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TURISTGUIDENS INNHOLD OG FORMÅL

INNHOLD OG FORMÅL MED DENN GUIDEN

Guiden er utarbeidet primært for media med tanke på å beskrive 
historie, aktiviteter, kultur, severdigheter og mangfold knyttet til de 
ulike etappene og vertskapsbyene for årets historiske Tour of 
Scandinavia. 

Guiden foreligger både på norsk og engelsk, men bare i digital form. 

Dette er jo et historisk ritt med start i Danmark, etappe i Sverige og 
avslutning i Norge. Tour of Scandinavia er en videreføring av tidligere 
Ladies Tour of Norway og det eneste World Tour-rittet på sykkel i Norge 
og det eneste for damer i Danmark.

Premiérerittet viser noe av det beste vi kan tilby av natur, turist-
attraksjoner og interessante steder i de tre landene.
Danmarks-etappen går på vakre Sjælland med start i København og mål i 
Helsingør, som har flott utsikt over Øresund. Et område som brukes av 
massevis av syklister hver eneste dag og som har mye å tilby. Den største 
attraksjonen man passerer undervis etter København er utvilsomt 
Fredriksborgs Slott.

Andre tappe i Sverige følger den meget velbesøkte vestkysten med flere 
av Sveriges beste turistperler. Starter på Mollösund helt ytterst på Orust 
er spektakulær og selv om man også kommer inn i det indre av Bohuslän, 
så er dette et kystlandskap der fiske og båter har vært hovednæringen i 
generasjoner.

De norske etappene minner en hel del om fjorårets Ladies Tour of Norway. 
Gamle Østfold fylke er rittet opphavsfylke, og tre av etappene går her. Målbyer er Sarpsborg, Mysen og Halden som alle er 
velkjente med damerittet og som samler gode tilskuertall.
Men den mest avgjørende etappen er nok rittets eneste riktige fjelletappe: Den femte til Norefjell. Fra starten i Vikersund 
via Sigdal og Krødern opp til den alpine destinasjonen for vinter-OL 1952 kommer det til å bli en kamp som antagelig av-
gjør hvem som blir den første vinneren av Tour of Scandinavia.

Turistguiden omfatter ikke den sportslige delen av det profesjonelle World Tour-rittet, her henviser vi til egen Teknisk 
guide (road book) som er tilgjengelig i på vår hjemmeside: www.tourofscandinavia.eu.

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

Roy Moberg 
Rittdirektør 
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  Tirsdag 9. august - 1. etappe : København - Helsingør
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  Tirsdag 9. august - 1. etappe : København - Helsingør

GENERELL INFO

Den historiske første etappen av Tour of Scandinavia starter på selveste Kongens Nytorv i sentrum av København. Det 
råder total sykkelfeber i Danmark etter framgangene i Tour de France og etterpå etappeseier til Cecilie Uttrup Ludwig i 
damenes utgave av TdF.
Nå skal Cecilie og hennes kolleger starte i samme by som herrene startet årets Tour de France. Første etappe går i vakre 
omgivelser på nord-Sjælland med mål i Helsingør, byen ved Øresund der du ser over til Sverige og Helsingborg.

Først kommer damene ut til den velkjente kysten nord for hovedstaden før man svinger innover i landet og krysser seg 
fram og tilbake forbi det veldige Fredensborg Slott og flere naturområder med både et rikt dyreliv og en rik fauna.

De avsluttende rundene går langs Sjællands nordkyst mot mål og her kan det bli sidevind. Helsingør blir altså den første 
målbyen noensinne i Tour of Scandinavia, og byen er velkjent for det mektige Kronborg slott som ruver over Øresund.
Etter etappen skal den aller første ledertrøya i Tour of Scandinavia deles ut.
 
Her er stedene som de passerer på 1.etappe:

KØBENHAVN
København er hovedstaden i Danmark og er med 1 375 995 innbyggere i 2014 landets største byområde. Dette omfatter 
helt eller delvis 18 kommuner. Sentrum for byområdet utgjøres av Københavns kommune som med sine 605 985 innbyg-
gere (2018) er Danmarks mest folkerike. I hele den 3 030 km2 store Hovedstadsregionen, som også sammenfaller med 
Københavns lokaltrafikkområde, bor det ca. 1,9 millioner mennesker. Den danske hovedstad er i tillegg sentrum for Øre-
sundsregionen som inkluderer Malmö. Øresundsregionen dekker 20 649 km² av Danmark og Sverige og har 2,5 millioner 
innbyggere (2010) i Danmark og 3,7 millioner innbyggere (2010) når også den svenske delen regnes med. Denne regionen 
er blant Europas fremste sentra for innovasjon, bioteknologi og andre kompetansenæringer. 

København ligger på 
Sjællands østkyst og 
strekker seg inn over 
deler av Amager i øst. 
En rekke broer og en 
tunnel forbinder by-
delene på Sjælland og 
Amager. Siden 2000 har 
København og Malmö 
vært forbundet via 
Øresundsforbindelsen. 

I København finnes 
Danmarks sentrale 
institusjoner som Folke-
tinget, kongehuset, 
høyesterett og den 
statlige sentral-
administrasjonen. Byen 
er nasjonens kulturelle 
og økonomiske 
senter og et viktig trafikknutepunkt med Danmarks største lufthavn og jernbanestasjon, samt en av de største havnene i 
Norden. 

Københavns historie kan føres tilbake til omkring år 800 da det lå 
en mindre fiskelandsby hvor byens sentrum ligger nå. Fra 1300-tallet ble byen Danmarks rikeste og mest betydningsfulle 
– en status som den har fastholdt siden. I dag bor ca. 24 % av Danmarks befolkning i Københavns byområde. Etter en øko-
nomisk nedgangstid i slutten av det 20. århundre, har byen på 2000-tallet opplevd stor økonomisk og kulturell fremgang.. 
København er hjemsted for en rekke store virksomheter og kulturinstitusjoner som A.P. Møller-Mærsk, Carlsberg, Parken, 
Nationalmuseet og Operaen. 
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Etymologi
I middelalderen het byen Køpmannæhafn på gammeldansk; et navn som betyr kjøpmennenes havn. Københavns strate-
giske plassering i Øresund var av stor betydning for handelen i området ettersom Nord-Europas sannsynligvis viktigste 
skipsled passerte Øresund. Navnet kan ses som et uttrykk for den betydning dette ble tillagt. Tidligere har navnet på byen 
sannsynligvis vært Havn. 

En rekke andre navn bygget over det opprinnelige danske navnet for byen brukes på forskjellige språk. Som eksempler 
kan nevnes tysk og nederlandsk Kopenhagen, engelsk Copenhagen, fransk, portugisisk og spansk Copenhague, latin 
Hafnia, tsjekkisk Kodaň og islandsk Kaupmannahöfn. I 1923 ble den latinske utgaven av navnet basis for navngivningen av 
det nylig oppdagede grunnstoffet hafnium, ettersom oppdagelsen skjedde på Niels Bohr-instituttet. 

Avgrensning og definisjon
I dagligtale brukes navnet København både om Københavns kommune og om byområdet som helhet – som også omfatter 
hele eller deler av 17 andre kommuner. 

Det samlede byområdet defineres av Kort & Matrikelstyrelsen og Danmarks Statistik på bakgrunn av FNs retningslinjer 
hvor et enhetlig byområde (på norsk tettsted) ikke må ha mer enn 200 meter mellom bygningene, parker og lignende ikke 
medregnet. Mange innbyggere i København identifiserer seg allikevel med den kommunen de bor i. I praksis er Køben-
havn så tett bebygget at man mange steder vanskelig merker hvor grensene mellom de enkelte kommuner faktisk går. 
Utenforstående vil allikevel typisk betrakte byen som en helhet. Derfor oppgis Københavns innbyggertall noen steder til 
ca. 0,65 mill. (kommunen) eller ca. 1,9 mill. (regionen), hvor det rette folketallet utfra internasjonale definisjoner er ca. 1,4 
mill (pr. 1.1.2011). 

Selv om byområdet er klart avgrenset fra myndighetenes side, benytter de forskjellige betegnelser for det. Kort & Matri-
kelstyrelsen bruker København, mens Danmarks Statistik benytter Hovedstadsområdet, og på veiskiltene langs inn-
fartsveiene har Vejdirektoratet valgt Storkøbenhavn. København er imidlertid den eneste av de tre betegnelsene som er 
autorisert av Stednavneudvalget. Det er i alle tilfelle det samme området man mener. 

I tillegg har en rekke administrative inndelinger brukt København eller Hovedstaden i sitt navn. For eksempel omfatter 
Region Hovedstaden også Bornholm, selv om denne øya ligger ca. 130 km borte, og det tidligere Københavns amt omfat-
tet tross navnet ikke Københavns kommune, selv om amtets hovedsete lå der i en årrekke. 

Historie
Forhistorie frem til 1100-tallet
          Absalons borg ble grunnlagt i 1166 eller 
          1167, der senere Københavns slott og 
          Christiansborg kom til å ligge. Borgen 
          ble erobret i 1369 og revet av Lybekker
          ne, men senere gjenreist i murstein. 
          Borgen var viktig for utviklingen av 
          byen København. 
          Rester av Absalons borg ligger fortsatt 
          under Christiansborg.

          Det finnes en del funn fra forhistorisk  
          tid i Københavnområdet. 
          I forbindelse med byggingen av Ama- 
          ger Strandpark ved Øresund ble det for  
          eksempel funnet levninger etter en  
          kystnær boplass fra yngre steinalder.  
          Gravhauger i forstedene minner om
          menneskelig aktivitet i forhistorisk tid,  
          og mange av bynavnene i nærheten av  
          København vitner om bosetninger i det 
storkøbenhavnske området i vikingtiden. 

I området ved Gammeltorv har det etter all sannsynlighet bodd mennesker i lengre tid før Kristi fødsel enn etter. Ertebøl-
lekulturens jegere laget sine flintvåpen her 4–5 tusen år f.Kr. 

Byens første kirke ble bygget i treverk på 1100-tallet, den var 13 meter lang og sto midt i det som nå er Frederiksberggade, 
foran nr. 25. Den var oppkalt etter Sankt Clemens. Oppå stolpene etter denne første Clemenskirken ligger fundamentet 
til den neste Clemenskirken, som var 25 meter lang og bygget av stein. Den rakk bort under der Frederiksberggade nr. 36 
ligger i dag. 
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Lenge gikk man ut fra at det rundt år 1 000 ikke var annet enn et lite fiskevær der København ligger i dag. Fiskeværet lå 
umiddelbart nord for der København rådhus ligger, ved Mikkel Bryggers Gade, som den gang lå ut mot havet. Men i for-
bindelse med utgraving av metroen har man funnet spor av flytebrygger ved Gammel Strand som daterer seg helt tilbake 
til rundt år 800. Ved utgravingen til Kongens Nytorv metrostasjon har man også funnet spor av en gård fra vikingtiden. 
Første gang København nevnes i skriftlige kilder er i forbindelse med et sjøslag mellom Svein Estridsson og den norske 
kongen Magnus den gode i 1043, og da under navnet Havn. Deretter er det stille om byens skjebne i de neste 120 år, noe 
som kan være et tegn på at byen i forhold til andre danske byer på denne tiden har vært av sekundær betydning. 

Byens grunnleggelse
Det er sannsynlig at den sentrale plasseringen mellom de store domkirkebyene Lund og Roskilde har medvirket til frem-
veksten av København som by. Den naturlige havnen og den lille øya Slotsholmen, som var lett å forsvare, har sikkert også 
vært viktige faktorer. 

I Saxo Grammaticus’ verk Gesta Danorum fortelles det at den lille byen Portus Mercatorum («Køpmænnahafn») ble over-
brakt til biskop Absalon omkring 1160. Det nøyaktige årstallet kjenner man ikke ettersom Absalons gavebrev har gått tapt. 
Hos Rigsarkivet ligger det imidlertid et dokument utstedt drøyt 30 år senere, den 21. oktober 1186. Dette dokumentet er et 
stadfestelsesbrev fra pave Urban III, et pergament med paveseglet hengende sist i brevet. 

Fra omkring 1167–1171 bygget Absalon en borg og en bymur på stedet. Sannsynligvis lå borgen på Slotsholmen, hvor Chris-
tiansborg ligger i dag. Det var sannsynligvis også Absalon som bygget byens første kjente kirke, Sct. Clemens. 

København i middelalderen
Under Absalons ledelse begynte byen å vokse, og særlig på 1200-tallet utvidet byen seg slik at den etter hvert kom til å 
dekke en større del av området mellom Kongens Nytorv og Rådhuspladsen. Vor Frue kirke, Gråbrødrekloster, Skt. Peder 
og Skt. Nikolai ble alle bygget i første halvdelen av 1200-tallet. Dette århundret var en urolig tid i dansk historie, noe som 
kom til uttrykk gjennom skiftende bispers og danske kongers intense kamp om retten til byen og dens gods. Biskop Jakob 
Erlandsen kunne imidlertid i 1251 tvinge den pressede kong Abel til å overgi ham byen og denne biskopen ga i 1254 byen 
dens første byrettigheter. Men bare fem år senere, i 1259, ble byen angrepet og inntatt av den rygiske fyrst Jaromar. 

Etter hvert begynte byen å vokse seg til rikets største og mest betydningsfulle, selv om den enda ikke var blitt hovedstad. 
Plasseringen midt i riket – Skåne var den gang dansk – var ideell. De fremadstormende hansaene som var i krig med den 
danske kong Valdemar Atterdag, inntok byen og ødela Absalonborgen i 1368, noe som vitner om byens betydning for 
handel og krigføring på dette tidspunkt. I 1419 lyktes det endelig en dansk konge, Erik av Pommern, å overta makten over 
byen fra kirken. De danske kongene betraktet fra nå av byen som sin viktigste by, og i 1443 gjorde Kristoffer av Bayern 
byen til kongelig residensby. I 1479 ble universitetet grunnlagt. 

Under reformasjonen og grevefeiden stilte byens borgere seg på den tapende Christian IIs side, men ble allikevel skånet 
for større represalier ettersom den nye kongen, Christian III ville holde seg inne med borgerne. 

Renessansen, eneveldet og opplysningstiden
Nyboder i dag. Initiativet til oppføringen av Nyboder ble 
tatt av Christian IV og ansvaret for byggingen ble overlatt 
hans mest betrodde arkitekter og byggmestre, Hans van 
Steenwinckel den yngre og Leonhard Blasius. Den nye by-
delen nord for bykjernen skulle forsyne menige sjøfolk og 
deres familier med gode boliger. 

De første 20 husene sto ferdig i 1631 på en tomt som 
kongen hadde kjøpt nord for byen. Ved Christian IVs død i 
1648 omfattet Nyboder ca. 600 boliger. Hver bolig var på 
om lag 40 m², besto av stue på 19 m², kammers, forstue 
og kjøkken felles med naboleiligheten. Disse eldste, 
enetasjes husrekkene er i dag bevart i Skt. Pauls Gade 
20 hvor også Nyboders Mindestuer ligger. Den toetasjes 
hustypen som dominerer området skriver seg fra en 
utvidelse i 1758, tegnet av flåtens arkitekt Philip de Lange.

Christian IV fikk stor betydning for København. Under han ble byens gamle murer langs Gothersgade lagt ned og utvidet, 
så de gikk langs den nåværende jernbanelinjen mellom Nørreport og Østerport, utenom hans nyanlagte Nyboder. De 
eksisterende vollene rundt middelalderbyen ble modernisert. Københavns voller ble også utvidet med forsvarsanlegg av 
det nyanlagte området Christianshavn. Skitt og lort preget Christian IVs by og dette ville kongen ha en ende på. I gatene 
gikk grisene løse og spredde møkk. Det kom forbud mot å holde svin innenfor vollene, men det brydde ikke borgerne seg 
om. Kongen hadde store visjoner for København og fikk satt i gang en mengde tiltak som skulle gjøre byen til en vakker 
renessanseby. 
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Fra 1658–1660, under første Karl Gustav-krig, var København som siste område i riket under dansk kontroll, men under 
beleiring av de svenske troppene anført av Karl X Gustav. I februar 1659 forsøkte svenskene å innta byen ved et storman-
grep, men en felles innsats fra soldater og byens borgere holdt dem tilbake. Etter det mislykkede angrepet holdt svenske-
ne allikevel byen beleiret helt frem til 27. mai 1660. 

I forbindelse med innføringen av eneveldet i 1660 under Frederik III ble København en enda viktigere by i Danmark, fordi 
det var herfra den stadig mer sentralistiske danske staten ble styrt. Byen var imidlertid tospråklig. Mellom en tredjedel og 
fjerdedel av befolkningen hadde tysk som talespråk, enten de var innvandret fra kongens tyske provinser eller fra andre 
områder av Tyskland. Inntil 1772 var hærens offisielle språk også tysk. 

I 1664 ble byens befestning ferdigstilt med byggingen av Kastellet ved Østerport. 
I 1711–1712 herjet en av de verste pestepidemier i Københavns historie. Pesten krevde cirka 22 000 av byens rundt 60 000 
innbyggere. Noen år etter ble byen rammet av nok en katastrofe, da over en fjerdedel av byen gikk opp i røyk ved en 
bybrann i 1728. 

Inspirert av ideer fra land i det sydlige Europa ble Frederiksstaden nord for Kongens Nytorv grunnlagt i 1748. Det ble et 
elegant og vel tilrettelagt nytt kvarter med Amalienborg som midtpunkt. Under Revolusjonskrigene i siste halvdel av 
1700-tallet opplevde København en sterk oppgangstid som følge av den profitable handelen mellom de stridende makter, 
England og Frankrike. 

Oppgangsperioden sluttet imidlertid for en periode da først Christiansborg brant i 1794 og en bybrann herjet indre by året 
etter. I 1801 kom den britiske flåten, med Lord Nelson i spissen, for å avkreve Danmarks flåte, noe som også skadet deler 
av byen. Skadene hadde allikevel langt fra det omfang som den landsatte britiske hær gjorde under det engelske bombar-
dementet av byen i 1807, 90 prosent av byens hus med halmtak brant ned da de britiske troppene brukte det nye våpenet 
– kruttdrevne raketter, såkalte Congreveraketter, som var ladet med fosfor. Her ble også Vor Frue kirke fra middelalderen 
helt ødelagt av engelske brannbomber og gikk opp i flammer. Det meste av Københavns indre bybilde er preget av gjen-
oppbyggingen etter dette bombardementet og de forutgående bybrannene. 

Fra 1807 til første verdenskrig
Gjenreisingen av privatboliger etter bombardementet i 1807 gikk raskere enn gjenoppføringen av kvarteret med Vor Frue 
kirke. Landet gikk bankerott i 1813, og man hadde ikke råd til å gjenoppføre Universitetet, Metropolitanskolen eller Vor 
Frue kirke før et godt stykke inn på 1800-tallet. Vor Frue kirke ble en ren klassisistisk bygning, tegnet av arkitekt C.F. 
Hansen, og hans stil kom til å prege byen. 

I løpet av 1820-tallet kom det omsider fart på økonomien. Kulturelt sett kom København til å danne rammen for en av 
dansk histories mest givende kulturepoker, Gullalderen, som i tillegg til C.F. Hansen ble preget av blant andre Bertel Thor-
valdsen og Søren Kierkegaard. 

Senere fulgte industrialiseringen i andre halvdelen av århundret. Etter koleraepidemien i 1853 besluttet man endelig å leg-
ge ned de gamle vollene med porter som ble avlåst hver kveld. Militæret hadde allerede i 1852 rykket demarkasjonslinjen 
mot nord, ut på den andre siden av Søerne i erkjennelsen av at vollene ikke kunne forsvare byen. I 1856, etter epidemien 
som kostet opp mot 4 800 menneskeliv, opphørte København med å være en festningsby og Nørreport ble, som den 
første byporten, revet ned samme år, og de øvrige året etter. 

Nå ble det tillatt med permanente grunnmurte nybygg utenfor vollene. Denne frigivelsen i kombinasjon med en svært 
liberal byggelovgivning førte til en byggeboom i brokvarterene, Nørrebro (fra 1850-årene), Vesterbro (fra samme tid), 
Østerbro (fra 1880-årene), Amagerbro (fra 1890-årene) og Islands Brygge (etablert 1905), og en betydelig økning av 
innbyggertallet. Rundt 1800 bodde det cirka 100 000 mennesker i hovedstaden og i starten av 1900-tallet bodde om lag 
400 000 i byen. 

De nye bydelene ble svært ulike. Frederiksberg ble en selvstendig sognekommune i 1857, og samme år ble villakvarteret 
Rosenvænget på Østerbro grunnlagt. Disse to enklavene ble borgerskapets og de velsituertes kvarterer; her var det natur, 
lys og luft og for Frederiksbergs vedkommende også underholdning, teater samt landets første zoologiske have. Frede-
riksberg har beholdt sin autonome status og sin lavtbebygde karakter helt opp til i våre dager. Nørrebro og Vesterbro ble 
derimot tett bebygget og ble raskt arbeidernes bydeler. 

Selve vollene ble først sent i århundret gjort om til parker, først Ørstedsparken og Botanisk Have, senere Østre Anlæg og 
den nå forsvunne Aborreparken. 
Området mot vest nær Tivoli ble i 1880-årene et forlystelseskvarter. Tivoli ble anlagt allerede i 1843, utenfor vollene. En 
del nye offentlige institusjoner ble anlagt langs de tidligere vollene – Polyteknisk Læreanstalt, Københavns Universitets 
Observatorium, Det tekniske Institut og ikke minst mange nye museer, blant annet Statens Museum for Kunst. Samtidig 
ble nye kirker bygget i brokvarterene. 
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Som erstatning for den gamle festningen vedtok Estrup-regjeringen fra 1886 byggingen av det store Københavns Be-
fæstning, herunder Vestvolden som var Danmarks største arbeidsplass og senere bare overgått av Storebæltsforbindel-
sen. Festningsbyggingen på landjorden stoppet i 1894, men opp til under første verdenskrig ble sjøbefestningen bygget 
ut. Amagersiden fikk aldri en landbefestning, noe som forklarer hvorfor Christianshavns voll ble bevart. 
Oppføringen av store prosjekter som Frihavnen (1894), som var et motsvar til Hamburgs frihavn, Rådhuset (1905) og Ho-
vedbanegården (1911) satte også sine spor. København var blitt en industriell storby, hjemsted for virksomheter i interna-
sjonal målestokk slik som Burmeister & Wain, Det Østasiatiske Kompagni og Det Store Nordiske Telegrafselskab. 

Etter første verdenskrig
Etter første verdenskrig var det knapphet på de fleste ting, og høy arbeidsløshet var medvirkende årsak til en del uro som 
særlig sprang ut fra byens arbeiderkvarterer. Etter som tiden gikk ble en stor del av byutviklingen lagt til de nye forstede-
ne, og der dukket de første villakvarterene opp. Denne utviklingen ble også hjulpet frem av utviklingen og utvidelsene av 
det kollektive trafikknettet, blant annet åpningen av S-tog-linjene fra 1934. 

Under andre verdenskrig ble København, akkurat som resten av Danmark, okkupert av de tyske troppene inntil krigen 
tok slutt 5. mai 1945. Under okkupasjonen ble flere bygninger ødelagt enten ved sabotasje eller ved angrep fra de allierte 
styrker. Blant annet ble Gestapos hovedkvarter i Shellhuset bombet av britiske fly 21. mars 1945. Under dette angrepet 
ble Den Franske Skole på Frederiksberg også rammet og mange barn ble drept. Mange industribygninger i København ble 
også sprengt i luften av den danske motstandsbevegelsen. 

Etter krigen fikk den stigende bilismen en stadig større betydning for byens utvikling, og dette fikk fingerplanens ideer 
om et København bygget opp rundt den kollektive S-togs-trafikken til å bli noe utvannet. Noen av forstedene grodde opp 
vekk fra S-tognettet. I 1960-årene syntes utviklingen i Københavns kommune å være gått i stå, mens forstadskommune-
ne vokste. Særlig Gladsaxe kommune under Erhard Jakobsen ble et eksempel på denne utviklingen i Københavns omegns-
kommuner. 

Etter en lang rekke nedgangsår fra 1960-årene begynte København å snu den negative utviklingen rundt 1990. Særlig 
med byfornyelsesplanene fra 1991 ble mange nedslitte kvarterer langsomt, men sikkert til ettertraktede bydeler. Mest 
markant er i denne sammenhengen utviklingen på Vesterbro. Alle sammenslåinger av mindre leiligheter til større en-
heter har skapt en del svært attraktive leiligheter. I dag er København en storby i utvikling, med blant annet metro, den 
moderne sports- og kulturarenaen Parken og helt nye bydeler (Ørestad, Islands Brygge og Teglholmen) rett inntil byens 
sentrum. Med byggingen av Øresundsbroen i 2000 ble København sentrum for Øresundsregionen, en region som i stadig 
større grad binder Nordøstsjælland og det vestlige Skåne sammen. 
Boligmarkedet i byen opplevde 2002-2007 en boligboble som blant annet skyldtes lett adgang til lån og lav rente. Som i 
resten av Danmark stppet prisoppgangen opp i 2007, og København opplevde snart fallende priser i et marked hvor det 
ikke lenger er lett å få lån. I starten av perioden ble det også mulig å vurdere andelsboliger etter markedspris. Dette åpnet 
opp det ellers lukkede andelsboligmarked og andelsboliger omsettes nå oftest i fri handel i stedet for gjennom lukkede 
lister og noen ganger penger under bordet.[22] I bobleperioden var det populært å bosette seg i Malmö i Sverige og arbei-
de i København. 
Mens Ungdomshuset på Jagtvej eksisterte, var særlig Nørrebroområdet jevnlig preget av voldsomme demonstrasjoner 
som hadde sitt utspring herfra. Dette kulminerte med nedrivningen av huset i mars 2007, men da det kom et nytt hus til 
ungdommen i Nordvest opphørte de store demonstrasjonene med utgangspunkt i bevegelsen rundt Ungdomshuset. I 
senere år er det i stedet Bandekonflikten mellom unge innvandrere og rockere som opptar københavnerne. 
Geografi
København ligger på det nordøstlige Sjælland, med en del av byen på Øresunds-øya Amager. Det vestlige København 
strekker seg forholdsvis flatt lenger inn på Sjælland, mens man mot både nord og syd støter på mer kupert terreng. I 
det nordvestlige København reiser det seg en større bakkekjede med høyder opp til 50 meter over havet rundt Søborg 
og Høje Gladsaxe. Disse bakkede landskapene i det nordlige København blir gjennomskåret av en del sjøer og Mølleåen. 
I Rude Skov ligger det høyeste punkt i det større københavnsområde, 91 meter over havet. På grunn av høyden i Glad-
saxe-området har man her plassert Gladsaxesenderen og Københavns vannforsyning. 

I den sydvestlige delen av København hever en kalkformasjon seg ved Carlsberg-forkastningen. De mer sentrale delene 
av København består for det meste av flatere landskap, i Valby og Brønshøj med mindre hvelvede bakker. To dalsystemer 
følger disse små bakkekjedene fra nordøst til sydvest. I den ene dalen finner man sjøene (Sortedamssøen, Peblingesø-
en og Skt. Jørgens sø), i den andre ligger Damhussøen. Disse mindre dalene gjennomskjæres av elvene Harrestrup Å og 
Ladegårdsåen, den siste løper under Åboulevard og er lukket helt inne i rør. Amager og det meste av den gamle indre by 
er flatt kystnært land. En del av den indre by, herunder Christianshavn og Islands Brygge, ligger i dag på områder som for 
500 år siden var havbunn. 

Geologisk sett hviler København akkurat som det meste av Danmark på et istidspreget grunnmorenelandskap som igjen 
hviler på et hardere underlag av kalkstein. Visse steder i området er det kun ti meter ned til kalklaget, noe som under byg-
gingen av metroen voldte betydelige problemer.
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Det sentrale København
Det sentrale København er de deler av byen som er preget av tett bebyggelse med 3–6 etasjers bygninger. Regnet fra 
nord avgrenses dette området omtrent av S-togssporene fra Svanemøllen stasjon til Nørrebro stasjon og herfra av Ndr.- 
og Sdr. Fasanvej til Valby stasjon, herfra av S-togssporene til Dybbølsbro stasjon. På Amagersiden avgrenses det sentrale 
København fra det øvrige Amager omtrent av en linje fra Hans Tausens kirke til Amager Hospital og herfra opp til Kofoeds 
skole. 

I midten av det sentrale København ligger Middelalderbyen, som er 
den aller eldste delen av København fra før utvidelsen av byen under 
Christian IV. Området avgrenses av Vester Voldgade, Nørre Voldgade, 
Gothersgade og havnen. Dette området utgjorde byen København 
inntil utvidelsen med Christianshavn i 1620-årene og Nyboder i 1640-
årene. Denne avgrensingen er bl.a. blitt brukt i forbindelse med Bilfrie 
dager i 2003 og 2004. I området ligger Strøget, Københavns 
Universitet, Vor Frue kirke og Rundetårn. 

Den Indre by ligger innenfor de forhenværende vollene og området 
avgrenses av Vester Voldgade, Nørre Voldgade, Kastellet og Stads-
graven og inkluderer dermed Christianshavn. Dette området utgjorde 
byen København fra 1640-årene til vollenes fall i 1850-årene. Denne 
delen av byen er kjennetegnet ved at den inneholder de fleste av hovedstadsfunksjonene samt de fleste av Københavns 
hovedattraksjoner. 

Resten av det sentrale København består av områdene som ble bebygget umiddelbart etter at vollene ble lagt ned i 1857, 
hvor brokvarterene Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og etter 1905 også Amagerbro og Islands Brygge ble dannet. Den indre 
delen av Frederiksberg regnes også til det sentrale København. 

Klima
København ligger i en klimasone preget av den varme Golfstrømmen. Det medfører at København er ca. 5 grader varmere 
enn byens breddegrad ellers skulle tilsi. Samtidig ligger byen også i et område hvor atlantiske lavtrykk passerer. Dette gjør 
at været i alle fire årstider er relativt ustabilt med skiftende regn og sol. 

Nedbøren er moderat året rundt med et lite toppunkt fra juni til august. Snø faller primært fra jul til tidlig i mars, men det 
blir sjelden liggende lenge. Regn i januar og februar er like alminnelig som snø og gjennomsnittstemperaturen for disse to 
vintermånedene ligger like ved frysepunktet. 

Våren kan sammenlignes med det kontinentale Europa, men forsinkes omkring en uke grunnet det kalde havvannet rundt 
byen. På samme måte isolerer vannet på høsten slik at klimaet i København er mildere litt lenger enn andre tilsvarende 
steder. Fra midten av oktober til februar kan en eller to stormer eller orkaner forekomme. Storm om sommeren er uvanlig. 

Sommeren er som de andre årstider ofte en blanding av sydvestlige milde, blåsende og regnbringende lavtrykksystemer 
og perioder med stabile høytrykk som bringer solrikt og relativt varmt vær med seg. Forekomsten av kraftige lavtrykk 
som f.eks. kan forårsake stormer forekommer relativt sjelden. Mer uvanlig er det med orkaner, men de forekommer også. I 
perioden rundt juli faller det gjennomsnittlig mest nedbør, opp til 57 mm. 

Miljø og forurensing
       København er kjent som en av de mest miljøvennlige byer i 
       verden. Posisjonen er bygget både gjennom kommunal og na
       sjonal politikk. I 1971 etablerte Danmark et miljøministerium og 
       var det første land i verden til å implementere en miljølov i 1973. 
       I 2001 ble det bygget en stor vindmøllepark på Middelgrunden 
       i sjøen rett utenfor København. Den produserer omkring 4 % av 
       byens elektrisitet.] Det er forslag fremme om å plassere flere 
       møller ved blant annet Nordhavnen og Lynetten. 

       I 2006 mottok Københavns kommune European Environmental  
       Management Award.] Prisen ble gitt for en langvarig innsats  
       innenfor helhetsorientert miljøplanlegging. I 2009 vedtok  
       København kommune en klimaplan med mål om å redusere  
       kommunens CO2-utslipp med 20 % innen slutten av 2015. Sam-
me år ble byen kåret som Europas grønneste by i The Economist. 



TURISTGUIDE - SIDE 12

Etter en stor innsats for å forbedre vannkvaliteten i havnen med blant annet etablering av renseanlegg og overløpsbas-
senger, har man siden 2002 kunne bade i havnen, og siden 2006 har det hvert år blitt arrangert en svømmekonkurranse 
i Frederiksholms Kanal. Likeledes er det etablert flere havnebad i indre havn.] I tillegg til en forbedring av vannkvaliteten i 
havnen er det også arbeidet på å forbedre vannkvaliteten i byens sjøer. Gentofte Sø er en av de reneste sjøer i regionen og 
der kan det blant annet finnes sjeldne orkideer i våtområdet. 

Som andre storbyer opplever København problemer med luftforurensing og trafikkstøy. Man regner med at det hvert år 
dør ca. 500 københavnere tidligere enn ellers som følge av forurensing. I 2007 viste en undersøkelse at den femtedelen av 
Københavns innbyggere som bodde nærmest de mest trafikkerte gatene, hadde dobbelt så stor risiko for å dø tidligere. 
Fra 2010 er det imidlertid etablert en miljøsone hvor alle lastebiler må ha partikkelfilter. 

Kultur og opplevelser
Det eldste og mest berømte teater i hoved-
staden er Det Kongelige Teater som ble 
grunnlagt i 1748 og som ligger ved enden av 
Kongens Nytorv. Teatret har siden det ble 
etablert vært den nasjonale scene for teater, 
skuespill, opera og ballett. Det er usedvanlig 
for den type bygninger at det stadig er mulig 
å høre alle fire kunstarter i samme 
hus. Teatret har en stor scene som kalles 
Gamle scene, som kan ta ca. 1 600 tilskuere. 

Omkring år 2000 har opera og skuespill fått 
selvstendige bygninger. Operaen ble bygget i 
2005 på Holmen overfor Amalienborg og kan 
huse opp til 1 703 tilskuere. Skuespilhuset 
kom til i 2008 ved Kvæsthusbroen ved 
Nyhavn. Den Kongelige Danske Ballet kan 
stadig finnes på Det Kongelige Teaters gamle 
scene. Grunnlagt i 1748 er den en av de eldste 
ballettrupper i Europa. Den er hjemsted for 
Bournonvilleballetstilen. 

I tillegg til de mer tradisjonelle tilbud som teater, opera og ballett som Det Kongelige Teater kan by på, finnes det et vell av 
andre teatre som byr på nyfortolkninger av klassiske teaterstykker samt helt nye stykker og genrer, som Folketeatret og 
Nørrebros Teater. 

København har gjennom mange år hatt en stor jazzscene. Jazzen kom til København i 1960-årene da amerikanske jazzmu-
sikere som Ben Webster, Thad Jones og Dexter Gordon flyttet til byen. Musikalsk samlet de seg på Jazzhus Montmartre, 
som i 1960-årene var det europeiske sentrum for den moderne jazz. Jazzklubben stengte i 1995. Hvert år i juli måned feires 
Copenhagen Jazz Festival, som fyller spillesteder og plasser med jazzkonserter. 

Det viktigste sted for rytmisk musikk i København er Vega på Vesterbro, som har blitt valgt til «beste konsertsted i Euro-
pa» av det internasjonale musikkmagasinet Live. Pumpehuset og Den Grå Hal er likeledes populære innendørs konsert-
steder. De største innendørs konserter blir avholdt i Parken, hvor det er plass til opp imot 55 000 tilskuere. 

De største utendørs konserter arrangeres ofte i Valbyparken. 

For gratis underholdning kan man gå en tur opp på Strøget, især mellom Nytorv og Højbro Plads, som sent på ettermid-
dagen og kvelden forvandler seg til et improvisert sirkus med musikere, tryllekunstnerere, sjonglører og andre gateopp-
tredener. 

Museer
        Som Danmarks hovedstad har København noen av de 
        viktigste samlingene om dansk historie og kultur, men 
        enkelte museer har også samlinger av høy internasjonal 
        kvalitet. Nationalmuseet ble grunnlagt i 1807 og er det 
        viktigste museum i Danmark for kultur- og historiemin
        ner. I tillegg til et stort antall oldtidsfunn med uvurderli
        ge gjenstander som f.eks. Solvognen inneholder museet 
        også en stor myntsamling. Det finnes likeledes en del 
        gjenstander fra resten av verden, bl.a. antikksamlinger 
        fra middelhavsområdet.      
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Ny Carlsberg Glyptotek grunnlagt av brygger Carl Jacobsen i 1882 fremviser likeledes en bred samling av gjenstander fra 
forhistorisk tid til i dag. Jacobsen var også sponsor for en stor del av byens mange skultpurer. Museet har blant annet 
en stor samling mumier, en samling av skulpturer fra antikken og et stykke fra Parthenonfrisen som er av internasjonal 
kvalitet. 

Statens Museum for Kunst er landets største kunstmuseum med store samlinger og ofte utstillinger med nyere kunst. 
Thorvaldsens Museum fra 1848 med Bertel Thorvaldsens mange verk var byens første egentlige kunstmuseum. Den Hir-
schsprungske Samling inneholder hovedsakelig malerier fra Gullalderen og av skagensmalerne. Moderne kunst fremvises 
primært i Arken i Ishøj og Louisiana kunstmuseum i Humlebæk nord for København. 

Davids Samling inneholder i tillegg til dansk kunst og kunsthåndverk en av de ti vesentligste samlinger av islamsk kunst i 
den vestlige verden. Tøjhusmuseet fra 1838 holder til i de gamle utrustningshallene for flåten fra Christian IVs tid og inne-
holder en stor samling av krigsmateriell fra middelalderen og frem til nyere tid. 

De naturhistoriske museer er representert med Botanisk have, Geologisk Museum og Zoologisk Museum, som fremviser 
naturhistorien. 

Av museer som viser den nyere danmarkshistorien, kan nevnes Arbejdermuseet, som forsøker å vise dagliglivet for arbei-
derne i København fra 1850-årene og fremover. Frihedsmuseet forteller om okkupasjonen og motstandskampen i Dan-
mark i årene 1940–1945. 
København har også mer spesialiserte museer som f.eks. Københavns Museum, Politimuseet og Storm P.-Museet. 

Grønne områder
København har en rekke parker, hvor de to største er Valbyparken og Fælledparken på henholdsvis 64 og 58 hektar. Fæl-
ledparken på Østerbro er blant de mest besøkte attraksjoner i Danmark med 11 millioner besøkende i året.[60] Den tredje 
største parken i København er Frederiksberg Have (32 hektar) i den vestlige del av byen. Her har man blant annet utsikt til 
Norman Fosters elefanthus i København Zoo, som ligger i den vestlige delen av haven. 
En annen park er Kongens Have i det sentrale København med Rosenborg slott. Parken har vært åpen for publikum siden 
begynnelsen av 1700-tallet.

Sentralt i byen langs de tidligere vollene finnes en rekke parker, hvorav Tivoli er den mest kjente. Ørstedsparken åpnet for 
publikum 27. oktober 1879 med en liten innsjø og flere skulpturer i parkområdet. Også Botanisk Have og Østre Anlæg er 
anlagt på en del av Københavns gamle vollterreng. Rett vest for ringen av parker fra de gamle vollene finnes Københavns 
Indre Søer. Av andre markante sjøer finnes Damhussøen i den vestlige del av byen og bl.a. Utterslev Mose og Bagsværd 
Sø i den nordlige delen. 

Spesielt for København er at flere kirkegårder har en dobbeltfunksjon som parker. Assistens Kirkegård hvor blant annet 
H.C. Andersen ligger begravet, er et viktig grøntområde for Indre Nørrebro. Det er offisiell politikk i København at alle 
innbyggere i 2015 skal kunne nå en park eller strand til fots på mindre enn 15 minutter. 
København har i tillegg til parker også en rekke skoger, herunder Vestskoven på 15 km2 i den vestlige delen og Ha-
reskoven på 9 km2 i den nordvestlige del. Dyrehaven på 11 km² ligger i den nordlige del og inneholder både skog, slette og 
en golfbane. 

København har en rekke sandstrender. Den største er Amager 
Strandpark som ble gjenåpnet i 2005 etter renovering og som 
inkluderer en 2 km lang kunstig øy og totalt 4,6 km sandstrand. 
Amager Strandpark ble opprinnelig anlagt i 1934. I tillegg finnes 
bl.a. strender ved Bellevue og Charlottenlund langs nordkysten og 
Brøndby langs sydkysten. Strendene er supplert av flere havnebad 
langs havnefronten. Det første og mest populære av disse er 
plassert ved Islands Brygge. 

Restauranter og kaféer
Den største konsentrasjonen av kaféer er i Indre By, Østerbro og 
Vesterbro. Den første kaféen i København åpnet i 1831 på Hotel d’Angleterre, men det var først med åpningen av Café 
Sommersko i 1976 at kafékulturen for alvor kom til København og det er nå over 300 kaféer spredd over hele byen. 

Nattelivet er sentrert rundt Indre by, Nørrebro og Vesterbro, bl.a. Laurits Betjent, Nasa, K3 (tidligere Pan), Rust og Vega. 

Innenfor det siste tiåret har København for alvor markert seg med restauranter som kan måle seg med de beste. Mest 
fremtredende er Noma med 2 stjerner i Michelin-guiden 2007–2010. Restauranten har også blitt kåret til verdens beste 
restaurant. I tillegg til Noma har København 11 restauranter som har fått én stjerne i Michelinguiden 2010. Med 13 stjerner 
er København den by i Norden med flest stjerner, noe som har vært tilfelle i en årrekke. 
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Pølsevognen har tradisjonelt vært det foretrukne spisested for å stille behovet for hurtigmat ute, men utfordres nå av 
burgerbarer, pizzeriaer, kebab- og sushi-barer og lignende. Smørrebrødrestauranter er en annen type frokostbevertning 
som er kjennetegnende for København. 

København er den hovedstad i verden hvor økologisk mat har den største markedsandelen - ett av ti innkjøp er økologisk i 
København. Københavns Kommunes innkjøp av økologisk mat ligger på 45 %, men målet er at det skal serveres økologisk 
mat i 90 % av kommunens pleiehjem og institusjoner i 2015. 

Sport
         København representerer en lang rekke sports 
         grener og er ofte ledende på området i Dan-
         mark. Den største danske stadion Parken på  
         Østerbro, er både hjemmebane for Danmarks  
         herrelandslag i fotball og fotballklubben FC  
         København. FC København har i en årrekke  
         vært meget dominerende i den danske Superli-
         gaen med 7 mesterskap siden 2000. I tillegg er  
         København hjemby for fotballklubbene Brønd-
         by IF AB, B.93, Frem og Fremad Amager. 

         Innenfor håndball var AG Håndbold det største  
         københavnske laget, de  er slått sammen med  
         FCK Håndbold til AG København. De har et  
         herrelag tilknyttet håndballigaen. Innenfor  
         friidrett er det især klubben Sparta som har  
         gjort seg bemerket. Copenhagen Athletics Ga- 
mes gikk av stabelen i perioden 2005–2007 og før det ble det avholdt Copenhagen Games. 

København har lang tradisjon innen roing og har levert flere roere til landslaget. DSR, som er Danmarks største roklubb og 
Kvik, som begge ligger i Svanemøllebugten, har hvert år siden 1895 rodd den tradisjonsrike svanemøllematchen. I tillegg 
finnes flere andre klubber bl.a. Københavns Roklub og Bagsværd Roklub. 

København har flere golfbaner, blant annet København Golf klub ved Eremitagen og Royal Golf Center ved Ørestad. Royal 
Golf Center ble anlagt med henblikk på å kunne avholde PGA-turneringer. 

I København kommune har det blitt lagt planer om å gjøre København til vert for fremtidige internasjonale sportsbegiven-
heter[81] Man overveier også å søke om å få Sommer-OL 2024 til byen. København var i 2009 vert for World Outgames i 
2009, en internasjonal sportsbegivenhet for homoseksuelle. 

Selv om København har ry som en lav by, finnes det en del svært høye bygninger i København. Med unntak av Århus 
domkirkes tårn på 93 m er de ti høyeste bygninger i København også de ti høyeste bygninger i Danmark. Den høyeste 
bygning i København er imidlertid Gladsaxesenderen på 220 meter. 

Infrastruktur og transport
Utarbeidelsen av Fingerplanen fikk stor betydning for København selv om den aldri har blitt offisielt vedtatt. Sportrafik-
ken fra sentrum foregår derfor i dag ut av de fem fingrene samt i en nyere finger over Amager og Øresund til Sverige. 
Denne fingeren skaper også forbindelse til Københavns lufthavn. Også flere av de store innfartsveiene følger fingrene. 
Til forskjell fra sportrafikken er det flere ringveier som lager forbindelse mellom de ytre områdene av byen. Bl.a. Høje-
Taastrup kommune har sammen med de øvrige kommuner i Vestegnssamarbejdet planlagt trafikk, boliger og grønne 
områder i overensstemmelse med Fingerplanens visjoner. 

I sentrum av København foregår mye transport til fots og opp mot 80 % av den samlede ferdsel i bykjernen foregår til 
fots. Langt de fleste gater i København har fortau. I store trekk er det kun motorveiene som ikke har fortau. Dette gjør at 
det er mulig relativt sikkert å bevege seg til fots. Det er likeledes installert mange fotgjengerfelt. 

København har en del gågater hvor det ikke er tillatt å kjøre bil. Gågater finnes kun i det indre København og den mest 
kjente er Strøget. I tillegg finnes det en del gater rundt Strøget som også har gågatestatus. 
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Et kjennetegn ved København er de mange sykkelstiene som ofte gjør sykkelen til et hensiktsmessig transportmiddel, og 
gjør at sykkelbruken er på topp blant byer i den vestlige verden, bare Amsterdam ligger foran. Av alle som skal på arbeid 
eller utdannelse i byen, også de som pendler inn, sykler 36 % hver dag (gjennomsnitt for årene 2008-2010). Av de som 
bor i Københavns kommune har 85 % en sykkel til disposisjon, og 50 % sykler til arbeid eller utdannelse. 
Kommunen har 350 kilometer sykkelstier, 23 kilometer sykkelbane og mer enn 40 kilometer grønne sykkelstier. Gjennom-
snittsfarten ved sykling er 16 km per time og det finnes 48 000 sykkelparkeringsplasser (2010). Det ble samme år syklet 
ca. 4,4 mill. km mellom hver ulykke med alvorlig personskade. Den syklede lengden øket med 50 % fra 1990 til 2009 
(biltrafikken økte i samme periode med 20 %). 

Københavns kommune har en strategi om å gjøre København til verdens beste sykkelby. Et av målene er at 50 % av kø-
benhavnerne skal ta i bruk sykkelen til jobb eller utdannelse i 2015. 

København ble i 2008 kåret til den mest sykkelvennlige by av det amerikanske nettstedet Treehugger.com. 

Kjente københavnere
• Herman Bang, journalist og forfatter
• Niels Bohr, fysiker og nobelprisvinner
• Aage Bohr, fysiker og nobelprisvinner (Niels Bohrs sønn)
• Victor Borge, entertainer
• August Bournonville, balletkoreograf
• Georg Brandes, kultur- og litteraturkritiker
• Helena Christensen, supermodell
• Tove Ditlevsen, forfatter
• Carl Th. Dreyer, filminstruktør
• Iben Hjejle, skuespiller
• Peter Høeg, forfatter
• Arne Jacobsen, arkitekt og designer
• Robert Jacobsen kunstner
• Søren Kierkegaard, filosof
• Kim Larsen, sanger, gitarist og sangskriver
• Michael Laudrup, tidligere fotballspiller og -trener
• Bjørn Lomborg, politolog og forfatter
• Mads Mikkelsen, skuespiller
• Dirch Passer, komiker og skuespiller
• Peter Schmeichel, tv-vert, tidligere fotballspiller
• Julius Thomsen, kjemiker
• Lars von Trier, filminstruktør
• Dan Turèll, forfatter
• J.C. Jacobsen, mesén og grunnlegger av Carlsberg-bryggeriet
• Lars Ulrich, trommeslager og sangskriver for heavy metal-bandet Metallica
• Jørn Utzon, arkitekt og mannen bak bl.a. Operahuset i Sydney 
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KONGENS NYTORV 
Kongens Nytorv er et torg i København. Det ble grunnlagt i 
1670 av Christian V, som hadde arvet tronen samme år. 
Torget hadde Place Vendôme i Paris som forbilde. Slik fikk 
han flyttet Københavns sentrum fra Gammeltorv, som var 
en gammel sølete middelalderplass, til det nye torget, 
brolagt og med hageanlegg. 

Kongens Nytorv ble plassert der Østerport hadde stått frem 
til 1647. Etter at byporten og vollene var blitt flyttet, lå torget 
der, ubebygd med halvt nedrevne voller, enorme jordhauger 
og søle, brukt som avfallsplass og havn for båter fra Halland, 
som la til havn i den lille viken Krabbeløkke ved det nå-
værende Nyhavn. De gamle vollene, vollgraver og søppel-
dynger hadde etterlatt plassen som et kupert terreng, slik at 
den for moro ble kalt Hallandsåsen etter det svenske land-
skapet med samme navn. 

Kongen bestemte at grunneierne fikk bebygge torget, men bare med fornemme hus. I de følgende år skjøt det opp en 
rekke paléer rundt torget. Det første var Gyldenløves palé (det nåværende Charlottenborg), oppført i årene 1672-83 av 
Ulrik Fredrik Gyldenløve. Deretter fulgte Thotts palé fra 1683, oppført av Niels Juel. I dag huser det den franske ambassa-
den. 

På 1600-tallet foretok militæret sine avstraffelser på Kongens Nytorv. Tre galger stod oppstilt på torget, samt andre tor-
turredskaper. På Kongens Nytorv kunne man se dødsdømte desertører spille terning på trommen om hvem som skulle 
henges, mens de andre slapp unna. Senere flyttet militæret avstraffelsene ut til Kastellet. 

Krinsen og rytterstatuen
I 1688 ble det midt på plassen innviet et hageanlegg i barokkstil, omkranset av en dobbelt trerekke, som fikk tilnavnet
Krinsen (= kretsen). I midten fikk Christian V reist en forgylt rytterstatue av seg selv. Den skulle vært støpt i bronse, men 
så brøt det ut krig mot Sverige igjen, og bronsen måtte brukes til kanoner i stedet. Majesteten og hans hest ble støpt i 
bly og deretter forgylt, men bly er bløtt, så hesten måtte støttes opp av en liggende mannsfigur som forestiller misunnel-
sen, som hesten så tramper i støvet. Likevel sank hesten gradvis i kne, og etter andre verdenskrig var det ingen annen
utvei enn å ta statuen ned og støpe den om igjen - omsider i bronse. Den gamle blystatuen oppbevares nå i et hjørne av 
Kongens Bryghus, som tjener som lager for Tøjhuset. 

I 1749 ble plassen omgjort til eksersérplass av Frederik V. Hageanlegget ble nedlagt og trærne felt, og bare rytterstatuen 
sto tilbake. I 1908 ble hageanlegget gjenopprettet, og den doble trerekken plantet på nytt. 

Giethuset
Etter oppføringen av det nåværende Kongelige Teater i 1870-årene ble det tidligere teateret revet, og Kongens Nytorv 
utvidet med den åpne plassen mellom teateret og Hotel du Nord. Hotellet lå der Magasin du Nord ligger i dag. På teate-
rets tomt lå tidligere byens kanonstøperi, kalt Giethuset, av det tyske verbet giessen (= støpe). Det lå svært beleilig til, 
i nærheten av Holmen og verftet, og i 1729 besøkte Frederik IV Giethuset for å overvære en kanonstøpning. Uheldigvis 
revnet formen, metallet fløt ut og satte fyr på blant annet en søyle av treverk, som bar tribunen der kongen satt. Tribu-
nen braste sammen, men ut av røyken kom kongen, nokså uskadd. 

Kongens Nytorv i våre dager
I 1991 vedtok Københavns Borgerrepræsentation en plan for restaurering av torget og samme år ble hageanlegget re-
staurert og Krinsens granittbelegning ble fornyet. Av økonomiske årsaker strandet imidlertid planen om restaurering av 
resten av plassen. 

I 1998 var trærne så plaget av almesyke at de måtte felles. Det ble gjenstand for offentlig debatt om det skulle plantes 
nye trær, eller om plassen skulle gjøres lysere og mer åpen uten trær. Det endte med at man høsten 2001 plantet 80 
lindetrær. 

Københavns metro åpnet i oktober 2002 og hadde fra starten av en stasjon på Kongens Nytorv. I august 2002 til sep-
tember 2005 gjennomgikk torvet, som en del av renoveringen, større trafikkendringer. Veibanene ble trukket lenger ut 
og ga mer plass til selve torget. 
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Kommunen hadde imidlertid ikke råd til å ferdigstille renoveringen av torget. Et gammelt forslag om å finansiere reno-
veringen ved å bygge et underjordisk parkeringsanlegg hadde blitt nedstemt av Borgerrepræsentationen i 2000 som 
følge av folkelig motstand. I april 2003 meldte det seg et anonymt fond som ønsket å sponse prosjekter med 50 millioner 
kroner, noe som muliggjorde ferdigstilling av prosjektet. 8. juni 2004 ble det offentliggjort at giveren var Oticon-fondet, i 
anledning Oticons 100-årsjubileum samme dag. 

Hver sommer møtes årets kull nyutklekkede studenter fra Københavnsområdet og danser rundt rytterstatuen. Denne 
tradisjonen er over 100 år gammel, men var forbudt under den tyske okkupasjonen. 

Hver vinter omdannes Kongens Nytorv til en stor skøytebane, hvor byens borgere og turister kan ta seg en gratis skøy-
tetur rundt Krinsen. 

DEN LILLE HAVFRUE
      «Den lille havfrue» er en verdensberømt bronseskulptur i Københavns havn i Kø-
      benhavn i Danmark. Skulpturen er basert på havfruen fra H.C. Andersens even-
      tyr av samme navn fra 1837. I motsetning til det man vanligvis forbinder med 
      havfruer, er statuen ikke en kvinne med et menneskes overkropp og fiskehale. 
      Hun har en kropp med ben, men med finner på bena. 

      Skulpturen ble gitt som gave til København av brygger Carl Jacobsen og laget  
      av billedhugger Edvard Eriksen (1876–1959). Eriksen brukte sin kone Eline Eriksen 
      som modell for skulpturen. Skulpturen er 125 cm høy og veier 175 kg, og den ble 
      satt opp på en granittstein på Langelinie den 23. august 1913. Statuen er en av 
      Danmarks største turistattraksjoner. 

      Hærverk
      Statuen har flere ganger blitt utsatt for hærverk. 24. april 1964 mistet havfruen 
hodet, og verken hodet eller gjerningsmennene ble noen gang funnet. 22. juli 1984 ble en arm saget av. Den gangen 
meldte imidlertid gjerningsmennene seg raskt, og statuen fikk armen tilbake. 

I august 1990 ble det gjort et nytt forsøk på å sage hodet av statuen. Forsøket endte med et 18 cm langt snitt i halsen. 

6. januar 1998 mistet statuen hodet for andre gang. Da ble en freelance-fotograf og to andre arrestert og siktet for å ha
utført hærverket, men de ble senere løslatt og siktelsen frafalt. Hodet ble imidlertid funnet. 

I mars 2010 tok København et foreløpig farvel med Den lille havfrue da hun la ut på reise til Kina. I tidsrommet 1. mai til 
31. oktober 2010 var hun utstilt i den danske paviljongen på verdensutstillingen World EXPO i Kina. 

11. september 2003 veltet ukjente gjerningsmenn statuen ned fra steinen den satt på. Statuen har også blitt dynket i 
maling og blant annet fått påmalt BH og bukser. Det finnes to gipskopier av statuen, noe som har vært til god hjelp når 
statuen har blitt reparert. 

CHARLOTTENLUND STRANDPARK
Charlottenlund Strandpark ligger rundt Charlottenlund Fort. Fortet ble bygget som en del av Københavns Havfest-
ningsverk. Fortet ble nedlagt i 1932. Da overtok Gentofte kommune administrasjonen av hele strandparkområdet. I 1950 
etablerte kommunen en campingplass i fortets «grønne hage». I dag drives det restaurant på vollen mot Øresund. 

Strandparken har vært en offentlig park siden 1932. Den er mye brukt til soling og opphold om sommeren. Det er offent-
lige toaletter og kiosk. Rullestoler har tilgang til vannet fra brygga. Ved badevakttårnet er det mulig å låne en badestol 
for funksjonshemmede. 

Her finnes både kiosk, lekeplass, toaletter i nærheten og sandstrand.

KLAMPENBORG
Klampenborg er en forstad til København som ligger ved Øresund mellom Taarbæk og Skovshoved og opp mot Dyre-
havsbakken. Klampenborg hører til Gentofte kommune.
I byen finnes blant annet Bellevue strand, Bellevue Teatret, Klampenborg Galoppbane og bebyggelsen Bellavista tegnet 
av Arne Jacobsen. 
Klampenborg har egen stasjon på Kystbanen, med forbindelse til S-banen. Stasjonen åpnet i 1864.
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JÆGERSBORG DYREHAVE
Dyrehaven, offisielt Jægersborg Dyrehave, er et skogsområde på 1 100 ha nord for København i Lyngby-Taarbæk kom-
mune. Dyrehaven ble anlagt fra siste del av 1600-tallet. I nord grenser den opp til Jægersborg Hegn, som var en del av 
Dyrehaven frem til 1832. 

I Dyrehaven finnes en hjortebestand på ca. 2 000, fordelt på 300 hjort, 1 600 dåhjort og 100 sikahjort. Dyrehaven er en 
del av parforsejaktlandskapet på Nord-Sjælland som er oppført på UNESCOs verdensarvliste. 
Ved alle inngangene til området finnes de karakteristiske røde portene; en mye benyttet inngang, Klampenborg port, 
ligger like ved Klampenborg Station. Alle portinngangene har et såkalt porthus tilknyttet seg, bygget over samme mal, 
hvor skogvokteren bodde/bor. 

Dyrehaven er utpekt som naturskog, noe som innebærer at beskyttelse av naturen har forrang når det gjelder å dyrke 
trær. Gamle trær felles bare dersom de er til fare for publikum. 

Dyrehaven er også rammen om bl.a. Eremitageløbet og den årlige Hubertusjakten, hvor sistnevnte holdes første søndag 
i november. Tidligere fantes også Fortunløbet, som senere skiftet navn til Ermelundsløbet, men dette tok slutt rundt 
1960. 

1669 besluttet kong Frederik III at et område av «Boveskov» (Bøkeskog), skulle innhegnes og at hjortevilt fra fjern og 
nær skulle drives inn i området. Boveskov var allerede omtalt som kong Valdemars eiendom i Kong Valdemars jordebok 
fra 1231. Skogen lå i den østlige og sydlige delen av den nåværende Dyrehave og ble benyttet av bøndene fra landsbyen 
Stokkerup, som lå rett nordfor. 

Innhegningen besto i at man gravde en grøft og jorden fra dette arbeidet ble lagt opp i en voll på den siden av grøften 
som vendte vekk fra Dyrehavens sentrum. På jordvollen ble det reist et stakitt av ris, som ble flettet mellom stolper 
nedgravet i jorden. På den måten ble det vanskelig for hjortene å springe over innhegningen ettersom høydeforskjellen 
mellom grøften og vollen økte hegnets effektive høyde. Man kan fremdeles se grøft og jordvoll på en lang strekning 
gjennom Dyrehaven, i den sydøstlige delen. Man kjenner den nøyaktige planen for resten av dette arbeidet som aldri ble 
ferdigstilt, men arealet skulle være på ca. 300 hektar. 

Frederik III døde imidlertid i 1670, og da hans sønn, Christian V, overtok makten la han nye og mye større planer for Dyre-
haven. Som en del av forberedelsene til å bli konge, hadde Christian V vært ved det franske hoff hos Solkongen i Frankri-
ke. Her hadde han sett en ny form for jakt, parforsejakt, som han ble svært opptatt av. 

Denne formen for jakt krevdes det store arealer for å praktisere. Så Christian V utvidet sin fars dyrehave til også å inklu-
dere markene til landsbyen Stokkerup, som i dag er Eremitagesletten, i tillegg til det som i dag er Jægersborg Hegn. Det 
innhegnede området kom på denne måten opp i 1 600 hektar. Bøndene i Stokkerup fikk ordre om å rive ned husene sine 
og bruke materialene til å gjenoppbygge de gårdene i området som sto tomme etter svenskerkrigene noen år i før. Som 
kompensasjon fikk de 3 års skattefrihet. Vannpostene bøndene benyttet i alle år ligger forøvrig fremdeles på Eremita-
gesletten. 

SKODSBORG
Skodsborg er en liten kystbebyggelse med 1 253 innbyggere (2020),  beliggende på Sjælland ut til Øresund, ca. 20 kilome-
ter nord for Københavns sentrum. Den ligger i Rudersdal kommune og hører til Region Hovedstaden. 
Navnet Skodsborg nevnes på 1600-tallet, og kommer fra mannsnavnet Skot. 
Skodsborg var tidligere kjent for sitt sanatorium, Skodsborg Sanatorium. 

 
HOLTE/SØLLERØD
Holte er den nordligste av Københavns forsteder og ligger i Rudersdal kommune på Sjælland. Forstaden var tidligere 
administrasjonssenter i Søllerød kommune i Danmark. Den har egen havn (Holte Havn) og ligger langs Kongevejen som 
fører fra Kgs. Lyngby til Hillerød. Holte ligger godt plassert ved østbredden av Furesø, den største av innsjøene nord for 
København. I tillegg huser Holte også rådhus (tegnet av Arne Jacobsen i 1942), Holte Station, kjøpesenter samt kommu-
nens hovedbibliotek. På toppen av bakken ved Rudersdal ligger Holte Kirke, som ble innviet i 1945. 

Holte består overveiende av villakvarterer og ligger ca. 17 km nord for det sentrale København. 

I forbindelse med sykkel-VM september 2011 var Holte løype- og målområde for begivenheten. 

Søllerød er en forstad til København i Danmark, ca. 20 kilometer nord for sentrum og tilhører Rudersdal kommune i Regi-
on Hovedstaden. Søllerød har 19 878 innbyggere i 2017.
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Området er preget av villabebyggelse og er et landets mest velstående. Søllerød kro fra 1677 har i mange årtier vært 
ansett for å være et av Danmarks beste spisesteder.

På Mothsgården, i dag en del av Rudersdal museer, komponerte Edvard Grieg i 1868 klaverkonsert Opus 16. En min-
neplate i sandstein ble oppsatt i 1968 med teksten: «Her i Mothsgaarden komponerede Edvard Grieg i sommeren 1868 
koncerten for klaver og orkester.»

Her finnes Slussens Pensionat som er et velkjent musikkhotell som gjestes av mange store
Birkerød er en by i Nordsjælland i Danmark med 20 539 innbyggere (2018). Byen er den største bymessige bebyggel-
sen i Rudersdal kommune, Region Hovedstaden, og var før Kommunalreformen i 2007 administrasjonssenter i Birkerød 
kommune. 

Birkerød er kjent for Birkerød kirke fra andre halvdel av 1100-tallet. Stedet har jernbane. Det kuwaitiske oljeselskapet Q8 
har sitt danske hovedkvarter i Birkerød.

VEDBÆK HAVN
På Sjællands østkyst - midt mellom København og Helsingør - ligger Vedbæk Havn som en perle i grønne omgivelser 
og med Blått Flagg sandstrender på begge sider av havnen. Her er stemningen imøtekommende og vennlig i en fin og 
velholdt marina. Havnen er ikke bare et reisemål for seilere – mange lokale nyter de maritime omgivelsene og spesielt 
strendene med grillplasser like ved. 

Ved den sørlige badestranden er den store terrassen det perfekte stedet for grilling. Nord for havna, i tilknytning til 
stranden, er det en meget god og moderne gymsal. Fiskerne lander fersk fisk hver dag, fanget i Øresund - ta med bære-
posen og kjøp fisken direkte fra kutteren. 

’Provianten’ ved marinaen er åpen fra mars til oktober. Om utvalget ikke strekker til, ligger dagligvarebutikken Irma noen 
få skritt fra havna. Ellers har Vedbæk by mange shoppingmuligheter. Innen gangavstand går tog og buss fra stasjonen i 
byen sørover til København og nordover til Helsingør. På under en halvtime er du nær de mange kulturopplevelsene som 
byene har å by på. For eksempel Tivoli, Louisiana, Kronborg og mye mer.

BIRKERØD
I sentrum av Birkerød finner du Birkerød Kirke, som daterer seg fra 1100-tallet, omgitt av gamle landsbyhus og en stor 
prestegård, gågaten Hovedgaden og rådhuset. Her ligger også Mantziusgaarden, et kunstsentrum som er kjent for å ha 
landets beste og mest elegante akustiske auditorier, ideelle for teaterforestillinger og konserter.
Birkerød fikk egen jernbanestasjon i 1864 på strekningen mellom København og Hillerød, som ble omgjort til S-toglinje 
i 1968. Byen har vokst fra å være en landsby til en forstad, men den har beholdt bysentrumet med butikker og forret-
ninger, hovedfilialen av Rudersdal-bibliotekene, kino og mange gode spisesteder. Aktive personer kan benytte seg av 
fasilitetene på Birkerød tennisklubb og Furesø golfklubb.

På en ferie i Birkerød får du oppleve en sjarmerende småby som har masse å by på. Langs gågaten Hovedgaden finner 
du en rekke butikker, kafeer og restauranter. En kort gåtur herfra ligger Birkerød Sø, hvor du kan gå rundt langs bredden 
av sjøen eller fiske.
Hvis du er naturinteressert, bør du ikke gå glipp av fuglereservatet i Vaserne, som dekker mer enn 86 hektar myr- og 
engområde. Her kan du følge et flott stisystem for å oppleve det fascinerende landskapet, det levende fuglelivet og 
floraen. Hvis du ikke har fått nok frisk luft, har området rundt mye mer å by på. Du kan for eksempel dra ut med ter-
rengsykkel i Rude Skov eller vandre i det flotte landskapet i Søllerød Naturpark.

Det er lett å komme seg til og fra Birkerød. Stasjonen ligger sentralt i byen, og herfra er det direkte forbindelse til sen-
trum av København, hvor du kan komme videre til flyplassen. Togturen fra Birkerød til hovedbanegården i København 
tar bare 30minutter, og det tar omtrent like lang tid i bil på gode veier via rute16 eller 201.
En reise til Birkerød gir deg muligheten til å kose deg med familien og gode venner i en liten by full av lokalhistorie, gode 
shoppingmuligheter og restauranter med unik natur og flott landskap rett utenfor døren.
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FREDRIKSBORG SLOTT
         

Frederiksborg slott er et slott som ligger i Hillerød i Danmark. Slottets første del ble bygget i 1560 av kong Frederik II, 
som ved et makeskifte hadde overtatt herregården Hillerødsholm fra Herluf Trolle. Sønnen Christian IV rev imidlertid det 
meste av farens slott ned og bygget et nytt slott i perioden 1600–1620. Det er oppført i hollandsk renessanse. 

De eldste kilder til Hillerødsholms eksistens er datert til 1275. På 1500-tallet tilhørte det slekten Gøye. Birgitte Gøye og 
Herluf Trolle var eiere av gården og under makeskiftet med Kong Frederik II mottok de i stedet klosteret Skovkloster som 
de døpte om til Herlufsholm. 
Frederik II fikk oppført flere mindre lysthus i området rundt slottet. I 1580–1581 ble Badstuen oppført. Den ligger fortsatt 
i naturområdet rundt slottet og benyttes fremdeles av hoffet. 

Den 17. desember 1859 ble slottet herjet av en ødeleggende brann. Slottet ble gjenoppført ved arkitekt Ferdinand Mel-
dahl i årene 1860–84 med økonomisk støtte fra brygger J.C. Jacobsen og senere Carlsbergfondet. Slottskirkens interiør 
ble bare i mindre grad berørt og står derfor i sin opprinnelige utforming. 

I 1996 ble det store parkanlegget bak slottet gjeninnviet etter en omfattende istandsettelse. Parkanlegget er bygget opp 
symmetrisk rundt en lengdeakse som gjennomløpes av en rekke kaskader. Anlegget er 100 m bredt og 400 m langt, 
anlagt i terrasser. Haveanlegget består av en barokkhave og en romantisk landskapshave. Barokkhaven ble anlagt av J.C. 
Krieger i 1725. 

Bruk
I årene mellom 1671 og 1840 ble danske konger kronet i Frederiksborg slottskirke. Slottskirken er dessuten ordenskapell 
for de danske ridderordener: Elefantordenen og Dannebrogordenen. 

Et av slottskirkens tre orgler, det såkalte Compeniusorgel, er et enestående og verdenskjent renessanse-orgel, bygget av 
orgelbyggeren og organisten Esaias Compenius i årene 1605–1610. Den samtidige komponisten Michael Praetorius, som 
kjente Compenius godt, har beskrevet orgelet i sin instrumenthistoriske avhandling: Syntagma musicum II: De organo-
graphia, Wolfenbüttel 1618, 2. utgave 1619. 
Siden 1878 har Frederiksborgmuseet holdt til på slottet. Museet ble grunnlagt av brygger J.C. Jacobsen. 

Historie
Frederik II overtok Hillerødsholm i 1560 og oppførte den første delen av Frederiksborg slott.[3] Frederik II oppholdt seg 
ofte på Frederiksborg og her ble han og dronning Sophies eldste sønn Christian IV født 12. april 1577. Også datteren He-
devig ble født her noen år senere; 5. august 1581. 
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Christian IV holdt allerede i sine første regjeringsår hoff på Frederiksborg og 15. august 1599 ble hans og Anna Kathrines 
første barn, sønnen Frederik, født på slottet. Barnet døde imidlertid allerede etter 4 uker. 

Christian IV lot i slutten av århundret oppføre et lysthus kalt Sparepenge og noen staller ved jegergården på Frederiks-
borg og synes først i 1601 å ha bestemt seg for å rive farens jaktslott og bygge seg en tidsmessig kongebolig. I 1602 
inngikk han kontrakt med byggmester Jørgen Friborg i Slangerup om riving av den gamle hovedbygningen og senere 
samme år forpliktet byggmesteren seg til «at skulle af Grunden opmure og forfærdige hvis Huse og Bygning vi ville have 
opmuret og opsat der på vort Slot Frederiksborg, eftersom den Skabelon udviser, vi hannem naadigst have overantvor-
det.» Det følgende året ble grunnen lagt og i 1606–08 sto de tre fløyene under tak. 

Arkitektur – Christian IVs slott
Slottet ble oppført i nederlandsk renessanse og til dels etter kongens utkast; han deltok med iver i utformingen av 
planene og holdt stadig tilsyn med arbeidet. Det er opplagt at Hans van Steenwinckel den yngre har vært medvirkende 
allerede på dette stadium av prosjektet. 

I 1621 sto Christian IVs Frederiksborg slott ferdigstilt. Hovedbygningen besto av tre store sammenbyggede fireetasjes 
høye hus: Kongefløyen i midten var 100 alen lang og ut fra den kirkefløyen til venstre og prinsessefløyen til høyre; hver 
av dem 85 alen lange. Disse to fløyene ble forbundet ved en lav terrasse eller galleri, som ble oppført i 1609 og endret i 
1619–22 av Hans van Steenwinckel den yngre. 

Til kirkefløyen i vestre sidefløy hørte det en utsøkt riddersal. Kirkefløyen hadde stått ferdig i 1606, kongefløyen allerede i 
1604 og fra dette tidspunkt hadde kongefamilien bolig i første etasje i fløyen. 

Terassefløyen lå ut mot vollgraven og var smykket ut med mytologiske figurer av sandsten. På et noe senere tidspunkt 
ble fløyen bygget om og den fikk åpne arkader inn mot gården. Foran broen over vollgraven ble det stilt opp to skulptu-
rer utført i marmor; den ene forestilte Aleksander den store, den andre Cæsar. 

Interiør
Slottets indre sto helt ferdig i årene 1623–25. En dobbelt buerekke på hver side delte kirken i langskip og to sideskip. Fra 
de høye spissbuede vinduene falt lyset gjennom den øverste arkadens buer ned i kirken og belyste hvelvingene og de 
avvekslende enkelte og dobbelte, blankpolerte søylene som bar de forgylte hvelvingsribbene. 

Rommet nedenfor lå i dempet halvlys; men desto sterkere fremsto sølvfigurene, relieffene og ornamentene på den sorte 
prekestolen av ibenholt og på alteret. Fra de matte sorte stenene i balustraden over de nederste buene lyste bibelsi-
tater i gyllen skrift og oppe fra den nordre endegavlen strålte det store orgelets blanke piper og rike farveprakt. Dette 
Maas-Lorentz-orgelet var fra 1617, bygget av Nicolaus Maas og etter hans død ferdigstilt av Johan Lorentz. I tillegg var 
det to flyttbare orgeler, hvorav det ene var skapt av Esaias Compenius i Braunschweig. Kirkestolene hadde intarsia utført 
av Hans Barchmann i 1611–16. 

Inne bak orgelet med utsikt ut i kirken lå et lite rom, Christian IVs bedekammer. Rommet var i mørk panel og fra gulv til 
tak dekket av en mengde bibelske malerier av hollandske mestere. Midt på gulvet foran et sølvalter sto et hvitt marmor-
bord og det mørke loftet var prydet med innlagte sølvornamenter. 

Salen over kirken, Riddersalen, var rikt utsmykket av maler- og billedhuggerarbeider. Taket var dekket av fremstillinger 
av forskjellige håndverk, som møllebygging, boktrykkeri, urmakeri mm., omgitt av allegorier på Guds egenskaper og på 
forskjellige dyder og mellom dem slynget det seg blomsterornamenter blandet med masker eller med menneske- eller 
dyreskikkelser, alt i treskærerarbeide i sterkt relieff og dekorert i rike farver. 

Gyldenlærstapeter prydet veggen fra fotpanelet til loftsfrisen, hvor jordens dyr og himmelens fugler var avbildet. Ved 
store høytideligheter ble de store vevde tapetene hvor Karel van Mander hadde fremstilt Christian IVs kroning og seierne 
i Kalmarkrigen, hengt opp utenpå de andre. 
For endeveggene sto kaminer av sort marmor med drevne sølvfigurer og på marmorgulvet sto på hver side av inngangs-
døren fra kirketårnet trompeterstolene og skjenkeskapene av polert pæretre med sølvornamenter med sitt innhold av 
sølvkanner, begere og krus. 

I kongefløyen var det i førsteetasje forstue, apotek, sølvkammer og drabantsal og fra denne kom man inn i ridderstuen 
eller Rosen. Her bar fem blankpolerte sorte marmorsøyler loftets lave hvelvinger, som var smykket med stukkaturarbei-
de. Veggene var prydet med sort gyllenlær fra Córdoba; midt foran hver hvelving satt en messinglampett og over det 
mørke panelet fantes en mengde hjorter av stukkatur med ekte hjortetakker. Langs veggene sto skjenkeskap og for den 
ene enden av salen musikantstolen av ibenholt og sølv. Ovenpå over Rosen lå kongens værelser med utgang gjennom 
«kongens runddel» og lønngangen til Audienshuset; i andre etasje lå her audienssalen; i første etasje på hver sin side av 
myntporten fantes dreiekammeret og mynten.
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Gjennom en traktformet åpning i gulvet i runddellen kunne Christian IV putte gammel eller nyslått mynt ned i en trakt og 
derfra gled den ned i de faste skattkammerne i kjelleren. I den motsatte delen av bygningen fantes dronningens værelser 
med dronningetrappen og dronninge- eller jegerbakketårnet. På etasjen over kongens værelser lå sommersalen med en 
fontene av sølv, over dronningens vintersalen. I prinsessefløyen fantes det barneværelser og gjesterom, kjøkken, for-
rådskamre og vinkjeller. 

Haveanlegg og lysthus
Foran hovedfløyen lå et lite haveanlegg kalt Dronningeøen omgitt av vann og foran denne igjen, også i sjøen, en fontene 
som forestilte en svømmende hjort forfulgt av hunder. Dette ble fjernet på midten av 1700-tallet. På den andre siden av 
sjøen var slottshaven anlagt i fransk barokk i tidsrommet 1720–25 av J.C. Krieger, med terrasser, bassenger og kanaler. 
Rett ved lå også lysthuset Sparepenge som inneholdt kostbare våpen og ridetøy. Sparepenge ble revet i 1719 av Frederik 
IV, som utvidet slottshaven betydelig. 

Litt lenger mot vest lå Badstuen som var oppført av Frederik II. Bygningen hadde åttekantet tårn med spir og på den 
motsatte siden tre fremspringende utbygninger med trappegavler. Bygningen ble senere restaurert under Christian VIII 
og Frederik VII. Enda litt lenger mot nordvest i den Lille Dyrehave lå et annet lysthus fra Frederik IIs tid, Frydensborg, 
som imidlertid ble ødelagt allerede i 1667. 

Svenskekrigene
Frederiksborg skulle imidlertid ikke få i fred lenge. Allerede under Hannibalfeiden med Sverige 1643–45 måtte Christian 
IV slå mynt av en del av det edle metallet som var benyttet til slottets utsmykking og under krigen med Karl X Gustav av 
Sverige gikk det hardt utover Frederiksborg. Da budskapet om at den svenske kongen 5.–6. februar 1658 var gått over 
isen nådde til København, fikk man det travelt med å flytte kostbarhetene herfra inn til hovedstaden og etter Roskilde-
freden i 1658 hadde Frederik III den bitre ære å beværte sin motstander på Frederiksborg. 

En hemmelig artikkel i denne freden angikk særlig Frederiksborg hvor svenskene forlangte at Karel van Manders tapeter 
med fremstillinger av seierne i Kalmarkrigen skulle overstrykes med farve. Dette ble imidlertid ikke utført. Etter den mis-
lykkede beleiringen av København lot Karl Gustav sin harme gå ut over Frederiksborg og ødela eller tok med seg store 
verdier, blant annet alle figurene på Neptun- og Løvebrønnen, som senere ble funnet igjen på Drottningholm slott. Sett i 
lys av brannen i 1859 må det imidlertid betraktes som heldig at en del av Frederiksborg slotts inventar kom til Sverige. 

Brannen i audienshuset
9. desember 1665 brøt det ut brann i Audienshuset og lønngangen, som nettopp var blitt satt i stand igjen etter krigen 
med Sverige. Begge bygningene ble ødelagt; men resten av hovedbygningen ble skånet. Først under Christian V ble 
skaden reparert. Denne kongen utstyrte conseilssalen, som audienssalen ble kalt, som et minnesmerke om seirene i den 
skånske krigen. Salen ble smykket ut i nederlandsk barokk etter planer av generalbyggmester og hoffmaler Lambert van 
Haven. Kongen fikk i tillegg foretatt en del endringer i slottets indre, især med hensyn til værelsenes utsmykking. Han 
fikk også satt opp en ny Neptunbrønn. Også denne var prydet med figurer, blant annet en Venus og en Neptun. 

Slottet på 1700-tallet
Også Frederik IV foretok endringer på slottet og innredet blant annet et speilgalleri. I 1716 hadde Frederiksborg besøk 
av Peter den store, som med sin kårde moret seg med å bore hull i et mosaikkbord i bedestolen. Men enda mere radikalt 
gikk man til verks i Christian VIs tid. 

Slottets ytre gjennomgikk en omfattende restaurering og det indre ble også gjenstand for endringer. Ringridningsporten 
ble i 1736 bygget om av hoffbilledhugger Didrick Gercken som også skapte en helt ny inngangsportal til slottet. På den 
høyeste terrassen i slottshaven fikk Christian VI i 1745 oppført det kinesiske hus. Huset tjente senere hans gemalinne 
Sophie Magdalene som enkesete om sommeren, men ble revet i 1769. Huset var tegnet av Nicolai Eigtved i rokokko og er 
– som resten av slottet – gjengitt i Laurids de Thurahs Den Danske Vitruvius. 

Fredensborg slott og Hirschholm slott brakte imidlertid Frederiksborg av mote. Etter Frederik IVs tid ble det benyttet 
som kroningsslott og alle arve-enevoldskongene er kronet på Frederiksborg med unntak av Christian VII. Frederik V ble 
viet til sin andre dronning, Juliane Marie, her 8. juli 1752. 

Det var kun ubetydelige forandringer og istandsettelser som ble foretatt i det neste århundre; slottet ble sjeldent bebodd 
av kongene, kun i jakttiden kunne det være liv på slottet; især var det Christian VII, som både som prins og konge samlet 
muntre jaktselskaper på Frederiksborg. I 1778–83 ble slottet omfattende reparert av hoffbyggmester C.F. Harsdorff. 

I Frederik VIs tid ble det innredet lokaler til en stor samling av historiske malerier, særlig portretter. Greve og diplomat 
Marcus Gerhard Rosencrones enke Agnete Marie Hielmstierne skjenket i 1811 den store rosencroneske samling av 159 
danske portretter av kjente danske personer til Frederik VI og samlingen kom til Frederiksborg slott, hvor en stor del av 
kongefamiliens portretter allerede var innsamlet. Samlingen var åpen for offentligheten. 



Påvirket av den nasjonale regjeringen i 1848 og de følgende år valgte Frederik VII slottet til sin residens, især om vinte-
ren og våren. Han giftet seg også i slottskirken 7. august 1850 med grevinne Danner. 

Slottsbrannen
Under kongens og grevinnens opphold på slottet vinteren 1859 brøt det ut heftig ild 17. desember kl. 3½ om morgenen 
og i løpet av noen timer ble det gamle slottets hovedbygning lagt i aske. Brannen oppsto i et rom som var under ombyg-
ging til bruk for kongens samling av oldtidsfunn. 

Audienshuset og lønngangen, broen og terrassen var uskadet og samtlige ytter- og tårnmurer sto igjen; av marmorgal-
leriet langs kongefløyen var endepartiene og den nederste delen noenlunde bevart og av kirkefløyen var nederste etasje, 
lavkirken med det gamle innlagte stolverket, det sølvprydede alteret og prekestolen samt kirkedøren bevart. Derimot var 
orgelet og Christian IVs bedekammer brent ned og loftet i kirken var tildels ødelagt. 

Av det ødelagte inventaret kan nevnes Karel van Manders tapeter samt en mengde malerier fra den historiske portrett-
samlingen. 
Tre håndverkere omkom under brannen da et hvelv i slottskirken styrtet ned over dem og knuste orgelet. En minnetavle 
over dem ble satt opp opsat i kirken. 

Gjenreisingen
Det viste seg at de gamle murene fremdeles kunne benyttes og en del av de verdifulle gjenstandene var blitt reddet. Det 
ble derfor snart snakk om å gjenoppføre slottet. Det ble arrangert en innsamlingsaksjon i tillegg til tilskudd fra konge-
huset og bevillinger fra Riksdagen som gjorde det mulig å begynne arbeidet. Oppdraget ble gitt til arkitekt Ferdinand 
Meldahl. 

Først ble kirken gjenoppført og innvielsen av denne fant sted 28. august 1864. Så kom slottets tre fløyer under tak og 
allerede på kongens 53 års fødselsdag den 6. oktober 1861 kunne det avholdes kranselag. I 1875 sto Frederiksborgs ytre i 
sin gamle skikkelse.
 
Murermester på oppgaven var Christian Peder Wienberg, mens Johan Vilhelm Unmack var tømrermester. Rundt 150 
arbeidere var daglig sysselsatt med gjenoppføringen av slottet. 
Utsmykkingen av det indre tok lenger tid, men ble gjort mulig ved at mange gullalderkunstnere i årene før brannen had-
de utført en lang rekke gjengivelser fra slottets indre. Især arkitekturmaleren Heinrich Hansens bilder viste seg verdifulle.
 
Slottet ble fredet i 1918, fredningen omfatter 12 bygninger. 

STORE DYREHAVE
Store Dyrehave er et skogområde syd for Hillerød i Nordsjælland. Store Dyrehave ble innhegnet av Christian IV i 1628 i 
forbindelse med oppføringen av Frederiksborg slott. Årsaken var at han ville holde hjortebestanden inne. 
I 1670–1680 anla Christian V de karakteristiske stjerneformene med det formål å drive parforsejakt. 

Dyrehaven fikk også en rolle som stutteri helt frem til 1871, og en del av de hestene som ble flyttet til Frederiksborg, var 
opprinnelsen til den røde Frederiksborghesten. 
Store Dyrehave er en del av parforsejaktlandskapet på Nord-Sjælland som ble oppført på UNESCOs liste over verdensar-
ven i 2015. 

ESRUM SJØ
Esrumsjøen er Danmarks nest største innsjø og den med mest vann. Her kan du bade, gå tur, se på fugler, fiske og seile i 
kajakk, kano, SUP og båt, og blir du sulten er det både ishus og en nydelig restaurant med den vakreste utsikten. 

Esrum Sø ligger med Fredensborg by og Fredensborg slott på den ene siden og med Gribskov på den andre. Esrum klos-
ter ligger i nord og Nødebo i sør. 

Fiske på Esrum Sø er tillatt. Men vær obs på at det kreves fiskekort før du står med fiskestanga og kaster ut snøret. Du 
kan fange et bredt spekter av fisk i innsjøen: innsjøørret, brasme, gjedde, sei, abbor, kummel, ål, suter og suter - hvis du 
er heldig. I 1996 ble dansk rekord for innsjøørret slått i Esrum Sø med en fisk på 8,25 kg! 

Det er et rikt fugleliv i Esrum Sø som du kan observere. Du kan f.eks. gjøre fra to fugletittende tårn i den sørlige delen av 
innsjøen. Hvinanden var tidligere sjelden, men er nå nærmest blitt et landemerke for Esrum Sø. Du kan også se mange 
svaner på innsjøen. Merk at deler av innsjøen er vernet. Verneområdet er markert med gule bøyer. 

Du kan ta med egen kajakk, kano, båt eller SUP-brett ute på Esrum Sø. 

TURISTGUIDE - SIDE 23



TURISTGUIDE - SIDE 24

Det antas at det er en enorm isblokk fra istiden som har smeltet og skapt innsjøen. Innsjøen er ca. 9 km lang og har et 
overflateareal på 17,3 km². Det dypeste stedet måler 22,3 m, og gjennomsnittsdybden er 13,5 m. Dette gir en vannmeng-
de på 233 millioner. m³ – den største i Danmark. 

Esrum Sø er en del av nasjonalparken Kongernes Nordsjælland på grunn av det rike dyrelivet og varierte naturen. 

RUDOLPH TEGNERS MUSEUM & STATUEPARK
Rudolph Tegner-museet ligger midt i et beskyttet område like sør for Dronningmølle på Sjællands nordkyst, omtrent 50 
km nord for København, Danmark. Museet er dedikert til kunsten til billedhuggeren Rudolph Tegner (1873–1950). Museet 
viser rundt 250 av Tegners skulpturer samt modeller i gips, leire, bronse og marmor. Det omkringliggende terrenget har 
14 av hans statuer.  

Rudolph Tegner skaffet seg den sentrale delen av området i 1916. Han monterte først gruppeskulpturen Kong Oidipus og 
Antigone og fulgte senere, i 1924, gruppeskulpturen The Enigma of Lone og deretter flere andre. Museumsbygningen ble 
bygget etter Tegners eget design med bistand fra arkitekt Mogens Lassen (1901-1987). Byggingen startet i 1937 og den 
ble innviet i 1938. En renovering ble fullført i 2003. 

Arkitektur 
Museet er bygget i betong til en uvanlig bunkerlignende modernistisk design. Bygget trengte store dimensjoner for å 
omfavne Tegners verk, hvorav mange er av svært store proporsjoner. Kjernen i museet er et stort åttekantet galleri med 
11 meter høye tak. Den opprinnelige intensjonen var å bygge lavere gallerier på alle sidene, men av økonomiske årsa-
ker ble bare to av disse galleriene bygget, og tre av åtte av kjernesidene ble stående ubundet. Museet er bygget uten 
bildevinduer for å unngå å distrahere besøkende med utsikt over de naturskjønne omgivelsene. Bortsett fra et lite vindu i 
gavlen kommer alt naturlig lys fra takvinduer. Betong som materiale ble valgt av brannsikkerhetshensyn. 
Forskjellen i skala mellom inngangspartiet og hovedgalleriet er designet for å skape en overveldende opplevelse for de 
som kommer inn i museet og for å forsterke dets karakter av et skattkammer. Fasaden viser til antikk arkitektur. 

Skulpturpark 
Rudolph Tegners museum og statuepark drives og eies av et privat stipend grunnlagt av Rudolph og Elna Tegner. Områ-
det som Tegner senere avstod til den danske staten dekket opprinnelig rundt 17 hektar land i kjernen av et område kjent 
som Rusland, det danske navnet på Russland. Den består av bølgende lynghei med spredte trær og einervegetasjon.

 
HORNBÆK/HORNBÆK STRAND
Hornbæk er en nordsjællandsk fiskerby i Helsingør kommune, med 3 644 innbyggere (2021).  Byen er kjent for sine som-
merhusområder og den store brede sandstranden, som om sommeren tiltrekker tusenvis av badegjester. 

I sentrum av byens eldre del, den tradisjonelle fiskerlandsbyen, ligger Hornbæk kirke. Byen er kjent for det tidligere ba-
dehotellet Hotel Trouville, som brant ned i 1966 og som i dag er ferieleiligheter. På Hornbæk bibliotek finnes en turistin-
formasjon. Hornbæk har togforbindelse til Helsingør og Gilleleje med Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen. 

Esrum Klosters Brevbok fra 1497. Det omtales der som avgiftspliktig samlet bebyggelse under klosteret. Et større fiskeri 
nevnes som skattbart til en tønne fisk, mens de mindre fiskeriene må skatte en halv tønne fisk. Det var lite landbruk i 
området, men Øresund var rikt på sild. 

Hornbæk kirke ble innviet i 1737. To tidligere kirker måtte oppgis på grunn av sandflukt. Kirken er bygd mellom de gamle 
fiskerhusene, i den eldre del av byen. Den inneholder viktige severdigheter, blant annet en døpefont med løvefigurer og 
fire kirkeskip fra Englandskrigene. 

Hornbæk har gjennom de siste hundre årene utviklet seg fra en fiskerby til en ferieby. Byen ligger i le av Hornbæk plan-
tage, en skog som skjøttes som friområde og park, mot øst og vest. Skogvokterboligen finnes ved innkjøringen til byen 
vis-à-vis kirkegården.
 
I 1870 ble Hornbæk oppdaget av mange kunstnere, som skildret livet i Hornbæk gjennom sin kunst. Malere som Kristian 
Zahrtmann, P.S. Krøyer, Carl Locher og Holger Drachmann bodde i eller malte motiver fra byen. 
Keramiker og bildekunstner Astrid Tjalk vokste opp i Hornbæk, og hadde verksted i byen fra 1960 til hun trappet ned 
virksomheten på ’80-tallet. 
Hornbæk er hjemsted for Ilse Jacobsen Hornbæk, som begynte å selge gummistøvler i byen ca. år 2000. Virksomheten 
omfatter i dag moteklær, blomster og spa. 

Hornbæk strand er en stor og trivelig strand som det er gratis å komme inn på. Det er ingen stoler eller parasoller å leie, 
så du må ta din egen selv om du kan leie ...
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HELSINGØR
Helsingør er senter for Helsingør kommune. Byen har 
36 407 innbyggere (2014) av kommunens totale 61 000. 
Den ligger på Sjælland ved den smaleste delen av 
Øresund. Havnen har bilferge til Helsingborg i Skåne. 
Helsingør utgjør sammen med København den danske 
del av Øresundsregionen. Helsingør er Harstads 
vennskapsby. 
På engelsk kalles byen av og til Elsinore, som i 
Shakespeares skuespill Hamlet. 

Helsingør er opprinnelig plassert på den ytterste spissen 
av Nordsjælland, på en liten stripe hevet landjord fra 
siste istid. 
Byen nevnes første gang i 1231 som en liten by ved 
Flynderborg. I 1426 får byen utvidede byrettigheter av 
Erik av Pommern, som samtidig flyttet bebyggelsen til 
området omkring Sankt Olai-kirken. Omkring samme tid innførtes Øresundstollen, hvilket betød en kraftig stigning i 
handelen i Helsingør. Tollen gikk direkte til kongen, men når skipene allikevel skulle legge til for å betale toll, kunne de li-
keså godt proviantere. Øresundstollen har hatt en avgjørende innflytelse på Helsingørs historie. Slottet Krogen ble anlagt 
som en direkte følge av den. På 1500-tallet gjennomgikk slottet om omfattende ombygging og ble samtidig omdøpt til 
Kronborg. 

Helsingør ble på den måten avhengig av skipsfarten på godt og ondt. I krigs- og ulykkestid kunne det umiddelbart mer-
kes i Helsingør, som for eksempel under pesten i 1710–1711 som drepte 1/3 av byens innbyggere. 
Til gjengjeld kom de utenlandske idéene raskt til Helsingør i kraft av den omfattende kontakten med utenlandske han-
dels- og sjøfolk som Øresundstollen gav. Påvirkningen kan idag blant annet ses på mange bygninger omkring i Helsin-
gør. 

Øresundstollens opphevelse i 1857 satte byen i dyp økonomisk krise, da skipene ikke lenger behøvde å ankre opp for å 
betale toll. Men allerede i 1882 begynte et nytt kapittel i Helsingørs historie, da Helsingør skibsværft og maskinbyggeri 
A/S åpnet. Dette ble startskuddet til industrialiseringen i Helsingør. 

I 1892 ble fergeforbindelsen til Helsingborg åpnet, og da Kystbanen åpnet i 1897, ble Helsingør til et trafikknutepunkt 
til resten av Skandinavia. I 1930-årene vokste Helsingørs befolkning betraktelig og byens areal ble tredoblet frem til 
1970-tallet. 

Helsingør har vært forskånet for store branner; derfor består en stor del av sentrum i dag av hus fra 1500-1800-tallet. 
Det er især de to store kirkebygningene som dominerer Helsingør. Byens domkirke, Sankt Olai-kirken er byens eldste 
bygning, de eldste delene av kirken stammer fra 1200-tallet, da den var på størrelse med en liten romansk landsbykirke. 
Kirken som den står i dag er imidlertid fra 1559. Kirken er bemerkelsesverdig på grunn av de mange innvendige utsmyk-
ningene, hvoriblant kalkmaleriene og prekestolen bør fremheves. 
Ved siden av domkirken finnes Karmelitterklosteret, som i dag står som det best bevarte klosteranlegg i hele Norden. 
Især imponerende er de nyrestaurerte kalkmaleriene og orgelet, som stort sett ser ut som det gjorde i 1660-årene, da 
den berømte organisten Diderich Buxtehude spilte på det. 

Helsingør er blant annet hjemsted for LO-skolen og Den Internationale Højskole. 

Helsingør Theater. Det gamle teatret er revet. Det ble gjenoppbygd i 1961 i Den Gamle By i Århus, hvor det i dag brukes 
til kulturelle begivenheter. 

Kronborg slott ligger ved Helsingør på det smaleste punktet av Øresund. Sundet er bare fire kilometer bredt her og det 
har derfor vært et strategisk viktig sted å ha et fort. Slottet har i århundrer vært et av de viktigste renessanseslottene i 
det nordlige Europa. Dette gjorde at slottet ble oppført på UNESCOs liste over verdensarven 30. november 2000. 

Erik av Pommern bygget på 1420-tallet fortet Krogen ved Helsingør. Det ble brukt til å kreve opp toll av alle skip som 
ønsket å seile til eller fra Østersjøen. Fortet var etter datidens målestokk stort, og bestod av et antall bygninger innenfor 
en beskyttelsesmur. Deler av dette fortet er synlig i det nåværende Kronborg slott. 

Frederik IIs slott
Fredrik II fikk middelalderfortet bygget om til et renessanseslott mellom 1574 og 1585 etter planer av den flamske arki-
tekten Hans van Paeschen. Byggingen kunne finne sted ved hjelp av en forhøyet Øresundstoll. Ved diverse makeskifter 
med adelen ble krongodset samlet. Slik ga det mer avkastning og kongen fikk et sammenhengende jaktterreng. 
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Slottet ble delvis oppført på rester av Krogen. van Paeschen røk uklar med kongen og forlot oppdraget etter noen år. 
Arbeidet ble overdratt til Anthonis van Obbergen, som står oppført som byggmester i regnskapene i perioden 30. juli 
1577–1585. Slottet fikk navnet Kronborg ved kongelig dekret i 1577 og fikk også funksjon som kongebolig. 

         Slottet fremsto i rød mursten med sandstensdekora 
         sjoner i grått frem til 1580. Da bestemte kongen seg for  
         at hele slottet skulle kles med sandsten. Det kan ha  
         vært flere grunner til det; blant annet bygningenes  
         utsatte beliggenhet eller fordi han ønsket at slottet  
         skulle skille seg ut fra adelens herregårder. 

         Slottskirken ble innviet i påsken 1582 og i 1585 må  
         byggverket anses som ferdigstilt. 
         Når det gjaldt utsmykking, hadde slottet forbilder i ned- 
         erlandsk arkitektur og kunst, men selve bygget hadde  
         fransk påvirkning. Anlegget hadde tre sammenstøtende 
fløyer; mot nord, vest og syd med en opprinnelig lav forbindelsesbygning mellom kongefløyen mot nord og kirkefløyen 
mot syd. Her var det fri utsikt mot sundet og kysten av Skåne.
 
Da kongen oppførte og smykket ut Kronborg var det ved hjelp av noen av de beste bygningsingeniørene, arkitektene og 
kunstnerne som fantes i samtidens Nord-Europa. Blant dem var billedhuggeren Johan Gregor van der Schardt som tidli-
gere hadde vært knyttet til kretsen rundt Palladio. Av andre kunstnere kan nevnes Melchior Lorck og Hans Knieper samt 
arkitekt Hans van Steenwinckel den eldre. 

Slottsgården ble i 1583 prydet med en fontene med skulpturer utført av Georg Labenwolf.  Gårdsplassen var også preget 
av det 62 meter høye kirketårnet. Utvendig hadde Kronborg Dronningetårnet i det nordøstlige hjørnet; dette ble senere 
benyttet som fyrtårn. I det nordvestlige hjørnet lå Kongens Tårn også kalt Grønne Tårn eller Drejertårnet og i det syd-
vestlige hjørnet det store firkantede tårnet. I det sydøstlige hjørnet; karnapptårnet Kakkelborg. 

Noe som særpreger Kronborg er kasemattene under vollene og bygningen. De som ligger under de to nordlige bastione-
ne og den mellomliggende kurtinen er delvis bygget i to etasjer og kunne romme en stor besetning. 
I den nordlige fløyen, kobbertekket som alle de andre, hadde kongefamilien sine værelser; kongen mot vest og dronnin-
gen mot øst. 

I Riddersalen fikk Frederik II hengt opp Kronborgtapetene; en serie gobeliner av høy kunstnerisk kvalitet. De fremstilte 
den danske kongerekken fra sagnkongene til den daværende kongen, Frederik II. Serien inneholdt opprinnelig 43 gobeli-
ner som var utført spesielt til Kronborg av nederlandske vevere. Kun 15 av disse er bevart; syv av dem henger på Kron-
borg og åtte på Nationalmuseet i København. I Riddersalen sto også Frederik IIs bordhimmel. 

Christian IVs slott
Frederik IIs sønn Christian IV oppholdt seg en del på slottet både som barn og etter at han ble konge. I 1590 hadde han et 
flere måneder langt besøk på slottet av Jacob av Skottland som hadde giftet seg med Christians søster Anna. Noe senere 
feiret han også sin eldre søster Elisabeths bryllup på Kronborg. 

I 1629 oppsto en brann som ødela mesteparten av slottet og dets inventar og kun slottskapellet slapp unna. Christian IV 
fikk gjenreist slottet, modernisert det og gitt det utsmykkinger i barokk. Allerede i 1637 var slottet i all hovedsak gjen-
reist under ledelse av kongens byggmester Hans van Steenwinckel den yngre. Innvendig ble dansesalen noe endret ved 
at høyden ble øket med noen meter og det opprinnelige taket ble erstattet av en serie malerier utført av nederlandske 
kunstnere med Gerard van Honthorst og Salomon Koninck som de viktigste av dem. 

Kronborg ble inntatt av svenske tropper under Carl Gustaf Wrangels ledelse i 1658. Blant krigsbyttet som svenskene 
tok med seg var en ornamentert fontene fra Frederik IIs tid og Frederik IIs tronhimmel. Etter dette ble forsvarsverkene 
styrket og i årene 1688–1690 ble det under ledelse av den sveitsiske befestningsarkitekten Domenico Pelli bygget en 
fremskutt forsvarslinje kalt Kronværket. Senere ble ytterligere forsvarsvoller føyet til slik at Kronborg ble ansett for å 
være det sterkeste fortet i Europa. 

Kronborg sluttet å fungere som kongebolig på denne tiden og fra 1739 til midten av 1800-tallet fungerte Kronborg som 
fengsel og kaserne. Dronning Caroline Mathilde satt i fangenskap her før hun ble sendt til Celle. 

Kronborg er kjent som stedet William Shakespeare brukte i skuespillet Hamlet. 
Slottet med omgivelser ble fredet i 1918, fredningen omfatter 12 bygninger. 
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Danmarks Tekniske Museum ble opprettet i 1911 av Haandværkerforeningen i København og Industriforeningen.  Opp-
rinnelig var museets samlinger plassert på Polyteknisk Læreanstalt i København. Senere ble det opprettet en avdeling i 
Hellerup. 

I 1966–1969 flyttet museet til Helsingør. I 1984–1995 hadde museet en avdeling i Aalborg. I dag er museet plassert i Hel-
singør Værfts tidligere støperi. Det har en samling fly, veteranbiler, dampmaskiner, sykler, computere, telefoner og meget 
mer teknikk på 8 000 m². 

Hvert år feirer museet Fars dag med en stor maskinfest. I feriene er der som regel særlige aktiviteter for barn. 
I årene etter 1911 overtok museet en rekke samlinger fra 1800-tallet. Museet fikk blant annet overta samlingen fra det 
nedlagte Dansk Industrimuseum. Senere har Danmarks Tekniske Museum overtatt en rekke nyere samlinger fra nedlagte 
spesialmuseer. 



  Onsdag 10. august - 2. etappe : Mollösund - Strömstad

TURISTGUIDE - SIDE 28



  Onsdag 10. august - 2. etappe : Mollösund - Strömstad

GENERELL INFO

Den andre etappen er årets svenske innslag i Tour of Scandinavia. I vakre Bohuslän fra Mollösund lengst ute på øya Orust 
går det nordover til grensebyen Strömstad. Man passerer flere av de vakre plassene langs vestkysten som er yndede 
feriesteder for både svensker, nordmenn og andre nasjoner.
Etappen har ikke de største stigningene, men den kan være utsatt for vind fra kysten på visse steder. Det er en rask av-
slutning uten runder i Strömstad der det meget vel kan bli en spurt om etappeseieren. Men også her finnes muligheter for 
et brudd å gå hele veien til mål.

Her er stedene som de passerer på 2. etappe:

ORUST
       Midt i Bohuslän, mellom broene Skåpesund og Nötesund, ligger 
       vestkystens største øy Orust som også er en kommune. Orust 
       og Bohuslän var en del av Danmark og Norge fram til freden i 
       Roskilde 1658.

       I vår skjærgård finner du velkjente steder som Mollösund, 
       Käringön, Gullholmen, Hermanö, Flatö og Malö. Landskapet skif
       ter fra skog og jordbruksbygd til fiskevær og bilfrie øyer. Orust 
       er historisk preget av båtbyggeri, jordbruk og fiske. I dag er 
       Orust populært for fritidshuseiere og besøkere. Om sommeren 
       blir befolkningen mer enn fordoblet og våre samfunn på vestsi
       den er svært populære feriesteder som blomstrer.

       Orust har i lang tid vært kjent for sine dyktige båtbyggere. Båt
       byggeriet har i flere århundre vært viktig for øya. Orust har blitt 
noe av sentrum for denne virksomheten i Bohuslän. Den eldste kjente opplysningen om båtbyggeri med tilknytning til 
Orust er fra 1253 da kong Håkon Håkonsson fikk sitt skip bygget på Rafnsholt.

I middelalderen var det egentlig byenes innbyggere som hadde retten til å bygge båter. På landsbygden forekom det 
likevel omfattende båtbyggeri. Det var fremst mindre båter for eget bruk som bygdes her, men det ble også til bestillings-
arbeid. Etter at Bohuslän ble svensk i 1658 økte skipsbyggingen ved fjordene innenfor Orust. En årsak til det var de mange 
skipene som ble ødelagt under de mange krigene. Her hadde man tilgang til både tre og båtbyggere.

På Orust har båtbyggingen ofte blitt kombinert med jordbruk. I de traktene som ble kjente for sine skipsverft var jord-
bruksmarken ofte begrenset og båtbyggingen ga et viktig tilskudd til økonomien. På 1500- og 1600-tallet oppstod et an-
tall fiskevær i det ytre kystbåndet. De som bodde på disse plassene brukte foruten fiske ofte å tjene på frakting av varer. 
Skuter og båter ble bestilt av båtbyggerne ved de indre fjordene.

MOLLÖSUND
Mollösund er et velkjent sommerparadis på den sydvestlige spissen 
av Orust. Det er et populært og velbesøkt sted på sommeren med 
gjestehavn, badeplasser, restauranter og boliger. Det er også et 
museum der du kan se hvordan fiskebefolkningen levde tidligere.

Mollösund er også et av landets eldste fiskevær med aner tilbake til 
1500-tallet. Orust var da en del av Danmark-Norge, og Mollösund 
var knutepunkt for det lukrative sildefisket. Silden kom i store stimer 
nær kysten under noen perioder fra 1500-tallet til begynnelsen av 
1900-tallet og skapte et skikkelig økonomisk oppsving for 
samfunnene. Under disse periodene kom fiskere fra hele landet hit 
for å fange og tilberede den omtalte silden.

Et samfunn vokste fram under 1500-tallet og en kirke ble bygd. Når silden forsvant noen decennier senere fulgte fat-
tigdom og de fiskere som ble igjen i Mollösund ble tvunget til å livnære seg blant annet med å avle dyr på den lille øya 
Mollön.
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På 1750-tallet kom silden tilbake. Befolkningen økte til 430 personer. Det ble åpnet mange kroer der folk spanderte pen-
gene sine. Store mengder tran ble kokt i trankokeriene. Tran er en olje som blir laget av sild og ble tidligere blant annet 
brukt til belysning. Etter hvert skaffet man seg bedre fiskebåter for havfisket og man dro opp torsk, makrell og lange. 
Langen ble saltet og tørket hengt opp på trestillinger. Deretter ble den lutefisk på julebordene.

På 1700-tallet var husene i Mollösund røde eller umalte og det var en sjøbod til de fleste av husene. Ved hovedgaten nede 
ved havnen, som ble kalt Gatan ettersom det bare finns en, kan du promenere og se på de vakre skipper- og fiskebostede-
ne fra denne tiden. På begynnelsen av 1900-tallet hadde Mollösund som mest 1.000 innbyggere, noe som gjorde det til et 
av Sveriges største fiskevær.

HÄLLEVIKSSTRAND
Hälleviksstrand er også et fiskevær på Orusts vestside. Det som kjennetegner 
disse fiskeværene er at husgavlene vender ut mot havet. Man ville ha god 
utsikt over hav og himmel for å kunne se forandringene i vær og vind. Grunnen 
til at man valgte å bosette seg på klippene var at man ville spare den jorda som 
fants til jordbruk. I Hällevikstrand finnes 
et museum for den som vil se hvordan folket levde her på 1800-tallet. Her 
finnes det et vakkert kapell og Hotell Strana som byr på boende, restaurant, 
padling, gjestehavn, pizzeria og bra muligheter for å slappe av på stranden.

For flere hundre år siden dro fiskere opp båtene sine og bygde boder ved 
stranden i Lerkilen. På 1700-tallets sildeperiode vokste bebyggelsen og silde-
salteriene opp. Bønder fra innlandet på Orust kom hit for å selge korn og kjøre fisk. Sammen med fisket drev man også 
med eksport av havre som både handels- og fraktvirksomhet med båter. Ved 1800-tallets slutt startet badehusvirksom-
heten, da med varmbadehus, hotell og pensjonat som ble bygd. På begynnelsen av 1900-tallet blomstret samfunnet her. 
Man bygget pompøse boliger med glassverandaer og vakre snekkerdetaljer.

I 1905 ble store deler av samfunnet ødelagt av en stor brann. Det eldste huset i Hälleviksstrand er et lite bolighus som 
fortsatt står der ovenfor butikken. På midten av 1900-tallet bygget man en hermetikkfabrikk og startet et steinbrudd. 
Ved vannet ligger den eldste typen falurøde og gule sjøboder med små bolighus plassert på høyden ovenfor.

MÅSEKÄR, KÄRINGÖN, HERMANÖ och GULLHOLMEN
Som et perlekjede utenfor Orust rader disse øyene seg opp.

      Måseskär er en øy med fyrtårn seks kilometer vest for Orust, straks 
      sydvest for den bebodde Käringön. I 1829 ble det bygget et sjømerke på 
      øya. I 1865 kom øyas første fyr, et Heidenstamfyr malt i hvitt og rødt. 
      Fyret ble elektrisk i 1950 etter å ha blitt drevet på fotogen tidligere. I 
      1978 ble det gamle fyret slukket og erstattet av et lite, hvitt plastfyr ved 
      siden av. Fyrplassen er nå et statlig bygningsminnne og det gamle fyret 
      blir for tiden renovert.

      Til Käringön, som altså ikke staves Kärringön, reiser du med ferge fra 
      Tuvesvik på vestsiden av Orust. Navnet kommer fra et sjømerke som 
      kalles Käring. 180 av øyas 200 hus er bygd før år 1920. De fleste husene 
er i dag fritidsboliger. På Käringön finnes det ingen gatenavn. Hvert hus har i stedet et nummer og nummeret fungerte 
tidligere som adresse.

Allerede på 1500-tallet kom de første fiskerne til øya. Under de store sildeperiodene på 1700- og 1800-tallet fisket de 
dessuten torsk og lange. All fisk ble saltet og tørket av fiskerne på øya. Live som fisker var svært hardt og mennene var 
ofte borte i flere uker i strekk. Da silden avtok på 1800-tallet forlot mange familier øya, men av de som ble igjen vokste 
dagens fiskebefolkning fram. Og da badegjestene begynte å komme ut til Käringön ble det på 1800-tallet også åpnet et 
pensjonat og et gjestgiveri.

Käringön var lenge en såkalt kronoholme, hvilket betydde at marken ble eid av staten (kronan). I 2002 tok kommunen 
over den resterende marken mellom husene. Husene er bygget veldig tett. En fin vandringstur er å gå fra brygga opp til 
Lotsutkiken. Langs veien finnes små uthus og hager i samme stand som på 1800-tallet. En fiskestue er innredet til muse-
um. En hvalkjeve som ble tatt med til øya av en sommergjest står i havnen.

Foto: Anneli Fredrikson 
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Käringön er i dag en veldig populær sommerdestinasjon med flere restauranter, overnattingsplasser, shopping, tennis, 
badstuer, minigolf og badeplasser. Karingo heter en østersbar av høy klasse der man kan drikke champagne, spise østers 
direkte fra havet og bade i jacuzzi på brygga. Det er åpent hele året uten i juli da østersen ikke finnes.

Gullholmen er et av vestkystens eldre fiskevær. Lokalsamfunnet Gullholmen er ikke bare øya med samme navn men strek-
ker seg inn på Härmanö. Härmanö bestod egentlig av to øyer, Stora og Lilla Härmanö som nå henger sammen. Under de 
store sildeperiodene på 1700- og 1800-tallet vokste samfunnet og hermetikkfabrikken, salteri og seilmaker kom også til. 

Man begynte å bruke kuttere for fiske og frakt, noe som skapte både arbeidsplasser og gjorde Gullholmen til et skipper- 
og fiskesamfunn. Etter den første verdenskrigen avtok fisket på grunn av dårligere lønnsomhet. Menneskene søkte seg 
bort fra øyene. Mange hus ble solgt til sommergjester. Både skolen og konservfabrikken ble lagt ned. Mange av de eldre 
husene ble bevart og man kan lett se forskjellen på de små, enkle fiskehyttene og de store, pompøse sjøkapteinshusene 
som er dekorert med utskjæringer i tre.

     På øya Gullholmen står husene tett sammen, noe som beror på at Gullholmen 
     fram til 1999 var en såkalt kronoholme. Det innebar at jorda ble eid av kronan 
     (staten) og var fri til å bygge på. Man fant plass  hvor som helst der man ville 
     bygge, og om ingen hadde protestert i løpet av noen ukers tid så var det bare å 
     sette i gang. Gullholmen regnes i dag som Sveriges mest tettbebygde øy. På øyas 
     nordre del er husene bygd nesten nede i vannet. Her ligger Stenstugan som er et 
     av de eldste husene på øya. Det er i dag museum. Skepparhuset fra 1800-tallet 
     er verdt et besøk. Rommene og inventariet står fortsatt i samme skikk som den 
     gang, og huset med tilhørende sjøboder har blitt sjøfarts- og fiskemuseum.

På Härmanö, som sitter sammen med Gullholmen via en bro, er bare bebygget på den østre siden. Resten av øya er et av 
Bohuläns største naturreservater, men en frodig dag og karg vestside. I nord ligger Ulkhåleberget. Fjellet er delt i kløfter 
og er fylt av ganger og grotter. Her har du vakker utsikt i syd mot Käringön. I øst ser du Ellös og fergeleiet ved Tuvesvik. 
Fortsetter du enda lengre sydover overgår veien til en sti som leder ned til Skållehus. Der finnes det boplassruiner fra 
1500-tallet. Videre leder stien til ”Härmanö huvud” med badeplass og utsiktsplass. Langs veien finner du Grindebacken 
strandcafé, et nyåpnet sted som også tilbyr jeans, innredning og tatoveringer!

ELLÖS
Ellös er et samfunn med industritradisjoner som båtbyggeri og
fiskeforedling og har rundt 1800 innbyggere. Ellös er det største
industristedet på Orust. Her ligger Hallberg-Rassys Båtvarv
(verft) som er et av kommunens største firmaer. 
I slutten av august hvert år arrangerer man her Skandinavias 
største båtmesse for seilbåter – Orust Sailboat Show med 
Öppet Varv (åpent verft) på Hallberg Rassys Båtvarv. 
Båtelskere fra hele verden lokkes til Orust og den flytende 
båtmessa som er av de største arrangementene i regionen med 
med rundt 20.000 besøkere. Orust Sailboat Show med Öppet 
Varv er den eneste messa i verden der du også kan se båter i 
pågående produksjon.

Under sildeperiodene ble det bygget to salterier og trankokeri,
og Ellös samfunn begynte å vokse fram. Mange av de gamle 
husene finnes fortsatt ute på odden og ved havnen. Da silden forsvant fra vestkysten livnærte folk seg på jordbruk, annet 
fiske samt på tre- og hermetikkindustri. På 1900-tallet fikk Ellös badehotell og fikk også buss- og dampbåtforbindelser.

MALÖ och FLATÖ
Via vei 160 som ringler forbi Ellös og Morlanda tar veien slutt ved Malö strömmar. 
Her er det fergetrafikken som leder videre til Malö, ei lita øy på 122 hektar. Ei øy 
som er grønn og frodig, også rikskjent takket være Evert Taubes vise Maj på Malö. 
Her bodde Evert Taube under flere perioder og skrev flere av sine kjente viser.

Evert Taube har en plass i Orusts historie. Dette blir bemerket på mange vis. Blant 
annet deler Orusts Sparbank og Orust kommune siden 2011 hvert år ut Orusts 
Stora Evert Taubepris til en lyriker som skriver i Evert Taubes ånd.

Foto: Videomakers

Foto: Videomakers

Foto: Videomakers
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Her har det vært bønder og fiskere siden 1700-tallet og flere hus fra denne tiden er bevart og øya hadde på 1800-tallet en 
livaktig rederivirksomhet. Siden 1957 er Malö bundet sammen med den større naboøya Flatön via en bro. Flatön er på sin 
side bundet sammen med Dragsmark i nord.

MORLANDA
     Orust Golfklubb ved Morlanda säteri bruker alltid å havne høyt når man skal utse 
     vakkert beliggende golfbaner. Morlanda kirke med sine eldste deler fra 1400-tal
     let. Kirken ble ikke revet når kirke-Sverige gjennomgikk en moderniseringsbølge. 
     Her finnes også et unikt kirkeorgel som for noen år siden ble renovert av verdens 
     beste eksperter på området.     

     Morlanda säteri er Bohusläns eldste og best bevarte herregårdsbygning fra 
     1600-tallet. Hovedbygget ble oppført 1675 under Knut Bildts tid. 
     Byggestilen er moderne, såkalt klassisk karolinsk med høyt valmet tak. 
     Huset har blitt restaurert flere ganger og modernisert under 1900-tallet, men det 
     opprinnelige utseendet er veldig godt bevart. Taksteinen er hollandsk glasert og 
til stor del fortsatt i original fra 1600-tallet. Adelsmannen Knut Bildt på Morlanda säteri og hans sogneprest Lars Dahl 
hadde åpent gått over til nordmennene under Gyldenløve-striden. De rømte til Norge i 1679. I fredstraktaten med 
Danmark ble godset ført tilbake til slekten Bildt. Knut Bildts sønn Daniel ble den som tok over säteriet. Presten kom ikke 
tilbake, han ble prest i Fredrikstad.

KUNGSVIKEN
     Kungsviken ligger på nordvestre Orust, midt i et gammelt kulturområde.   
     Kungsviken har en veldig gammel båtbyggertradisjon. Ifølge historien skal Olav  
     Tryggvasons vikingskip Ormen Lange ha blitt bygget her på 900-tallet, men i  
     dag mener forskerne at det bare er en oppdiktet historie.

     Rundt Kungsviken finnes levninger fra steinalderen, noe som tyder på bosetting  
     allerede veldig tidlig. Her har det alltid vært mye eik og furu, noe som var en  
     forutsetning for båtbygging.  
     På 1800-tallet gikk man mer og mer over fra jordbruk til å bygge båter.  
     Antallet fiskebåter som ble bygget ble fordoblet under denne tidsperioden. På
     1890-tallet ble dampbåter og engelske kuttere vanligere og dermed opphørte i 
     stort sett byggingen av store fartøy. I stedet ble det bygget fritidsbåter og vise-
dikteren Evert Taube var her og reparerte sin kosterbåt Monsunen.

HENÅN
På Orusts nordre del ligger Henån som er kommunesentrum med
handelstorg, kulturhus, legesentral, vinmonopol, hotell og
ungdomsherberge. Når riksvei 160 ble lagt gjennom Henån i
begynnelsen av 1960-tallet økte stedets utviklingsmuligheter 
kraftig. Samtidig pågikk sammenslåingen av de mindre 
kommunene og Henån vant drakampen om hvor den kommunale 
forvaltningen skulle ligge da Orust ble en kommune.

Tettstedet Henån begynte å vokse fram år 1850. Da startet 
forretningsmannen Johan Fredrik Andersson en butikk og senere 
også bad, butikk, gjestgiveri og poststasjon. Den gamle gården 
Henån lå opp på bakketoppen, like ved skolen. Den hadde aner 
fra middelalderen og tilhørt i hvert fall fra 1519 Morlanda säteri 
(herregård). Ved skiftet 1823 ble stedet splittet, og det var da som
man begynte å bygge på utmarken ved elva.

Henån var den første badeplassen på Orust. Badegjestene bodde hjemme hos lokalbefolkningen. Etter en tid bygget man 
hotell, pensjonat og vertshus. Dampbåtforbindelsen gjorde at folk fikk det letter å ta seg til andre plasser og dermed star-
tet også fritidsreisene. Henåns historie viser at det var mange handelsboder og sammen med badegjestvirksomheten økte 
dette omsetningen og stedet vokste. Den første industrien, en steinkvern, kom på plass i 1926, fulgt av sagbruk og flere 
småbåtsindustrier.

Foto: Videomakers
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SLUSSEN
Her finnes Slussens Pensionat som er et velkjent musikkhotell som gjestes av mange store artister. Slussens Pensionat 
har sine røtter tilbake til en sildehermetikkfabrikk som i 1926 ble bygget ved stranden. Firmaet gikk i konkurs på begyn
nelsen av 1930-tallet. Alfrida Berg kjøpte huset i 1938 og omvandlet det til et badepensjonat som hun drev til 1965.

BROA VED VINDÖN
Vindön er en halvøy på den nordligste delen av Orust. Også 
Vindön har en lang og aktiv båtbyggertradisjon. Her har man 
bygget mange kjente fritidsbåter. Nötesunds Varv (verft) bygget 
Vindö seilbåter allerede i 1928 og rakk å levere nærmere 3.000 
båter før de stengte. Da det gikk som best for verftet bygget de 
ca. 250 Vindöbåter i året.

Området Vindön var egentlig ei øy, men det har i lang tid nå vært 
landfast med Orust via et smalt nes i syd. I nord skilles den fra 
fastlandet av Nötesund. Mellom Vindön og Sundsandvik på fast-
landet var det tidligere fergeforbindelse, men den ble i 1966 
erstattet av Notesundsbroa og Orust fikk fastlandsforbindelse 
også nordover.

(Her finner du link til ytterligere flere flotte bilder fra Orust-området + link1 og link2 til YouTube-videoer også.)

MUNKEDAL
Munkedal er et tettsted i Västra Götalands län. Det er Munkedal kommunes administrasjonssenter. I 2010 hadde tettste-
det 3 718 innbyggere. Munkedal ligger ved Örekilsälven nær utløpet innerst i fjorden Gullmarn, som er Sveriges lengste 
fjord. 

Munkedal er et stasjonssted og har papirfabrikk (Arctic Paper) samt varehandel og Systembolag (Vinmonopol). Tettstedet 
har ellers en del pendling til Uddevalla som ligger to mil lengre sør. Munkedal har to kirker, hovedkirken Foss kyrka og den

mindre sentrale Håby kyrka, førstnevnte er en middelalderkirke med antatt norsk kongegrav (Kong Øystein). I øst mot 
fjorden ligger lystslottet Torreby reist i 1881, med golfbane og hytteområder. Sør for dette finner vi Gårdvik med Munke-
dals Hamn (havnen) og landbruksområder vest for E6. 
 

BOHUSLÄN
Bohuslän (norsk: Båhuslen; dansk: Bohuslen) er Sveriges vestligste landskap, beliggende ved Skagerrak, med Uddevalla 
som største by. 
Bohuslän grenser i øst til Dalsland og Västergötland, i syd til Västergötland, i vest til Skagerrak og i nord til Viken fylke i 
Norge. Det er kjent for sitt fiske, salte bad og svaberg. Bohuslän har 20 000 registrerte fornminner. Bohuslän er oppkalt 
etter den norske middelalderborgen Båhus festning, som har fått navnet sitt etter holmen den er bygget på, Bàgaholmr 
(nåværende Fästningsholmen). 

Fra omkring 1050 til 1658 tilhørte Båhuslen Norge, hvor det var et slottslen og en del av Oslo bispedømme. Båhuslen ble 
avstått til Sverige etter freden i Roskilde i 1658 og til tross for flere forsøk aldri senere gjenerobret. 

Navnet Baahus og Baahuslen (Baahuus Lehn) begynte å brukes fra 1400-tallet for den søndre delen av landskapet Elve-
syssel, men med tiden omfattet det også den nordre delen (Viken). 
Fra 1400-tallet fikk lenet navn etter Båhus festning, et borganlegg reist som en grensefestning mot Sverige i Göta älv 
påbegynt under Håkon V Magnusson i 1308. Opprinnelig var navnet på norrønt Bágahús etter Bágaholmen (nå Fest-
ningsholmen) som den ligger på. Navnet på lenet og festningen har vært skrevet på mange måter gjennom historien, bl.a 
Baahu(u)s og Baahus Lehn. 

Båhuslen omtales indirekte som dansk landskap da Ottar fra Hålogaland i 880-årene seilte fra Skiringssal i Vestfold til 
Hedeby. I tre dager hadde Ottar og hans menn Danmark til venstre for seg, hvilket kan tyde på at store deler av Østfold 
og Båhuslen på den tiden ble regnet som underlagt Danmarks konge. Ifølge Snorre gikk dette landskapet under navnet 
Alvheim. 

Foto: Videomakers
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Under senere konger som Magnus den gode og Harald Hardråde var Norge på 1000-tallet på offensiven overfor tilgren-
sende kongerikene og norsk riksterritorium ble utvidet sydover gjennom Båhuslen helt til Göta älv. Således hadde de nor-
ske og danske kongerikene inntil midten av 1200-tallet felles landegrense mellom Båhuslen i Norge og Halland i Danmark. 

Mellom disse landskapene fikk Svearike på midten av 1200-tallet ved Birger jarl, kontroll over et lite landområde omtalt 
som utlandet, (Askim, Vättle og Sävedal herreder), som gav en etterlengtet tilgang til Skagerrak. 

Båhuslen er et langstrakt og smalt landområde, ettersom det strekker seg ca. 160 km langs kysten fra Kvillebekken på øya 
Hisingen i utløpet av Göta älv i syd til Iddefjorden i nord, mens det på sitt bredeste var omkring 40 km. I nord skilte kom-
pakte skogsområder det norske kystlandet fra innlandsbygdene i Götaland i Sverige. Lenger syd utgjorde Göta älv, eller 
bare Elven, over en lang strekning riksgrensen mellom Norge og Sverige, og inntil våre dager brukes uttrykkene norske og 
svenske siden om elvebreddene. Unntatt fra dette var det norske området Skårdal som av strategiske grunner var etablert 
på østsiden av Göta älv overfor Båhus. Trafikken på Elven kunne dermed skattlegges fra festningen. Norges sørligste 
punkt i 1658 var øya Inn-Vinga som er noe syd for Skagen som er Danmarks nordligste odde, og 37.4 km syd for Lindesnes 
fyr. 

Således grenset de norske og danske kongerikene til hverandre gjennom Båhuslen og Halland ved Göta älvs søndre gren. 
Det var en naturlig grense som reduserte mulighetene til grensetvister mellom de to rikene. Båhuslen hadde lenge en 
fremtredende rolle i det norske kongeriket og Olav Kyrre bodde på kongsgården Haukbø, nå Håkeby, i Tanums herad i 
Båhuslen. Der døde han i 1093. Under hans sønnesønn, Sigurd Jorsalfares, styre var Båhuslens viktigste by i middelalderen, 
Konghelle, også Norges hovedstad. Konghelle blir første gang nevnt i skriftlige kilder ca. 1130. 

I borgerkrigstiden gjorde områdets nærhet til Svearike det svært utsatt for invasjoner og okkupasjon av styrker som 
hadde sine baser i Götaland. I 1134 møtte kong Magnus Sigurdsson kronkreveren Harald Gille i slaget ved Fyrileiv ved Gull-
marsfjorden, og i 1158 og -59 ble Konghelle angrepet av en annen kronkrever, Håkon Herdebrei. Den første befestningen 
ved Kongshelle, borgen Ragnhildsholm ble bygget på 1200-tallet på Håkon Håkonssons regjeringstid. Båhuslens neste 
by, Marstrand, nevnes første gangen i 1291. I tidlig norsk administrativ inndeling utgjorde de nordlige bygdene i Båhuslen 
Ranafylke, de sydlige Elfsysla, hvor både Kongshelle og Marstrand var anlagt. Landsdelen var fra 1200-tallet inndelt i 16 
skipreider, som i hovedsak tilsvarer dagens svenske herreder. 

En gang på midten av 1200-tallet lykkes Birger jarl å få kontroll over den nordligste delen av Halland, omtalt som utlan-
dene, (Askim, Vätte og Sävedal herad), samt Lundby og Tuve sogn på Hisingen. Dermed fikk svenskene en etterlengtet 
korridor mellom Götaland og Kattegat. Hisingen ble dermed delt i en norsk og svensk del, hvilket medførte at riksgrensen 
fikk en særpreget sving innom på øyen - en grense som lå fast inntil avståelsen i 1658. 
Nærmeste svenske by til munningen av Göta älv var den gang Lödöse, 4 mil nordøst for dagens Göteborg, (senere be-
nevnt som Gamla Lödöse). 

Viktigste by i middelalderen var Konghelle, som den ble kalt den gang og som fungerte som Norges hovedstad for en tid, 
som lå ved borgen Ragnhildsholm, som i begynnelsen av 1300-tallet ble erstattet av festningen Båhus.
 
Etter freden i Roskilde i 1658 måtte hele lenet med unntak av Enningdalen avstås til Sverige. Båhus med hele slottsarkivet
ble påtent og nedbrent ved evakueringen. Ved grensetraktaten av 1661, ble som den første del av den norske riksgrensen 
fastlagt detaljert gjennom en grenseoppgang fra Skagerrak til Kornsjø. Norsk jurisdiksjon ble imidlertid ikke avskaffet før i 
1680 (kirkeloven inkludert). Enningdalen ble værende norsk etter forhandlinger på grunn av tømmerfløtingen i Enningdal-
selva ned til Halden. 

Opprinnelig var det en del av fredstraktaten at både norsk (dvs. dansk på den tiden) språk og lov skulle tillempes. Denne 
ordningen var ikke uvanlig i det store svenske riket, jfr. Finland. Etter stadige forsøk på gjenerobring fra Norge utover 
1700-tallet, der særlig Jens Colstrup var sentral, ble imidlertid dette sett på som en trussel mot lojaliteten til Sverige og en 
radikal forsvensking av Båhuslen ble gjennomført, til dels med tvangsmidler. 

SOTENÄS
Sotenäs er en kommune i Bohuslän i Sverige, på en halvøy ved Skagerrakkysten, ca. 35 km vest for Uddevalla. Arealet er 
139 km2 med 9100 innbyggere (2021). Kommunen har et kupert landskap i innlandet, mens kysten har skjærgård. Skjær-
gården er vernet som naturreservat. I øst danner den lange og smale Åbyfjorden grense mot Lysekil kommune.
Tradisjonelle næringer er fiske og fiskeindustri, samt steinindustri basert på lokal bohusgranitt. Sommerturismen er blitt 
stadig viktigere for kommunen. Ved Åbyfjorden ligger dyreparken Nordens ark, som har spesialisert seg på bevaring av 
truede dyrearter.
Kommunesenteret er Kungshamn, som ligger 15 km nordvest for Lysekil. Kungshamn har fiskehavn med hermetikkindus-
tri. Fra Kungshamn fører bro over til den populære seilerhavnen og feriestedet Smögen. Hunnebostrand og Bovallstrand 
er andre godt besøkte sommerferiesteder.
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ANNERÖD-HÖGSÄMS NATURRESERVAT
Anneröd-Högsäms naturreservat er et stort sammenhengende løvskogområde. Eik dominerer på fjellsidene, bøk i dalgan-
gene. Bøkeskogen antas å være Sveriges nordligste, spontant oppkommet. Det finnes bøk som er plantet lenger nord.

HELLERISTNINGENE VED TORSBO
      Torsbo straks utenfor Kville er et yndet mål for alle historiein  
      teresserte. Her finnes omkring 900 helleristninger på flere   
      fjellknauser. Blant annet et av Sveriges lengste skip som er 4,5   
      meter langt.
      Torsbo er også et meget vakkert naturområde med flere hundre   
      år gamle eiketrær og flere gamle levninger av jordbruksvirksom  
      het. 
      I området finnes også et lite gravfelt som antagelig er fra tidlig   
      jernalder (500 f.Kr til 1050 e.Kr). Gravene har ennå ikke blitt   
      undersøkt, så ingen vet med sikkerhet hvor gamle de er. 
      Mange av helleristningene i Torsbo ble laget under den eldste delen av  
      bronsealderen, men det finnes også ristninger fra bronsealderens senere
del. Bronsealderen strekker seg over en lang periode – fra 1700 f.Kr til 500 f.Kr.
På en av helleristningene ser man en okse med kraftige horn. På et av hornene sitter et spiddet menneske. Ingen vet 
hvorfor menneskene hugget inn alle disse bildene på fjellet. Det tros dog ha vært klare regler for hva som fikk avbildes og 
ikke. Ofte brukte motiv er skip, fotsåler, vogner, sirkelfigurer av forskjellige slag og mennesker – ofte krigere eller guder. 
Men man ser ikke dagligdagse saker som for eksempel hus og barn.
Under bronsealderen stod havet omtrent 15 meter høyere enn i dag, og det var flere grader varmere. Antageligvis kunne 
man fra denne plassen se et glimt av havet i nordvest.
Torsby helleristningsområde ligger sydvest for Kville. Det er skilter fra veien mellom Kville og Hamburgsund. Gratis parke-
ring og ”dass” finnes, og stien til ristningene er ca. 700 meter lang. Terrenget er lett med en bred sti, klopper og broer.

FJÄLLBACKA
Fjällbacka er et tettsted i Tanum kommune i Västra Götalands 
län. I 2010 hadde tettstedet 859 innbyggere. 
Fjällbacka er hovedsakelig kjent som, og har en lang historie 
som, turistmål. Skuespilleren Ingrid Bergman bodde i Fjällbacka 
de gangene hun besøkte Sverige. Krimforfatteren Camilla 
Läckberg vokste opp i dette tettstedet og handlingen i mange 
av hennes bøker er lagt hit. 
Fjällbacka ligger ca. 15 mil fra Göteborg, 16,5 mil fra Oslo og 52 
mil fra Stockholm.

GREBBESTAD
Grebbestad ligger omtrent 70 kilometer nord for Uddevalla og 60 kilometer sør for Halden. En weekendtur til Grebbestad 
og de små landsbyene rundt er perfekt for alle som ønsker en avslappende ferie ved havet, med bading, båtturer blant 
vakre øyer og middager med fisk og sjømat.
Grebbestad blir først nevnt på 1600-tallet, men byen var bebodd lenge før det. Det legendariske Greby gravfelt har om-
trent 40 høye gravsteiner fra jernalderen og ca. 200 andre graver. Du kan se enda eldre spor etter bosettinger på Vitlycke 
museum i Tanum, som står på UNESCOs verdensarvliste. En kort spasertur fra museet finner du et av de mest populære 
historiske stedene med helleristninger fra bronsealderen, Vitlyckehällen, med omtrent 500 ulike forhistoriske kunstverk.
Mange svensker tilbringer weekendene i Grebbestad for å bade i havet, og byen har lenge vært kjent som et feriested. 
Bad på kjente Tanumstrand, Edviksbadet eller på stranden som ligger i sentrum av Grebbestad. De mer eventyrlystne 
besøkende kan padle kajakk eller dykke, og hvis du er heldig, kan du også få øye på seler.

Tjurpannans naturreservat er ikke ideelt for bading siden det er veldig mye vind her, men det er likevel verdt et besøk. 
Den utsatte beliggenheten til reservatet har gjort at det har blitt dannet bratte klippekanter og et nakent landskap, noe
som gjør det ideelt som et utsiktspunkt over skjærgården. Andre vakre steder er Otterön med sine skjellstrender og Valön, 
som ligger like vest for Fjällbacka

Visse tider på året våkner området rundt Grebbestad til liv. Gå ikke glipp av det årlige karnevalet i Grebbestad, eller Bador-
tens Dag, som har blitt arrangert hver juli siden 1922. Delta på den tradisjonelle svenske midtsommerfeiringen eller val-
borgsnatten i Falkeröd, eller reis hit for å lytte til levende musikk under trubadurkveldene. I slutten av september kommer 
hummeren, og dette er det perfekte tidspunktet for å bestille bord på en av de koselige restaurantene i byen, som i tillegg 
til hummer også serverer delikatesser som krabbe og østers.
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 I Grebbestad ligger også Nordens største sportsbutikk. Det er Sportshopen som nå finnes på mange steder i Sverige, men 
det var her i Grebbestad som dette industrieventyret startet og der man har drevet sportskjeden fra start.

TANUMSHEDE
Tanumshede er et tettsted i Västra Götalands län. Det er Tanum kommunes administrasjonssenter. I 2010 hadde tettstedet 
1 697 innbyggere. 
Tanumshede ligger midt mellom Oslo og Göteborg, cirka 55 kilometer nordvest for Uddevalla. 
Tanumshede er det naturlige utgangspunktet for å se helleristningene i det omkringliggende verdensarvsområdet. Frede-
de bygninger i Tanumshede er Tingshuset med stallen, Tanums Gestgiveri og Sockenmagasinet.
I Tanumshede finnes flere av kommunens største arbeidsgivere som produksjon av bildeler, vindusproduksjon, fotola-
boratorium og selvfølgelig kommunen selv. Tanumshede og Grebbestad har under 2000-tallet konkurrert om å være 
kommunens største tettsted. De siste årene har Grebbestad vært størst. Befolkningen i Tanumshede er straks under 1.700 
innbyggere.

Den gamle Kungsvägen mellom Norge og Kungahälla og videre til København passerer forbi Tanumshede. Gamle veier og 
boplasser ligger ofte på høyder eller høydedrag. Tanumshede og Kungsvägen ligger på den ås som ble til etter den siste 
istiden, den såkalte Berghemsmoränen. 

MJÖLKERÖDS GOLFKLUBB
Mjölkeröds Golfbane er en fantastisk 18-hulls park- og skogsbane vel plassert i den bohusländske naturen. Klubben ligger 
straks nord for Grebbestad og 5 minutter fra E6. Banen har utfordringer både for de med lavt og høyt handikapp med en 
spennende og veldig varierende karakter.
Mjökeröds Golfklubb ble dannet i 1989. Golfinteressen i Sverige var stor og drivkraften fantes hos både hel- og deltidsbo-
ende i området og hos grunneierne til Mjölkeröds Gård. I februar 1990 startet byggingen av banen som stod klar til spill
den 1.august 1991. Da golfinteressen økte sterkt både i Norge og Sverige så ble banen raskt populær for tilreisende green-
fee-spillere og klubben fikk flere medlemmer. I dag har klubben ca. 720 aktive medlemmer.

DAFTÖ
Daftö like syd for Strömstad er en skikkelig skatt på feriekartet. Ett eventyr omringet av strender, sjø og pirater rett i nær-
heten av den koselige kystbyen Strömstad. Her opplever du fornøyelsesparken Daftöland med attraksjoner, lek, teater og 
pirater, restauranter, bassenger og aktiviteter for små og store. 
Daftö er stedet for den perfekte familieferien, den kuleste kick-offen, den morsomste skoleturen eller bedriftens konfe-
ranse. Er nesten alltid med på lista over de beste campingplassene i Sverige.

STRÖMSTAD
Med sin naturskjønne beliggenhet i nordre Bohuslän er Strömstads 
kommune en attraktiv plass å bo på og å besøke året rundt.
Her finnes Sveriges første og i dag eneste marine nasjonalpark; 
Kosterhavet med naturopplevelser i verdensklasse. Lengre innover 
land finnes mindre småsteder med bratte berg, trange dalganger, 
åpne klippeområder, skog og jorder
Strömstad er Sveriges vestligste destinasjon med Kosterhavet som 
nærmeste nabo i vest. I nord grenser Viken (Østfold) i Norge. I øst og 

syd ligger Tanums kommune som syklistene passerer før de kommer 
inn i Strömstads kommune.
Det vestligste fastlandspunktet er Stensvik som ligger ved Lökholmen 
i nordvestre Strömstad. 
Strömstad er en liten by med ca. 13.000 innbyggere. Sommertid øker det tallet markant. 
Mange firmaer driver innenfor grensehandelen og besøksnæringen. 
Svinesundbroene som forbinder Sverige med Norge gjør at det også finnes mange firmaer som jobber med tollklarering.
Strömstad er byen med havet i sentrum og livet i fokus.

Historie 
Da Bohuslän ble svensk i 1658, havnet de viktigste handelsstedene på norsk side av grensen. En handelsstasjon og by var 
nødvendig i nordlige Bohuslän, nærmeste svenske by var på den tiden Uddevalla. For langt unna med datidens kommuni-
kasjon. Derfor ble Strömstad en handelsby i 1667 med mål om å håndtere handel fra nordlige Bohuslän. 
I år er det 350 år siden Strömstad ble grunnlagt som by, i 1672, men det var først i 1676 at kong Karl XIl bekreftet privilegi-
ene. Som befestet grenseby var Strömstad et sårbart sted som var involvert i flere konflikter frem til 1815; blant annet 
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fungerte byen som kong Karl XIIs hovedkvarter under krigen mot Norge i 1716–1718. 

I 1718 var Strömstad Sveriges hovedstad. Det var den 24. april at Karl XIII og hans kanseli hadde flyttet sin base til byen før 
angrepet på Norge. Kongen var absolutt og der han var, var også landets hovedstad. 
I 1750 var folketallet rundt 300, men vestkystens «sildefiskeboom» ga et økonomisk løft. I 1805 hadde befolkningen økt til 
nesten 1100. Skipsfart og fiske forble sentrale næringer for Strömstad gjennom hele 1800-tallet; imidlertid økte bedrifter 
og befolkning i lavere hastighet enn blant byer generelt. I løpet av 1900-tallet ble handel og visse tjenester stadig viktige-
re, det samme gjorde hermetikkindustrien og mekaniske verksteder. 

Allerede på 1780-tallet vokste Strömstad frem som en badeby og har siden fortsatt å være en verdsatt bade- og ferieby. 
Beliggenheten ved riksgrensen til Norge har formet historien på ulike måter fra 1600-tallet og frem til moderne tid. 
ringsnæringen og handelen til store næringer hele året. Strømmen av mennesker, varer og ideer frem og tilbake over 
grensen til Norge er stor og gir byen en internasjonal dimensjon. Samtidig øker attraksjonen for natur og friluftsliv – her 
etableres i 2009 Sveriges første marine nasjonalpark Kosterhavet, med friluftsliv i verdensklasse! 

Opplev Strömstad 
Kosterhavet nasjonalpark 
       Kosterhavet nasjonalpark består hovedsakelig av vann- og  
       undervannsmiljøer. Her kan du oppleve alle vestkystens typis- 
       ke arter, pluss en lang rekke arter som har sin eneste kjente  
       forekomst akkurat her i Kosterhavet. Det er Sveriges første  
       marine nasjonalpark og ligger i kommunene Strömstad og Ta- 
       num. 
       I tillegg til et stort vannområde omfatter nasjonalparken også  
       deler av Rossö og et stort antall holmer og skjær, spesielt i  
       skjærgården sørvest for Koster. En perfekt måte å oppdage  
       disse holmene og skjærgårdene på er å padle kajakk. Guidede  
       turer kan bestilles eller du kan padle på egen hånd. 
       Ved siden av Kosterhavet nasjonalpark ligger den norske søs- 
       terparken Ytre Hvaler. Til sammen utgjør de to nasjonalparke- 
       ne et stort og verdifullt havområde med et sterkt naturvern.  
Båter går fra Strömstad til Skjærhalden, hvor Ytre Hvalers hovedinngang ligger. 

Fra badeby til internasjonal småby 
1786 - Sveriges første termiske badehus innvies. 
1800-tallet – to nye termalbad bygges omtrent der dagens bad ligger. Daværende kronprins Oscars gjentatte besøk 
bidrar til at Strömstad blir en av landets mest populære badebyer. 
1800-tallet - sjøfartsbyen Strömstad vokser og mange skip i kysttrafikk har hjemmehavn her. Kystfiske og mindre reder-
firmaer er viktige næringer. På slutten av 1800-tallet er stein fra Krokstrands steinhoggermiljø en stor eksportvare. 
1900-tallet - handel og annen industri får økt betydning, dette inkluderer hermetikkindustrien og mekaniske verksteder. 
Bedrifter som Elektrolux og Jyden har produksjon her. 
2000-tallet - Strömstad fortsetter å være en populær bade- og ferieby. Beliggenheten nær norskegrensen gjør serve

Sykling i Strömstad 
Kosterøyene 
Kosterøyene med den omkringliggende Kosterhavet nasjonalpark er et uvanlig vakkert sted i nordlige Bohuslän. Øyene, 
som består av Nord (4 kvm) og Sydkoster (8 kvm), er i stor grad naturreservater og her vil du møtes av en vakker blanding 
av bølgende kulturlandskap, urterike strandenger og forblåst ytre skjærgård. Du finner flotte sykkelstier på Sydkoster. 
Besøker du Nordkoster, kommer du deg rundt øya til fots. 
Kosterøyene er Sveriges vestligste øyer med bosatt befolkning, det bor rundt 300 mennesker her. Nærheten til sjøen 
preger samfunnet. Kostermarin betjener de tilnærmet bilfrie øyene hele året. 

MTB sykling 
I Tjärndalen friluftsområde finner du sykkelparken Lagunen, en spennende park med mange muligheter. Hvis du vil lære 
å få fart uten å tråkke, er pumptrack et perfekt alternativ. Ønsker du å trene svinger eller hopp bør du begynne på det 
tekniske underlaget. Vil du skli ned deilige myke svinger bør du prøve flytsporet. Det er muligheter for guidede MTB-turer 
både i sykkelparken og andre steder i Strömstad. 

Fotturer og padling
Varierende kystlandskap med fascinerende skjærgårdsnatur, vakre skogsmiljøer og vakre kulturlandskap gir mange mulig-
heter for dagsturer og lengre fotturer. 
Strömstads skjærgård med blant annet Koster-skjærgården byr på fantastiske muligheter for padling blant nakne steiner, 
sel og et rikt fugleliv, samt smale passasjer der bare kajakker kommer igjennom.



TURISTGUIDE - SIDE 38

Kultur 
Blomsholm 
Blomsholm er et av Bohusläns fineste kulturmiljøer, rikt på minner fra steinalder til middelalder. Det er blant annet Bohus-
läns største dommerring og et av Sveriges største verft i området. Også 7 gravfelt fra jernalderen og storhaugen Gröne-
hög ligger i området. En skiltet kultursløyfe starter ved parkeringsplassen og tar deg gjennom området. 

Kunst 
I juni 2022 ble noen av byens fasader dekorert med veggmalerier laget av kunstnere fra hele verden. 
Kunsthallen Lokstallet Initiativet til å bygge om det gamle nedslitte lokstallen i Strömstad til kunstgalleri ble tatt tilbake i 
1990 og i dag vises ulike utstillinger og arrangeres også kulturarrangementer her. 

Shopping 
For en så liten by tilbys gode shoppingmuligheter med både bynær shopping, kafeer og restauranter hele året, og kjø-
pesentre og kjøpesentre like utenfor Strömstad sentrum. Nordbysenteret nord for byen er det største shoppingsenteret 
langs grensen mellom Norge og Sverige. 

Arrangementer i Strömstad 
Hvert år arrangeres sykkelrittet Grenserittet på terrengsykkel mellom Strömstad og Halden. 

Andre årlige arrangementer: 
• Rekenes dag; å løfte Strömstad, som er kjent som rekenes by. 
• Räkanhoppet (ridekonkurranse) og Räkantennisen, Koster swimrun og den nystartede Strömstad padel uke. 
• Strömstad i lys (lysfestival). 
• Winter Word festival (litteratur- og musikkfestival). 
• Kosterhavsfestivalen (klassisk musikk). 

Langs syklistenes vei 
Kort tid etter at syklistene har tatt seg inn i Strömstad kommune og har en drøy mil igjen av rittet, svinger de inn på vei 
176. Der passerer de avkjørselen mot den naturskjønne øya Rossö. I Rossö havn ligger en av de såkalte inngangene til 
Kosterhavets nasjonalpark og en liten landhandel. På vestre Rossö ligger naturreservatet Kockholmen. 
Naturreservatet er geologisk interessant med gigantiske krater, et rombetorg, innbydende sand- og steinstrender og 
interessant flora. Her går du gjennom furu-, bøk- og eikeskog før du kommer til kystlinjen, som også byr på fin utsikt over 
Kosterhavet. 

Med bare 6 kilometer igjen av løpet passerer de avkjørselen som tar en ut mot noen flere øyer; Daftö, Öddö, Tjärnö og til 
slutt Saltö. Alle øyene nås med broforbindelser. Sistnevnte er også et naturreservat med et spektakulært brosteinsfelt, 
eldgammel kystfuruskog, snorkelsti og diabasstier. 
(En diabasgang ser ut som om noen dyppet en pensel i maling og tegnet lange svarte streker over øyer og skjærgårder. 
Det er anslått at det er nærmere 700 slike passasjer i Kosterøygruppen). 

Langs avkjørselen ligger fornøyelsesparken Daftöland, som tilhører 
den femstjerners campingplassen Daftö resort. Når syklistene har 
suset ned den påfølgende bakken, kommer neste campingplass, 
Lagunen camping, med blant annet egen sykkelpark og glamping 
av høy klasse. 

Når de kommer inn i Strömstad sentrum, sykler de forbi camping-
plassen First camp city Strömstad med en fantastisk utsikt over 
havet. Kort tid etter kommer havnen for Colorline og Fjordline 
fergeselskaper som trafikkerer Strömstad-Sandefjord (Norge). 

Rett før syklistene gjør en 90-graders sving og går inn i sluttspurten, sykler de mot Strömstads unike rådhus, som sto 
ferdig i 1917. 
Bygget er oppført i storslått jugendstil. I huset er det en magisk tallsymbolikk – alt etter grossist Adolf Fritiof  
Cavalli-Holmgrens ønske. Det var han som ga penger til bygget.
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  Torsdag 11. august - 3. etappe : Moss - Sarpsborg

GENERELL INFO

Den tredje etappen går på velkjente veier for mange av syklistene. Det meste befinner syklistene seg i det gamle Østfold 
fylke, som jo er området der rittets forgjenger Ladies Tour of Norway har sitt utspring.
Etappen byr ikke på de store høydeforskjellene, men spurten i Sarpsborg går i lett motbakke til mållinjen like nedenfor 
rådhuset og Festiviteten. 
Etter å ha syklet gjennom skog- og landbruksområder i området øst for Moss kommer man ut langs kysten og følger 
vakre omgivelser ved Saltnes og Onsøy før avslutningen går i byområder som Rolvsøy, Greåker og Grålum innen avslut-
ningen i Sarpsborg sentrum.
En etappe som trolig ser utbrytere forsøke seg, men der spurtlagene vil gjøre alt for å få en samlet spurt. Men i fjor over-
rasket amerikanske Kristen Faulkner og vant fra et utbrudd på det som da var første etappe.

Her er stedene som de passerer på 3. etappe:

MOSS
Moss grenser i nord til Vestby, i øst til Våler og i sør til Råde. I vest grenser Moss mot Horten (over fjorden med ferge). 
Moss har et mangfoldig industri- og handelsmiljø, kunstgallerier, variert fjord- og innlandsnatur med Jeløya, Mossemarka 
og Vansjø. Moss ligger sentralt ved Oslofjordens østside midtveis mellom Oslo og Sverige og har blant annet fergefor-
bindelse over Oslofjorden til Horten og Vestfold. I Moss ligger også Statens Hus med Fylkesmannen og noen av statens 
øvrige virksomheter for Viken. Byen er et viktig handels- og servicesenter for sitt oppland, som i første rekke omfatter 
Råde og Våler i Viken, tidligere i Østfold; samt Son i Viken, tidligere i Akershus. 

Politisk innbefatter Mosseregionen kommunene Moss, Råde og Våler. Noen ganger regnes også Hobøl og Vestby til om-
landet rundt Moss. Moss har tre videregående skoler, Kirkeparken vgs og Malakoff vgs som drives av Østfold fylkeskom-
mune. Kirkeparken og Moss videregående Steinerskole har nylig fått bygget nye lokaler for skolen. 
Grunnlaget for byen Moss er å finne i en kombinasjonen av gode kommunikasjoner og vannkraft. Mossefossen i Mosse-
elva (også kalt Mossa, opprinnelig navn Morsa) med et vannfall på ca. 25 meter, la grunnlaget for et mangesidig nærings-
liv med sager og møller. Mossesundet bød på en god havn, til tross for en lang adkomst nord om Jeløya. Et alternativt 
ankringssted var Værlebukta, som ligger utsatt til for sydlige og vestlige vinder. 

Mellom 1670 og 1720 var Moss ladested under Fredrikstad. Moss fikk sin bystatus 10. august 1720, og ble dermed Norges 
12. by. En stor del av innbyggerne i Moss abonnerte på Moss avis, en tidligere eier av denne avisen het Bjørn Kristensen, 
han var nevø av den kjente Bjørnstjerne Bjørnson. Kristensen bodde mesteparten av livet sitt i Moss i Klostergata 13. 

Navnet Moss
Den eldste formen er Mors, som var navnet på Mosseelva nedenfor Vansjø og Hobølelva ovenfor Vansjø. Det kommer mu-
ligens fra den indoeuropeiske roten mer-, som betyr «dele» eller «splitte», en referanse til den oppdelte dalen elven renner 
gjennom. Omkring 1400 finner man en referanse til et sted «vid Mos». 

Kommunens våpen
Kråka synes å ha kommet flyvende inn i byens liv og segl som resultat av det som beveget seg på 
folkemunne. Et tidligere byvåpen hadde et kirkemotiv med fugler flyvende rundt tårnet. Det skal ha 
vært duer som varslet brann. På folkemunne ble duene til kråker, og i 1954 ble kråkas plass i byens 
nye våpen forskriftsfestet. Zoologer har beskrevet kråka som en intelligent fugl med næringsvett. 
Da Rygge og Moss ble slått sammen i 2020, ble Rygge kommunes våpen nytt kommunevåpen for 
den nye sammenslåtte kommunen Moss.

Innbyggere
Kommunen hadde den 3.november 2001 totalt 27.329 innbyggere.

Mossekonvensjonen
Moss er kjent for Mossekonvensjonen, som har fått navn etter avtalen mellom Sverige og Norge, som fra norsk side ble 
undertegnet i Moss den 14. august 1814. Isolert sett var konvensjonen en våpenhvile mellom Sverige og Norge, som satte 
stopp for krigen mellom nabolandene som hadde startet fjorten dager tidligere. Gjennom Mossekonvensjonen aner-
kjente Karl Johan Stortingets plass i norsk samfunnsliv. Dette var sentralt for den senere politiske utviklingen i Norge på 
1800-tallet, og det sikret i siste instans at Norge hadde selvstendige politiske institusjoner i 1905. 14. august er offisiell 
flaggdag i Moss og markerer samtidig feiringen av Mossefossens dag. 
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Vennskapsbyer
Danmark: Horsens
Sverige:  Karlstad
Finland:  Nokia
Island:  Blönduòs
Russland: Novgorod
USA:  Virginia Beach
Guatemala: Aguacatán

Sport og idrett
Moss har en rekke idrettslag og fikk sin første idrettshall i 1876. Allround-NM på skøyter for herrer ble arrangert på 
Malakoff i 1921 og 1925 av Moss Idrætsforening, samme helg ble det på samme arena ved begge NM-arrangement også 
arrangert kunstløp-NM på skøyter. 

Moss Fotballklubb ble stiftet i 1906, og spiller i PostNord-ligaen avdeling 1 (nivå 3). Klubben ble cupmester i 1983, serie-
mester i 1987, og tok imot selveste Real Madrid på Melløs året etter. I tillegg finnes herrefotballklubben SK Sprint/Jeløy i 
3. divisjon avd.4 og Kambo IL i 6. divisjon avd.1. HK Herulf (Herulf Moss) er byens beste herrehåndballklubb og spiller i 1. 
divisjon. Idrettslaget Kråkene er Østfolds eldste ishockeyklubb og ble seriemester i 2. divisjon 2012/2013. Etter dette har 
klubben spilt i 1.divisjon. 

Moss svømmeklubb (MSK) er byens svømmelag. Klubben konkurrerer aktivt i alle aldersgrupper. MSK arrangerer også 
svømmekurs sammen med Trygg i vann. 

Moss Bueskytterklubb (MBK) ble stiftet 26. april 1966 og huser en varierende medlemsmasse på omkring 70-80 bueskyt-
tere. Klubben er i besittelse av to flotte skytterbaner, en hall på Ørejordet, og en utebane på Noreødegården i Mossemar-
ka. Klubbens skyttere konkurrerer på høyt nivå, og har hentet mang en gullmedalje hjem til Moss. OK Moss er en tradi-
sjonsrik og sterk orienteringsklubb med mange gode kart og områder for denne idretten.
Og i Moss spiser man pølse i vaffel når man går på fotballkamp…

Kjente mossinger
• Gregers Winther Wulfsberg (1780-1846), Eidsvollsmann
• Gregers Gram (1846-1929), Norges statsminister i Stockholm 1889-91 og 1895-98
• Johan Scharffenberg (1869–1965), psykiater og sosialpolitiker
• Jon Michelet (1944–2018), forfatter
• Eyvind Hellstrøm, (1948–), gourmetkokk og TV-programleder
• Janne Kristiansen (1954–), advokat, tidligere sjef for POT
• Eva Isaksen (1956–), TV- og filmregissør
• Tonje Skinnarland (1967-), generalmajor, sjef for Luftforsvaret 
• Geir Moen (1969–), friidrettsutøver
• Ari Behn (1972–2019), forfatter og billedkunstner
• Emil Gukild (1992-), journalist og programleder
• Tania Michelet (1969–), forfatter
• Niklas Baarli (1989-), programleder

KAMBO
Kambo er et område i den nordlige delen av Moss i Østfold, mot grensen til Akershus.

Stedsnavnet kommer fra gården Kambo, som ifølge Oluf Ryghs verk om norske gårdsnavn kommer av «Kambhorn». Han 
angir at «horn» trolig kan tolkes som et fremspringende hjørne, noe som viser til det høye neset på nordsiden av Kambo-
bukten. Stedet er først nevnt i en kilde fra 1273. 

Området inkluderer boligområdene Nøkkeland, Sjøhagen og Kulpåsen, men ikke Åvangen, Trolldalen og Skredderåsen. Det 
er industribedrifter, butikker og tjenesteytere i området. Den lokale marinaen har omkring 300 båtplasser, vinteropplag og 
boblehavn. 

Den lokale idrettsklubben heter Kambo IL og driver primært med fotball. 
Kambo kalles av og til for 411 på folkemunne. Dette er en referanse til bussruta som tidligere betjente stedet 
Den Norske Automobilfabrikk ble etablert på Kambo i 1936, og er den eneste «bilfabrikk» som har eksistert i Norge. Fa-
brikken produserte riktignok ikke egne biler, men monterte innkjøpte deler. Fra 1936 til 1945 var det tyske Adler-biler som 
ble montert på Kambo. Etter krigen bygget Den Norske Automobilfabrikk amerikanske Plymouth. Virksomheten opphørte 
rundt 1960.
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SON
Son er et tettbebygd sted ved Oslofjorden i den sørlige delen av Vestby kommune i Akershus i Viken fylke. Det er særlig 
kjent for sin gamle bebyggelse fra hollendertiden, med trehus og trange smug som gir et særpreg som man gjerne forbin-
der med byer langs kysten av Sørlandet. Det er også en populær småbåthavn. 

Statistisk sentralbyrå regner fra 2007 at Son/Store Brevik er del av Moss tettsted og dermed ikke lenger er et eget tett-
sted, fordi det ble sammenhengende tettbebyggelse fra Moss etter at Sjøhagen boligfelt helt nord i Moss kommune ble 
ferdig utbygd. Son var tidligere egen kommune og hadde bystatus. 

Det bor et sted mellom 6.700 og 7.000 innbyggere i Son. Hele området med postnummer til Son, samt forbeholdt ny bo-
ligbygging og ett år gammel statistikk, tilsier at Sons innbyggertall per 2022 er minst 6.700. Både Follo- og Mosseregionen 
er deler av Stor-Osloregionen.  Son er også kjent for sitt Spa-hotell som er et populært sted helt nede ved Oslofjorden.

MIDDAGSÅSEN SKISENTER
Middagsåsen skisenter er et alpinsenter i Våler i Østfold for alpinister og snøbrettkjørere. Senteret har tre nedfarter: en 
barnebakke,  en familebakke, en bakke dedikert til park. Her finner du rails og masser av hopp. Jordet nedenfor skisenteret 
er også kjørt opp med langrennsspor om det er nok natursnø.
Skisentret tilbyr kurs og utleie av både alpinutstyr og snøbrettutstyr. Hovedhuset har enkel servering av mat og visning 
av vintersport. Middagsåsen skisenter er heleid av Vansjø/Svinndal IL.  

VÅLER I ØSTFOLD
Våler er en kommune i Østfold. Kommunen er en av flere som grenser til Morsa-vassdraget med blant annet Vansjø og 
Hobølelva. Kommunesenteret heter Kirkebygden hvor man også finner herredshuset, idrettshallen Vålerhallen og ung-
domsskolen. De to andre sentrene i kommunen er Våk/Sperrebotn og Svinndal. 
Kommunen grenser til kommunene Moss, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Indre Østfold og Vestby. I likhet med nabokommune-
ne er Våler kjent som en av kommunene i Østfold som har ulv. Våler har også mye elg, og var kjent for sin hvite elg Albin 
som ble skutt under elgjakta i 2011. 

MOTORBANEN I VÅLER (KNA Varna)
Varna Kart Ring er en gokartbane på 1030m, som blir brukt til gokart løp og 
treninger, autoslalåm og andre bruksområder. I april 2023 skal også World Cup i 
orientering arrangeres herfra.

SVINNDAL
Svinndal er et tettsted i Våler kommune i Østfold. Tettstedet hadde 571 innbyggere 
den 1. januar 2021. 

Svinndal utgjør en del av idrettslaget i Våler som heter Vansjø/Svinndal IL. Fotballagene spiller sine hjemmekamper på 
Svinndal Stadion, som ligger rett ved siden av Svinndal barneskole midt i Svinndal sentrum. 

Svinndal kirke er en langkirke i nygotikk/sveitserstil fra 1856 i Våler kommune. Selve kirken er laftet, mens tårnet er i bin-
dingsverk. Den tilhører Den norske kirke og hører til Vestre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme. 

Kirken avløste en kirke som brant i 1854. Den lå på den andre siden av fylkesvei 115, der det fremdeles er kirkegård, mens 
området rundt selve kirken er parkmessig behandlet. Nordvest for kirken står et bårehus. 

MISSINGMYR
Missingmyr er siden 2004 et tettsted i Råde kommune i Østfold. Tettstedet hadde 901 innbyggere per 1. januar 2021.  
Missingmyr ligger ved Vansjø omtrent fire kilometer øst for Karlshus og grenser til Sarpsborg. 
I 2003 ble et av de lengste, om ikke det lengste, langhusene fra eldre romersk jernalder (0-200 e.Kr.) i Norden utgravd på 
gården Missingen.  Huset var 61 meter langt. 

RÅDE
Råde er en kommune i Østfold. Den ligger mellom byene Moss, Sarpsborg og Fredrikstad. I tillegg har Råde grense mot 
Våler i nord, og i vest strekker kommunen seg utover Oslofjorden til Færder og Tønsberg. 
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I tidligere tider var det vanlig å dele Råde inn i tre deler, Østbygda, Vestbygda og Onsøyfjerdingen. I moderne tid har 
kommunen fått tre tettsteder, Karlshus, Saltnes, og Missingmyr, der det fleste rådesokningene bor. Men det er også mye 
spredt bebyggelse over hele kommunen.  

Høyeste punkt er Danserfjella, 129 moh. Råde kirke er fra 1185, mens stasjonsbyen Karlshus er administrasjonssenter og 
vokste fram ved åpningen av Østfoldbanen i 1879. 

Råde kommune er posisjonert som et sentralt trafikknutepunkt i Østfold. Norges hovedinnfartsåre E6 går gjennom kom-
munen, det samme gjør Østfoldbanen, og Råde har egen jernbanestasjon. Moss lufthavn ligger på grensen mellom Råde 
og Moss, men den har i dag ingen virksomhet til tross for iherdige forsøk på å få i gang flytrafikken herfra igjen. 

I tillegg ligger ankomstsenteret for flyktninger i Råde, det har vært aktuelt i forbindelse med flyktningene som har kom-
met fra Ukraina under året.

Forshaga kommun utanfor Karlstad i Sverige er Råde kommunes vennskapskommune. 

Kjente rådesokninger
• Johannes Gerckens Bassøe (1878-1962), sysselmann på Svalbard 1925-1932, fylkesmann i Troms og Vestfold.
• Egil Hovland (1924-2013), komponist
• Edvard Grimstad (1933-2014), stortingsrepresentant (Sp) 1989-1997, fylkesmann i Østfold 1998-2003
• Anna-Kristin «Grynet» Molvig (f. 1942), skuespiller og sanger
• Heidi Støre (f. 1963), tidligere landslagsspiller i fotball
• Lena Merete Roer (f. 1969), forfatter
• Leif Erik Andersen (f. 1971), tidligere fotballproff i Crystal Palace
• Anders Odden (f. 1972), musiker
• Heidi Gjermundsen Broch (f. 1975), skuespiller
• Linda Ørmen (f. 1977), tidligere landslagsspiller i fotball
• Christian Holstad Lilleng (f.1972), tidligere politiker, landslagstrener og skytter.

TOMB VIDEREGÅENDE SKOLE
Tomb videregående skole, tidligere kjent som Tomb Jordbruksskole, er en offentlig godkjent frittstående skole. Skolen 
ligger ved Krokstadfjorden i Råde kommune i Østfold. 
Tomb er en internatskole og har elever fra hele landet. Skolen har følgende utdanningsprogram: Naturbruk (landbruk, 
hest, friluftsliv, realfag), byggteknikk/tømrer/anleggsteknikk, teknologi- og industrifag/kjøretøy, studiespesialisering, samt 
påbygging til studiekompetanse. 

Skolen ble i 1939 bygget rundt en eldre stor herregård med et omfattende parkanlegg og ble først til en jordbruksskole og 
senere en videregående skole. På eiendommen ligger også et gårdsmuseum og en husmannsplass. Skolen har et totalareal 
på 2 267 dekar, deriblant 1 024 dekar fulldyrket jord og 955 dekar med skog. På den fulldyrkede jorden dyrkes det gras, 
havre, hvete, bygg og rug. Skolen driver med sau, ku, gris, hest, kornproduksjon og skogbruk. 

Johan Lyche var skolens første rektor. Lars Korvald, som var Norges statsminister 1972–1973, var i mange år rektor ved 
Tomb jordbruksskole overtok som rektor etter Lyche. 

SALTNES
Saltnes er et sted i Råde kommune i Østfold. En liten del ligger også i Fredrikstad kommune (0,15 km²). Saltnes har i de 
siste ti årene blitt mer og mer populært å bo i. Befolkningen har økt kraftig siden 1955, da innbyggertallet lå på ca. 50–100. 
I dag er innbyggertallet ca. 3400. Den mest populære badestranden er på Saltholmen, som har mange synlige tegn fra 
istiden. Tettstedet har én kommunal barnehage og barneskole. 

Saltnes ligger ved Krokstadfjorden – en arm av Oslofjorden – og lå tidligere (for flere hundre år siden) i Onsøy, da Krok-
stadfjorden var forbundet med Glommas vestre løp. 

Saltnes har fått navnet sitt fra saltutvinningene som foregikk på Saltholmen for flere hundre år siden. Saltutvinninga ut-
viklet seg senere til fiskeri og i dag står det rundt ti fiskebuer på holmen. Disse buene blir nå brukt som sommerhus. 
I hvalfangsttida for omtrent hundre år siden utvandret mange fra Saltnesområdet. Noen ble igjen, og noen ble forelsket, 
giftet seg og tok med sine nye hustruer tilbake igjen. Det står igjen mange hus som er fra hvalfangsstida, som også står i 
”Hvalfangerveien”. Disse husene er store og praktfulle, noe som kan si litt om hvor godt betalt det var med hvalfangst. 
Saltnes har egen sportsklubb, Saltnes Sportsklubb (SSK). SSK ble stiftet 7. mars i 2012.

Sankthansaften arrangeres av Saltnesmusikken hvert år. Hit kommer mellom 2000–4000 mennesker for å feire på Salt-
holmen. 
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Saltnes har også egen BMX-klubb der de har en egen bane. BMX-banen i Råde er moderne og har blant annet vært vert-
skap for Europas beste BMX-syklister.

ONSØY/ONSØY GOLFKLUBB
Onsøy er en halvøy som ligger i Fredrikstad kommune, vest for Seutelva, som er ei sideelv til Glomma. Det er en tidligere 
kommune i Østfold, opprettet i 1837 som Onsøy formannskapsdistrikt. Kommunevåpenet var tre varder. Den 1. januar 
1968 ble en del av Onsøy, Rolvsøya øst for Kjølbergelva (med 170 innbyggere), overført til Fredrikstad kommune. Resten 
(den nordre del) havnet i Råde kommune. 

Fra 1. januar 1994 ble også resten av Onsøy, som da hadde 12 923 innbyggere og et areal på 116 km2, del av Fredrikstad. 
Administrasjonssenteret i Onsøy var Ørebekk på Gressvik. 

Gressvik var bygd rundt Græsvig Brug, ett av Nord-Europas største trelastbruk i tiden 1860 til 1924.  Navnet betyr antake-
lig Odins øy (Óðinsøy), nevnt i Fagrskinna på 1200-tallet.  Jens Bjelke er begravet i Onsøy kirke. Da han var Norges riks-
kansler styrte han landet fra Elingaard, som også ligger i Onsøy. Fra 1549 til 1672 styrte man Onsø len herfra. 

Her finner vi også den populære Onsøy Golfklubb med en velbesøkt bane
Ideen og planene om stifting av en golfklubb og bygging av en 18 hulls golfbane ble tidlig på begynnelsen av 1970-årene 
unnfanget av golfentusiast Terje Andersen, som hadde fått sin store golfinteresse i Canada.

ONSØY KIRKE
Onsøy kirke er en langkirke i nygotisk stil fra 1877 på Onsøy i Fredrikstad kommune. Den tilhører Fredrikstad domprosti. 
Kirkens arkitekt var Henrik Thrap-Meyer. Byggverket er i tegl og har 375 plasser. Jens Bjelke er gravlagt på kirkegården 
ved kirken. 

VISTERFLO
Visterflo er en innsjø som deler Fredrikstad og Sarpsborg kommune. Navnet – vister- oppholdssted -og bosted kombinert 
med flo – flod. Sjøen snevres inn like før Glommas hovedløp og danner et sund – Rolvsøysund. 

ROLVSØY
Rolvsøybrua, nye brua – den gamle brua fra 1926 ligger parallelt med den nye og brukes i dag som gang- og sykkelsti. 
Brua passerer man hvis man tar sykkelturen «Glommastien» som er en rundtur Sarpsborg–Fredrikstad, 35 km lang. Glom-
mastien byr på historie-, natur- og bynære opplevelser og fergetur.

GREÅKER
Greåker er en tettbebyggelse som ligger noen kilometer fra bysenteret Sarpsborg. Industri har i lang tid vært og er fortsatt 
en del av Greåker – bl.a. med produksjon av papir for husholdning. 

Greåker fort – ligger oppe på høyden og er vendt mot Rolvsøybrua samt jernbanen. Et batteri ble etablert før unionsopp-
løsningen med Sverige. Selve fortet ble bygget 1907. 

Opstadfeltet gravfelt fra bronse- og jernalder. Et av Østfold største gravfelt med over 100 gravhauger med bl.a en flott 
bautasteinsrekke. 

GRÅLUM
Grålum – i området her finner man Superland – badeland/aktiviteter, Inspiria science center, et regionalt vitensenter hvor 
familien kan oppleve, utforske og lære om vitenskapens verden, gjennom spennende aktiviteter og utstillinger, Kalnes 
sykehus og en del store arbeidsplasser.

TUNE KIRKE
Fra 1080 lå det en kirke her som vær i bruk i over 800 år. I 1863 rev man den gamle middelalderkirken og bygget en ny. 
Kirken som står her i dag ble bygget opp etter en brann i 1908. Stedet rundt kirken er av historisk grunn - og her har men-
nesker blitt begravet langt før den første kirken ble bygget.
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Tunesteinen er en runestein. På begynnelsen av 1600-tallet ble steinen funnet i kirkegårdsmuren til Tune kirke. Den ble 
stående til midt på 1800-tallet da steinen ble flyttet til Oldsakssamlingen i Oslo. Steinen har den lengste bevarte runeinn-
skriften og kan trolig dateres til ca. år 300 evt.

Landeparken med Tunevannet – badeplass og turområde for sarpingen og ligger kun 2 km fra sentrum. Badstue er et nytt 
tilskudd i aktivitetstilbudet her i Sarpsborg. Olavsdagene setter hvert år opp en teaterforestilling i juli med Tunevannet 
som kulisse. Familieforestillingen tar for seg historien til den unge Olav på en litt annerledes måte. I juli arrangeres det 
vikingmarked her i parken med aktiviteter for hele familien.

SARPSBORG
Sarpsborg er byen som ligger i hjertet av Østfold. Her opplever du levende kulturhistorie, natur – skog og sjø og spennen-
de aktiviteter og attraksjoner. I byens sentrum finner du unik shopping og trivelige uteserveringer.

Byen ble grunnlagt 1016 av Olav Haraldsson, og fikk navnet Borg. Olav giftet seg i Borg med den svenske prinsessen As-
trid, datter av Olaf Skötkonung. Olav ble etter sin død i 1030 erklært rikshelgen – Olav den hellige. 
Senere fikk byen et nytt navn – navnet på fossen Sarpr ble lagt til. Sarpsborg ble det nye navnet. 

Vannkraften, Sarpefossen, har vært byens puls for storhetsperioder med sagbruk og 
industri. Sarpsborg har vært en industriby i over 100 år med variert produksjon, her har 
bl.a.  komfyrer, barberblader, cellulose og papir blitt produsert opp gjennom årene.
Sarpsborg kommune jobber for å bli Norges mest attraktive by innen 2027.
Sarpsborg er fylkets (Vikens) 5:e største kommune med ca. 58 000 innbyggere 2022.

Visste du dette om Sarpsborg:
• Norges eldste hjul ble funnet i Sarpsborg – hjulet er trolig fra 400 -200 f.Kr.  -  
 apropos sykkelløp.
• Norges første ishall ble innviet i Sarpsborg i 1963 - hjemmelaget heter Sparta.
• Sarpsborg har over 100 forskjellige skulpturer og mange av dem finner du sentralt i byen på gågata og i Kulåsparken.
• Sarpsborg har flere forskjellige festivaler – Sarpsborg festivalen (musikk), Glengfestivalen (musikk)   By-festivalen  
 (musikk), Robert Normann -festival (jazzfestival), SMAK-festival (mat og drikke-festival), Olavsdagene, Litteraturuka  
 og mange flere.
• Sarpsborg har aller flest helleristninger i fylket– bl.a den største enkelt stående vertikale ristningen i Norden: Bjørn 
 stadskipet, 4,5 meter langt. Det finnes flere helleristningsfelt å besøke bl.a.: Solbergfeltet, Hornesfeltet, Kalnesfeltet  
 – alle med spennende og interessant informasjon.
• Sarpsborg er en by i aktivitet, og det finnes 100 idrettsforeninger og 50 forskjellige særidretter. Sarpsborg var verts 
 by for NM-veka 2021.
• Sarpsborg har tre flotte parker sentrumsnært, Landeparken, Kulåsparken og Kirkeparken – og her kan man gå fra  
 park til park tur. Ta en picnictur!
• Sarpsborg bysenter ligger på en øy- Tune øya.

Andre turistattraksjoner: 
Soli Brug: Kunstgalleri hvor det arrangeres betydelige utstillinger som trekker mellom 10 og 20 000 besøkende fra hele 
landet. I historiske omgivelser kan publikum oppleve kunst i fire hus og besøke restauranten ved dammen. 

Borgarsyssel Museum: I hjertet av Sarpsborg finner du Borgarsyssel museum. Det ligger nær stedet der Olav den Hellige 
grunnla sin by i 1016. Rundt ruinene etter St. Nikolas kirke, fra 1115, ligger friluftsmuseet med bygninger fra hele Østfold. 
I Olavs hall kan man bli kjent med byens rike middelalderhistorie, og her kan man stifte bekjentskap med Sørnesuret, et 
av verdens mest kompliserte astronomiske ur. Fra det 32 meter høye tårnet ved siden av Olavs hall kan man se utover 
Sarpsfossen, Glomma og hele byen. 
Ved inngangen til museet starter «Tusenårsstien», en sti på 1000 meter om historien til Sarpsborg.
 
Borgleden – pilegrimsleden: Går gjennom et variert frodig kulturlandskap fra grensen i Halden gjennom Østfold og helt 
inn til Oslo. Borgleden går tvers igjennom Sarpsborg sentrum og her finner man Borgleden pilegrimsenter.  Pilegrimsente-
ret deler kontor med isarpsborg og DNT Nedre Glomma.

Vann – sjø og hav
Sarpsborg har flere flotte plasser å besøke langs kysten med mange fine badeplasser. På Høysand er det mulighet for å 
være aktiv med bad, minigolf og sandvolleyball og spise masse is. I tillegg kan du leie kano både ved Børtevann og Fu-
ruholmen. Badstue er et nytt tilskudd i aktivitetstilbudet her i Sarpsborg.
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Skog 
Sarpsborg kan tilby bynære turer, men også løyper som går langs med kyst, innsjø og i dypeste skog. Flere av stiene er 
merket. God tur! Her finner du villmark for din hengekøye – husk fiskestangen. I Ågårdselva er det laksefiske om somme-
ren. 

Borg bryggerier – Hansa Borg Borg Bryggerier har en historie som strekker seg helt tilbake til 1855 da Lande Gaard og 
Bryggeri ble etablert av kjøpmann Hans Hafslund. Ølet fra Borg brygges den dag i dag etter Renhetsloven av 1516 - som 
sier at øl skal fremstilles av råstoffene malt, humle, gjær og vann.

Glengshølen – rekreasjonsområde for Sarpsborg innbyggere med mulighet for trening og tur. Langs vannet kan man følge 
en brygge-sti som forbinder byen med skogen. Her står skulpturen- Tømmerfløteren. Glomma var en viktig transportvei 
for tømmerfløtingen. Tømmerfløterne med fløterhaker sørget for at stokken ikke ble liggende langs elven på elvebredden 
eller satte seg fast. Å være tømmerfløter var et hardt og noen ganger dramatisk arbeid. I dag blir tømmeret til byen trans-
portert på jernbane og vei.

Borregaard Golfklubb på Opsund ble stiftet 17.juni 1927, det er en særegen og flott bane som ligger plassert mot Glom-
mas bredder, ikke langt fra Glengshølen.

     St. Marie plass - Genesis -av den anerkjente kunstneren Finn Eirik Modahl, 4,5 
     meter høy stål-skulptur som omkranses av et stort vannbasseng. Symboliserer 
     den unge Olav (Olav Haraldsson, byens grunnlegger) – framstilt som et ungt 
     menneske fra nåtiden, med blikk på fremtiden og på vei opp av vannet. Skulptur 
     ren er fra 2016 – da byen feiret 1000 -årsjubileum.

     Borgarsyssel museum er fylkesmuseum i Østfold.  Museet ligger nær stedet  
     hvor Olav Haraldsson grunnla byen Borg i 1016 og ligger ikke langt fra St. Marie  
     plass.

Borregaard (bedriften)
Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer, produserer de avan-
serte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. 

Borregaard hovedgård
Navnet Borregaard var knyttet til kongesetet Borgargjerdi på Olav Haraldsson son tid (1016). I 1312 gikk gården over fra 
å være kongsgård til å bli en herregård, og navnet ble gradvis forandret til Borregaard. Gården har skiftet eiere mange 
ganger gjennom årene. Den eldste gården forsvant i et stort jordleirras 1702 som gikk lenger opp ved fossen. Borregaard 
hovedgård ble bygget opp igjen (på litt mer sikker grunn). Gården har gjennom årene fått en full annen etasje og tilbygg.

Sandesund 
Glomma er transportvei for skipsfrakt og Sandesund er en viktig eksporthavn.

Sarpsborg fotballstadion og aktivitetspark m.m
Sarpsborg stadion ble anlagt i 1930 og har gjennom tidene huset både cupfinaler og landskamper. Fra 2000 har Stadion 
blitt betydelig modernisert og har i dag en makskapasitet på 8.022. Dette er hjemmearenaen til Sarpsborg 08.
Ved stadion finnes en kunstisbane, skatepark og seneste tilskuddet er en hinderløype. 

Sarpsborg bibliotek, fra 1941
Arkitekt Ove Bang, en av de fremste representantene for funksjonalistisk arkitektur i Norge. Nytt flott bibliotek skal stå 
klart i 2023- hvor det gamle biblioteket blir innlemmet i det nye. 

Festiviteten
Bygget ble innviet 18. mars 1900 som byens festlokale, etter en brann i 1950 ble en stor restaurering gjennomført. I dag 
huser huset bedrifter og en restaurant. Festiviteten ligger ved mållinjen til denne etappen av Tour of Scandinavia.

Kirkeparken ved Sarpsborg kirke
Sarpsborg kirke fra 1863.
I parken er det plantet 8000 stauder som blomstrer fra juni/september og 50.000 blomsterløk som har en blomstring fra 
mai til juni. Parken er med på å skape biologisk mangfold og er et godt grunnlag for humler, bier og sommerfugler under 
vår og sommer. Kirkeparken ble utnevnt til «Årets grønne park» i 2021 av NAML (Norske anleggsgartnere, miljø- og land-
skapsentreprenører).
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Kulåsparken 
Rett ved siden av Kirkeparken ligger Kulåsparken. Dette er en grønn lunge midt i sentrum og et rekreasjonsområde for 
byens innbyggere. Naturparken, som er Østfolds største byparkanlegg, består blant annet av stier, joggeløyper, lekeplass 
og et stort amfi som brukes til konserter, festivaler og andre arrangement. Her er det også anlagt en skulptursti som går 
gjennom parken.

Rådhuset 
Sarpsborg rådhus ble bygget i 1986. Sarpsborg ble slått sammen med sine omliggende kommuner, Tune, Skjeberg og 
Varteig, i januar 1992. 

Olavsmonumentet av Olav Haraldsson – byens grunnlegger, senere Olav den hellige. 
Monumentet er fra 1916, Sarpsborg sitt 900-årsjubileum. 

Kjente sarpinger
• Arnt Pedersen (1892–1983), sanger og eventyrer
• Oscar Torp (1893–1958), formann i Arbeiderpartiet, statsminister 1951–1955
• Arne Otto Lorang Andersen (1912–1995), sirkusdirektør kjent som Arnardo
• Robert Normann (1916–1998), gitarist, jazzmusiker og komponist
• Arne Sveen (1916–2005), sanger og motstandsmann
• Arnold Haukeland (1920–1983), billedhugger
• Erling Stordahl (1923–1994), musiker og helsesportleder
• Kjell Karlsen (1931–2020), musiker og orkesterleder
• Nils Ole Oftebro (1944–), skuespiller
• Harald Norvik (1946–), tidl. konsernsjef i Statoil
• Kai Eide (1949–), ambassadør, tidl. FNs spesialutsending til Afghanistan
• Åge Sten Nilsen (1969–), sanger og medlem av Wig Wam
• Marte Stokstad (1978–), programleder
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  Fredag 12. august - 4. etappe : Askim - Mysen

GENERELL INFO

Den fjerde etappen går for det meste i den nye storkommunen Indre Østfold kommune, 
men er også innom Skiptvet kommune. Ordfører Saxe Frøshaug har kalt dette ”Norges 
svar på Toscana”. Den nye storkommunen har ca 45.000 innbyggere og er Norges 
største jordbrukskommune. 
Dessuten har kommunen to mindre byer i form av Askim og Mysen, henholdsvis 
startsted og målby på denne etappen. Indre Østfold kommune består av de gamle 
kommunene Askim, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad og Eidsberg.
Området er brukt flere ganger tidligere i forløperen Ladies Tour of Norway, og 
WorldTour-rittet har blitt et årlig høydepunkt for innbyggerne. 
Selv om det kan se ganske flatt ut på kartet, så har det tidligere vist seg at det er tyngre og mer kupert enn man kan tro. I 
fjor vant årets nederlandske mester Riejanne Markus (Jumbo-Visma) fra et brudd med feltet bare noen meter bak. 
Nytt i år er at det ikke er avsluttende runder i Mysen på grunn av veiarbeid i Jernbanegata. Men målet er det samme som 
tidligere, noe som betyr målgang i lett motbakke.

Her er stedene som de passerer på 4. etappe:

ASKIM
Regionsenter i Indre Østfold. Ble den 1.januar 1996 Norges 46.by. Mysen ble by ikke lenge etterpå. Det er de to byene vi 
har i Indre.

     Industrien i Askim frem til 1860 var mest mindre møkker, sagbruk og teglverk. Så  
     kom Rom nikkelverk i 1860-årene. Østre linje ble åpnet i 1882, Med jernbanen  
     hadde bygda fått gode kommunikasjoner til Oslo område og Ytre Østfold. 
     Kraftanlegget på Kykkelsrud ble bygget 1900-1903: og de to andre anleggene i  
     løpet av ett par ti år etter dette. Og det ble bygget jernbane til alle kraftanlegge 
     ne.
     Kraftanleggene trakk mange mennesker til stedet. Bare ved Kykkelsrud var det  
     sysselsatt i 1901 1200 arbeidere. I denne rallarperioden var 2/3 av befolkningen i  
     Askim menn.

1920 danner på mange måter skille mellom ny og gammel tid i Askim. Stedet hadde på 20 år bygget opp en arbeiderkultur 
og hadde landets laveste skattøre, billig elektrisitet. Og dette året startet også Askim Gummivarefabrikk, som i sin glanstid 
hadde 2000 ansatte. Kommunen fikk i 1922 sykestue med 8 senger og ooperasjonsstue.
Nåværende sentrum har vokst frem rundt jernbanen. Den industrielle vekst førte til økt folkemengde.

Østfoldbadet
Norges fineste badeland. Historien går helt tilbake til 1930 da Askim fikk karbad. I 1936 også svømmehall. I dagens Øst-
foldbad var HM Kong Harald V til stede ved åpningen lørdag 16. desember 2000. Østfoldbadet er et bad som drives veldig 
godt og går med overskudd. Folk kommer fra fjern og nær for å bade i Østfoldbadet, eller Askimbadet som det også veldig 
ofte blir kalt. Det er ett av de største fyrtårnene vi har i Indre Østfold, og har 200 000 besøkende i året. Fornyer seg stadig 
med nye utbygginger. Sommeren 2019 åpnet man et nytt uteanlegg ved bassenget, så nå har en anledning til både ute- 
og innebading
I Askim er det nå både sprett, bowling og trampolinepark. Paddle tennis hall finnes i Østfold Næringspark.

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. Gruvene ligger rett 
utenfor Askim sentrum. Det er den eneste åpne nikkelgruve i Norge. 

Den første industrielle virksomheten i Askim var Romsåsen gruver og Roms Nikkelværk som ble grunnlagt av Anders 
Zakariassen Dahl i 1866. Han var forsyningsoffiser og veibygger. På midten av 1860 tallet fikk han tillatelse til å ta ut 
prøver i Romsåsen. Disse ble analysert ved universitetet i Christiania og viste spor av nikkel. På den tiden var det allerede 
etablert flere nikkelverk rundt om i landet fordi prisen på verdensmarkedet var god og etterspørselen stor.  Norge var på 
denne tiden den største nikkelprodusenten i verden!
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Med svartkrutt, feisel og håndbor ble mer omfattende prøver tatt ut fra ulike steder (skjerp). Nikkelforekomstene viste 
seg å være store nok for lønnsom gruvedrift. Roms Nikkelværk ble stiftet som et interesseselskap. Den første tiden var 
det 40-50 arbeidsplasser i gruvene, og når smeltehytta kom i full drift var det totalt ca 122 arbeidplasser ved nikkelverket. 
Høsten 1876 stanset driften, og nesten alle arbeidere ble oppsagt på dagen.  

Under 2. verdenskrig i april 1940 søkte lokalbefolkningen tilflukt i gruvegangene for å komme unna trefningene ved Fos-
sum bru.

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

SLITU
Slitu er et tettsted i Indre Østfold kommune. Tettstedet har totalt 782  innbyggere per 1. januar 2021, og ligger i Eidsberg 
ved E18 mellom Askim og Mysen. Stedet har både industri, handel og jordbruk. Navnet kommer fra gården Slitu. Selve 
ordet Slitu kommer fra ordet «slette». 
Slitu, med sin tilhørende jernbanestasjon (åpnet 1882) langs Østre linje, var fra gammelt av et viktig handelssentrum i 
Eidsberg. 
Tenor kirkeruiner på Slitu viser rester av en liten middelalderkirke fra 1200-tallet. Kirken var et anneks til Eidsberg kirke. 
Riksantikvaren og Østfoldmuseet arbeider med stedet og ruinene er nå konservert med 
nye fuger og nytt toppdekke. Anlegget ble offisielt åpnet med gudstjeneste og dåp i juni 
2008. 

Kjente personer fra Slitu
• Vibeke Skofterud, skiløper

EIDSBERG KIRKE
Denne kirken er kjent som ”Østfold katedralen”. Den ble oppført i andre halvdel av det 13. århundre. Det brant ned på 
1400-tallet og har siden blitt gjenoppbygd. Det ble lagt til og restaurert i 1880-1881, og interiøret ble restaurert på 
1950-tallet. Noen av veggene er fra den gamle middelalderkirken. Middelalder inngangsdør med kleberstein utskjæringer 
og dekorasjoner. Alter fra ca. 1600. Middelalder kleberstein i døpefonten. Tre utskåret prekestol fra 1662.

     Skulpturer av Adam og Eva som daterer seg fra 1600-tallet i skåret og malt eik.  
     Kong Haakon Håkonssøn sin adelsmann Arnbjørn Jonsson fra Valdisholm (øy i  
     Glomma i nærheten) møtte Earl Skule i kirken i 1236. De hadde begge en gruppe  
     menn med dem for alle eventualiteter, men skiltes på fredelige etter å komme til  
     enighet.

     En legende: En stor mann jobbet på byggingen av kirken. Han var så lang at han  
     gikk over elven til Skiptvet-side for å hente tømmer. Han var så sterk at han  
     kunne bære 12 tømmerstokker på ryggen og han brukte en tømmerstokk som en  
     spaserstokk. Hvor høy var han? Du kan finne hodet ca 8 m. opp på sørveggen av  
tårnet, nær det vestre hjørnet.

Den tidligere skistjernen Vibeke Skofterud er begravet ved Eidsberg kirke, hennes begravelse ble direktesendt på NRK.

Valdisholm - ei øy/borg ute i Glomma ved Eidsberg kirke 
Borgen ble bygget under borgerkrigene på 1200-tallet som en del av et større forsvarssystem. Det var kong Håkon Hå-
konsson (som ble født på Folkenborg i Eidsberg) som befestet holmen, og fra 1225 holdt Arnbjørn Jonssontil her som en av 
kongens viktigste støttespillere.

Hertug Skule inntok borgen etter Arnbjørn Jonssons død i 1240. Videre framover nevnes borgen i kong Magnus Lagabøtes 
Hirdskrå som et statlig fengsel fra 1273, og det tok i mot drapsmenn fra deler av Borgarsyssel.

I 1346 nevnes Valdishom borg for siste gang, under navnet Walletsøhus. Etter dette mistet tydeligvis borgen sin betyd-
ning og funn av kull og aske på holmen vitner om at borgen sannsynligvis ble brent ned.

VAMMA KRAFTSTASJON

Det finnes tre store kraftanlegg i Indre Østfold: Solbergfoss, Kykkelsrud og Vamma.
Kraftverkene i Indre Østfold er blant Norges eldste, og Vamma er Norges største elvekraftverk. 
Før var det 20 fosser fra Fossumbrua i Spydeberg og ned til Valdisholm. Nå er det 4 fosser og 3 kraftverk.
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Helt fra 1600-tallet ble fossen ved Kykkelsrud brukt som energikilde til både mølledrift og sagbruk. I 1903 stod kraftverket 
på Kykkelsrud ferdig. Det var i første omgang Oslo som nøt godt av kraftproduksjonen.

 I 1907 startes det neste store krafteventyret i Askim opp – Vamma. Etter en tids diskusjon kom de ledende politikere fram 
til at en samlet utbyggeing av fossefallene fra Mørkfoss til Solbergfoss skulle gjøres samlet i ett kraftverk. Dette stod fer-
dig med sitt første byggetrinn i 1924. I 1925 var altså tre av landets største vannkraftverk i drift i Askim og alle var norskei-
de. 

Vamma ligger lengst syd av de tre – der man kjører over når en kjører til Skiptvet. 
Kraftverket ble påbegynt i 1907 av Vamma Fossekompagnie, der Sam Eyde var 
grunnlegger, med tanke på å sikre energi til produksjon av kunstgjødsel. Denne 
produksjonen kom aldri i gang og Hafslund overtok anlegget.

Kykkelsrud, som ligger i nærheten av Romsåsen, er nå nedlagt. Det gamle kraft-
verket ble påbegynt i 1900 og Hafslund overtok anlegget i 1915. Det regnes som 
et kulturminne i norsk kraftproduksjon og en representant for de større kraft-
verkene som kom i drift på 1900-tallet. . Det var i drift fra 1903 og ble viktig både 
for hovedstadens strømforsyning og for industrien.
 
Og sist Solbergfoss (1924). Imponerende bygninger – Hafslund eier.
 
På andre siden av Glomma for Eidsberg kirke og langs Glomma finner du Nes Lensemuseum. Nes lense ble anlagt i 1853 
for å frakte tømmer ned Glomma. Lensearbeidet ved Nes sysselsatte i sin glanstid 300 mann, og var en viktig levevei 
og attåtnæring for distriktet - helt frem til nedleggelse i 1985. Ved besøk får du et tilbakeblikk på lensdriftens hverdag i 
naturskjønne omgivelser.

SKIPTVET/MEIERIBYEN
Skiptvet (lokal uttale: Skjetve) er en landbrukskommune som ligger i Østfold i Viken fylke, ca. 70 km fra Oslo. Kommunens 
areal er 101,6 km², der 33 km² er jordbruksareal og 42 km² er produktiv skog. Kommunen grenser mot Våler i vest, Indre 
Østfold i nord og øst, Rakkestad i øst, og Sarpsborg i sør. Høyeste punkt er en navnløs ås øst for Langtjernet, tett ved 
grensa til Våler kommune, 223,5 moh. 
Tettstedet i Skiptvet heter Meieribyen og har 1 768 innbyggere per 1. januar 2021. Kommunevåpenet forestiller en linnorm. 

Historie
Man tror at de første menneskene slo seg ned i Skiptvet for rundt åtte tusen år siden, spesielt i Glommaområdene der det 
var gode leveforhold. I middelalderen var Skiptvet en del av Vingulmork, som senere ble kjent som Østfold. Vembe skiprei-
de omfattet Skiptvet og Spydeberg. Da Norge ble inndelt i fogderier, tilhørte Skiptvet Rakkestad fogderi. 

Det antas at navnet Skiptvet er en sammensetning av to ord. Første delen kan være Skagi, som er gammelnorsk for «noe 
som rager opp i landskapet» (eller muligens mannsnavnet Skeggi, «mann med skjegg»). Siste delen av navnet er -ptveit, 
er vanlig i gårdsnavn fra vikingtiden, og betyr «et lite jordstykke». 

Det har ikke vært mye industri i Skiptvet, men den første bedriften som ble opprettet het Skiptvet meieri. Rundt dette 
meieriet grodde det opp en liten tettbebyggelse, som i dag er kommunens sentrum og heter Meieribyen. 

Kommunevåpenets historie
Skiptvets kommunevåpen stammer fra et sagn om bygdas kirke. Det sies at hver morgen kom en drage flygende og la 
seg rundt kirkens spir, og hver kveld fløy den til Karterudåsen. Dragen sies å ha hatt man og lugg som en hest, og så ellers 
ut som en slange med vinger. Når dragen lå på kirken hadde man selvsagt ikke gudstjeneste i kirken, så etter hvert ble 
dragen skutt ned med en forgiftet jernpil. Det sies at den falt ned og døde i en dam øst for kirken, som nå alltid har brunt 
og grumset vann, og den dag i dag kalles for Dragehullet. 

Selve kommunevåpenet ble godkjent 27. november 1981, og er tegnet av Truls Nygaard. Våpenfiguren er en heraldisk 
lindorm med to føtter, mens en heraldisk drage vanligvis har fire føtter. 

MØRK GOLFBANE
Mørk Golfklubb ble startet i 1989 som klubb nr. 39 og åpnet sin første golfbane på 6 hull, par 3 og par 4, og et mindre 
treningsfelt sommeren 1990. Klubben ligger i Spydeberg, nord i Østfold.
Det var 35 medlemmer per 1. november, men på dugnadene dette året var det ofte det doble antall. Med andre ord en stor 
iver og masse engasjement, noe som var til enorm hjelp i starten for vår tilværelse.
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Klubben har i dag en flott 18-hulls park/skogsbane samt en 9-hulls parkbane. 18-hulls banen er lagt i naturskjønne om-
givelser, og bortsett fra fuglekvitter og rolige elvestryk, er det ikke mye som kan forstyrre deg her. 9-hulls banen  er et 
yndet sted for dem som ikke har tid til en runde på anleggets hovedbane, eller som vil trene på kortspillet sitt. Den holder 
svært god standard på både fairways og greener.

Mens norske landbruksmyndigheter lenge kjempet iherdig mot bygging av golfbaner på dyrket mark, var det noen få 
gårdbrukere som var pionérer når det gjaldt bygging av golfbane på egen grunn. Peder Mørk er én av dem. Etter å ha 
«luktet på golfsporten» i 70-årene, bestemte Peder seg i 1989 for å trappe ned kornproduksjonen og bygge en 6-hulls 
treningsbane på egen jord.

Fra 1993 og frem til 1999 var det en kontinuerlig utbygging av anlegget, og endte opp med å rive det gamle servicebygget 
«Mølla» og bygge nytt stort servicebygg vinteren 2000/2001. Våren 2001 var hele golfanlegget ferdig slik det nå står.

Mørk Golf ligger i et gammelt kulturlandskap, men nøyaktig hvor gammelt vites ikke, da området ikke har noen stor histo-
risk betydning. Det vi vet er at på 1400-tallet var det adelsslekten Rosensværd som eide det meste her ute og at de delte 
ut noe til Værne Kloster og resten ble overtatt av adelsslekten Akeleye.

I 1575 kommer industrien til Mørk. Da bygges saga som står ved green nr. 3. Dette var en oppgangssag, en dansk oppfin-
nelse, som kom til Norge på slutten av 1560-årene, og to slike ble anlagt i Mossefossen. Det antydes at saga ved green nr. 
3 var nr. 3 i Norge, og nå startet det et langt industrieventyr. Saga ble ombygd og utvidet. Den fikk Kongelig sagbruksbe-
vilgning fra det Danske kongelige Slott hvert år frem til Sverige tok over Norge. Bevilgningene kom årlig fra det Svenske 
Kongelige Slott, selvsagt etter søknad. Sagbruksbevilgningene tok slutt i 1870. Det kom flere ting til, noe som gjorde at det 
til tider arbeidet opp mot 60 personer der. Saga var i drift til 1950.

Når du går fra green nr. 3, får du den omtalte oppgangssaga til høyre for deg helt frem til hull nr. 4, som heter Sagbakken. 
Hovedhuset på denne plassen er fra 1680 og var forretningskontor for sagbruksdrifta, bolig for Sagmesteren og hans 
familie samt at det var overnattingssted for kjørekara som transporterte ferdige produkter til Soon og Moss.

Mørk golfbane var finalearena for VM i orientering i Østfold 2019.

SPYDEBERG PRESTEGÅRD
Spydeberg prestegård ligger i Spydeberg i Viken. Hovedbygningen, stabburet, tunet og hagen på prestegården ble fredet 
av Riksantikvaren i 1991. 

Jacob Nicolaj Wilse var prest i Spydeberg fra 1768 til 1786 og bodde på prestegården. 

Prestegården spilte en viktig rolle i 1814. Det var her Christian Frederik holdt statsråd 8. august, dette ble senere kjent som 
Spydebergstatsrådet, og ble utgangspunkt for unionstraktaten med Sverige. Dette ble fullført som Konvensjonen i Moss 
den 14. august 1814. 

I forbindelse med Grunnlovsjubileet 1814-2014 ble Wilses historiske hage gjenskapt etter omfattende dokumentasjon 
etter arkeologiske undersøkelser og tegninger og opptegnelser fra Wilse. Hele anlegget ble markert ferdigstilt 14. august 
2014 av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit. Prestegårdshagen ble kåret til Årets grønne park for 2017. 

TRØGSTAD/SKJØNHAUG

Tidligere Trøgstad kommune hade i overkant av 5000 innbyggere. Tettstedet Skjønhaug var sentrum i den gamle kommu-
nen der også Båstad og Havnås er tettsteder.

På Skjønhaug ligger Trøgstad fort som også var en del av Fossumstrøkets befestning som Høytorp Fort i Mysen. Trøgstad 
fort er en grensefestning i Østfold. Trøgstad fort ble påbegynt omtrent samtidig med Høytorp fort og stod ferdig i 1917. 
Dette fortet, Høytorp fort, brugalleriene ved Fossum bru og Langnes jernbanebru dannet Fossumstrøkets festning, dati-
dens kraftigste festning. Dette var en sperrefestning og det skulle kjempes til siste mann eller til hæren var oppmarsjert. 
Fortet er inndelt med to panserbatterier. Panserbatteri A og panserbatteri B. All militær aktivitet opphørte ved Trøgstad 
fort i januar 1997 og det eies i dag av kommunen.

Fortet vedlikeholdes som museum og friluftsområde. Frivillige og tidligere offiserer og soldater ved Trøgstad fort har lagt 
ned et stort dugnadsarbeid for fortet.

Trøgstad Bygdemuseum ligger like syd for Trøgstad kirke og ble bygget i 1928 og er et av Norges eldste bygdetun med 
14 verneverdige bygninger fordelt på 3 tun. Musset har en stor samling bruksgjenstander som har fått sin plass i de ulike 
bygningene de hører hjemme i.
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      Trøgstad kirke er en steinkirke fra første halvdel av 1200-tallet, påbygd  
      med sakristi på nordsiden i 1697. Kirken er i romansk byggestil og ble  
      restaurert i 1905. Utsmykningen er spesiell med skriftssteder som et  
      belte rundt hele kirkerommet, og har ellers vakker utsmykning med en  
      akantus altertavle fra 1712.

      Under krigen i 1808 lå prins Christian August i bivuakk sammen med de  
      norske troppene ved kirken. Ved kirken er det plassert en minnestøtte  
      over prins Christian August. Den tidligere sportskommentatoren Kjell  
      Kristian Rike i NRK ligger begravet her.

Elgsafari 
Ikke langt nord for Skjønhaug ligger Olberg Camping i Båstad, her kan man bli med på elgsafari og få elggaranti. Ser du 
ikke elg, ja da får du pengene tilbake. Dette er spesielt populært blant utenlandske gjester. Tyskerne er helt ville etter å se 
elg.

HAVNÅS
Havnås (også kalt Hamnås) er et tettsted i Indre Østfold kommune i Viken. Det ligger 8,5 kilometer sørøst for Skjønhaug, 
det tidligere kommunesenteret i Trøgstad kommune. Tettstedet hadde 222 innbyggere per 1. januar 2021. 
I 2005 ble Havnås barneskole, Havnås barnehage og SFO samlet i Havnås Oppvekstsenter. Våren 2009 hadde skolen 85 
elever, 32 barn benyttet SFO-tilbud og 37 barn hadde plass i barnehagen. Totalt hadde Havnås Oppvekstsenter 24 ansatte 
i 20 årsverk. I 2011 hadde elevtallet sunket til ca. 65 elever. 

Den eldste skolebygningen i Havnås ble bygget i 1863. Ca. 1900 ble denne erstattet av en ny skolebygning, som gjorde 
tjeneste fram til 1956 da dagens skole ble bygget. Denne er senere utbygd i 1967, 1980 og i 2005. 
Største arbeidsplass i Havnås er Indre Østfold Fengsel avd. Trøgstad med ca. 40 ansatte. Fengselet ble etablert på begyn-
nelsen av 1990-tallet, på området kalt Havnås leir som ble bygd av Arbeidstjenesten under den andre verdenskrig, for 
deretter å bli brukt som landssvikleir, fra 1949 som leir for sivile tjenestepliktige og mellom 1959 og 1991 som forlegning 
for Nikebataljonen.

Øvrig næringsliv på tettstedet inkluderer Havnås Handel Traktor og maskinforretning, Minges Universal Service (bil-
verksted og tuning av dieselbiler), Gamleskolen (salg av håndarbeider og gaveartikler) og bønder som driver oppdrett av 
kylling og kalkun. 

MOMARKEN
Momarken Travbane på Mysen har trav de fleste uker. Her er det unions-
løp med Sverige, V65 og V75. God mat serveres også. Tidligere var 
plassen mest kjent for det årlige Momarkedet, som ikke blir arrangert 
lengre. 

Travbanen på Momarken ble åpnet i 1920, og har en banelengde på 1000 
meter. Travbanen har normalt hatt kjøredag på tirsdager. Et av de største 
arrangementene de har er skjærtorsdag, da kommer alle de som ikke har 
greie på hest også, men som liker en øl og godt selskap. Momarken trav-
bane har Østfolds største restaurant med sitteplass til nærmere 800 
personer

Det er også motorcross arrangement på banen – her arrangeres det regelmessig både NM-runder og andre stevner i 
motorcross og andre motorsporter og hestesporter.

Momarkedet var en årlig festival på Momarken travbane utenfor Mysen.  
Tradisjoner tilbake til 1600-tallet. Så innarbeidet at det var nevnt i de gamle almanakker. I 1830 måtte mydighetene gripe 
inn på grunn av ”overhantagende udskeielser og slette de tre lystige dager fra almanakkene”. 
120 år senere i 1950 tok Røde Kors opp de gamle tradisjonene. En rekke kjente artister har vært på scenen. Nå er scenen 
historie, ble fjernet i fjor. Tradisjonen tro var det direktesendt TV-show fra Momarkedet hvert år.

26. april 2012 besluttet styret i Mysen og Omegn Røde Kors å ikke arrangere Momarkedet i 2012 av økonomiske årsaker. 
Arrangementet ble da overtatt av en egen stiftelse, som avholdt Momarked siste helg i august samme år, men da på  
Høytorp fort. 
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I 2013 ble Momarkenfestivalen arrangert i juli, over en helg, men i den tradisjonelle «momarkenhelgen» i august var det 
ingen arrangementer. 
Fra august 2014 har Lund Gruppen arrangert konseptet Festdager på Momarken, med tivoli, boder og underholdning over 
en langhelg. Gratis inngang, store artister, veldig populært.

Monaryggen – sandmorene
3-4 km lang – 208 m over havet. 80 meter over område rundt.
Ryggen ble dannet i slutten av siste istid i forbindelse med avsmeltningen for ca. 9-10 000 år siden. Ved Mysen og Eids-
berg er landskapet flere steder brutt opp i en rekke små, bratte bekkedaler, raviner. Dette ravinelandskapet er dannet ved 
at rennende vann har gravd i avsetningene utenfor Monaryggen.

Monaryggen er den største formasjonen av sitt slag i hele Nord-Europa, men er nå svært redusert av flere store masseut-
tak og utbygging av E18, som går tvers gjennom den. Eidsberg kommune søkte før kommunesammenslutningen i den 
siste kommuneplanen om å bevare ett segment av ryggen intakt slik at profilen er intakt både på distal- og proksimalsi-
den. Det er også flere gravfelt fra jernalderen oppe på ryggen og i sørhellingen.

Langs Morenen ligger også et nytt hotell, Scandic Brennemoen som åpnet høsten 2019. 
99 rom, veldig hyggelig betjening og hotellet er godt besøkt. Langs Morenen ligger også Morenen kjøpesenter. Hvor det 
bygges stadig ut med flere butikker. McDonalds åpnet her høsten 2019.

Videre passerer vi Mysen fengsel som stod klart 2017 
Det er fengsel med høyt sikkerhetsnivå for menn. Fengselet har ordinær kapasitet på 102 plasser  Fengselet har et tilrette-
lagt tilbud for 25 til 40 unge innsatte mellom 18 og 25 år, en rusavdeling etter Stifinner-modellen og vil utover det ta imot 
alle kategorier innsatte.
Fengselet har også en butikk med det passende navnet  ”Tyven tyven ”hvor alle kan komme å handle produkter produsert 
fra fengselet.

MYSEN
      Mysen er en hyggelig liten småby. Med aktive lag og foreninger. Og hyg- 
      gelig butikker og flere cafeer og restauranter. Det er laget en turløype  
      – Helsestien, langs Mysenelva som er et populært område å benytte. 
      En flott sti for turgåere og trimmere langs elva. Den benyttes daglig av  
      hundrevis av mennesker. Langs elva ligger det tråkkebåter man kan .

      Like utenfor sentrum ligger Folkenborg Museum som er kongsønnen  
      Håkon Håkonssons fødested. Folkenborg er et friluftsmuseum, med  
      gårdstun og husmannsplass. Folkenborg museum har tilflyttede hus fra  
      Indre Østfold-regionen, med hovedvekt på Eidsberg. Spesielt interessant  
      er den store Narvestadbygningen fra 1723, med sitt rikt dekorerte interi- 
      ør.

Folkenborg museum ligger i et område preget av lange historiske linjer.  Den store museumslåven inneholder utstillingsa-
realer, studiemagasin, seminarrom, kafe og kontorer.
Her finnes dype historiske røtter. På 1100-tallet var dette kirkested og Inga fra Varteig fødte kongssønnen Håkon Håkons-
son her i 1204. Han ble senere smuglet over fjellet ved Lillehammer, noe som er opprinnelsene til det kjente Birkebeiner-
rennet, da birkebeinerne reddet ham fra baglerna som han ble jaget av.

Ovenfor Mysen ligger Høytorp Fort og troner over Mysen by. Høytorp fort  er Norges største 
innlandsfort og er velbevart.
Dette er også ett populært friluftsområde. Høytorp fort var hovedfortet i Fossumstrøkets 
festning, og er bygget i perioden 1912-1918. Første kontingent av rekrutter ankom Høytorp Fort 
10. august 1915. Fortet deltok under kampene mot tyske styrker 9-14. april 1940. Fortet ble 
nedlagt som militært anlegg i 1994, fredet av Riksantikvaren år 2001 og overdratt til Eidsberg 
kommune i 2003.
 
Under krigen fjernet tyskerne fortets fire tårnkanoner, og Foreningen for Høytorp fort har siden 
1996 jobbet for å få tårnkanonene tilbake. I 2009 kom delene til de to første 7,5 cm Cockerill 
tårnkanonene tilbake, og disse ble ferdig montert i 2014. En 12 cm Schneider tårnkanon ble 
demontert og hentet i 2014, og ble ferdig montert på Høytorp fort i juli 2015, slik at den var klar 
til 100 års markeringen av fortet. Dermed er tre av fire tårnkanoner tilbakeført. 12 cm tårn-
kanonen er virksom, og avfyres ved enkelte arrangement. 
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På området finnes over 40 bygninger som i dag huser blant annet restaurant, brukskunstutsalg, husflid, bruktmarked 
mm. Området er åpent for publikum alle dager. Det er omvisning hver søndag kl. 14.00 i juni, juli og august. Her blir man 
guidet i ca. 90 minutter gjennom mørke spennende ganger, inne i og utenfor tårnkanonene, får høre interessant historie 
og oppleve flott utsikt fra toppen av fjellanlegget. Omvisning avsluttes i en egen utstilling med uniformer, våpen og gjen-
stander. Et eget artillerimuseum er åpent fra kl. 12.30 til 13.30 hver søndag i juni – august. Kanonutstilling er i bygning 11, 
og består av kanoner fra 1870 - 1944. Skytset restaureres fortløpende av Foreningen for Høytorp fort.

Tog og bystatus
Det går tog til Oslo fra Mysen by, normalt en gang i timen, med to ganger i timen i rushtiden. Togturen tar ca en time. 
Dessuten går E18 som er hovedveien mellom Oslo og Stockholm forbi. Det tar i dag ca 50 minutter med bil da det bare 
gjenstår 15 km mellom Oslo og grensen som ikke er firefelts motorvei (gjennom Ås og Nordre Follo). 
Mysen fikk bystatus i 1997.

Kjente personer 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 (1980-2018), olympisk mester på ski (fra Slitu)
• Erik Unaas, tidligere ordfører og styremedlem i Norges Idrettsforbund
• Gøran Antonsen, eier og kusk til verdensstjernen “Lionel” - vinner Olympiatravet 2017
• Per Oleg Midtfjeld, kjent travkusk, vinner av Elitloppet og Oslo GP med ”Steinlager”
• Kjell-Erik Kristiansen, verdenskjent idrettsspeaker (8 OL, nesten 50 VM)
• Brage Vestavik, en av verdens beste utforkjørere på sykkel
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  Lørdag 13. august - 5. etappe : Vikersund - Norefjell
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  Lørdag 13. august - 5. etappe : Vikersund - Norefjell

GENERELL INFO

Den femte etappen er trolig den avgjørende i sammendraget. Den 10 km lange stigningen opp til Norefjell er løpets klart 
hardeste, og det var her OL-mesteren Annemiek van Vleuten avgjorde Ladies Tour of Norway ifjor.
Rittet starter i Vikersund og kjører først en runde forbi den berømte Vikersundbakken og gjennom kommunesenteret 
Åmot før man igjen passerer Vikersund sentrum. Deretter tilbake til Åmot før man passerer Blaafarveværket, skiskytter-
bygda Simostranda og sykler gjennom Sigdal kommune over til Krøderen.
Man følger sjøen Krøderen til Norheimsund hvor stigningen starter. Målet er like nedenfor Norefjell Ski & Spa, et av 
Nord-Europas største hotellkomplekser.

Her er stedene som de passerer på 5. etappe:

VIKERSUND
Vikersund er et bypreget tettsted og administrasjonssenter i Modum kommune i Viken fylke. Tettstedet har 3 232 innbyg-
gere per 1. januar 2020 og ligger lengst sørvest i Tyrifjorden, der utløpet av fjorden danner Drammenselva ved Vikerfos-
sen. Vikersund ligger 30 kilometer sør for Hønefoss og 40 kilometer nordvest for Drammen. 
Stamveien riksvei 35 passerer forbi Vikersund, mens Vikersund stasjon er tilknyttet Bergensbanen via Randsfjordbanen. 
Mellom Vikersund og tettstedet Krøderen går Norges lengste museumsjernbane, Krøderbanen. 
Historisk har Vikersund vært viktig i treforedling og papirindustrien. Tømmer ble fløtet på Tyrifjorden, videre ut Vikerfos-
sen og ned Drammenselva fra Vikersund. I dag er de største arbeidsgiverne i Vikersund Modum kommune, Modum Bad 
og entreprenørselskapet Albert Kr. Hæhre. 

VIKERSUNDBAKKEN
Vikersund er kanskje mest kjent for sin skiflygingsbakke, 
Vikersundbakken. I april 2010 startet utbygging slik at bakken 
ble verdens største hoppbakke. Den ble for første gang tatt i 
bruk under prøve-VM i februar 2011, og arrangerer jevnlig 
verdenscup i skiflyging. Johan Remen Evensen satte ny bakke-
rekord og verdensrekord under prøve-VM i 2011 med to hopp 
på 243 og 246,5 meter, i henholdsvis den 2. prøveomgangen og 
kvalifiseringen. I februar 2012 ble VM i skiflyging arrangert der. Bakken ble ytterligere utbygd før verdenscuprennene i 
2013. Stefan Kraft satte ny bakke- og verdensrekord 18. mars 2017 med et hopp på 253,5 meter. 

I 2022 ble det igjen arrangert VM i skiflyging i Vikersundbakken, som også har fått en ny attraksjon. Det er den nye zipli-
nen der du for 700 kroner kan oppleve hvordan det er å sveve nedover verdens største hoppbakke. Du passerer hoppkan-
ten i opp mot 100 km/t. 

Hvis du synes det er for skummelt så kan du jo gå de 1078 trappetrinnene fra sletta og opp til toppen. En bratt, kort tur 
med en høy puls og fantastisk utsikt. 

ÅMOT (MODUM)
Åmot ligger i Modum kommune i Viken. Stedet ligger ved riksvei 35, fylkesvei 287 og ved Randsfjordbanen/Bergensbanen, 
men ingen tog stopper lenger ved Åmot stasjon. Åmot har en lang historie som industristed, men er nå hovedsakelig et 
handels- og skolesenter. Stedet har vokst sammen med Geithus, og de utgjør tettstedet Åmot/Geithus. 

Navnet Åmot er brukt om et sted der elver møtes. I dette tilfellet er det Simoa som renner ut i Drammenselva ved Åmot-
sund. De fire fossene (Embretsfoss, Døvikfoss, Kongsfoss og Haugfoss) i umiddelbar nærhet har bidratt sterkt til Åmots 
industrihistorie. 

Ved Kongsfossen ved Kongssagene ble det i 1870 bygget et tresliperi, Kongssagene Brug. Et annet tresliperi, Embretsfoss 
Fabrikker, ble startet ved Embretsfoss i 1874. Haugfossen fikk sitt tresliperi, Haugfoss Træsliberi, i 1894, fire år før virk-
somheten ved Blaafarveværket ble avsluttet for godt. Haugfoss Træsliberi ble nedlagt etter brann i 1926, Kongssagene 
Brug innstilte driften i 1938. Embretsfoss Fabrikker utvidet sin produksjon til å gjelde cellulose og papir og var fram til 
nedleggelsen i 1971 Åmots viktigste arbeidsplass. 
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Ved alle Åmots fire fosser er det anlagt ett eller flere kraftverk. Til å begynne med ble all kraften brukt av bedrftene rundt 
fossene, men med etableringen av Modum Elverk i 1913 ble elektrisiteten også distribuert til private husstander. 

BLAAFARVEVÆRKET OG KOBOLTGRUVENE
En viktig hendelse i Åmots industrihistorie var funnet av kobolt i 1772. Dette førte til at Kongelige Modumske Blaafarve-
værk ble stiftet fire år senere. Selve fargeverket ble lagt til sletta nedenfor Haugfossen. Verkets storhetstid var før 1849, 
og verket var i sin tid Norges største arbeidsplass. Blaafarveværket avsluttet driften i 1898. 

I dag er Blaafarveværket et museum som er en av Norges mest besøkte turistattraksjoner. Stiftelsen Modums Blaafarve-
værk driver museet som i 2018 feiret at det var 50 år siden man stoppet industriutbygging på området der Blaafarvevær-
ket ligger, og startet arbeidet med å bevare området, bygningene og industrihistorien på stedet. 

HØYT OG LAVT MODUM
Modum Klatrepark med 65 klatreelementer, 11 zipliner og 5 løyper er et populært turistmål for mange. I tillegg har klatre-
parken en naturlig klatrevegg med tre autosikringer. Her finnes det nye å bryne seg på for i prinsipp alle aldersgrupper.

VESTRE SPONE KIRKE
Vestre Spone kirke er en langkirke fra 1880 i Modum kommune. Den er en del av Den norske kirke og hører til Eiker prosti 
i Tunsberg bispedømme. 
Byggverket er i tre og har 200 plasser. Interiøret ble fornyet i 1930-årene. 

SYSLE
Sysle er et tettsted og en bygd i Modum kommune. Tettstedet har 250 innbyggere per 1. januar 2021, og ligger mellom 
Snarumselva og riksvei 280, rundt fem kilometer vest for Vikersund. I tillegg til gårder har Sysle et boligfelt med tettbe-
byggelse, som lokalt bare blir kalt «feltet». 

TYRIFJORDEN
Tyrifjorden er en innsjø i Ringerike, Hole, Lier og Modum kommuner i Viken fylke. Med et areal på 137,38 km² er den 
Norges femte største innsjø i utstrekning. Fjorden ligger 63 meter over havet og er en del av Drammensvassdraget. 
Gamle navn på fjorden er Tyri og Tyrvi, som betyr furusjøen. Fra naturens side er Tyrifjorden Norges fjerde største innsjø 
i utstrekning, men den nest største i volum (13,13 km³). Røssvatnet i Nordland er imidlertid større, men dette er kunstig 
oppdemmet. Tas dette med, blir Tyrifjorden femte størst i utstrekning og tredje største i volum. 

Tyrifjorden hører til landets mest artsrike innsjøer og regnes som moderat næringsrik; oligotrof. Flere områder i direkte 
tilknytning til fjorden har stor verneverdi på grunn av sin unike flora og fauna. Fjorden, som er en typisk klarvannsjø med 
liten humuspåvirkning og god ionesammensetning, har en surhetsgrad på mellom 6,8 og 7,2. 
Skråningene og flatene langs innsjøen er fruktbare og mildt klima gjør at det drives intensivt jordbruk rundt innsjøen.

I Tyrifjorden ligger Utøya som var åsted for det fryktelige terrorangrepet i 2011. Men Utøya ligger ved Sundvolden på 
motsatt side av sjøen for Vikersund.

SIMOSTRANDA
    Simostranda er ei bygd i Modum kommune i Buskerud. Bygda ligger ved elva Simoa,  
    langs fylkesvei 287, og er mest kjent for idrettslaget og sin satsing på skiskyting og sine  
    skiskyttere. Best kjent er Ole Einar Bjørndalen, men også broren Dag Bjørndalen, Hilde- 
    gunn Mikkelsplass (født Fossen) og Ida Lien er eller har vært på landslaget. 
    OL-kongen Ole Einar Bjørndalen står på statue i Simostrand, like ved riksveien der dame- 
    ne sykler forbi.

SIGDAL KOMMUNE
Sigdal er en kommune i Viken fylke. Den grenser i nord mot Flå, i øst mot Krødsherad, i sørøst mot Modum, i sør mot Øvre 
Eiker og Flesberg og i vest mot Rollag og Nore og Uvdal.
De fleste innbyggerne bor i tettstedene Nerstad, Prestfoss, Nedre Eggedal og Eggedal. Kommunen preges av høyfjell og 
daler. Omtrent 72 % av kommunen er dekket av skog, 20% er fjell – vesentlig lavalpin sone. 4% av arealet er dyrket og ca. 
4% er vann og vassdrag. Til sammen 842 km2. Innbyggerne lever hovedsakelig av jord- og skogbruk og turisme. 
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Under andre verdenskrig holdt Milorgstyrker fra Base Elg til i deler av Sigdal. Flydropp ble foretatt i fjellene. Mot slutten av 
okkupasjonen kom det til kamp mellom Hjemmestyrkene og tyske politisoldater av norsk og tysk herkomst ved Hagle-
buvannet, kalt Haglebuslaget. 14 mennesker ble drept. Også to medlemmer av Hirden blir skutt samme dag i nærheten av 
vannet.

Andersnatten er kjent landemerke som er både spennende og sagnomsust. Det 
karakteristiske fjellet har gitt liv til både sagn og eventyr. Den kjente kunstneren 
Theodor Kittelsen bodde like ved, og han brukte fjellet som inspirasjon til sine mest 
kjente trolltegninger. I dag er Andersnatten et yndet valfartssted for eventyrlystne 
fjellklatrere, og den bratte veggen betegnes som et fjellklatrereldorado, men det er 
også en populær tursti opp til toppen fra baksiden av Andersnatten. 

Theodor Kittelsen er kjent for sine stemningsfulle malerier og eventyrtegninger av 
troll, dyr og landskap. Han bodde sammen med familien i Lauvlia som ligger vakkert 
beliggende ved Soneren i Sigdal. Det var den vakre utsikten som ga han inspirasjon 
til sine malerier og tegninger.

Her bodde og arbeidet den kjente kunstneren Christian Skredsvig (bl.a. kjent for maleriet «Gutten med seljefløyten») store 
deler av sitt liv. Stedet har fantastisk utsikt over hele dalen, som med sin vakre natur har inspirert mange kunstnere opp 
gjennom årene. Selve huset bærer preg av å være et kunstnerhjem. Her står alle møbler og malerier intakt som da kunst-
neren selv levde der.

Her kan man oppleve det særpreg og den sjarm som ga ham inspirasjon til sine malerier og bøker. Kommunens tuse-
nårssted er Sigdal Museum, som er Folkemusikksenteret i Buskerud. Kommunens tusenårsprosjekt var oppføring av en 
gammel bygning, Plassanebygningen, på museumsområdet. 

Kjente sigdølinger 
• Christian Skredsvig (1854-1924), kunstmaler 
• Theodor Kittelsen (1857-1914), maler og tegner 
• Olaf Solumsmoen (1896-1972), redaktør, statssekretær (Ap) 
• Olaf Knudson (1915-1996), stortingsrepresentant (H) 1954-1977 
• Erling Kroken (1928-2007), skihopper 
• Anne-Lise Berntsen (1943-2012), sanger (sopran) 
• Carl Hiaasen (f. 1953), amerikansk forfatter og journalist med røtter til Sigdal 
• Gudmund Olsen (f.1960), 3 NM-guld i tikamp for Sigdal FIK
• Josefine Frida Pettersen (f. 1996), skuespiller i Skam  

PRESTFOSS
Prestfoss er et tettsted og administrasjonssenteret i Sigdal kommune. Tettstedet har 488 innbyggere per 1. januar 2020, 
og ligger ved Kråkefjorden, den østre delen av innsjøen Soneren. Her ligger Holmen kirke fra 1853. 

På Prestfoss ligger Folkemusikksenteret i Buskerud. Folkemusikksenteret i Buskerud er også et friluftsmuseum. Museu-
met tilbyr et godt bilde av byggestil og tradisjoner i distriktet.
Folkemusikksenteret er hovedsakelig ansvarlig for å innsamle, lagre og fremme lokal folkemusikk og dans. Folkemusikk-
arkivet inneholder historiske materialer vedrørende lokal folkemusikk. Sigdal og Eggedal Museum er et frilufts kulturar-
vmuseum som gir et godt bilde av byggestil og tradisjoner i distriktet. Sigdal og Eggedal Museum ligger på området til det 
tidligere Sigdal Nikkelverk (1874-1879). 

SONEREN
Soneren er en innsjø som ligger i Sigdal kommune. Den har fått en plass i norsk kunsthistorie fordi billedkunstneren 
Theodor Kittelsen valgte å bygge sitt hjem Lauvlia på en tomt like ved. Fra sitt atliervindu hadde han storartet utsikt til 
Andersnatten som speiler seg i vannet.
Elva Simoa renner inn i og ut av innsjøen, som òg har tilløp frå Eidalselva og Horga. Soneren er også kalt Storfjorden. 

SIGDAL MOTORSENTER
Sigdal Motorsenter har en av Norges tøffeste baner det kjøres utleiekarter på. Den er 750 meter lang og 7 meter bred. De 
vanlige utleiekartene kommer opp i en fart på 50 km/t på langsida. dette er fort når du sitter så nærme bakken.
Klubbens barnegokarter har forskjellige størrelser for å passe både liten og stor fra det året barnet fyller 8 år. Drives av 
NMK Modum & Sigdal.
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KRØDEREN (sjø og tettsted)
Krøderen er en innsjø i Krødsherad og Flå kommuner i Viken. Den strekker seg ca. 41 kilometer nordover fra tettstedet 
med samme navn og ender ved Gulsvik i Flå, sør i Hallingdal. Den viktigste vanntilførselen kommer fra Hallingdalselva i 
nord, og utløpet skjer via Snarumselva i sørenden av innsjøen. Innsjøen har et areal på 43,91 km2. 

På vestsiden av innsjøen er blant annet oppfarten til Norefjellmassivet. Litt sør for Noresund ligger Bjørøya med Villa Frid-
heim, kjent fra blant annet TV-serien Soria Moria. 
Ved Noresund (langs fylkesvei 280) er det bru over innsjøen, som på det punktet er ca. 200 meter bred. Riksvei 7 gikk 
langs innsjøen mellom Ørgenvika og Gulsvik, parallelt med Bergensbanen, men nå har man fått en ny tunnel som gjør 
at riksveien ikke lenger går gjennom Noresund sentrum. Fram til 2014 gikk riksvei 7 langs innsjøen mellom Noresund og 
Ørgenvika, denne strekningen er nå fylkesvei 280. 

Fra Krøderen stasjon i sydenden av innsjøen var det forbindelse med dampbåt til Gulsvik. Båtturen tok 2 1/2 time med 
D/S «Haakon Adelsten» (fra 1861), «Krøderen» og «Norefjeld». Siste dampbåt gikk i 1925. Da strekningen Voss-Gulsvik på 
Bergensbanen ble tatt i bruk 10. juni 1908 var det svært stor trafikk på Krøderbanen, men etter at Bergensbanen åpnet til 
Hønefoss og Oslo i 1909 var det kun lokaltrafikk på Krøderbanen. 

OLBERG KIRKE
Olberg kirke er en korskirke fra 1859 i Krødsherad kommune. Den er en del av Den norske kirke og hører til Eiker prosti i 
Tunsberg bispedømme. Byggverket er i tre og har 600 plasser.

NORESUND
Noresund er et tettsted og administrasjonssenteret i Krødsherad kommune. Tettstedet har 349 innbyggere per 1. januar 
2020, og ligger ved innsjøen Krøderen. Krøderen er bare om lag 200 meter bred ved Noresund.
Riksvei 7 gikk tidligere gjennom stedet, og Norefjell skisenter ligger 3 kilometer nordvest for Noresund. Krødsherad 
prestegård naturminne står her. 

NOREFJELL SKI & SPA
Norefjell Ski & Spa er en resort med alt du kan drømme om. Beliggenheten er midt i bakken ved Bøseter. Ski inn/ut gjør 
resortet perfekt for de som skal på ski.

Resortet består av 244 rom, fordelt på 121 dobbeltrom og 123 familiesuiter. I landsbyen utenfor resortet finner du 161 leilig-
heter som passer fra 4 - 8 personer. Alle suiter og leiligheter har eget kjøkken. 

Av aktiviteter har resortet en 16 meter høy klatrevegg, bouldrevegg, badeområde med svømmebasseng, jacuzzier og to 
badstuer, velutstyrt treningsavdeling, velværeavdeling, barnesone, afterski, nattklubb og aktivitetsprogram for barna i 
ferier og helger m.m.
Rett nedenfor Norefjell Ski & Spa arrangeres Seterliv på sommeren. Her kan barna møte geiter, griser, kaniner og høner. 
Mulighet for hesteridning og kjøring med hest og vogn. Det er kanoutleie og åpen kiosk. 

Norefjell er også kjent som arena for de alpine øvelsene under vinter-OL i Oslo 1952. Mange husker sikkert det klassiske 
bildet av Stein Eriksen da han ligger vertikalt i lufta med bare den ene hånden som bakkekontakt. I tillegg til Norefjell Ski 
& Spa så er det et yndet friluftsområde som har massevis av hytter og som også brukes flittig på sommeren. 
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  Søndag 14. august - 6. etappe : Lillestrøm - Halden
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  Søndag 14. august - 6. etappe : Lillestrøm - Halden

GENERELL INFO

Den sjette og siste etappen kan gjerne kalles ”Grenseetappen”. For etter starten i 
Lillestrøm og noen kilometer langs sjøen Øyeren fra Fetsund og sydover, svinger 
syklistene mot grensen til Sverige via Hemnes og Ørje.
Store deler av etappen følger det vakre Haldenvassdraget helt til målbyen Halden, som 
er ”fødested” for rittet. Vakker natur, småkupert terreng hele veien og tekniske runder i 
Halden sentrum som avslutning.
Det har alltid vært mye dramatikk foran et stort publikum i avslutningen i Halden. I fjor 
vant Chloe Hosking i spurt, men Marianne Vos har også vunnet her. Det er dog ikke 
sikkert at det blir en spurt, dels for at terrenget fram til Halden kan by på utbrudd og dels for at rundene i Halden sentrum 
er krevende.
Damene får en vakker avslutning med mange fantastiske vyer langs sjøene i Haldenkanalen – hvis de har tid til å se på 
disse.

Her er stedene som de passerer på 6. etappe:

LILLESTRØM
Lillestrøm er en kommune i Nedre Romerike i Viken. Kommunen ble dannet 1. januar 2020 ved sammenslåing av Fet, 
Skedsmo og Sørum kommuner. Navnet Lillestrøm på den nye storkommunen ble bestemt av Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet i 2017. 

Lillestrøm by er den største tettbebyggelse i kommunen og etter SSBs definisjon en del av tettstedet Oslo.  Med 89 095 
innbyggere, er Lillestrøm den 4. største kommunen i Viken per 2022.

Ved alle Åmots fire fosser er det anlagt ett eller flere kraftverk. Til å begynne med ble all kraften brukt av bedrftene rundt 
fossene, men med etableringen av Modum Elverk i 1913 ble elektrisiteten også distribuert til private husstander. 

Næringsliv
Det er et bredt sammensatt næringsliv i Lillestrøm kommune. Lillestrøm kommune har en ambisjon om å være en attraktiv 
kommune for næringslivsetablering. Det satses blant annet innen miljøer for fornybar energi og helse. Lillestrøm kommu-
ne er en kommune i sterk vekst. 

Kjeller er et av Norges største forskning-, innovasjons- og teknologimiljøer, med en unik historie knyttet til verdiskaping i 
store deler av Norge og internasjonalt. 
På Kjeller ligger også en avdeling av Oslomet – storbyuniversitetet. 

Messe- og konferansesenteret Norges Varemesse ligger i Lillestrøm by. Messesenteret «X Meeting Point» ligger på Helle-
rudsletta, straks utenfor byen. 

Lillestrøm Torv er bysenteret i Lillestrøm med beliggenhet midt i byen. Lillestrøm Torv har et totalt areal på 37.200 m², 
60 butikker og i underkant av tre millioner besøkende hvert år. Kjøpesenteret ble etablert i mars 1985 og totalrenovert i 
2017/2018. 

Lillestrøm by har et godt kulturtilbud og flere scener som byr på konserter, forestillinger, festivaler og arrangementer. I 
Lillestrøm by er det etablert ca. 200 butikker og ca. 50 serveringssteder.
 
Strømmen Storsenter er et kjøpesenter på Strømmen i Lillestrøm kommune. Senteret er et av landets største i antall 
butikker, med totalt 195 butikker og spisesteder. Med en årsomsetning på 3,48 mrd.i 2020, er Strømmen Storsenter også 
Norges nest største senter i omsetning. 
Medlemsorganisasjon for næringslivet i regionen heter Kunnskapsbyen Lillestrøm. 

Samferdsel
Jernbanen fra Oslo S deler seg ved Lillestrøm stasjon, mot henholdsvis Gardermoen og Jessheim i nord og Kongsvinger i 
øst. I vestlig retning går det direktetog til Oslo gjennom Romeriksporten samt lokaltog over bakken på Hovedbanen gjen-
nom Groruddalen. 
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Det er to firefelts motorveier i kommunen. E6, som forbinder kommunen med Oslo og Gardermoen, passerer Skjetten, 
Skedsmokorset og Frogner. Riksvei 159 forbinder Strømmen og Lillestrøm med Oslo. 

Lillestrøm ble i 2008, 2010, 2012, 2014 og 2016 av Syklistenes Landsforening kåret til Norges beste sykkelby. Skedsmo 
kommune (nå Lillestrøm) hadde et godt sammenhengende sykkelveinett, og promoterte dette blant annet gjennom et 
eget sykkelkart og tilbud om sykkelruter for nedlasting til GPS. For å bedre syklistenes fremkommelighet, innførte kom-
munen også egne unntak for syklister på enkelte enveiskjørte veier. 

Kunst og kultur
Lillestrøm Kultursenter er kommunens største kulturhus. Lillestrøm Kultursenter ble innviet i 1926 og har adressen Kirke-
gata 11. I 2006 ble en utvidet versjon av Lillestrøm Kultursenter åpnet, med påbygg på begge sider av den opprinnelige 
hovedbygningen. 

Lillestrøm Kultursenter ligger ca. 150 meter fra Lillestrøm stasjon. Lillestrøm Kultursenter arrangerer konserter, teater-
forestillinger, show og foredrag, samt tilbyr kurs- og konferansefasiliteter. Leietagere på Lillestrøm Kultursenter er blant 
annet Norsk Ballettinstitutt, Unge Viken Teater og Scene 5 - restauranten på Lillestrøm Kultursenter. 

Nitja senter for samtidskunst
«Nitja senter for samtidskunst» (tidligere Akershus Kunstsenter) åpnet i nye hus våren 2021. Huset er tegnet av Haugen/
Zohar arkitekter. Kunstsenteret er støttet av Viken fylkeskommune og Lillestrøm kommune, og viser og formidler nasjonal 
og internasjonal samtidskunst, med skiftende utstillinger. Kunstsenteret huser også kunstlounge med temporære utstil-
linger, kunstbutikk, aktivitetsrom for barn og prosjektrom for utleie. Kafé Nitja holder til i kunstsenterets første etasje med 
servering inne og ute. 

Samfundet
Foretaket Lillestrøm Kultursenter eier selskapslokalet Samfundet, som ligger i Brogata 2b. Huset ble gitt i gave til Lille-
strøm Kultursenter i 2001 fra Lillestrøm Arbeidersamfunn. I 2004 ble Samfundet flyttet fra Voldgata 6 til Brogata 2b. 

1860-1865: Huset ble bygget som en av tre arbeiderboliger for Tandberg Saga. Det ble bygget et søndre hus, et midtre 
hus og et nordre hus. Man er ikke sikker på hvilket av disse tre husene som er dagens «Samfundet». Det første sikre bevi-
set på at huset eksisterte var ved folketellingen i 1865. Da bodde det syv familier, 40 personer, i det søndre huset, hvorav 
11 av disse jobbet ved saga. 

Lillestrøm Arbeidersamfund, forkortet Samfundet, ble stiftet den 16. oktober 1881. I mange år var dette Lillestrøms viktig-
ste politiske debattforum. Samfundet hadde i sine første tiår også en viktig funksjon i å bidra til «Medlemmenes opplys-
ning og dannelse». Det nyttige skulle forenes med det underholdende, og Lillestrøms første kino åpnet her i 1907, med en 
pris for menn og halv pris for kvinner og barn. 

Idrett
I Lillestrøm kommune er det et stort idrettstilbud og mange idrettsanlegg – både kommunale anlegg og anlegg som 
idrettslagene selv har ansvaret for. Idrettslagene, som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF), er organisert under Lille-
strøm idrettsråd. Idrettsrådet har eget styre, og i 2021 ble det første gang ansatt en daglig leder. 

Lillestrøm kommune har en avdeling som jobber med idrett. På kommunens nettside finnes oversikt over idrettshaller, 
svømmehaller, skiløyper, treningsparker, skøytebaner, skatepark og badeplasser. 

LSK Kvinner Fotballklubb er en kvinnefotballklubb fra Lillestrøm. Den ble stiftet 10. oktober 1989 som Setskog/Høland. 
I 2001 ble de Team Strømmen og overtok plassen i Toppserien. Siden desember 2009 heter de LSK Kvinner FK. Det har 
vunnet Toppserien sju ganger, delt flest med Trondheims-Ørn, vunnet seks cupgull og tatt «The Double» fem ganger. De 
spiller sine kamper i LSK-hallen. 

Lillestrøm Sportsklubb (LSK), stiftet i 1917, har fotballag i eliteserien. LSK spiller sine hjemmekamper på Åråsen stadion i 
Lillestrøm. 

FETSUND
Fetsund er et tettsted i Lillestrøm kommune. Tettstedet har 8 584 innbyggere per 1. januar 2021 og ligger omtrent åtte 
kilometer sørøst for Lillestrøm, like ved Glommas utløp i Øyeren. Stedet danner det første naturlige krysningspunktet av 
Glomma nord for Øyeren, og er et gammelt fergested. 

Siden 1960 har folkemengden økt med 2% per år. Økningen har kommet som et resultat av utbygde felt med eneboliger 
som i Hovinhøgda og Nerdrum, eller som blandet bebyggelse av eneboliger og rekkehus som i Garderåsen. Fetsund var 
frem til 1. januar 2020 kommunesenter i tidligere Fet kommune i Akershus.
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Fetsund har togforbindelse til Oslo som ligger 21 minutter unna, og flere bussruter med forbindelse til Lillestrøm, Bjørke-
langen og Trøgstad. Tettstedet har også en jernbanestasjon med samme navn og holdeplassen Nerdrum. 

Den første bruforbindelsen over Glomma ble åpnet i 1862 med jernbanespor og en kjørebane. Brua var da landets lengste 
jernbanebru, 440 meter lang. Brua ble fornyet på samme sted første gang 1872-1877 og andre gang 1912-1918. Kjørebanen 
var ikke mer solid enn at busspassasjerer måtte stige av bussen og gå til fots over. Jernbanebrua holder fortsatt en gang-
vei. Fetsunds fjerde bru, litt lenger sør med to kjørefelt i 595 meter lengde, ble åpnet for trafikk 12. desember 1959 som en 
del av riksvei 22. 

Fetsund Lenser var et av de store tømmerfløtingsanleggene for sortering og 
bunting av tømmer og var i virksomhet fra 1861 til 1985. Anlegget er i dag fredet 
som et teknisk industrielt kulturminne og består av et to km langt fløtings-
anlegg i elva og ca. 25 bygninger hvor de fleste er fredet. 
Fetsund lenser er i dag fløtingsmuseum med utstillinger som formidler fløtings-
historie og historien om fløtingsanleggene på Bingen og Fetsund. Museums-
området er et naturskjønt friområde med utendørs utstillinger, kaféer og 
museumsbutikk. I sommersesongen er det mulig å gå ut på fløtingsanlegget 
på 2,8 km med flytende gangveier. 

På området ligger også besøkssenteret for Nordre Øyeren naturreservat, som formidler det spennende og unike naturlivet 
i Øyeren-deltaet, Nord-Europas største innlandsdelta. Både Fetsund lenser og Besøkssenteret er del av Museene i Akers-
hus (MiA). 

På høyden bak Fetsund stasjon, på gården Vilberg, ligger Fetsund batteri fra 1902. 

Herredshuset inneholder kommunens bibliotek. Fetsund har skole og utdanningsmuligheter med flere barnehager og to 
barneskoler. De nærmeste videregående skoler ligger i Lillestrøm, Sørumsand og Bjørkelangen. 

GAN
Gansdalen (lokalt kalt «Gan») er en bygd cirka ti kilometer sør for Fetsund i Lillestrøm kommune. Den ligger på østsiden av 
Øyeren, rundt 20 minutters kjøring sørøstover fra Lillestrøm by langs riksvei 22.
 
Stedet har en badeplass, barneskole (1-7), bedehus, Dalen kirke og et nyere boligfelt – Stensrudfeltet. Ned mot Øyeren 
finner en Gansbruket, et tidligere sagbruk, nå museum. Gansdalen har et fint skogsområde med gode forhold for fotturer 
og langrenn.

ENEBAKKNESET
Enebakkneset er et nes i innsjøen Øyeren i Lillestrøm kommune. Enebakkneset var en del av Fet kommune fra 1962 til 1. 
januar 2020. Før 1962 var Enebakkneset en del av Enebakk kommune. 
Kjente beboere er blant andre illustratøren Hilde Kramer. 

HEMNES
Hemnes er et tettsted i Aurskog-Høland kommune i Akershus. Tettstedet har 745 innbyggere per 1. januar 2021, og ligger 
på gården Bråtes grunn, nordøst for Øgderen (Hemnessjøen). Hemnes ligger 19 kilometer sør for kommunesenteret Bjør-
kelangen. Stedet har navn etter gården Hemnes ved nordenden av Øgderen. Riksvei 125 går gjennom Hemnes. 

På Hemnes ligger 1-10 skolen Bråte skole, som har over 400 elever. Det lokale sykehjemmet heter Hemnes sykehjem. På 
stedet ligger også Søndre Høland kirke. Hemnes har et samvirkelag, tippe- og travkommisjonær med post i butikk, lege- 
og tannlegekontor og en bensinstasjon. 

Basmo festning på Ydersbotn og Aurskog-Høland bygdetun er lokale turistattraksjoner. 
Hemnes har idrettslag med ca. 1 400 medlemmer. Søndre Høland Idretts og Ungdomslag, Søndre Høland teaterlag, Bråte 
skolekorps og Søndre Høland blandede kor er blant fritidstilbudene på stedet. Årlig arrangerer lokale krefter «Opplev 
Søndre Høland-dagene» 

SKULERUD
Skulerud er et lite tettsted i Aurskog-Høland kommune i Akershus. Det var tidligere knutepunkt. Skulerud var endestasjon 
på Urskog–Hølandsbanen. Skulerud har også den øverste gjestehavn (2 x 20 meter) i Haldenkanalen. 
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SKULERUDSJØEN
Skulerudvannet (kalles også Skulerudsjøen) ligger i øvre del av Haldenvassdraget sør i Aurskog-Høland kommune, 118,6 
meter over havet. Vannet har tilsig via elvene Hølandselva og Mjerma fra henholdsvis Bjørkelangen og Mjermen. Den 
nedenforliggende Rødenessjøen er demmet opp til nesten samme nivå som Skulerudvannet, og båttrafikk kan dermed gå 
uhindret mellom disse vannene. Mellom Skulerudvannet og Rødenessjøen går sundet Skirfoss på fylkesgrensen mellom 
Akershus og Østfold. 

Langs østsiden av vannet går fylkesvei 125. På østsiden av vannet var også Skulerud stasjon, endestasjonen for Ur-
skog-Hølandsbanen. Lokstallen står der fremdeles, og brygga der båtene på Haldenvassdraget la til. 

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. 

HALDENVASSDRAGET
Sørfra kommer Femsjøen først av de fem sjøene langs Haldenkanalen, deretter kommer Aspern, Aremarksjøen, Øymark-
sjøen og Rødenessjøen. 

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 Skulerud i nord til Tistedal i Halden i sør - en flott turistattraksjon med sin vakre og delvis uberør-
te natur. 
Langs kanalen er det 18 gapahuker og leirplasser samt flere hyggelige overnatting- og spisesteder. Haldenkanalen er et 
populært område for båt, kano, kajakk, sykling og vandring.

Haldenkanalen er kjent for sitt gjeddefiske og mange tyskere finner veien hit hvert år for catch and release. Man kan leie 
fiskeguide hos Jåvall i Marker. Man er da så å si garantert å få fisk. 

Langs Haldenkanalen er det nå bygget flere gapahuker som er gratis å benytte. Kano kan man leie flere steder langs kana-
len. Padlebrett – SUP –  er mulig å leie i området. SUP Rømskog holder til i Rømskog men er mobile. 

RØDENES
Rødenes var først en del av Idd og Marker fogderi i Smaalenene amt, senere overført til Rakkestad fogderi. Rødenes 
kommune ble opprettet da det kommunale selvstyret ble innført i 1837 for følge av Formannskapslovene av samme år. 
Rømskog skilt ut som egen kommune i 1902. Den resterende delen utgjorde Rødenes kommune frem til 1964 da den ble 
slått sammen med Øymark til den nye storkommunen Marker. Rødenes var 208 km² og hadde 1314 innbyggere ved sam-
menslåingen. 

Rødenes utgjør i dag Rødenes sokn som sammen med Klund sogn svarer til den tidligere Rødenes kommune og utgjør den 
nordre delen av Marker kommune. De to sognene hadde til sammen 990 innbyggere i 2017. 

Navnet Rødenes er opprinnelig navnet på prestegården som ligger på et nes i Rødenessjøen. Førsteleddet synes umiddel-
bart å ha sammenheng med fargen rød, men de eldste skriftformene tyder ikke på at navnet uten videre kan tolkes som 
’det røde neset’. 

Rødenes omslutter den 18 km lange Rødenessjøen i Haldenvassdraget og med grense i øst til Sverige. Landskapet er 
preget av skogkledde grunnfjellsåser opptil 308 moh. (Risenhøgda). Rundt Rødenessjøen er det mer åpent terreng med 
jordbruksområder. 

Rødenes kirke er en middelaldersk langkirke, bygget ca. 1230 i Marker kommune. Den er en del av Den norske kirke og 
hører til Østre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme. 
Kirken gjennomgikk omfattende ombygging i årene 1703-09. Den var i privat eie fra 1729-1849, og ble etter det overtatt 
av kommunen. Altertavlen er fra 1720-årene og ble gitt i gave fra Chr. Hansen Sarpsborg, som var kommandant på Basmo 
festning. I 1949-52 ble kirken restaurert under ledelse av arkitekt Ragnar Nilsen. 
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Byggverket er i stein og har 240 plasser. Romansk stil med rektangulært skip og lavere og smalere kor. Kirken har vært 
gjennom flere oppmussinger og kun prekestolen utformet i eik er bevart fra begynnelsen av 1600-tallet. Den ble giftet av 
Hemming Jenssønn i 1619. Mens altertavlen og døpefonten er fra 1700-tallet. Benker og gallerier ble fornyet i 1853. 

Kirken ligger omringet av løvskog med gravkapell i nord-østre del. Plassert øst for prestegården med utsikt over Rødenes-
sjøens vestre bredd (tidligere kalt Aur). Bakken skråner ned mot syd. 

RØDENESSJØEN
Rødenessjøen er en innsjø på 118 moh i nordre del av Haldenvassdraget. Sjøen har tilsig gjennom Skirfossen fra Skulerud-
vannet som bare ligger en halv meter høyere (118,6 moh), og fra Øgderen 133 moh. Vannet er betydelig preget av eutrofie-
ring (overgjødsling). 

ØRJE
Ørje er et tettsted og administrasjonssenteret i Marker kommune. Tettstedet har 1 849 innbyggere per 1. januar 2021. 
Boligområdene i Ørje er foruten bebyggelsen nær Ørje sentrum fordelt på flere boligfelt. Disse boligfeltene heter blant 
annet Lihammeren, Helgetjern, Mosebyneset, Åstoppen, Krogstadfeltet og Torpåsen. I tettstedet finnes blant annet bank, 
rådhus, apotek, Marker skole, spisesteder, butikker og bibliotek. 

6 km øst for sentrum ligger Ørje Tollsted. Ørje er den viktigste innfallsporten til Norge og Oslo fra Stockholm. Ørje er den 
nest største landeveisovergangen til Norge målt i antall tyngre kjøretøy og den tredje største i antall personbiler.

Ørje er kjent for kanalmuseum og dampbåtklubb. Engebret Soot lagde i 1849 Norges første sluseanlegg på Ørje, med en 
total høydeforskjell på 10 meter. Slusene er plassert mellom Rødenessjøen og Øymarksjøen, som er en del av Haldens-
vassdraget. 

      Ørje sluser er et sluseanlegg i Haldenkanalen mellom Øymarksjøen og  
      Rødenessjøen. Slusene ligger i Ørje i Marker kommune i Østfold fylke og  
      har en løftehøyde på 10 meter. 
      Slusene ble bygget i årene 1857-1860 samtidig med Strømsfoss sluser.  
      Slusene er hånddrevet, akkurat som de var ved åpningen i 1860. Det ble  
      bygget boliger både til slusemesteren og sluseassisten i sveitserstil,  
      begge ligger på vestsiden av slusene. Minnesteinen over Engebret Soot  
      står ved øverste sluse. Den ble reist i 1936, 150 år etter hans fødsel. Hal- 
      denvassdragets Kanalmuseum ligger på tidligere Ørje Brugs område ved  
      slusene. 

Haldenvassdraget går i retning mot sør gjennom kommunen. Landskapet domineres av de langstrakte innsjøene Rød-
enessjøen og Øymarksjøen. Ørjeelva mellom de to sjøene ble kanalisert i 1860, og her ligger kommunesenteret Ørje. Rundt 
sjøene er de beste jordbruksområdene, og ellers er Marker en av Østfolds viktigste skogbrukskommuner med store skogs-
områder. I sørvest, mot grensa til Rakkestad, går åsene opp i høyder mot 327 meter (Linnekleppen). 

I 1905 fikk Ørje oppmerksomhet ettersom Ørje fort, som hadde blitt opprettet to år tidligere, ble sett på av Sverige som 
uheldig, ettersom kanonene pekte østover, mot Sverige. Etter Karlstadkonvensjonen i september 1905 ble Ørje fort, 
sammen med Urskog fort og de moderne tilbyggene ved Kongsvinger festning og Fredriksten festning fjernet og en de-
militarisert sone opprettet. 

Over slusene i Ørje finner man idag 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 ble anlagt i 1902-03 for å dekke mellomriksveien, i dag 
E18, over Ørje som var den viktigste innfartsåren fra Sverige. Fortene var i sin tid oppsatt med 1300 mann og ansett som 
moderne og beskyttet av piggtrådsperringer 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 m.m. 

Museet som ligger rett ved slusene i Ørje er et senter for opplevelser, aktiviteter og kunnskap om Haldenkanalen. Her for-
midles historie og kultur fra skogsdrift, tømmerfløting og treforedling. Museet formidler også kunnskap om det biologiske 
mangfold i skog og vassdrag. 

Soot Spelet 
Soot Spelet spilles i Ørje Sluser med flere kjente skuespillere. Spelet omhandler bygdegeniet Engebret Soot – som står bak 
blant annet byggingen av slusene i Haldenkanalen. 
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Det er mange fine turløyper man kan ta til skogs. ”Fjella” er det største sammenhengende skogsområdet 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 overnattingshytte også. 

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. 

Kjente personer 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 
• Trygve Skaug, (f.1985) artist og låtskriver

ØYMARKSJØEN
Øymarksjøen er en lang og smal innsjø som ligger i kommunene Aremark og Marker i Viken. Søndre del av Øymarksjøen 
kalles Bøensfjorden, og nordre del Lifjorden. 
Innsjøen inngår i Haldenkanalen, og har tilløp fra Rødenessjøen i nord og utløp i sør til Aremarksjøen. 
Øymarksjøen er blant annet kjent for en stor gjeddebestand. Den største som har blitt fanget var på 14,5 kilo.

LINNEKLEPPEN
Linnekleppen er en ås i Rakkestad og Marker kommune i Østfold. Den har en høyde på 325 meter 
over havet og er det høyeste punktet i begge kommunene. Linnekleppen er den nest høyeste 
punkt i det gamle Østfold fylke, etter Viktjernhøgda helt i nord. 
Til toppen er det blåmerket sti fra fylkesvei 124; ca. tre kilometer å gå, parkering ved fylkesveien. 

Nord-Europas eneste betjente brannvakttårn ligger på denne høyden, og fra tårnet har man 
utsikt over store skogområder sørøst i Norge, samt deler av Sverige. På klare dager kan man se 
helt til Gaustatoppen, en avstand på 174 km. Det første tårnet ble reist i 1908, et større tårn ble 
satt opp i 1936. Tårnet er 17 meter høyt og har en liten hybel for brannvokteren. Det var be-
mannet i sommermånedene juni, juli og august, men har til tider vær ubemannet de siste årene. 

Sommeren 2014 fikk brannvakttårnet besøk av show-duoen Ylvis som spilte inn scener til 
musikkvideoen Trucker’s Hitch som ble vist i deres TV-show i september samme år. 

FLAGGHYTTA
Den lille laftede Flagghytta ligger på en høyde med storslått utsikt over Bøensfjorden i Haldenkanalen. Hytta ble oppført 
på 1930-tallet, og ligger i et område med flotte tur- og padlemuligheter. Tre av sengeplassene er i hytta, de tre andre 
finner du i annekset like ved.
Hytta kan ses rett ovenfor der veien på vestsiden av Øymarksjøen kommer inn på riksveien fra Rakkestad mot Strøms-
foss.

STRØMSFOSS/AREMARK
Flere flotte gårdsbutikker, man passerer i Strømsfoss ”Møllerens hus”. Ikke langt unna ligger også Stabburet på Holth. 
Strømsfoss er også kjent for sin sommerunderholdning med teater i slusene. 
Aremark er grensekommunen som blant annet er hjemstedet til den svært lovende fri-idretts-jenta Henriette Jæger som i 
mangekamp allerede er et internasjonalt toppnavn. 

To kjente finansmenn kommer også herfra: Tore Aksel Voldberg og Alf Ulven er navn som ofte synes i finanskretser i 
Norge. 

Bøensætre Husmannsplass i Aremark. Den største og best bevarte husmannsplassen i Østfold. Kjent blant annet fra 
TV-programmet Farmen. 
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AREMARKSJØEN
Ara (også kjent som Aremarksjøen) er en innsjø som ligger i Aremark kommune i Viken. Den hører til Haldenvassdraget og 
dekker 7,47 kvadratkilometer. Fylkesvei 21 går langs østsiden av sjøen. Aremark kommunesenter ligger langs Fv21 i søndre 
ende av Ara. Sjøen er omkranset av jordbruksarealer og skog. 

Mellom Brekke sluser i Halden kommune og Strømsfoss sluser i Aremark har Haldenkanalen samme vannspeil gjennom 
Stenselva, Aspern, Skotsbergelva og Ara. Strømsfoss sluser forbinder Aremarksjøen med Strømselva og Øymarksjøen, 
som begge ligger to meter høyere. 

ASPERN
Aspern er en innsjø som ligger i Aremark kommune i Viken. 
Mellom Brekke sluser i Halden kommune, og Strømsfoss sluser i Aremark, har Haldenkanalen samme vannspeil, 106 meter 
over havet, gjennom Stenselva, Hølen, Asprekfjorden, Aspern, Skotsbergelva og Ara. 

ERTEMARKA
På sørsiden av riksvei 21, hvor jentene sykler på denne etappen inn mot Halden. Grenserittet går gjennom Ertemarka. Her 
ligger også det flotte rulleskianlegget i Tistedal, hvor man blant annet har trent fram flere talenter fra Østfold. Halden- 
serne 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. 

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! 

Via Ferrata Haldenkanalen – en nyhet 
En nyhet ved Brekke sluser er den nye Via Ferrata, Europas lengste hengebru - 124,3 m lang,
15 meter over Haldenkanalen, en spennende klatreløype og en 250 meter lang zipline er bare
noe av det som venter deg i Via Ferrata Haldenkanalen i sommer. Anlegget passer for barn fra 10 år og oppover, så her 
kan hele familien ha det gøy sammen! 

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.

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 vassdraget farbart mellom Skullerud i Aurskog-Høland og Femsjøen i 
Halden. Dette revolusjonerte tømmertransporten fra de indre grensebygdene til 
sagbrukene i Tistedal ved Halden. Kommunikasjonen 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. 

Ønsker du å bli med på en båttur på Haldenkanalen? 
Da kan du benytte deg av rutebåten MS Brekke. Her ble det ny eier i 2017, båten har de siste årene bært navnet MS 
Strømsfoss. Den kan også chartres. Tar 97 personer, og har hjemmehavn i Tistedal og går opp til Strømsfoss i Aremark.
Gjennom tidene har i alt 25 dampbåter trafikkert kanalen, og 6 av disse gamle dampbåtene er fortsatt i kanalen. 



FEMSJØEN
Femsjøen er den nederste av de store sjøene i Haldenvassdraget, Halden kommune, Viken fem km øst for Halden sen-
trum; 10,4 km2, 79 moh.

Femsjøen er demmet opp av Østfoldraet i sørvest; gjennom dette bryter Tista, Femsjøens avløp. Femsjøen er drikkevann-
skilde for Halden; vann herfra pumpes opp i vannet Lille Erte (173 moh.) for å oppnå tilstrekkelig høyde, og her renses også 
vannet før det går til forbrukerne.

Navnet. Første ledd inneholder antagelig et opprinnelig navn på sjøen, Fismi(r) av elvenavnet Fism(a), den fossende, en 
avledning av fysse, fisse. Ettersom Femsjøen er den femte av de store sjøene i Haldenvassdraget – de øvrige er regnet 
ovenfra: Rødenessjøen, Øymarksjøen, Aremarksjøen og Aspern – er det fremsatt forslag om at dette kan ligge bak navnet.

TISTEDALEN SKIANLEGG
     I Tistedal rett utenfor Halden har man en av Norges flotteste 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 treningsanlegg både sommer og vinter. 
     
     Tistedal Friluftslag, som eier og drifter anlegget, har fostret mange gode lang- 
     rennsløpere de senere årene og tok faktisk NM-gull i langrenn for junior i 2016  
     gjennom Petter Stokkeland. Emilie Moberg har også en fortid som langrennslø- 
     per i klubben med mange KM-titler og NM-starter i ungdoms- og juniorklassen. 

TISTEDAL
Jentene sykler forbi bygget fra 1813 som hadde Norges første industrimaskin (smuglet fra England):
”Spinneriet” ligger ved fossen fra Halden mot Tistedal – 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 døde Engebregt Soot – kjent som Haldenkanalens far. Han bygde sluser og kana-
ler for transport av båter og tømmer. 

Haldenindustrien oppsto langs den engang så strie elven Tista. Her finnes fremdeles bevarte arbeidsboliger og industri-
anlegg. 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 materiale 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.

HALDEN
Halden en idyllisk småby beliggende ved Iddefjorden. Brosteinsbelagte gater, store og små butikker, 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 festningens 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) 
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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 enn det kom til fall;
husker bare hva som hendte ned på Fredrikshald! 
- ”Ja, vi elsker”, Norges nasjonalsang, 4.vers 

Fredriksten festning 
En levende historie i over 350 år - fra landets viktigste forsvarsbygg til en av 
landets mest spektakulære 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. 

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 skjøt på alt som var svensk. 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 bekkranser 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 skytter-
graven for å få en oversikt over gravearbeidene. Plutselig sank han sammen, truffet av en kule som har gått tvers gjen-
nom 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 også at den er en av de aller flot-
teste 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. 
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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 ba- rokkhage, og siden utvidet med en engelsk land-
skapshage. Rød Herregård har vært med på Toppen Becks «Herskapelige». 
Halden Cruise Night – Halden er den byen i Norge med flest amerikanske biler. Ofte samles lokale og tilreisende biler for 
cruising i gatene. 
Purke - En vaskeekte Haldenspesialitet, en stor bolle som spises som den er eller påsmurt. Kan kjøpes hos samtlige bake-
rier 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 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 fabrikk-
bygning 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 gar ̊jeg hjem til Jesus, jeg!»

Halden Fengsel 
Det gamle: Fengselet hvor Sofie Johannesdatter satt er midt i sentrum. Det ble bygget i 1863.
Her er det nå bakeri, så gjester kan spise lunsj 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....
 
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 industribedrifter 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 samarbeide. 

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 reak-
toren leveres via varmevekslere som vanndamp gjennom rør til Norske Skog Saugbrugsforeningen som benytter den i sin 
papirproduksjon. 
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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 verdensmestere 
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 måtte starte om i bunnen av seriesystemet. Men herrene er fort-
satt 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 damesyklister sammen med Elise Marie Olsen, mens Ingrid 
Bøe Jackobsen er en fremragende terreng-syklist med NM-titler på CV’en. 

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
• Elise Marie Olsen, proffsyklist
• 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
• Roy Moberg, race director for Tour of Scandinavia 
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