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«ANNO 1700» MED FREDRIKSTAD OG
GAMLEBYEN

Tur 32

«Anno 1700» med Fredrikstad og Gamlebyen

Kr. 695,Avgang 28/4 og 30/4
Prisen inkl: Buss, guide som beskrevet samt middag på MajorStuen.
Kategorier: Dagsturer, Innland.

Fredrik II

Gamlebyen i Fredrikstad

Isegran
”GAMLEBYEN” I FREDRIKSTAD, grunnlagt av Kong Fredrik II på 1500 tallet er
om mulig blitt et enda større reisemål etter innspillingen av Tv-serien “Anno
1700”. Fredrikstad er i dag en av Nord-Europas best bevarte festningsbyer.
Avreise Oslo bussterminal kl. 09.00.
Vi møter guiden på Isegran som tar oss med på en historisk vandring. Isegran
ligger nydelig til i elveløpet mellom Gamlebyen og Kråkerøy i Fredrikstad. Etter
vandringen går vi samlet til fergen som bringer oss over til ”Gamlebyen” hvor vi
får nok en guidet runde som avsluttes ved Restaurant MajorStuen og dagens
middag. (Biffgryte med kake og kaffe). Etter middagen får vi 1 time på egenhånd
til å utforske gamlebyen. Vi kan bl.a besøke Kongens torv, Kommandantgården,
gallerier m.m.
lsegrans historie strekker seg langt tilbake i tid, og øya har stått sentralt i
Østfold-regionen helt tilbake til middelalderen. Navnet Isegran opptrer første
gang i en islandsk krønike i 1287. På denne tiden fortelles det at Isegran var
borganlegget til jarlen Alv Erlingsson. Han var sysselmann i Borgarsysle og en
mektig mann på slutten av 1200-tallet. Han drev blant annet kapervirksomhet i
Skagerak og Kattegat under kriger mot Danmark og hanseatene. Myten vil ha
det til at denne sagnomspunne jarlen skal ha hatt en borg på Isegran. Nå er det
aldri gjort funn av denne borgen, ei heller er det mye kildemateriale fra
middelalderen som kan si noe sikkert om det har vært en borg der.
Påmelding: Begrenset med plass, “førstemann til mølla”, senest 1 uke før
avreise.
Påmelding til Finn Carlsen her:
http://fcturistbusser.no/produkt/anno-1700-med-fredrikstad-og-gamlebyen/

