og bombarderte festningen med tungt skyts. Festningen besvarte ilden, og det
gikk hardt ut over begge sider. Etter drøyt 14 dager kom det utsendinger fra høyeste hold på
begge sider til Fredriksten: Det er inngått avtale om våpenstillstand og festningsportene skal
åpnes for de svenske troppene. Norge var ikke lenger underlagt Danmark, men i union med 
Sverige.

Unionsoppløsningen
Situasjonen var også svært spent ved unionsoppløsningen i 1905. Tusenvis av soldater var 
mobilisert og sto oppmarsjert på begge sider av grensen. På Fredriksten og rundt i distriktet var
det montert opp kraftige, moderne kanoner. Forhandlinger førte imidlertid fram til en fredelig 
løsning. Et av avtalepunktene innebar at Fredriksten ikke lenger skulle være en operativ festning.
Men den kunne holdes ved like - som et historisk minnesmerke.

Fredriksten festning i dag
Fredriksten er Norges største, viktigste og mest ærerike grensefestning. Mange mener og at den
er en av de aller flotteste i Europa der den troner majestetisk over Halden. Herfra er det fantastisk
utsikt over byen, fjorden – og langt inn over det som en gang var fiendeland.

Fredriksten festning er en stor arena for et vidt spekter av mange arrangementer. Alt fra små, 
intime teateroppsetninger til store bilutstillinger, konserter og idrettsstevner gjennomføres her.
Flere store uteområder og mindre frittliggende fort er til disposisjon.
Festningen er levende med hotell, restauranter, infosenter og små og store arrangementer hele
året – det siste store arrangementet på året er Julemarked i november

Andre attraksjoner og «fun facts» om Halden:

* Rød Herregård – en kultruperle med over 300 års historie. Omvisninger hele året.  Den var
eid og bebodd av familiene Tank og Anker fra 1733-1961. Hageanlegget ble anlagt som en stor
barokkhage, og siden utvidet med en engelsk landskapshage. Rebusløype for barn. Rød Herre-
gård har vært med på Toppen becks «Herskapelige».

* Halden Cruise Night – Halden er den byen i Norge med flest amerikanske biler. Hver
onsdag samles lokale og tilreisende biler.

* Purke: En vaskeekte Haldenspesialitet, en stor bolle som spises som den er eller påsmurt.
Kan kjøpes hos samtlige bakerier i Halden.

* Den industrielle revolusjonen i Norge – startet i Halden:
I Tistedalen. Initiativtakeren var den styrtrike handelsmannen Mads Wiel. Under et besøk i 
København i 1812 traff han Charles Axel Nordberg, som drev og utviklet spinnerimaskiner 



og bommullsmanufakturmaskiner. Mads Wiel søkte først kongen i København om 
privilegium til å starte opp en tekstifabrikk. Før det forelå noe svar startet Mads Wiel å 
bygge sin fabrikkbygning allerede våren 1813. Da unionen med Sverige var et faktum 
høsten 1814 skrev Mads Wiel på nytt en søknad, men denne ganger til kongen i Stockholm
- Carl XIII. Wiel fikk sitt privilegium og et nytt kapittel i norsk industrihistorie var skapt. 
Haldens Bomulsspinneri og væveri la ned i 1972.

* Skoindustri – på 50-60-tallet var det 17 skofabrikker i Halden med 800 ansatte.

* Empireby – Halden sentrum besår av mange hus med Empirestil. 

Kjente arkitekter – «De tre G’ene»:
Grosch: Latinskolen (1826-30), Immanuels kirke (1827-33), Søylegården (ca 1830), 
Bruniusgården/det gamle rådhuset i Borgergata (trolig tegnet av C.H. Grosch ca 1830) 
Gedde: Wielgården/Kongegården (1817-20), Fayegården (ca 1826-30), Tollboden (1830-31) 
Garben: Dietzgården (1829), Tungegården (ca1830-tallet), Tollboden, utvidelse (1837), 
Fredrikshalds teater (1838)

* Halden grenser til Sverige i øst, sør og vest !!!!

* Siste dama som ble henrettet i Norge var i Halden. Sofie Johannesdatter ble henrettet
18.februar 1876. Skarpretteren het Theodor Larsen. Over 2000 mennesker møtte frem
for å se. Sofie Johannesdotter var tjenestepike, en giftmorderske som ga arsenikk til 
en medtjenestepike og til to av sine arbeidsgivere. I fengsel i Halden var Sofie blitt 
kristen så hennes siste ord var «Nå gå jeg hjem til Jesus, jeg!»

* Halden Fengsel
Det gamle: Fengselet hvor Sofie Johannesdatter satt er midt i sentrum – på torget hvor LToN skall
ha mange ulike eventer. Det ble bygget i 1863.
Her er det nå bakeri, så gjester kan spise lusj eller drikke kaffe i de gamle cellene.
Det nye: Halden fengsel er betegnet som Europas mest moderne. Er et av Norges største fengsler
med ca 250 innsatte. Fengselet har høyt sikkerhetsnivå, i tillegg til en overgangsbolig og gjennom-
fører varetektsfengsling og fengselsstraffer av ulike kategorier. Halden fengsel har et høyt faglig
nivå og legger vekt på tverrfaglig samarbeid.
I åpningsåret 2010 ble fengselet omtalt i tidsskriftet Time som «verdens mest humane fengsel».

* Den Hvite Dame – Festningens eget spøkelse
Ulykkelig kjærlighet… Hun svever fremdeles rundt klokketårnet og leter etter sin store kjærlighet,
en ung soldat hun aldri fikk. Vil du se henne? Ved midnatt og fullmåne svever hun rundt klokke-
tårnet….
Du kan høre og se mer under den kritikerroste musikalen ”Den Hvite Dame” i august 2018.

* Ife – institutt for energiteknikk ble etablert i 1948 og driver i Halden med forskning på 
nukleær sikkerhet og pålitelighet. I dag forsker Ife også mye på forskning på fremstilling av 
solceller og fornybar energi.  Ife er også pådriver for Haldenprosjektet som er et internasjonalt 
forskningsprosjekt der statlige sikkerhetsorganisasjoner, nasjonale forskningsstiftelser og industri-
bedrifter i 20 land samarbeider. Haldenprosjektet bidrar til å utvikle teknologi som kommer norsk
industri til gode og er et av de få stedene i verden hvor USA, Kina og Russland klarer å sam-
arbeide. 
Haldenreaktoren:
Ife har to forskningsreaktorer og Haldenreaktoren brukes til forskning på materialteknologi og 
kjernebrenselsikkerhet, med andre ord er det ingen fare for noen ny Tjernobyl-ulykke i Halden.
Haldenreaktoren ligger 100 meter inne i fjellet, med en overdekning på 30 til 50 meter. Energien



som produseres i reaktoren leveres via varmevekslere som vanndamp gjennom rør til Norske
Skog Saugbrugsforeningen som benytter den i sin papirproduksjon.

Idretten i Halden
Halden Skiklubb er en av verdens ledende eliteklubber i orientering og har vunnet de store 
stafettene Tiomila i Sverige og Jukola i Finland flere ganger. Blant de mange landslagsløperne opp
gjennom årene kan nevnes flerfaldige verdensmestre som Petter Thoresen og Olav Lundanes.
På senere år har også Halden blitt en stor håndballby, selv om mangelen på hall har gjort at noen
kamper har blitt spilt i Rakkestadhallen. Dessverre gikk damelaget konkurs og må starte om i 
bunnen av seriesystemet. Men herrene er fortsatt med i eliteserien.
I ishockey har Comet fra Halden i månge år hatt et bra lag, mens Kvik Halden er byens beste 
fotballag. Og på sykkel er man også framtredende. Emilie Moberg er en av Norges beste dame-
syklister og kjører for Hitec Products, mens Ingrid Bøe Jackobsen er en fremragende terreng-
syklist med NM-titler på CV’en.

I Tistedal rett utenfor Halden har man en av Norges flot-
teste helårsanlegg for ski med rulleskiløype, 
Eget aktivitets- og servicehus, samt kunstnøanlegg om
vinteren. Anlegget ble påbegynt i 2002 og er utvidet i
flere etapper og fremstår nå som et topp moderne tre-
ningsanlegg både sommer og vinter. Tistedal Friluftslag,
som eier og drifter anlegget, har fostret mange gode
langrennsløpere de senere årene og tok faktisk NM gull
i langrenn for junior i 2016 gjennom Petter Stokkeland.
Emilie Moberg har også en fortid som langrennsløper i
klubben med mange KM titler og NM starter i ungdoms-
og juniorklassen.  

HALDEN er kjent som et av verdens
sterkeste områder for orientering. Her
er HSKs Magne Dæhlie på VM i
Strömstad 2016

RULLESKI-ANLEGGET i Tistedal



Kjente personer fra Halden:
Peter Anker (1744-1832), embetsmann og guvernør
Carsten Anker (1747-1824), embetsmann og politiker
Thomas Fearnley (1802-1842), kunstmaler
Arnstein Arneberg (1882-1961), arkitekt
Sven Elvestad (1884-1934), journalist og forfatter
Egil Hjorth-Jenssen (1893-1969), skuespiller/teatersjef
Harald Rønneberg (1973-), talkshowvert og komiker
Ole Evenrud, musiker/«skaper» av Allsang på Grensen
Henning Kvitnes, musiker
Knut Nærum (1961-), forfatter og komiker
Lars Sponheim (1957-), Venstreleder, statsråd og 
fylkesmann 
Petter Thoresen, verdensmester orientering
Emilie Moberg, proffsyklist
Ingrid Bøe Jackobsen, elitesyklist
Dag Solstad, forfatter
Yngve Hågensen, tidligere LO-leder, jobbet på Saubrugs
Rolf B Wegner, politimester 
Ninni Roll Anker, forfatter 
Oscar Borg, komponist f.1851
Arvid Johansson, tidl redaktør og minister

Halden har:
47 lag og foreninger tilknyttet Halden Idrettsråd
47 lag og foreninger tilknyttet Halden Kulturråd

Kommer på TV fra Halden:
Grenseland – TV2s nye storsatsing
Farmen Kjendis

Farmen har tidligere blitt spilt inn på Kornsjø i Halden (høst 2016), og for første gang i farmen-
historien blir en gård brukt til flere innspillinger. 
Allsang på Grensen har sendt i fra Fredriksten festning i Halden i 11 somre – sommerens 
koseligste TV-program…

Store arrangementer 2017
14.-17. juni Tryllefløyten, opera på Fredriksten festning

Hvert annet år. Spektakulær utendørsopera.

22.-26. juni Tons of Rock 
Norges største Rockefestival. I fjor var Ozzy Osbourne her, hans siste konsert i 
Norge. Også i år ble det fullt hus og en riktig rocke-fest på festningen.

😊

23.-26.juni Mat- og havnefestivalen
Mat-og trebåtfestivalen i Halden ble arrangert første gang i 1997 og har siden blitt 
arrangert årlig. Festivalen samler om lag 30.000 festivaldeltakere, derav både 
turister og regionens innbyggere til folkefest siste helgen i juni. Under festivalen er 
det yrende liv i Halden. Gjestehavna fylles av båter fra hele kysten. Torget forvandles
til et matmarked, omringet av byens serveringssteder som byr på herlige mat-
opplevelser.

28.juni – 9.august Allsang på Grensen

EMILIE MOBERG, proffsyklist i
Hitec Products-laget



TV- innspilling hver onsdag hele sommeren. Sommerstemning med hyggelig sang.

3.-5.august Grenserittet
Sykkelritt fra Strømstad til Halden, 80 km i en morsom og variert terrengløype. Også 
kortere ruter fra Prestebakke, 40 km. Midt- og ung- og ELrittet gå herifra. På 
festningen kan barna sykle i sitt eget ritt!

3.-13.august Familiemusikalen ”Den hvite Dame”
”Den Hvite Dame” er festningens eget spøkelse som har fått sin egen musikal – en 
opplevelse på høyt nivå i Indre festning. Musikalen er morsom, fengende, litt 
skummel, historierik med fengende musikk fra start til slutt.

9.-13.august Bilsport Classic Grensetreff
En uforglemmelig uke for nostalgi- og bilinteresserte. Biltreff med over 1000 
amerikanske biler i byen. Et eldorado for de som elsker amcar-miljøet.

17.-20.august  Ladies Tour of Norway 😊
World Tour-ritt på sykkel for hele verdenseliten på kvinnesiden. I hele Østfold.

18 august Det Norske Blåseensemble
Gratis konsert kl 20.30 på flytende brygge ved Indre havn i Halden ved Det 
Norske Blåseensemble med Sigvart Dagsland, Elisabet Andreasson, Sanne Kvitnes
som gjesteartister. Avsluttes med festfyrverkeri.
Det Norske Blåseensemble er et unikt orkester i dagens kulturliv. Det er det eneste 
sivile ensemblet i sitt slag i Norge, satt sammen av 24 profesjonelle musikere og en 
administrasjon på 8 personer. Ensemblet er basert i Halden og er med sin historie
tilbake til 1734, landets eldste orkester i kontinuerlig drift.

19 august Kanonløpet
Start på Halden Torg (2 moh) kl 12.00. Kanonløpet er et 800 m langt motbakkeløp 
gjennom Fredriksten festningens forterreng og opp til Klokketårnet på 122 moh. Den 
gjennomsnittlige stigningen er beregnet til ca.14% og karakteriseres gjerne som 
«Norges tøffeste 800 m». Løpet er for både barn, ungdom, mosjonister og aktive.  
Løpet ble første gang arrangert på 1990-tallet, den gang under navnet 
«Klokketårnløpet». Det ble gjenopptatt av Halden Idrettslag i 2008 og fikk da navnet 
«Kanonløpet». 
Løyperekorden for menn i nyere tid er på 3,28 og ble satt at Halden Skiklubbs 
Antonio Perez i 2015. På kvinnesiden innehar Kajsa Nilsson, Halden Skiklubb 
rekorden på 4,17 satt i 2009. På 90-tallet ble det oppnådd gode tider; i en duell i 
1992 mellom Bjørn Dæhlie og Halden skiklubbs mangedobbelte verdensmester 
i orientering Petter Thoresen, var vinnertiden på 3.27,5 med sistnevnte som vinner 
etter en veldig tett duell.

24.-26.november Julemarkedet på Fredriksten
God gammeldags julestemning med markedsboder på Fredriksten festning. Mange 
salgsboder med masse spennende varer både inne og utendørs.
Det blir også sang, musikk og dans med lokale musikanter, og alle kan være med å 
gå rundt juletreet. På Fredriksten festning.

Årlige arrangementer, så velkommen i 2018.
For alle arrangmenter: http://www.visitoestfold.no/no/halden/hva-skjer/kalender/



HALDEN-AREMARK-ØRJE (Haldenvassdraget)
Spinneriet og Tistedalsfossen, Tistedal
Jentene sykler forbi bygget fra 1813 som hadde
Norges første industrimaskin (smuglet fra 
England):
”Spinneriet” ligger ved fossen fra Halden mot Tis-
tedal – over Saugbrugs (Norske Skog), som før
øvrig ble grunnlagt i 1859 og er i dag en av de
største og mest moderne produksjonsenhetene
av SC magasinpapir i verden.
Samme år som Saugbrugs ble grunnlagt så døde
Engebregt Soot – kjent som Haldenkanalens far.
Han bygde sluser og kanaler for transport av
båter og tømmer. Haldenkanalen er Norges
eldste kanal, strekker seg 8 mil og har Europas
høyeste sluseanlegg.

Haldenindustrien oppsto langs den engang så
strie elven Tista. Her finnes fremdeles bevarte 
arbeidsboligere og industrianlegg.

Tekstiler var dyre for 200 år siden. Spinning og
veving hadde vært håndarbeid, og fine tøyer var
så eksklusive at skredderen selvsagt var en
mann.  Bomull var et nytt og spennende mate-
riale rundt år 1800. Det ble først importert fra
India, men snart ble bomullsdyrkingen overtatt av
plantasjene i de amerikanske Sørstatene.
En bomullsfabrikk krevde internasjonale kontakter. Det hadde man i Halden og Tistedalen på
1800-tallet, og fra fabrikken finnes det en omfattende brevveksling på engelsk, fransk og tysk med
byer som Liverpool og Hamburg.

I tillegg til modernisering og masseproduksjon av tekstilvarer fikk også kvinner nå mulighet til å ta
seg arbeid utenfor hjemmet. Nå var ikke betalingen for dette arbeidet noe å bli rik på, men kvinner
ble mer uavhengige og det ble en form for revolusjon innen familietilværelsen.

Haldens bomuldsspinderi & væveri la til slutt ned virksomheten i 1972, og alt av inventar ble 
auksjonert bort. Likevel står bygningsmassene fortsatt som et monument over det som engang
var, og bare tenk hvis veggene kunne snakke ...

Haldenkanalen
Femsjøen passeres først av de fem sjøene langs Haldenkanalen
Femsjøen ligger i Halden og er den femte sjøen. LToN løypa passerer:
Femsjøen – Venstre side av Rv21, ved Tistedal
Aspern – Venstre side når Rv21 svinger fra østgående til nordgående
Aremarksjøen – Venstre side til Strømsfoss, der jentene sykler til vestsiden av Haldenkanalen. 

Fredag 18.august
Etappe1, 105 km, Halden-Mysen

HALDENVASSDRAGET



‘De får da: Øymarksjøen på høyre hånd, Rødenessjøen ligger nord for Ørje

Haldenkanalen er en del av Haldenvassdraget som ligger tett på svenskegrensen. Det er den
eldste av de to kanalene i Norge og måler 8 mil fra Skullerud (Akershus) i nord til Tistedal i Halden
(Østfold) i sør - en flott turistattraksjon med sin vakre og delvis uberørte natur. 
Langs kanalen er det 18 gapahuker og leirplasser samt flere hyggelige overnatting- og spise-
steder. 
Haldenkanalen er et populært område for båt, kano, kajakk, sykling og vandring.

Brekke Sluser – Europas høyeste sluseanlegg
Brekke sluser et ett av tre sluseanlegg i Haldenkanalen. Slusene sto ferdig i 1924. Her kan du
sluse med passasjerbåt eller egen båt. En utrolig spennende opplevelse på båttur i vakker natur!

MS Brekke
MS Brekke med mannskap vil gjerne få ta deg med på en unik reise gjennom Norges eldste 
kanalsystem.
En eventyrlig og historisk reise gjennom vakker natur og spektakulære sluser. Haldenkanalen i sin
helhet har en høydeforskjell på hele 40 meter, fordelt på tre slusesteder. Og på Brekke finner man
altså Europas høyeste sluse med en løftehøyde på nesten 27 meter.

Ønsker du å bli med på en båttur på Halden kanalen
LToN har chartret MS Brekke og Turisten til en båttur i Haldenkanalen for alle lag, ryttere, støtte-
apparat, nasjonal og internasjonal media tirsdag 15 august . Her vil det bli servert grillet fersk laks
med lokalt kortreist tilbehør og drikke for alle deltagere. Det vil også avholdes en presse-
konferanse i tilknytning til båtturen.

Ertemarka
På sørsiden av riksvei 21, hvor jentene sykler 18.august. Grenserittet går gjennom Ertemarka. Her
ligger også det flotte rulleskianlegget i Tistedal, hvor man blant annet har trent fram flera talenter
fra Østfold. Haldenserne har selv kåret Ertemarka til kommunens mest attraktive friluftsområde. 

Ertemarkas store skogsområder er et meget populært turområde hele året. En rekke stier og
skogsbilveier gjør marka tilgjengelig for mange. Det er lysløyper hvor det kjøres opp skispor om
vinteren. Tistedalen skianlegg ved Ertemoen har kunstsnøanlegg. I Ertemarka finnes jettegryter og
på Skårefjell finnes et høyt utsiktstårn. Gode muligheter for bading, fiske og kanotur.

SLUSENE I ØRJE



Halden har fem sportshytter i skogen – gode turmuligheter. Alle de fire første er søndagsåpne med
salg av kaffe, vafler, grillmuligheter og mye annet.
Haldenvassdragets kanalselskap har de siste årene sammen med Riksantikvaren og mange
andre aktører satt kanalen i god stand, slik at du kan reise gjennom de tre slusestedene (Brekke –
Strømsfoss – Ørje) og fem innsjøer. Her kan du bade, fiske, spise, bo og ta med din egen
båt/kano/kajakk eller leie.
Slusene ble bygget for å frakte tømmer til Halden. Byggingen av sluseanleggene gjorde vass-
draget farbart mellom Skullerud i Aurskog-Høland og Femsjøen i Halden. Dette revolusjonerte
tømmertransporten fra de indre grensebygdene til sagbrukene i Tistedal ved Halden. Kommuni-
kasjonen og varetransporten mellom grensebygdene og Halden skjøt fart.

Kanalen ble bygget i årene 1852-1860, men i 1861 ble slusene lengst syd ødelagt av flom. Disse
ble gjenoppbygget først i 1877. Ørje sluser og Strømsfoss sluse er fra 1860. ”Nye” Brekke sluser
sto ferdig i 1924. 

Ved Ørje sluser står det en bauta over kanalbyggeren Engebret Soot som levde fra 1786 til 1859. 
Hver lørdag i perioden 27. mai–19. august er det gratis underholdning i slusene i Ørje kl. 
13.00–14.00.

Ønsker du å bli med på en båttur på Haldenkanalen
Da kan du benytte deg av rutebåten MS Brekke. (http://www.msbrekke.no/) Her ble det ny eier i
2017, båten har de siste årene bært navnet MS Strømsfoss. Den går onsdag, torsdag og søndag.
14. juni–20. august. Den kan også chartres. Tar 97 personer, og har hjemmehavn i Tistedal og går
opp til Strømsfoss i Aremark. 
I tillegg kan man også chartre DS Engebret Soot som tar 30 personer – hjemmehavn i Ørje
(https://www.dsengebretsoot.no/). En dampbåt som var i drift fra 1862.  
Gjennom tidene har i alt 25 dampbåter trafikkert kanalen, og 6 av disse gamle dampbåtene er 
fortsatt i kanalen.

Østfoldmuseene - Haldenvassdragets Kanalmuseum
Ligger rett ved slusene i Ørje. Museet er et senter for opplevelser, aktiviteter og kunnskap om 
Haldenkanalen. Her formidles historie og kultur fra skogsdrift, tømmerfløting og treforedling. Mu-
seet formidler også kunnskap om det biologiske mangfold i skog og vassdrag. 
(https://ostfoldmuseene.no/avdelingene/haldenvassdragets-kanalmuseum/) 

Soot Spelet
Dette vil være over for i år når rittet går, men det er et årlig event. I år vil det være tredje året dette
spilles. 
Fra 23. juni–2. juli spilles Soot Spelet i Ørje Sluser. Kjente skuespillere som Dennis Storhøi, 
Alexander Rybak, Kjersti Elvik og Samuel Fröler er med i spelet. Spelet omhandler bygdegeniet
Engebret Soot – som står bak bl.a.byggingen av slusene i Haldenkanalen.
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/hva-skjer/kalender/?TLp=959777&Soot-Spelet-
2017-Orje&startDate=1498168800000&startTime=19:00) 

Omfattende restaurering, et stort spleiselag
Haldenvassdragets Kanalselskap AS er i gang med en meget omfattende oppgradering av 
kanalanleggene og farleden. For årene 2007-2016 er det investert ca. 43 mill. kroner. 

Båtstørrelse
På strekningen Tistedal-Skullerud (hovedleden) kan det kjøres båter med maksmål:
1,6 m dyptgående, 6,0 m bredde, 24,0 m lengde og 5,7 m mast-høyde.
I Hølandselva (nord for Skullerud til Ydersnes) varierer maks dybde og maks høyde sterkt med
vannføringen.



Det er 13 gjestebrygger langs kanalen fra Skullerud i nord til Tistedal (Halden) i sør.
Området byr også på fine sykkelruter. Nasjonal sykkelrute nr. 9 går fra Halden og nordover langs
kanalen. Det oppfordres til å sykle på vestsiden av kanalen da det her er mindre trafikk.
Ellers finnes det en mengde skogsbilveier man kan ta turen om. 

Det er mange fine turløyper man kan ta til skogs. ”Fjella” er det største sammenhengende skogs-
området i Østfold. Ligger fra E18 i nord og sørover. Her er det merket flere fine turstier. Det er
også flere turhytter i området, men de holder åpent stort sett vinterstid. Det høyeste punktet i 
Østfold ligger i Rømskog, Slavasshøgda 336 moh. Det er flere utkikkstårn som man også kan
legge turen innom. Rett ved Slavasshøgda finner man Haukenestårnet som er DNT overnattings-
hytte også. 
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/overnatting/hytte-leilighet/?TLp=963362&Hauke-
nes-tarnet-i-Romskog) 
Det mest kjente er nok Linnekleppen som ligger mellom Aremark, Rakkestad og Marker. Flere
tusen finner veien hit hvert år. 
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/Om-Indre-Ostfold/Utsiktstarn/)
19. august kommer Odd Nordstoga og holder konsert på Linnekleppen. 

Fiske
Haldenkanalen er kjent for sitt gjeddefiske og mange tyskere finner veien hit hvert år for catch and
release. Man kan leie fiskeguide hos Jåval 
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/aktiviteter-og-
attraksjoner/aktiviteter/?TLp=929501&Fiskeguide-i-Haldenvassdraget) 
Man er da så å si garantert å få fisk.

Elg-safari
I Trøgstad, på Olberg Camping i Båstad, kan man delta på elgsafari. Og får man ikke sett elg, ja
da er det pengene tilbake. 
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/aktiviteter-og-
attraksjoner/aktiviteter/?TLp=1023982&Elgsafari-i-Trogstad) 

Gapahuker og kano
Langs Haldenkanalen er det nå bygget flere gapahuker som er gratis å benytte. Kano kan man
leie flere steder langs kanalen. 
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/Om-Indre-
Ostfold/Gapahuker/) 
Padlebrett – Stand Up padleboards er mulig å leie i om-
råde. SUP Rømskog holder til i Rømskog men er mobile. 
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/aktiviteter-
og-attraksjoner/aktiviteter/?TLp=1062769&SUP-Romskog) 
Du kan leie tråkkebåter i Mysenelva, der man har laget en
flott sti for turgåere og trimmere langs elva. Den benyttes
daglig av hundrevis av menneser. 
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/aktiviteter-
og-attraksjoner/aktiviteter/?TLp=981497&Trakkebater-pa-
Mysenelva - tråkkesykler) 

Fortene i Indre Østfold
Over slusene i Ørje finner man restene etter Ørje fort. Ørje-
fortene eller Ørje befestninger er en 
fellesbetegnelse for to fort, Likollen fort og Ørjekollen fort
som ligger ved Ørje. Fortene ligger i 
Marker kommune i Østfold. Fortene ble anlagt i 1902-03 for HØYTORP FORT, Mysen



å dekke mellomriksveien, i dag E18, over Ørje som var den viktigste innfartsåren fra Sverige. For-
tene var i sin tid oppsatt med 1300 mann og ansett som moderne og beskyttet av piggtrådsper-
ringer og skyttergraver. Fra svensk side ble fortene betegnet som stormfri, de ville være meget
vanskelige å innta ved infanteriangrep.
Området har en spennende krigshistorie med flyktningruter mm. 

På Mysen kan man også se Høytorp Fort, som er Norges største innlandsfort og som også idag er
velbevart og har flere kanoner som de var under krigens dager. 
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/aktiviteter-og-
attraksjoner/attraksjoner/?TLp=263904&Hoytorp-Fort-Mysen) 
Ønsker man mer krigshistorie kan man ta turen innom Ole Kjærbu’s krigshistoriske samlinger i
Tomter. 
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/aktiviteter-og-
attraksjoner/attraksjoner/?TLp=263162&Ole-J-Kjarbus-Krigshistoriske-samlinger-Tomter)
I Rakkestad finner du hjemmefrontmuseet, som er spesielt i sitt slag i Norge. Begge de sistnevnte
museene har en stor samling av gjenstander hovedsakelig fra 2. verdenskrig.
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/aktiviteter-og-
attraksjoner/attraksjoner/?TLp=356955&Hjemmefront-museet-Rakkestad) 
Spydeberg Prestegård må også nevnes i denne sammenheng. Spydebergstatsrådet ble holdt på
Spydeberg Prestegård 8. august 1814. Christian Fredrik vedtok etter dette å si ja til Karl Johans
fredsforslag, som innebar at Norges grunnlov ble reddet og man kunne dra videre til Moss og
gjøre ferdig Mossekonvensjonen. 
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/aktiviteter-og-
attraksjoner/attraksjoner/?TLp=979641&Spydeberg-prestegard) 

Håkon Håkonssons fødested
Østfoldmuseene på Folkenborg ved Mysen ligger like ved LToN-løypa. Her finnes dype historiske
røtter. På 1100-tallet var dette kirkested og Inga fra Varteig fødte kongssønnen Håkon Håkonsson
her i 1204. Han ble senere smuglet over fjellet ved Lillehammer, noe som er opprinnelsene til det
kjente Birkebeinerrennet, da birkebeinerne reddet ham fra baglerna som han ble jaget av.
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/aktiviteter-og-
attraksjoner/attraksjoner/?TLp=263897&Ostfoldmuseene--Folkenborg-Museum) 

Andre attraksjoner
Bøensætre Husmannsplass i Aremark. Den støste og best bevarte husmannsplassen i Østfold.

(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/aktiviteter-og-
attraksjoner/attraksjoner/?TLp=422378&Boensatre-husmannsplass-Aremark)

Momarken Travbane på Mysen har trav de fleste tirsdager. Her er det unionsløp med Sverige
V65 og V75. God mat serveres også. Tidligere var plassen mest kjent for det årlige Momarkedet,

MOMARKEN TRAVBANE



som ikke blir arrangert lengre. På andre siden av riksvei 22 har man i sommer åpnet et nytt og
meget moderne fengsel med over 100 plasser. Tour of Norway hadde en bakkespurt rett utenfor
det nye fengselet ved travbanen. Momarken Travbane brukes også som racerbane for biler.
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/aktiviteter-og-
attraksjoner/aktiviteter/?TLp=263012&Momarken-Toto-AS-Mysen) 

Dahl Besøksgård i Marker. Har utallige dyr som du kan klappe og mate. Hesteridning m.m. Har
også overnatting. Åpent torsdag, lørdag og søndag om sommeren.
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/aktiviteter-og-
attraksjoner/aktiviteter/?TLp=1013263&Dahl-Besoksgard--besok-alle-dyrene) 

På Rudskogen syd for Rakkestad sentrum kan man se og oppleve motoraktiviteter hele 
sommeren med mange ulike arrangementer. De har også også gokartutleie for de som har 
sertifikat. Her har man også hatt besøk av Formel 1-biler.
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/aktiviteter-og-
attraksjoner/aktiviteter/?TLp=777602&Go-kart-pa-Rudskogen--Drop-in) 

Østfoldbadet i Askim er et av Norges beste badeland, skal bygges ut ytterligere. 
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/aktiviteter-og-
attraksjoner/aktiviteter/?TLp=256739&Ostfoldbadet-Askim) 

Det er to golfbaner i område: Askim golf og Mørk golf i Spydeberg (arena for VM orientering
2019).

Romsåsen gruver i Askim. Nikkelgruver fra 1866. Her kan du få guidet omvisning eller du kan
være med på aktiviteter som klatring og rappellering inne i gruvene, tretoppklatring utenfor. Flott
leirplass utenfor gruvene hvor man kan grille og kose seg. 
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/aktiviteter-og-
attraksjoner/aktiviteter/?TLp=276795&Romsasen-Gruver-klatring-rappellering-og-omvisning-i-
Askim) 

Flere flotte gårdsbutikker, man passerer en Strømsfoss ”Møllerens hus” i Aremark. Ikke langt
unna ligger også Stabburet på Holth. I Trøgstad har man Havnås Gamle skole og i Askim ligger
Bryggerhuset på Jahren. Her får du kjøpt, klær, møbler, pyntegjenstander mm.

Gallerier
I Strømsfoss Mølle, der rytterne passerer rett forbi. 
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/hva-skjer/kalender/?TLp=1227242&Utstilling-
Stromsfoss-Molle-Aremark&startDate=1496440800000&startTime=12:00)  
I Aremark er det både museum og galleri med flere flotte utstillinger i løpet av sommeren. Vegg i
vegg med kanalmuseet på Ørje finner du Galleri Ørje Brug. 
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/aktiviteter-og-
attraksjoner/attraksjoner/?TLp=263142&Galleri-Orje-Brug) 
I Rakkestad har man Galleri Midtstuen og Galleri bare for Trøisomhet.
På Mysen finner man Galleri Skrivergaarden.

Arrangement i område
– noen er allerede gjennomført – men er da årlige arrangement.

Kalenderen i Indre Østfold er spekket med små og store arrangementer. Dere kan bare se her:
https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/hva-skjer/kalender/ 

Men skal vi trekke frem noen større arrangementer må det bli disse:



Mysen:
Helgen 19.-20. august kan man oppleve magien på konsertarenaen Haubitz batteriet på Høytorp
Fort i Mysen. Postgirobygget kommer hit 19.august (dagen etter LToN) og 20. august blir det 
fyrverkeri konsert med det Norske blåseensemblet med gjester.

Spydeberg/Askim:
Spydeberg Rock 26-28. mai og 9.-13. august Kraftfestivalen i Askim. Store musikkfestivaler som
trekker mange tusen til området hvert år. (http://kraftfestivalen.com/program/) 

Ørje:
8. juli var den årlige gummibåtfestivalen på Ørje. Over 1000 feststemte ungdommer kommer til 
kanalen med sine gummibåter for så å delta på konserten om kvelden.
(http://www.orjegummibat.com/)
Soot Spelet er allerede nevnt tidligere.
Kanalturen – Padletur fra Ørje – Tistedal sist helgen i mai.
(http://www.kanalfestival.no/?page_id=350)

Rakkestad:
Gatebil på Rudskogen i juli må også nevnes. Det er det største arrangementet i Indre Østfold. Ca.
40.000 mennesker deltar på dette arrangementet. Og det er alltid stor stemning og mye action. 
(http://gatebil.no/rudskogen_juli2017/) 
Gatebil har også ett arr. 8-10 september på Rudskogen.

Rudskogen Motorfestival 2-3. september er også et meget populært arrangement for alle motor-
interesserte. Her bruker man å blande forskjellige motorsporter i samme festival.

Aremark:
Elgfestivalen i Aremark, arrangeres annet hvert år. Neste gang er i 2018. (http://elgfestivalen.no/) 

MYSEN er Østfolds yngste by og feirer sitt 20-årsjubileum i år. Her er målet for 1.etappe, omtrent midt på
dette bildet. Spurten trekkes opp på asfaltveien ved den røde låven nede til høyre på bildet.



Kjente personer fra Ørje/Mysen:

Fra Ørje:
Ola Isene (1898-1973), operasanger og skuespiller
Ingvar Bakken (1920-1982), stortingsrepresentant (Ap) 1958-1982
Ola Vigen Hattestad (f. 1982), langrennsløper, OL- og VM-gull
Rolf Arne Holund (f.1959), tidl skiløper, pappa til landslagets Hans Christer Holund

Fra Mysen:
Håkon Håkonsson (1207-1263), konge av Norge 1217-1263
Fredrik Nannestad (1693-1774), biskop i Trondheim, senere i Oslo
Halvor Heyerdahl Rasch (1805-1883), professor i zoologi
Thea Foss (1857-1927), norsk-amerikansk forretningskvinne
Trygve Gulbranssen (1894-1962), forfatter
Eva Røine (f. 1928), psykolog og forfatter
Otto Ruge, general fra andre verdenskrig
Jan Erling Haugland (f. 1943), leder av flere ekspedisjoner til Arktis og Antarktis
Per Fosser (f. 1945), orienteringsløper, VM-gull stafett 1970
Jan Garbarek (f. 1947). jazzmusiker
Tomm Kristiansen (f. 1950), utenriksmedarbeider i NRK og forfatter
Cecilie Løveid (f. 1951), dramatiker og forfatter
Halvard Haugerud (f. 1957), billedkunstner
Britt Juul (f. 1964), billedkunstner
Svein Erik Bjerkreim, tidligere landslagsspiller håndball
Vibeke Skofterud (f.1980), olympisk mester på ski (fra Slitu)
Erik Unaas, velkjent ordfører med stort idrettsinteresse
Gøran Antonsen, eier og kusk til verdensstjernen “Lionel” - vinner Olympiatravet 2017
Per Oleg Midtfjeld, kjent kusk, vinner av Elitloppet og Oslo GP med ”Steinlager”
Kjell-Erik Kristiansen, verdenskjent idrettsspeaker (7 OL, nesten 50 VM)
Brage Vestavik, en av verdens beste utforkjørere på sykkel
Martin Vister, landslagsmann i orientering (løper for IL Frol, er fra Hærland)

TOPP IDRETTSUTØVERE fra Indre Østfold: Ola Vigen Hattestad fra Ørje har både OL- og VM-gull på ski.
Brage Vestavik fra Mysen er en av verdens mest lovende downhillsyklister, og Vibeke Skofterud fra Slitu
har også OL-gull i langrenn.



Lørdag 19.august
Etappe 2, 136 km, Sarpsborg-Fredrikstad

SARPSBORG
I 2016 fylte Sarpsborg 1000 ar̊! Sarpsborg ble grunnlagt av Olav Haraldsson (den Hellige) i 1016
ved Sarpsfossen, Europas største foss, og byen er dermed landets tredje eldste. Vannkraften har
vært byens puls for storhetsperioder med sagbruk og industri.
I dag kan Sarpsborg kan by pa ̊naturopplevelser bad̊e i skog, vann og ved sjøen, mange ulike in-
nendørsaktiviteter og ikke minst mange spennende kulturarrangement og store festivaler.

Start - Hafslund Hovedgar̊d
Hafslund hovedgar̊d i Sarpsborg er en av de fineste herregar̊dene i Norge.
En lang rekke kongelige høyheter har besøkt gar̊den opp gjennom hundrear̊ene. Den tradisjons-
rike og vakre Hafslund Hovedgar̊d i Sarpsborg er i dag et fredet kulturminne.
Hovedbygningen er fra 1762, den ble bygd etter at den tidligere barokkbygningen brant ned i
1758. Fa ̊norske storgar̊der har ivaretatt og vedlikeholdt bygninger og anlegg pa ̊en sa ̊pietetsfull
mat̊e.

Sarpsfossen
Sarpsfossen er et ”varemerke” for Sarpsborg, ikke minst for dens betydning for byens industri-
reising og utvikling. Skandinavias mest vannrike foss har naturligvis en interessant historie, som
kraftkilde, som naturfenomen og som gammelt rettersted.
Det første stryket ble dannet for ca 4.000 ar̊ siden. Etter hvert som fjellterskelen ble løftet høyere i
forhold til havet, økte ogsa ̊fossens fall. Rundt Kristi fødsel skal fallet ha vært pa ̊rundt 15 meter,
det steg til omtrent 20 meter da Olav Haraldsson fant landskapet her verdt a ̊bygge ny hovedstad
ved, mens det idag er pa ̊snaut 23 meter, altsa ̊i forhold til havnivae̊t. I Sandesund, et stykke 
nedenfor fossen, er nivae̊t 1,5 m.o.h.

HAFSLUND HOVEDGÅRD, Sarpsborg



Borregaard
Navnet Borregaard var knyttet til kongssetet Borgargjerdi pa ̊Olav den Helliges tid (1016). I 1312
gikk gar̊den over fra a ̊være kongsgar̊d til a ̊bli en herregar̊d, og navnet ble gradvis forandret til
Borregaard. Herregar̊den var pa ̊skiftende hender fram til 1889, da det engelske selskapet The
Kellner Partington Paper Pulp Co. Ltd. ble eier. I 1918 ble Borregaard overtatt av norske eiere.
Selskapet bygget en cellulosefabrikk pa ̊omrad̊et ved Sarpsfossen. Dermed gjorde den moderne
industri sitt inntog med bygging av det som senere skulle bli et av de største industrianlegg i
Norge.
Borregaard har i dag verdens mest avanserte bioraffineri. Ved bruk av naturlige, bærekraftige
ram̊aterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier og biomaterialer
som kan erstatte oljebaserte produkter.

Borgarsyssel Museum
Borgarsyssel museum er fylkesmuseum for Østfold. Det ligger nær det stedet hvor Olav den 
Hellige grunnla sin by i 1016. Borgarsyssel Museum ble stiftet i 1921 og ligger ved ruinen etter 
Nikolas-kirken fra omkring 1115. Museet dokumenterer og formidler kulturhistorie fra hele Østfold
fra middelalderen og fram til na.̊

I 2016 ap̊net Borgarsyssel Museum formidlingsbygget Olavs hall. Med Olavs hall kan museet 
endelig ha et tilbud til publikum hele ar̊et. Fra byggets 30 meter høye tar̊n kan man se utover
Sarpsfossen, Glomma og hele byen.

Jubimeumsskulpturen Genesis
Tusenar̊sskulpturen «Genesis» av den anerkjente kunstneren Finn Eirik Modahl ble avduket av
kong Harald V den 29. juli under tusenar̊sfeiringen (2016) pa ̊en nyrenovert St. Marie plass i Østre
bydel. Skulpturen er en gave til Sarpsborg fra Sparebankstiftelsen DNB til byjubileet.
Kunstverket tar utgangspunkt i essensielle sider ved Sarpsborg, byens grunnlegger Olav den 
Hellige og vann. Her framstilt som et ungt menneske fra nat̊iden, med blikk pa ̊fremtiden og pa ̊vei
opp av vannet. Den 5 m høye olavsbysten er fremstilt av speilstal̊. Det betyr at vi alle – hele
Sarpsborgsamfunnet - kan speile oss selv inn i skulpturen. Jubileumsskulpturen minner oss om at
vi er et moderne samfunn pa ̊vei opp og fram.

SARPSFOSSEN



Kulas̊parken
Kulas̊parken er en grønn lunge midt i sentrum og et rekreasjonsomrad̊e for byens innbyggere.
Naturparken, som er Østfolds største byparkanlegg, bestar̊ blant annet av stier, lekeplasser for
barn og et stort amfi som brukes til konserter og andre arrangementer.
Parken rommer ogsa ̊over 40 gravhauger fra jernalderen, de eldste fra tida rundt Kristi fødsel.
Fornminnene vitner om betydelig bosetning i omrad̊et, lenge før Olav Haraldsson kom seilende
opp elva og grunnla Borg i 1016.

Fortidsminner
I Sarpsborg har det vært bosetting helt siden isen krøp tilbake og gjorde omrad̊et levelig
for mennesker. Derfor er det ogsa ̊svært mange synlige minner fra var̊e tidligste forfedre innenfor
kommunegrensene.
Ingen kommune i landet har flere registrerte helleristninger enn Sarpsborg. I tillegg finnes et utall
andre minner fra var̊ lange historie: Gravrøyser, hulveier, bautasteiner knyttet til gravsteder og
bygdeborger, for a ̊nevne noe.

Tunevannet/Landeparken
Ikke alle byer er forunt a ̊ha to parker, Kulas̊parken og Landeparken.
Her i Landeparken som ligger rett ved siden av Tunevannet, kan man ta seg en deilig tur på
gangstier som slingrer seg mellom høye furutrer. Olavsfestivalen arrangeres her hver sommer,
med vikingslag, gjøglere, han̊dverkere, musikk, mat og skrøner fra ekte vikingskalder.
Tunevannet er en innsjø som ligger pa ̊Tunøya i Sarpsborg kommune i Østfold, den ligger kun 2
kilomenter fra Sarpsborg sentrum. I Landeparken (ved Tunevannet) finner du en fin strand. Badep-
lassen er tilrettelagt for bevegelseshemmede, den har stupetar̊n, gressletter, toaletter og kiosk.
Tunevannet er ogsa ̊kjent for sine fiskemuligheter. En kan blant annet fiske gjedde, abbor, mort,
brasme med flere.

Sommeraktiviteter i Sarpsborg 2017
August
17-19 Sarpsborgmarken Sentrum
17-20 Robert Normann-festival Sarpsborg
19 NRK Sommertoget Sarpsborg Stasjon
19 Bedemarten Navestad
19 Ladies Tour of Norway Hafslund Hovedgård
19 Sommertrav Kalabanen
20 Sarpsborg 08-Strømsgodset Sarpsborg Stadion
24-27 Fra lys til mørke (med Bjørn Skagestad) Storedal kultursenter
26 Bilens dag Sentrum

September
1 Fra lys til mørke (med Bjørn Skagestad) Storedal kultursenter
1-2 Sarpsborgfestivalen Kulåsparken
3 Friluftslivets dag Landeparken
9 Allidrettsdagen Kulåsparken
23 Kulåsløpet Kulåsparken
23 Forbausende Byfest Sentrum
24 Sarpsborg 08-Odd Sarpsborg Stadion

Oktober
The show must go on Sarpsborg scene

November
16-19 Annie Sarpsborg scene



25 Julegateåpning Sarpsborg torg
30 MGP jr juleturné 2017 Sarpsborg scene

Desember
8-10 Julemarked i Kuåsparken Kulåsparken

RYGGE
Rygge kommune har i overkant av 15 000 innbyggere, men skal i 2020 lage en ny storkommune
sammen med Moss.
Kommunevåpen: Gullspore på rødt skjold. Et av Nordens fineste gullfunn fra vikingetiden.

Kommunen er i hovedsak en landbrukskommune. Rygge regnes som en av Norges rikeste forn-
minnebygder og en rekke kulturmiljøer i landskapet er knyttet til markante fornminnefelt.
Det historiske landskap spenner fra kystbosetning og strandsteder til tradisjonelle herregårder.
Handel: Varnaveien og Rygge Storsenter

Viktigste kulturminner:
Rygge kirke er blant Norges største og rikeste middelalder kirker, bygget ca. 1170.
Værne kloster, kongsgård og maktsentrum i vikingtiden. Her lå landets eneste Johanitter-kloster
fra 1200-tallet til reformasjonen. Privat eie.
Larkollen er et gammelt ladested og var en viktig havn i seilskutetida, særegent kulturmiljø.
Kulturlandskapet er helt unikt.
Værne kloster området og landskapet rundt Rygge kirke er av nasjonal kulturhistorisk interesse.
Den nasjonale pilegrimsveien går gjennom kommunen fra Råde til Moss og passerer mange 
skiltede kulturminner.

RYGGE KIRKE



Ut i naturen:
Rygge har unike turmuligheter, flotte sykkel- og merkete turveier en fantastisk kystlinje, med vakre
strender og mye båtliv. Overnattingsmuligheter på Larkollen Camping og Støtvig hotell.

Kjente personer:
Jon Michelet bor i Larkollen.

FREDRIKSTAD
Det er stor stas å ønske deg velkommen til Fredrikstad og Hvaler akkurat i år, ettersom Fredriks-
tad fyller 450 år - hele 2017 til ende. I september er det fest for Frederik i 11 fargerike dager, med
kulturnatt, nysirkus, konserter, festivaler og utstillinger. 

Byen Fredrikstad har alltid vært vakker, med sin perfekte beliggenhet der Glomma møter havet.
De siste årene har byens beboere, næringsliv, kommune og andre aktører løftet byen i fellesskap,
for at både de besøkende og fastboende skal trives – enda bedre. Satsningen har blitt satt pris på,
og Fredrikstad vant statens utmerkelse for landets mest attraktive by i 2017.

Sommer’n er herlig i Fredrikstad, så herlig at vi har en egen sang om det. Men resten av året er
slett ikke verst det heller. Vi bor jo nærmest i Syden, med milde vintre, tidlig vår og lang sommer.

HANKØ
Fredrikstad har en fantastisk skjærgård bestående av mange øyer, holmer og skjær. Den meste
kjente øyen i Fredrikstadskjærgården er nok nydelige Hankø som ligger like utenfor Fredrikstad.
Hankø byr på vakker natur, overnatting, turstier og en vakker skjærgård - nesten alt hva dere kan
ønske dere!
På Hankø finnes det 160 private sommerboliger. Blant disse er kongefamiliens sommerbolig som
ligger et par steinkast fra hotellet. Tidligere var det Kong Olav som eide ferieboligen på Bloksberg.
Nå er det prinsesse Märtha Louise og hennes familie som har overtatt sommerstedet. Konge-
familiens interesse for seiling har lange tradisjoner og har knyttet dem til Hankø gjennom mange
år.

FREDRIKSTAD
SENTRUM



Hankø blir ofte omtalt som seilsportens mekka, og det er kanskje ikke så rart. I over 100 år har det
blitt arranglert regattaer her. De kan oppleves på nært hold fra både fastland og øya, da båtene
ofte går gjennom Hankøsundet. Når mørket senker seg kan Kristian Blystads minnemarkering
over kong Olav V sees ut i sundet. En seilbåt i lysende silhuett.

VM i 8mR arrangeres på Hankø i perioden 10.–20. august. Kongelig Norsk Seilforening har påtatt
seg å arrangere dette på Hankø i forbindelse med feiringen av Hans Majestet Kongens 80 års
dag. Kong Harald har gjort det kjent at han vil delta med båten «Sira». Det blir det igjen et gjensyn
med Kongeskipet i regionen.

FREDRIKSTAD IDAG
I Fredrikstad sentrum er det yrende liv, med shopping, restauranter og hyggelige caféer, og ikke
minst den populære Brygga, der spise- og skjenkesteder ligger på rad langs elvebredden. Det å
nyte et par kalde glass og ferske reker på en av byens uterestauranter med gode venner er en 
favoritt blant både fastboende og besøkende. I sentrum av Fredrikstad lokker spennende butikker.
De gamle torgplassene er omgjort til grønne lunger med vann og benker. Når pulsen i byen går fra
travel handel til livlig kveld, og sola treffer elven, er det godt å sitte på brygga og tenke på slett
ingen ting - annet enn at det er godt å leve sakte.

Oldtidsruta er Norges mest konsentrerte samling med oldtidsminner fra bronsealder og eldre 
jernalder. Her finner du gravrøyser, steinringer, bygdeborger og helleristningsfelt som forteller om
forfedrenes hverdag og religiøse forestillinger.

Mini-cruise med byferga på Glomma er en perfekt rundtur der du får oppleve Gamlebyen, Isegran
og Fredrikstad sentrum fra elven. Fergene i Fredrikstad binder byen sammen. De er en attraksjon
for besøkende og en stolthet for oss som bor her. Ferden fra Gamlebyen og over til Cicignon tar
kun 59 sekunder En av verdens korteste elvecruise, men akkurat langt nok til at det vekker den
gode følelsen av å bo i en by som tar folk dit de vil på en særdeles hyggelig måte. Hopp på 
#byferga i Gamlebyen, Isegran, Sentrum eller Gressvik og opplev Fredrikstad fra vannet.

Gamlebyen i Fredrikstad er en av Nord-Europas store skatter, med sine vel bevarte
bygninger, brosteinslagte gater og en flott miks mellom dagligliv, kunst, historie, små butikker, 
museer, utstillinger og koselige caféer. Til sammen er dette med på å skape en unik atmosfære
som alle kan trives i. Den stjerneformede vollgraven som omkranser byen er perfekt for piknik,
spaserturer og for å senke skuldrene. Så deilig er det at vi har et eget uttrykk for det; å jangle på
vollane. 

Visste dere at Skandinavias største Modelljernbanesenter ligger i Gamlebyen?   Gamlebyen 
Modelljernbanesenter er et fantastisk lite opplevelsessenter med en hel verden av små tog, biler,
hus, mennesker og landskap - med mange små detaljer og masse humor! Her finnes også en 
miniatyrmodell av Gamlebyen.

Jubileumsbyen Fredrikstad fyller 450 år i 2017. Det vil markeres i gjennom hele 2017 med kon-
serter, store idrettsarrangement, ungdomsfestival, teater og utstillinger – et år med flotte opplevel-
ser og spennende overraskelser. Det vil være store og små markeringer gjennom hele året, men
hovedmarkeringen er 7.-17.september – en 11 dagers bursdagsfest for jubilanten Fredrikstad.
(http://www.visitoestfold.com/no/fredrikstad-og-hvaler/artikler/fredrikstad450/)

Fredrikstad beste nabo er Hvaler, som med sine 833 øyer, holmer og skjær slynger seg som et
perlekjede utenfor byen. Sjøfarende gjester seiler gjennom Ytre Hvaler Nasjonalpark før de finner
en havn på Hvaler eller i Fredrikstad. 



Hva skjer?
Året er fylt med arrangementer og opplevelser i Fredrikstad og på Hvaler, i denne forbindelse er
det spesielt viktig med Idrettsfesten 450 og hovedmarkeringen av jubileet i september. Gjennom
året er det store festivaler som: Idyll-festivalen, Glommafestivalen, Månefestivalen, Litteratur-
festivalen, Kulturnatt, Stikkefestivalen og Jul i Gamlebyen som absolutt er verdt å merke seg. Vi
har også gjennom hele året en rekke artister og arrangementer som gjester vår destinasjon, og på
sommeren er det mange kjent og kjære artister som besøker Hvaler – Hvaler Gjestgiveri og Cafe
Oline. En alltid oppdatert arrangementskalender finner dere her:
https://www.visitoestfold.com/no/fredrikstad-og-hvaler/hva-skjer/kalender/

«Idrettsfesten 450»
19.august er det klart for «Idrettsfesten 450», en gigantisk folkefest i Fredrikstad! Fire gigantiske
idrettsarrangement skjer i perioden og det må markeres: VM i seiling på Hankø, NM i bueskyting i
Gamlebyen, Jackon Triatlon i sentrum og sykkelrittet Ladies Tour of Norway. Her vil det være en
hotspot-arena på Tollbodplassen som samler det hele, med bespisning og resultatservice. TV2 vil
ha livesending fra arrangementene.

Frederikfesten 2017 – hovedmarkering av jubileet
Fredrikstad har bursdag, og fyller 450 år i 2017. Det vil markeres i gjennom hele 2017 med 
konserter, store idrettsarrangement, ungdomsfestival, teater og utstillinger – et år med flotte 
opplevelser og spennende overraskelser. 
I september er det klart for den virkelig store festen – Frederiksfesten! 
Frederikfesten er byens offisielle hovedmarkering for Fredrikstad 450 år. De elleve dagene, 7.–17.
september, blir fulle av opplevelser og spennende overraskelser. Innenfor de 11 dagene blir det
Kulturnatt Fredrikstad, konserter med blant annet byens egne CC Cowboys, Aunt Mary, Tommy
Tokyo og De Bipolare på Tollbodplassen, Litteraturfestivalen Ord i Grenseland, forestillingen "Li-
mits" med nysirkusartistene Cirkus Cirkör, byopretten «Det hendte i den gamle by», historisk marsj
fra Sarpsborg til Gamlebyen, Handelens dag og Barnas dag, konsert med Det Norske Blåse-
ensemblet og mye mer. Gamlebyen vil også fylles med aktiviteter i perioden, og her vil det blant
annet bli en egen historisk dag.

Noen av arrangementene ut året: 
August
04.-05. Gressvik Summerparty – musikkfest på Gressvik 
5. Pärs Polare, Cafè Oline
12. Gutta fra Salta, Cafè Oline
12. Bruken 2017 - musikkfestival

KJENTE LANDEMERKER i Fredrikstad. Fredrikstad-brua er innfartsporten fra øst. Isegran og Møllehjulet
er hvor blant annet TV-serien Anno ble spilt inn. Målet for LToN:s etappe 2 er ved huset du ser på andre
siden av elva.



19. Idrettsfesten 450: VM i seiling, NM i bueskytting, Jacon Triatlon, 
Ladies Tour of Norway - med storskjermsbilder fra arrangementene og i tillegg 
mange forskjellige aktiviteter for barn, blant annet barneritt, bueskyting og
instruksjon i seiling ved målet på LToN-etappen.

17.-27. ”Det brenner en ild” - Musikal om Hans Nielsen Hauge i Gamlebyen
25. Dagfinn Lyngbø – Supersmud, Blå Grotte

September
02. Tweed Run Norway
08.-15. Byoperetten «Det hendte i den Gamle By»
09. Jubileumskonserten med Tommy Tokyo & De Bipolare, CC Cowboys og Aunt Mary
7.- 10. Litteraturfestivalen Ord i Grenseland, Gamlebyen - 
7. - 17. Frederikfesten, Fredrikstad - hovedmarkeringen for byjubileet Fredrikstad 450 
15. Kulturnatt
17. Barnas dag på Isegran
22.- 24. Strikkefestivalen, Gamlebyen 

November
03. -16.12 Odd René Andersen: The Soul of Christmas

Desember
Åpning 1.adventshelg Jul i Gamlebyen – julemarked i Gamlebyen
9. Jul på Kystmuseet, Hvaler - tradisjonsrikt julemarked med aktiviteter for hele familien
10. Jul på Herregården, Elingaard Herregård – tradisjonsrikt julemarked med aktiviteter 

for hele familien

Fakta Fredrikstad
• Fredrikstad er Norges sjette største by med 80 000 innbyggere. Byen ble grunnlagt i 1567
av kong Frederik II etter at svenskene brant ned Sarpsborg. 

• Byen har en gratis ferge som tar innbyggere og besøkende over «ælva» fra Østsiden
til Vestsiden av byen. Byferga går innom både historiske Gamlebyen, Isegran, sentrum av
byen og til Gressvik. Ferga fungerer som en snarvei for syklister og gående. Turstier kan
også hoppe på og få et gratis mini cruise der de opplever byen fra elva.

• Glommastien tar syklister på en 35 km lang tur mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Største
deler av løypa går langs Glomma, Norges lengste elv der en opplever både yrende båtliv, flotte
fiskeplasser og selvsagt noen hyggelige vannhull for de som blir sultne eller tørste underveis.

• Glomma gir byen dens særpreg, og har vært utgangspunktet for bydannelsen og 
næringsvirksomhet knyttet til sagbruk, teglverk, skipsbygging og stenhugging. Langs
bredden finner vi mange spor av denne aktiviteten.

• Den best kjente herregården her er kanskje Elingaard, som ligger i Onsøy. Den første
kjente eieren av gården skal ha vært Olav Torsteinson på 1400-tallet. Elingaard har brent flere
ganger og har blitt gjenreist. I dag er det museum og leies ut som festlokale.

• Polfareren Roald Amundsen kommer også fra Fredrikstad. Løypa til Tour of Norway
går i nærheten av hans barndomshjem, Amundsens minne.

• I 60- og 70-åra var Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV) byens største arbeidsplass med
over 2.000 ansatte. I 1988 stengte verftet portene for godt. Fra å være et lukket industriområde er
FMV-området i dag en levende del av byen. I tillegg til Stadion ligger nå Høgskolen i Østfold her,



Kulturskolen i Fredrikstad, flere store bedrifter og konsulentselskaper. Her finner vi også et 
moderne helsehus med legevakt og andre helsetjenester samlet på ett sted. Gamle ”Værste” har
nå også butikker, serveringssteder og flotte leiligheter med utsikt over hele byen. 

• Byen har et rikt næringsliv med mange engasjerte og dyktige gründere som Bård
Eker med hydroliftbåter og bilen Koenigsegg, samt Wik og Walsøe porselen. Samtidig har
også Fredrikstad Østfolds største havn og mye tradisjonell industri.

• Bykjernen ved utløpet av Glomma og tettstedene langs Glomma er omkranset av landbruk-
sarealer. Festningsbyen og Kongsten fort med byens marker rundt vitner om en kulturhistorie med
”by og land hand i hand”.

• Fredrikstad har om lag 65.400 dekar dyrket mark. Det dyrkede arealet er fordelt på 80
% korn, 16 % gras, 4 % oljevekster og erter, 1 % frukt, bær, poteter og grønnsaker. Det er få
bønder som driver på heltid i landbruket i dag. De fleste har annet arbeid utenom gården.

• Det er et rikt kulturliv i Fredrikstad. Det blir ofte omtalt som festivalbyen og er vertskap for
blant annet Månefestivalen og litteraturfestivalen Ord i Grenseland. Byen har også et eget Littera-
turhus og flere kulturhus. I september arrangeres Kulturnatt der folk kan oppleve mangfoldet av
Fredrikstads kulturliv gjennom en hel kveld og natt, helt gratis.

• Fredrikstad Kino er kåret til Årets kino hele 15 ganger, senest i fjor, og filmskaperen
Harald Zwart er fra byen.

• Edvard Munch hadde et kjært forhold til Fredrikstad. Moren og ”tante Karen” ble født i 
Storgaten 26, i Fredrikstad. Foreldrene til Munch giftet seg i Glemmen kirke i Fredrikstad, 
15. oktober 1861. I 1888 var han på besøk hos sin bestefar i Fredrikstad og på seiltur til Hankø.
Det var her han malte ”Notbinderen”. Edvard Munch brukte sin tante Karen Bjølstad som modell i
blant annet Det syke barn og Vaar. 

Kjente folk fra Fredrikstad: 
o Bendik Riis (1911-1988), kunstmaler
o   Hans Nielsen Hauge (1771-1824), predikant
o    Hans Kirkegaard Fleischer (1803-1884), general
o    Roald Amundsen (1872–1928), polfarer
o    Aksel Gresvig (1876-1958), grunnlegger av G-sport
o    Arne Svendsen (1884-1958), revyartist
o    Tore Segelcke (1901-1979), skuespiller
o   Inger Hagerup (1905-1985), forfatter
o    Gunnar Nilsen (1913–1984), pioner innen dagligvarebransjen, grunnlegger av Stabburet    
o Berit Ås (1928-), professor (sosialpsykologi), første leder av SV
o    Sverre Wilberg (1929-1996), skuespiller
o    Georg Apenes (1940–2016), stortingsrepresentant (H), direktør i Datatilsynet
o    Egil «Drillo» Olsen (1942–), fotballspiller, fotballtrener
o    Klaus Hagerup (1946-), forfatter
o    Louise Kathrine Dedichen (1964-), Norges første kvinnelige kontreadmiral
o Egil Hovland, CC Cowboys, Fred Ball (musikk)
o Jan-Erik Fjell, Thore Hansen, Lisa Aisato (forfattere/illustratører)
o Dennis Storhøi, Petronella Barker (skuespillere)
o Harald Zwart (filmskaper)



Søndag 20.august
Etappe 3, 155 km, Svinesund-Halden

SVINESUNDBROENE – Europas vakreste grenseovergang
FAKTA
Gammel Svinesundsbro (hvor LToN starter)
- 15.juni 1946 ble Svinesundsbroen i granitt innviet
- 6.000 biler passerer over grensa – daglig
- 67 meter over fjorden
- 15.juni 2005 ble svinesundsbroen i granitt fredet.

Ny Svinesundsbro
- 10. juni 2005 ble den nye Svinesundsbroen innviet
- 704 meter lang
- Kjørebanen er 60 meter over fjorden
- Buehøyden er 92 meter over fjorden
- Broseksjonen under buen er 126 meter lang, men kan vokse opptil 1 meter i sommervarmen ved
at stålet utvides.
- Broen er bygd for å holde minst 120 år
- I dag passerer ca 16.000 kjøretøyer grensen pr. døgn

Historie
Under store nordiske krig ble det lagt en pontongbro over Svinesund, men det skulle ta betydelig
lenger tid før en permanent bro kom på plass. Etter at jernbanen hadde kommet begynte man å
snakke om en jernbanebro over sundet. I 1932 foreslo Carl O. Lindhagen i den svenske Riks-
dagen at man også skulle bygge en veibro. Det ble først avvist, men Lindhagen fortsatte arbeidet.
Det viste seg at mot slutten av 1930-årene var omkring 7000 biler som krysset med ferjen hvert år.
I tillegg kom de mange som snudde da de så de lange køene; fergens kapasitet var sprengt. Det
ble etterhvert enighet om å bygge veibro, mens tanken om en jernbanebro ble skjøvet til side.

Problemet var så finansiering. En stålbro ville ikke kunne bære tyngre kjøretøy, og svenskene 
ønsket derfor en bro i granitt. Dette var for dyrt for Norges vedkommende. Floken ble løst ved at

SVINESUNDSBROENE



den svenske regjering og Riksdagen bestemte seg for å la Norge slippe med halvparten av 
kostnaden av en stålbro, mens Sverige dekket differansen.

I 1939 begynte byggearbeidene. Rundt påsken 1940 stod alle pilarer klare, og bruspennet var 
ferdig murt. Åpningsdatoen var lagt til 1941. Denne planen ble det satt en brå stopper for da 
Tyskland invaderte Norge 9. april 1940. Byggingen stoppet umiddelbart. Først i november 1940
kunne man begynne igjen, men med et langt lavere tempo enn planlagt. Så kom en ulykke 
forårsaket dels av krigen og dels av naturen. Den 6. juli 1942 slo lynet ned på svensk side. Det
burde ikke ført til noen nevneverdige skader, men både svenskene og tyskerne hadde underminert
broen, og lynet utløste de svenske ladningene. Hele ti pilarer ble skadet. Nye ladninger ble lagt, og
ble liggende til 7. mai 1945 da svenskene desarmerte på begge sider av broen.

Etter krigens slutt startet et hektisk arbeid med å få broen ferdig, og 15. juni kunne den åpnes av
kong Haakon VII og kronprins Gustaf Adolf.

Først i 1946 ble overgangen innviet med en praktfull bro i granitt. Den arkitektoniske utformingen
er imponerende og leder tankene mot de romerske akveduktene. Store bruhvelvinger i tilhogd 
granitt omgir en sentrumsbue i armert betong. Bruspennet er 155 meter og høyden 60 meter.

Frem til 1967 hadde svenskene venstrekjøring. Derfor var det «bytte» av kjøreside midt på broa.

Trafikken over grensen har siden den gang stadig vært økende og mot slutten av forrige århundre
ble beslutningen om å bygge ny 4-felts motorvei samt ny, større bro, fattet. I år 2002 ble overens-
kommelsen om ny Svinesundsforbindelsen undertegnet av de to landes samferdselsministere.
Beslutningen resulterte til at den 12.juni 2005 kunne det igjen åpnes en ny bro og ny E-6 over
grensen mellom Norge og Sverige.

Den nye Svinesundbroen som er verdens største i sitt slag, er totalt 704 meter lang, selve 
brospennet 247 meter og ruver 60 meter over havet. 



Berby Herregård
Staselige Berby herregård ligger innerst i Iddefjorden på grensen til Sverige (rv 22), og eier skog
på begge sider av grensen. Det var nettopp skogen som la grunnlaget for driften av godset. Stedet
er nevnt i skriftlige kilder allerede i 1344, og i 1780 ble det kjøpt av Truels Wiels Berby, med blant
annet 21 husmannsplasser, sager, kvernbruk og lakserettigheter. Siden Jens M. Golden overtok i
1890, har herregården vært i denne familiens eie. Hovedgården eier i dag blant annet 30 000 mål
skog på begge sider av grensen. Hovedbygningen er fra 1854. I 1899 ble Østfolds første husmor-
skole etablert her, og så sent som i 1953 var det privat husmorskole på gården. I dag er det blant
annet brukskunstsenter på Berby. Det gis omvisning på gården etter avtale.

Berbyelva
Vassdraget i Enningdalen har mye av sin opprinnelige vassdragsnatur i behold og har en 
tidligvandrende laksestamme som er moderat berørt av ytre påvirkninger.

Berbyelva, også kalt Enningdalselven, er Norges sydøstligste laksevassdrag og er en grenseelv
som forvaltes i samarbeid med Sverige. Elva er kjent for storlaks, med rekordlaks på 17.7 kilo.
Elva er åpen for fiske i tidsrommet medio mai til medio august.

Bråtorp Camping
Bråtorp camping i Halden åpnet i 2016, og tilbyr 8 splitter nye hytter med 5 sengeplasser samt ser-
vicehus. Det er og muligheter for bobiloppstilling og telt.

Det tilbys utleie av kano og båt, samt salg av fiskekort.
Nær tilgang til Berbyelva - 13 km lang mellom Bullaren i Sverige og Iddefjorden - samt storlaksen i
Enningdalselva (fiske fra medio mai - medio august).
Gode turmuligheter og terreng, kort avstand til elver, og kun 5 km til Elgåfossen ved riksgrensen. 
Naturlig lagt opp til å nyte timer eller dager med kanopadling, grilling, bading og skogsture

Elgaf̊ossen – der landegrensen går midt i fossen
Elgaf̊ossen er 46 m høy og tilhører Eljasvassdraget som har sitt utløp i Elgas̊jøen. Nedenfor 
fossen forenes elven med Enningdalselven før de ender i Iddefjorden nord for Berby Hovedgar̊d.
Fossen ligger nær Holtet i Enningdalen. Grensen mot Sverige går midt i fossen. Elgåfossen, som
er en del av Elgå, renner ut i Enningdalselva. Ved fossen kan man se rester av gamle Saga, en
husmannsplass fra 1859, med tømmerdrift, sag og mølle. Rundt fossen kan du se grunnmuren
etter mølle, gamle møllesteiner, og steinpilarer fra en tømmerrenne som gikk ned langs fossen.
Plassen var bebodd til frampå 60-tallet. Rundt fossen er det nå opparbeidet natursti, og det er
mulig å krysse elva via broer både ovenfor og nedenfor fossen. 

Kornsjø (her Farmen kjendis spilles inn)
Kornsjø og omkringliggende bygder har omtrent 300 innbyggere. Kornsjø ligger i Halden 
kommune helt på grensen til Sverige. Bygdens historie er gammel og det finnes rester av 
boplasser fra steinalderen rundt sjøene. Riksrøys nr.1 på Hisøya i Nordre Kornsjø er fra 1752.
Samfunnet blev i sin tid etablert som en grensestasjon og ekspanderte kraftig med jernbanens 
utvikling etter at Smaalensbanen ble åpnet i juli 1879.

DS Prøven kjører passasjertrafikk på Kornsjøene og nytt modelljernbanemuseum er åpnet på den
gamle jernbanestasjonen – Norge i Miniatyr. Det skjer mye på Kornsjø, og det er et eldorado for
turer i naturen – til vanns og til lands! 

Kanopadling i Grenseland er en opplevelse der du ikke vet om du er i Norge eller Sverige mellom
holmer og skjær. 
Flotte bademuligheter og leirplasser.



Prestebakke
Prestebakke kirke ble reist i 1795 og bekostet av kanselliråd Truels Wiel på herresetet Berby. 
Prestebakke kirke er den eneste i Østfold som fullt ut er preget av den lette og lyse stilart Louis
seize, som hersket på slutten av 1700-tallet. Enningdalen var i katolsk tid et eget prestegjeld med
egen kirke og prestegård.

Monolitten – Iddefjordsgranitt 
Monolitten i Vigelandsparken i Oslo er laget av granitt fra Iddefjorden i Halden.
I 1922 ble steinblokken på 280 tonn, som skulle bli til 121 figurer på 17 meter, skutt ut og fraktet
sjøveien til Oslo – den ble løftet på båt UTEN kran!
Vigelandsparken «kommer fra» Halden. Så å si all granitt, brostein, skulpturer og andre 
installasjoner er fra Iddefjorden.

Områdes klargjøres for publikumsbesøk i disse dager. 9.september 2017 åpner et «Monolitt-
museum» ved Iddefjorden. Her kommer en rekonstruksjon av stenblokken, som er like stor som
den stenen Monolitten var, da den ble tatt ut av fjellet på Hov.
Det vil si en kasse på 2,5 x 2,5 x 17 meter, og inne i kassen skal det rigges til med bilder og gjen-
stander, som forteller historien.

Granitteventyret ved Iddefjorden startet i 1842, og var da dominerende i mange år. På det meste
jobbet over 3.000 mann her.
Fra 1870-tallet ble gatesten fra Iddefjorden sendt rundt til ”hele verden”. For eksempel i Buenos
Aires og Havanna er det store muligheter den dag i dag å gå i gatene på gatesten av 
Iddefjordsgranitt.

Fagerholt monumenthoggeri er det eneste bevarte stenhoggeriet ved Iddefjorden.
Stedte ble anlagt av N.S.Beer i 1938. Her pågikk bearbeiding av sten helt inn på 1990-tallet. På
stedet finnes hoggeskur, Norges første stenwiresag, kran, kompressorhus bygget av såkalte 
”Hitlersten”, ny og gammel sliperibygning, rester etter skriftverksted, spisebrakke og kontor.
Råvarene ble hentet fra nærliggende stenbrudd, eller importert. De siste årene foregikk det først
og fremst hogging av gravsten. Samtidig med formidling av stenindustriens historie, var Fagerholt
arena for et større samtidskunstprosjekt "Stoneproof" høsten 2000. Stedet kan besøkes på 
egenhånd.
Psst.. I Halden sier man sten i stedet for stein da dialekten er uten tvelyder/diftonger.

Idd Kirke
Kirken ble sannsynligvis bygd en gang på 1100-tallet. Kirken er en av de 16 steinkirkene som
fremdeles finnes av de 30 som ble bygd i Østfold i middelalderen. Steinalter, døpefont av kleber
og to krusifiks. Det er 190 sitteplasser.

Iddefjorden
Iddefjorden går fra de idylliske Hvaler-øyene og inn til Berby i Enningdalen, - grensefjorden mot
Sverige.  Over går Svinesundsbroene - EUROPAS VAKRESTE GRENEOVERGANG.

Fjorden er meget rik på fiskearter, og badelivet florerer om sommeren. Grensefjorden inn til 
Halden er blitt kalt ”Østlandets eneste Vestlandsfjord”. Den er trang, idyllisk med steile og 
overraskende naturformasjoner. Seiler du midtfjords, har du riksgrensen rett under kjølen. 
Styrbord i Sverige og babord i Norge!

Iddefjorden har også historiens vingesus over seg. I ufredstid ble det bygd sterke skanseanlegg på
begge sider av fjorden. Rester av dem finnes fortsatt. Grensefjorden har videre vært åstedet for
durabelige sjøslag mellom nordmenn og svensker.



STRÖMSTAD
Söder om norska gränsen ligger Strömstad, Sveriges västligaste stad med sitt natursköna läge
med omgivande Kosterhavet nationalpark - Sveriges enda marina nationalpark. Strömstads kom-
mun en attraktiv plats att bo på, både hela och delar av året. Befolkningen ligger idag på drygt
13000 och ökar kontinuerligt.

Strömstad grundades på 1500-talet vid mynningen av Strömsån - under namnet ”Strömmen”.
Detta blev grunden till nuvarande Strömstad. Strax efter mitten av 1600-talet blev Strömstad stad
och profilerade sig snart som en viktig sjöfartsstad. Under den stora sillfiskeperioden på 1700-talet
blomstrade handeln. Samtidigt som det fiskades sill som aldrig förr lades fundamenten till det som
senare skulle bli Strömstads signum; badorten Strömstad. Sedan 1779 har Strömstad varit en
uppskattad kurort. Arvet har förvaltats väl och idag hittar du spa-anläggning, badhus och ett hel-
årsöppet Kallbadhus som fyller den moderna tidens krav. 
Strömstad har i århundraden varit känd för sin gränshandel. Dagens många sommargäster, samt
gränshandeln mellan Sverige och Norge året om, gör att Strömstad har ett handelsutbud utöver
det vanliga. Strömstad erbjuder den stora stadens shoppingmöjligheter med ett stort och varierat
utbud av butiker. Längs Strömstads gator finns allt från unika småbutiker, trendiga klädaffärer,
heminredning till frisörer och konstgallerier. Fler shoppingmöjligheter finns i våra större köpcentra
utanför stadskärnan så som Nordby Shoppingcenter, Svinesund Handelsområde och Gallerian
Strömstad.

Omtyckta besöksmål och aktiviteter
I Strömstad med omnejd kan du utforska livet både i vattnet och på land. Att paddla, vandra,
snorkla, fågelskåda och fiska är några aktiviteter som du kan göra på egen hand. Guidade turer,
sälsafari, skärgårdsturer och vandringsturer är några exempel på aktiviteter som du kan följa med
på under sommarmånaderna.
Strömstad stad Att promenera runt i centrala Strömstad är en sevärdhet i sig. Området kring Gäst-
hamnen och strandpromenaden och närheten till havet bidrar till en härlig atmosfär. Strömstads
Stadshus i granit och fylld av magisk talsymbolik dominerar själva stadsbilden (firar 100 år med
bland annat gratis stadshusguidningar torsdagar kl. 15 i sommar) och stadens äldsta kvarter, Buk-



ten, ger en bild av hur det såg ut under 1800-talet med trähus och kullerstensgator. Strömstads
museum har utställning om lokal historia. Konsthallen Lokstallet är en spännande mötesplats för
nutida konst.
Kosterhavets nationalpark - Upplev Sveriges artrikaste havsområde med västkustens alla typiska
arter, plus ett stort antal arter som har sin enda kända förekomst just här. Kosterhavet är Sveriges
enda marina nationalpark som sträcker sig från Strömstad i norr till Grebbestad i söder. I norr
möter undervattensnaturen Norges motsvarighet, Ytre Hvaler. 
Nationalparken erbjuder fantastiska upplevelser i unika miljöer både till havs och på land. Dessu-
tom sker många aktiviteter med utgångspunkt från huvudentrén, naturum Kosterhavet, som ligger
ett stenkast från Ekenäs brygga på Sydkoster. Helårsöppet och fri entré.

Missa inte…
- Vandring på Kosteröarna – inlandsisens lämningar, örtrika strandängar och mycket annat
- Bekanta dig med undervattenslivet i naturums klappakvarium 
- Kosterhavets snorkelleder på Rörvik, Sydkoster och Hasslebukten, Saltö
- Känn historiens vingslag på ön Ursholmen – Sveriges västligaste fyrplats
- Klapperstensfälten på Nordkoster och Kockholmen

Kosteröarna I havet väster om Strömstad ligger de säregna Kosteröarna som är uppdelad i Syd- &
Nordkoster. Öarna är till större delar av naturreservat med slående skärgårdsnatur. Här tar du dig
fram till fots eller på cykel. Du passerar mysiga fiskelägen, restauranger, hantverkare och sevärd-
heter. Och det är aldrig långt till svalkande bad. Daglig båtförbindelse från norra hamnen i Ström-
stad. Överresa tar ca 30-45 min beroende på var du går av. 
Alaska En blomsterträdgård anlagd med sten och snäckor - är fiskardottern Hilma Svedahls livs-
verk från 1930-talet. Efter 30 år som guldgräverska i Amerika började hon med sten för sten bygga
upp sin park med tempel, torn och utsiktsplatser. Idag är platsen ett populärt besöksmål som även
erbjuder med fina bad och strövområden i nordbohuslänsk skärgårdsnatur. Sommartid båtförbin-
delser från norra hamnen, överresan tar ca 20 min. 
Blomsholm Fornminnesområde Vid Blomsholms säteri finns mäktiga gravmonument som Bohus-
läns största domarring och en av Sveriges största skeppssättningar, båda vittnar om platsens be-
tydelse under järnåldern. Fornlämningarna tillhör framförallt järnåldern med en tyngdpunkt i tiden
200 - 600 e.Kr

Strömstad – Året runt!
Sommar - skärgårdsidyll och badliv 
Om sommaren ler solen idylliskt över Strömstad, Det är livligt i hamnarna med uteserveringar,
shopping, båtliv i alla farvatten, folkmyller och semesterlycka. Sälsafari och salta bad varvas med
evenemang av skilda slag både i kyrka, på krogar och festivaler.

Höst - hummerpremiär och skaldjursfrossa 
Höststormarna drar in, piskar skum och väller över bryggorna. Njut av skaldjuren då de är som
allra bäst - på hösten! Hummerpremiären i september är en rit for många, och för besökaren ar-
rangeras hummersafari på det höstpräglade havet, med chans att dra upp sin egen middag.

Vinter - spa och havets julbord 
En passande tid för rekreation. Strömstad har förvaltat sitt arv som kurort väl och idag finns först-
klassiga spaanläggningar som med fördel kan kombineras med bastu och vinterbad i havet. Re-
stauranger dukar upp bohuslänska julbord med havets skafferi som specialitet.

Vår - konst och vandring 
Ett säkert vårtecken är Kvirr, Konstvandring i norra Bohuslän, då konstnärer och konsthantverkare
bjuder in besökare till öppna verkstäder och ateljéer. Blåsippor, vitsippor och fågelkvitter väcker liv-
sandar och lockar till vandring och utflykter i våra havsnära naturområden. 



Ladies På Tur – «Norges hyggeligste mosjonsritt»

Mosjonsrittet Ladies På Tur arrangeres søndag 20.au-
gust – i sammenheng med siste etappe av Ladies Tour of
Norway. Rittet er kun for damer, går i deler av proffenes
løype, og har målgang samme sted – midt i Halden sen-
trum!
I år er det 2 forskjellige løyper – en på 2,5 og en på 5,5
mil med start på hhv Prestebakke utenfor Halden og
Strömstad. Valgfri tidtaking i begge løypene for de som vil teste konkurranseinstinktet 😊
Matstasjon på Søtholmen ved Prestebakke, drikkestasjon underveis og mekanisk service tilgjen-
gelig. I mål venter noe å bite i og sprudlevann.
Det er også mulighet til å delta på felles AfterBike sammen med Elitejentene på Halden Torg på 
ettermiddagen.

Deltageravgiften (kan sløyfes): Kr 390,- pr pers.
Inkluderer engangslisens og chip for tidtaking, goodiebag, t-skjorte og gratis transport for deltaker
og sykkel – fra Halden sentrum til startsted – ved Halden Taxi.
NB! Kr. 25,- av deltageravgiften for hver deltager går til brystkreftforskning -
«Jenter støtter jenter»!

Premiering til vinner av lang løype + siste fullførende rytter.

Påmelding: www.ladiestour.no (frem til torsdag 17.aug. kl. 15.00)
Etteranmelding ved start søndag 20. aug.

For mer informasjon – besøk Facebooksiden til Ladies På Tur, eller gå inn
på www.ladiestour.no.



Barneritt – 
Ladies Tour of Norway
Er du mellom 5 og 12 år? 
Ta med sykkelen din, mamma,
pappa, små- og storsøsken, beste-
foreldre – ja, hele familien – og bli
med på årets sykkelfest i Østfold!

Målbyene Mysen (18.august), 
Fredrikstad (19.august) og Halden
(20.august) inviterer til 
sykkeldager med barneløyper,
stands, aktiviteter og kanskje en og
annen profilert gjest.

Overraskelser venter alle barn som
er med, og akkurat som ifjor samar-
beider LToN med Team Rynkeby
som jobber for å skaffe penger til
barnekreftsaken.

Tider for barnerittene kommer til å
meddeles på hjemmesiden til Ladies
Tour og på vår Facebook-side. 

Velkommen til Østfold og til
Ladies Tour of Norway 2017!


