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Årsmøte for 2019 
i foreningen Gamle Fredrikstad, torsdag 12. mars 2020 kl. 18.00 i 
Dunkejongaarden. 

Agenda i henhold til foreningens vedtekter: 

1. Beretning over årets virksomhet 
2. Revidert regnskap for siste år 
3. Fastsettelse av kontingent for privatpersoner 
4. Saker som er brakt frem til årsmøtet av styret eller andre av foreningens 

medlemmer 
5. Valg 

 
 

Foreningens styre og komitéer for driftsåret 
2019 
Etter årsmøtet den 14. mars 2019 fikk styret denne sammensetningen: 

Valgt av foreningen: 

Formann    Knut Thomas Hareide-Larsen – valgt for 2019 og 2020 
Varaformann    Trond Svandal – ikke på valg 
Sekretær    Lars Thoresen – ikke på valg  
Styremedlem    Mary-Ann Torp – valgt for 2019 og 2020  
Styremedlem    Magne Svandal – ikke på valg 

Vararepresentanter 1. Ellen Cathinka Apenes – valgt for 2019  
2. Eivind A. Leister – valgt for 2019 
3. Christin Julseth – valgt for 2019 
4. Christian-Andreas Berg – valgt for 2019 

Observatører: 

Forsvarsbygg:     Karin-Elin Berg 
Gamlebyen Gaardeierforening:  Cathrine Schei   
Gamlebyen Handelsforening: Jan-Henrik Larsen  
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Komitéer og underutvalg oppnevnt av styret: 

Huskomité:    Rolf-Jonas Ringen Kristiansen (formann) 
     Jon Anders Larsen (vaktmester) 
     Anne-Marit Svandal (oldfrue) 
     Knut Thomas Hareide-Larsen 
     Trond Svandal       

Arrangements- og  
medlemsutviklingskomité:  Aleksander Abelsen  
     Inger Christine Apenes 
     Trond Svandal 
     Knut Thomas Hareide Larsen  

Bevarings- og utviklingskomité: Inger Christine Apenes (formann) 
Knut Thomas Hareide-Larsen 
Trond Svandal 
Lars Thoresen 

Forretningsutvalg: Magne Svandal (formann) 
Trond Svandal 
Alexander Abelsen  
Knut Thomas Hareide-Larsen    

Valgkomité:    Christian-Andreas Berg (formann) 
     Anne-Marit Svandal 
     Inger Christine Apenes 

Revisor    Øivind Tvete  
 

Medlemstall for 2019 

Totalt antall medlemmer : 437 (+25) 

Møtevirksomhet 
Det er i løpet av året avholdt 6 styremøter i tillegg til arbeidsmøter for styre og utvalg. 
Foreningen har som vanlig vært representert i Gamlebyutvalget, Øra Miljøutvalg og 
Fredrikstad kommunes brannsikringsutvalg. I tillegg har mange av foreningens styre- og 
komitémedlemmer deltatt aktivt i de mange møtene knyttet til prosjektet Gamlebyen mot 
2032.  
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Foreningens arbeid 

I 2019 ble foreningen 70 år, og vi kan dermed legge bak oss et jubileumsår preget av høy 
aktivitet, med både høytidelig feiring av oss selv og et godt stykke arbeid nedlagt for både 
Gamlebyen og Dunkejongaarden. At vi i jubileumsåret nok en gang kan konstatere 
medlemsvekst er ekstra gledelig, og i 12 år på rad har foreningens medlemstall vokst jevnt fra 
203 medlemmer i 2009 til 437 i 2019. I 1986, en tid da medlemskap i foreninger var vanligere, 
var medlemstallet til sammenligning 679. Vi kan alltid hente inspirasjon fra fortiden. 

To ulike jubileumsarrangementer ble avholdt, hvor jubileumsmiddagen under årsmøtet ifjor 
fikk være selve startskuddet for feiringen. Ordfører og inviterte gjester fra samarbeidende 
foreninger hilste Gamle Fredrikstad og dens medlemmer, og satt både et hyggelig og høytidelig 
preg på feiringen. Det andre arrangementet var av mer praktisk karakter; håndverkerdagen i 
Gamlebyen viste publikum at gamle håndverkstradisjoner stadig er aktuelle og at bevaring er 
både bærekraftig og miljøvennlig. Disse to arrangementene representerer på et godt vis 
foreningen i sin ulikhet: Sosiale treffpunkter over god mat og god drikke kombinert med sjauing 
og praktisk bygningsvern. Fokuset er dog hele tiden det samme: Bevaring av kulturminnene vi 
har til låns fra fremtiden. 

 

  

Håndverkerdagen i Gamlebyen ble arrangert i samarbeid med en annen jubilant i 2019, 
Fortidsminneforeningen, som med sin lokalavdeling i Østfold er en stadig viktigere 
samarbeidspartner for Gamle Fredrikstad. Samarbeidet fortsetter inn i det nye året, der et 

Dunkejongaarden er en gammel bygning som 
krever kontinuerlig vedlikehold. 
Vindusrestaureringsprosjektet er nå fullført, men 
vaktmester, Jon Anders Larsen (bildet), og hans 
gode hjelpere blir definitivt ikke arbeidsledige med 
det første.  

I 2020 starter restaureringen av østveggen, som 
er i dårlig forfatning. Foreningen har fått innvilget 
flere søknader om støtte til prosjektet, men 
betydelige deler av kostnadene må vi dekke selv.  

Restaureringsarbeid og andre dugnader utgjør 
sentrale deler av foreningens virksomhet. Flere 
medlemmer oppfordres til å delta i dette arbeidet, 
som er både meningsfylt, lærerikt, sosialt og 
trivelig!  
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prosjekt for istandsetting av Dunkejongaardens østvegg blir gjenstand for både praktisk 
restaurering og formidling av bygningsvern.  

En viktig partner er også Gamlebyen Gaardeierforening, som organiserer Gamlebyens svært 
viktige museumsbestyrere: Eierne av de private gårder som tilsvarer 2/3 av bygningsmassen 
innenfor vollene. I en tid der økonomi ikke lenger er en hindring for utvikling av de enkelte 
husene er det ekstra viktig at nye gårdeiere inspireres til å gjøre riktige valg, og et samarbeid 
mellom Fortidsminneforeningen i Østfold, Gamlebyen Gaardeierforening og Gamle 
Fredrikstad kan spille en viktig rolle i å formidle og veilede fremtidige generasjoner gårdeiere. 

I samarbeid med Gamlebyen Gaardeierforening satt Gamle Fredrikstad igang prosjektet 
Gamlebyen mot 2032, som under ledelse av Dag Strømsæther skal føre frem mot et felles 
innspill til strategidokument for Fredrikstad kommune. Planen med prosjektet er at miljøet i 
Gamlebyen skal kunne si noe om hvor vi ønsker Gamlebyen skal være om 12 år, og peke ut en 
retning og en plan for hvordan man kommer seg dit. Arbeidet er godt igang, og man tar sikte 
på å kunne oversende et ferdig dokument til Fredrikstad kommune innen 1. mai. 

Fredrikstad kommune spiller en sentral rolle i Gamlebyen, og er den et samlet miljø hele tiden 
peker på for å ta ansvar for både planverk og utøvende myndighet. Det er behov for større 
oppmerksomhet omkring problemstillingene i Gamlebyen, og det siste året har det vært avholdt 
en rekke møter med det politiske miljøet for å skape forståelse for det utfordringsbildet som 
finnes innenfor vollene. 

En del av utfordringsbildet er utvilsomt også de tidligere militære bygningene, som 
Forsvarsbygg fremdeles forvalter. Forsvarsbygg har vært en viktig alliert for foreningen, og 
samarbeidet med festningsforvalter Karin-Elin Berg har vært meget godt. Foreningen ser med 
bekymring på signalene fra Forsvarsbygg om at Gamlebyen og Fredriksten festning nå skal 
dele på én festningsforvalter. 

Dette, i tillegg til det løpende brannsikringsarbeidet og foreningens mange 
medlemsarrangementer, har vært styrets fokus i året som har gått.  

Foruten jubileumsmiddagen og årsmøtet, som i 2019 var helt fulltegnet, arrangerte foreningen 
også i 2019 en historisk lunch og omvisning for nye og gamle medlemmer. Svært mange møtte 
opp, og kunne få med seg et foredrag om vin og kaffe fra herrene Eivind Leister og Bengt 
Morten Wenstøb på kjøpet.  

I juni fant foreningen Gamle Fredrikstad og Gamlebyen Gaardeierforenings sommerfest sted, 
og fylte Dunkejongaarden til bredden med medlemmer som nøt både ferske reker, godt drikke 
og en deilig sommerkveld i selskap med hverandre. Håndverkerdagen fulgte i september, og vår 
årlige Adventscafé første helgen i advent trakk i år rekordmange besøkende til Dunkejongaarden 
for å smake vår spesialitet Oldemor Lindhjems medisterkaker med sin hemmelige og eldgamle 
oppskrift.  

Det tradisjonelle julemøtet, der vi fikk i tillegg til å smake Gamlebyens beste julegrøt fikk høre 
historien om Hvorledes det ble jul på Simensbråten, ble årets siste arrangement.  
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Dunkejongaarden 
Prosjektet med restaurering av vinduer i gården ble fullført i 2019. Med viktig støtte fra 
Kulturminnefondet har vi fått restaurert syv av de gamle vinduene i gården. En viktig del av 
prosjektet har vært egeninnsats fra medlemmene, og vi gjennomførte i året som gikk fire 
arbeidsdugnader på vinduene. Her deltok foreningens medlemmer i arbeidet med å pusse, 
skrape og male vinduskarmer, med riktig linoljemaling. Dette er en type prosjekter vi ønsker å 
fortsette med fremover, og involvere interesserte medlemmer i restaureringsarbeid og 
bygningsvern. Samarbeidet med Fortidsminneforeningen i Østfold og håndverksdagen i 
september var et godt arrangement i gården i den forbindelse. 

Løpende vedlikehold på gården gjøres fortløpende gjennom året. Dette følges opp av oldfrue, 
huskomité og vaktmester. Vi har hatt en gjennomgang av det elektriske anlegget, inventar og 
møbler, og hatt gjennomgang av kommende arbeidsoppgaver på huset. Vi avholdt vår årlige 
vårdugnad i haven og portrommet, foruten rydding og klargjøring av det gamle 
bokbinderverkstedet i første etasje for nye leietakere. 

 

  

Huskomitéen har også arbeidet med planlegging av den forestående restaureringen av 
østveggen, og kursaktivitet i forbindelse med den. Flere søknader om støtte er levert inn i 2019. 
Planen er å starte opp dette arbeidet sommeren/høsten 2020. Vi har et godt samarbeid med 
ressurser fra Akershus bygningsvernsenter i Drøbak om dette prosjektet.  

 
Gamlebyen, 11. mars 2020 

Knut Thomas Hareide-Larsen, 
styrets formann 

Skomakeren Roy Bilet (bildet) var en av flere 
håndverkere som deltok på håndverkerdagen 
14. september.  

Håndverkerdagen fremhevet både gammelt 
håndverk, verktøy, håndverkstradisjoner og 
bygningsvern.  

I tillegg til skomakerfaget kunne de besøkende 
i Dunkejongaarden denne dagen blant annet 
bli kjent med gipsmaking, gamle 
maleteknikker, håndhøvling, stenhugging og 
fremstilling av gyllenlær.  

Dette var et arrangement som fristet til 
gjentagelse!  



 7 

Valgkomiteens innstilling:  
 
Styremedlemmer for 2020 og 2021:  

Trond Svandal   gjenvalg  
Lars Thoresen   gjenvalg  
Karin-Elin Berg   ny  

Varamedlemmer for 2020:  

1. Ellen Cathinka Apenes gjenvalg  
2. Eivind A. Leister   gjenvalg 
3. Christin Julseth   gjenvalg 
4. Christian-Andreas Berg  gjenvalg  

Revisor for 2020:  

Øyvind Tvete   gjenvalg  

Styrets innstilling til ny valgkomité:  
Christian-Andreas Berg, formann  gjenvalg  
Inger Christine Apenes   gjenvalg  
Audun Holm     ny  

 


