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Fredrikshald
Borgervæpning  

V1

INVITASJON TIL MARKERING AV SLAGET PÅ BYBROA.  23 – 25. 
august 2019 i Halden.

Fredrikshald Borgervæpning(FB) inviterer til arrangement i Halden fra fredag 
23. til søndag 25. august 2019.

Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Halden kommune, Ladies 
Tour of Norway og FB.  Målet med arrangementet er å få et historisk 
tilbakeblikk på hendelsene i 1659. Denne gangen angrep svenske styrker byen 
fra vest: Den 2. februar 1659 dro general Stake igjen over grensen, først over 
den frosne Skjebergkilen direkte mot Fredrikstad, to dager senere angrep han 
Halden. Nå gikk han utenom Creetzensten og ville angripe byen fra sjøsiden. 
Først inntok han de norske stillingene på Sauøya og Rødsberget. Kanonene på 
Creetzensten, borgermesterens båt, bargjerdet, råkene i isen og 
forsvarsstillingene i byen gjorde angrepet fra sjøsiden vanskelig. Derfor prøvde 
svenskene igjen å trenge inn i byen fra nordsiden, men over broen ble de så 
heftig beskutt at de måtte trekke seg tilbake. General Stake trakk til slutt sine 
styrker tilbake fra isen i erkjennelse av at prisen for å innta Halden var for høy. 

Arrangementet inneholder: 
 Parade 
 Korum
 Angrep på broen. Reenactment
 Utdeling av medalje
 Sosialt samvær
 Musikkinnslag av lokale korps
 Ladies Tours of Norway https://www.ladiestour.no
 Publikum i 1700-talls drakter, både borgere og fattigfolk
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Programmet for den militærhistoriske delen er i hovedsak som følger

Fredag 23. august 2019
1500 - 2000

Ankomst. 
Etablering av 
lystleir i 
Borgerskansen. 
For de som ikke 
ønsker å ligge i 
telt er det en 

mulighet til forlegning i Eksereserhuset på medbrakt 
madrass eller feltseng.

2000 Kveldsmat
2100 Stabs- og planleggingsmøte
2300 Tappenstrek

Lørdag 23. august 2019 (Foreløpig tidsplan, men vil bli justert fortløpende)
0800 Revelje og frokost i leieren. 
0900 Stabsmøte
1000-1230 Forberedelse til de regissert kamper på i og ved bybroen. Her stilles det kjente 

sikkerhetskrav av hensyn til publikum, men   ladning i løpet er tillat  

1330- Parade og Korum i Busterudparken 
1530-ENO Angrepet på bybroa
1800 Middag
1900 Konsert med utdeling av medalje
0100 Tappenstrek

Søndag 26. august 2018
0800 Revelje og frokost. 
1000-1200 Lunch, ned-rigging og hjemreise.

Innlosjering Det etableres teltleir i Borgerskansen. 
Dette ligger mellom Fredriksten 
festning og Halden Torg.  Det er ca. 
500 meter fra leiren til den gamle 
bybroen.
Det er også anledning til å bli forlagt i 
Ekserserhuset i Borgerskansen på 
medbrakt madrass eller feltseng. I Ekserserhuset er det også sanitæranlegg.
Utover dette har Halden tilgjengelighet til campingplass. 

 Sikkerhet  Handlingene skjer i byområde hvor det settes strenge krav til sikkerhet.   
                       Dette innebærer at vi må følge de bestemmelser og ta forholdsregler i forhold 

til publikum. Muskett lades som normalt. 10 ladninger pr soldat Arrangør 
deler ut krutt til offiser & soldaten, inkl kanon og morter ect.
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Forpleining Frokost og lunsj utleveres ved Ekserserhuset i indre Borgerskanse.  2 stk varme 
måltider serveres.

Lystleir Teltleiren ligger kort vei fra sentrum og i nærhet til bebyggelsen.
Adkomst til leieren vil være skiltet fra Halden sentrum.
Vi arbeider med tilrettelegging for teltleiren og til noen hyggelig kvelder i 
forbrødringens tegn.

Påmelding På vedlagte skjema til: Pål Robin Gule, mailto:pgule@me.com innen 25. mai 
2019. Vi ønsker snarest et oppsett over antall fra hver enhet av hensyn til blant 
annet innkjøp mat.

Vi ønsker dere alle velkommen til en fin opplevelse i Halden og på Borgerskansen.

Med beste hilsen, Pål Robin Gule
Leder FB.

mailto:pgule@me.com

