
Fredrikshald Borgervæpning    

 
 

INVITASJON TIL MARKERING AV: 
Beleiringen av Halden i 1660. 

 
 
 
 
Fredrikshald Borgervæpning (FB) inviterer til arrangement i Halden fra lørdag 
20. til søndag 21. august 2022.  

Programmet for den militærhistoriske delen i hovedsak: 

 
 
Lørdag 20. august 
 
1500 - 1630 Ankomst og registrering 
1700 Stabsmøte 
1830 Festmiddag på Overberget Fort (Beste antrekk) 
0030 Tappenstrek 
 
 

 
 
Søndag 03. oktober 2021 
 
0900  Revelje og frokost. Smør lunsj. 
0930 Ankomst deltagere som kun er med på slaget, er 

ved Fredriksten Camping. 
1000 Etablering av marketenteri ved Brådland skanse 
1200 Trening på løsning av oppdraget mot og i skansen 
1400 Slaget om Brådlandskansen. 
1530 Ned-rigging og hjemreise. 
 
 
Losjering  
Det er anledning til overnatting i Borgerskansen som ligger 
mellom Fredriksten festning og Halden by. 
Det er ca. 500 meter fra leiren til sentrum av Halden. 
Adkomst til leieren vil være skiltet fra Halden sentrum. 
Det er anledning til å bli forlagt i Ekserserhuset i Borgerskansen på medbrakt madrass eller 
feltseng. I Ekserserhuset er det også sanitæranlegg. Vi du sove ute så har vi god plass til 
mange telt. Utover dette har Halden tilgjengelighet til hoteller og Fredriksten camping med 
hytter. FB presiserer at de som vil bo på hotell/hytte, bør være tidlig ute pga Grenserittet. 



 
 
Marketenteri (fra italiensk mercatante «handlende») er et utsalgssted for matvarer og 
lignende til soldater i felt eller garnison. Dette vil bli etablert rett ved Brådland skanse. Vi har 
noe ledig plass i oppsatte boder. 
 
 
Sikkerhet    
Handlingene skjer hvor publikum er til stede hvor det må settes strenge krav til sikkerhet.   
Dette innebærer at vi må følge de bestemmelser og regler som gjelder i forhold til publikum.  
Arrangør deler ut krutt til offiser & soldater, samt karduser til kanon med mer. 
 
Brannvakt er leid inn fra annen forening i Borgerskansen! 
 
Forpleining 
Festmiddagen er arrangert og tilrettelagt av profesjonell leverandør på Overberget Fort. 
Festmåltidet består av grillmat og en drikke øl/vin til den nette sum av kr 250,- pr person. 
Arrangør forpleier med tørrproviant til frokost og lunsj på søndag. 
 
Alternativt 
Ja, det er mulig å delta kun på slaget, søndag 21. august! Da slipper du også 
egenandelen på kr 250,- 
 
Påmelding 
På vedlagte skjema til: Pål Robin Gule, pgule@me.com innen 15. juli 2022.  
Instruksjoner for innbetaling kommer senere! 
 
Vi ønsker dere alle velkommen til en fin opplevelse og noen hyggelige dager i Halden. 
 

Med vennlig hilsen 
Fredrikshald Borgervæpning 

Pål Robin Gule (Leder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg: Kart som viser forlegningsområde (Leir), Parkering og sted for selve 
gjennomføringen. 

 

 



NR 34 - Område for Marketenteri og angrep mot Brådland skanse. 

 


