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Sammendrag 

Denne undersøkelsen tar for seg historiebruken ved de første byjubileene i Sarpsborg og 

Fredrikstad i perioden 1889-1939. I dette tidsrommet rakk Sarpsborg å feire både 50 år, 900 år 

og 100 år, mens Fredrikstad bare fikk feiret et 350-årsjubileum. I dag er disse to nabobyene ved 

utløpet av Glomma i flere sammenhenger kjent som erkerivaler. Likevel har de et felles opphav 

hvor Fredrikstad ble født av Sarpsborgs aske under Den nordiske syvårskrigen i 1567, før 

Sarpsborg gjenoppstod i bølgen av bygrunnleggelser fra 1830-tallet. Fra 1839 eksisterte derfor 

både det flyttede Sarpsborg, altså Fredrikstad, og det gjenopprettede Sarpsborg side om side. 

Hvordan har disse byene forholdt seg til denne dobbeltidentiteten? Nettopp det er noe denne 

undersøkelsen av historiebruken ved de første byjubileene i Sarpsborg og Fredrikstad belyser.  
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1 Innledning 

Denne undersøkelsen tar for seg historiebruken ved de første byjubileene i Sarpsborg og 

Fredrikstad i perioden 1889-1939. I dette tidsrommet rakk Sarpsborg å feire både 50 år, 900 år 

og 100 år, mens Fredrikstad bare fikk feiret et 350-årsjubileum. I dag er disse to nabobyene ved 

utløpet av Glomma i flere sammenhenger kjent som erkerivaler. Likevel har de et felles opphav 

hvor Fredrikstad ble født av Sarpsborgs aske under Den nordiske syvårskrigen i 1567, før 

Sarpsborg gjenoppstod i bølgen av bygrunnleggelser fra 1830-tallet.1 Fra 1839 eksisterte derfor 

både det flyttede Sarpsborg, altså Fredrikstad, og det gjenopprettede Sarpsborg side om side. 

Hvordan har disse byene forholdt seg til denne dobbeltidentiteten? Nettopp det er noe denne 

undersøkelsen av historiebruken ved de første byjubileene i Sarpsborg og Fredrikstad vil belyse.  

1.1 Bakgrunn  

Fredrikstad og Sarpsborg er både gode naboer og rivaler. Ikke alle er klar over at byene egentlig 

var én by til 1839. Fra Olav Haraldsson grunnla Borg i 1016, lå byen ved Sarpsfossen i 551 år. 

Da svenskene brente den gamle middelalderbyen i 1567, ba byens borgere om å få flytte byen 

nærmere havet. Ønsket ble innvilget av kong Frederik II av Danmark-Norge, og Sarpsborg 

gjenoppstod på gården Brubergs grunn der Gamlebyen i Fredrikstad ligger i dag. Snart skiftet 

byen navn til Fredrikstad, men byborgerne var de samme som ved fossen. På begynnelsen av 

1800-tallet var den flyttede byen, altså Fredrikstad, på sett og vis en 800 år gammel by. Alt 

skulle imidlertid endre seg i 1839 da den svensk-norske unionskongen Carl Johan godkjente 

gjenopprettelsen av Sarpsborg ved fossen. Brått eksisterte to byer side om side som egentlig 

hadde en felles historie på over 800 år. Ved et kongelig pennestrøk flyttet en gammel 

middelalderby til Glommas munning i 1567, men denne byen mistet så 551 år av historien sin 

ved et annet kongelig pennestrøk i 1839. Perioden mellom de to pennestrøkene utgjør et tomrom 

i Sarpsborgs historie. Fredrikstad ble på sin side bygd om til en festningsby mot slutten av 1600-

tallet, men verken økonomien eller befolkningen blomstret før på 1860-tallet.  

Når vi nå skriver 2018, har Sarpsborg gjennomført et tusenårsjubileum, mens Fredrikstad har 

feiret sine skarve 450 år. Dette er de foreløpig siste byjubileene i en lang rekke jubileer. Går vi 

derimot tilbake til 1889, befinner vi oss ved starten av byjubileumstradisjonene. Da feiret det 

                                                 
1 Myhre 2006:276  
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moderne Sarpsborg sitt 50-årsjubileum. I 1916 feiret sarpingene middelalderbyens 900 

årsjubileum, før de igjen feiret den korte linjen av sin historie med et storslått 100-årsjubileum 

i 1939. Et spørsmål som naturlig melder seg, er hvordan både den felles historien og den 

historiske dobbeltidentiteten kommer til uttrykk ved byjubileene i de to byene? I Sarpsborg 

nevner man i dag i liten grad den korte linjen i byens historie og definerer seg som en 

middelalderby. Fredrikstad nevner på sin side lite om perioden da man bare var det flyttede 

Sarpsborg. Med festningsbyens opprettelse i 1663, ble byen imidlertid noe annet enn den lille 

middelalderbyen den stammet fra.2 Mens Sarpsborg i dag dyrker sin særegenhet som 

middelalderby, forholder Fredrikstad seg først og fremst til sitt liv som festningsby og dels også 

til den eventyrlige vekstperioden da byen ble Plankebyen.  

Byjubileer er tradisjoner som i norsk sammenheng ble etablert på slutten av 1800-tallet og 

begynnelsen av 1900-tallet. I Sarpsborg ble det første byjubileet gjennomført i 18893, mens 

Fredrikstad ikke kom i gang med sine feiringer før i 1917. I et større europeisk perspektiv passer 

etableringen av byjubileumstradisjonene i både Sarpsborg, Fredrikstad og Norge for øvrig godt 

inn i tidsskjemaet for det som av historikeren Eric Hobsbawm har blitt kalt «oppfunne 

tradisjoner». Hobsbawm har påpekt en svært hyppig forekomst av tradisjonsetablering de siste 

30-40 årene før første verdenskrig, og han beskriver dette som en masseproduksjon av 

tradisjoner.4 Byjubileer kan betegnes som konstruerte tradisjoner som fulgte med 

industrialiseringen og urbaniseringen. Både helt nye og sterkt omformede sosiale grupper hadde 

behov for nye verktøy for å uttrykke sammenheng og gi sosial identitet.5 Med urbaniseringen 

på slutten av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet ble mange av båndene til bondesamfunnet brutt. 

Nye identiteter oppstod knyttet til massebevegelser, men også tilhørigheten til de nye 

lokalsamfunnene, altså byene, ble etablert.  

  

                                                 
2 Fra 1567 til 1663 kan vi se Fredrikstad som en direkte videreføring av Sarpsborg. Med tapet av Bohuslen i 

1658, ble Østfold brått et grensefylke mot erkefienden Sverige. Fredrikstads rolle endret seg da fra en søvnig, 

liten handelsby til festningsby. Fra 1663 startet utbyggingen av de permanente befestningene, og byens «skjebne 

var beseglet for århundrer framover». Dehli 1960:168.  
3 Sarpsborg var en av byene i Norge som var først ute med å avholde et byjubileum. I arbeidet med denne 

oppgaven er Tønsbergs tusenårsjubileum i 1873 det eldste jeg har kommet over. Imidlertid eksisterer det så vidt 

meg bekjent ingen liste over avholdte byjubileer i Norge. Andre tidlige byjubilanter var Trondheim i 1897 og 

Hamar i 1899.  
4 Hobsbawm 1983:263  
5 Hobsbawm 1983:263  
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1.2 Problemstilling  

Det overordnede temaet for oppgaven min er historiebruk, og problemstillingen min er: Hvilke 

historiebrukstyper preget den offisielle historiebruken ved byjubileene i Sarpsborg og 

Fredrikstad fra 1889-1939, og hvilke deler av byenes historie ble vektlagt ved disse jubileene? 

Problemstillingens første del krever en analyse av hvilke historiebrukstyper som preget de 

enkelte jubileumsfeiringene, og det er primært den offisielle historiebruken i regi av 

jubileumskomiteene som blir analysert. For å svare på problemstillingens andre del, vil jeg 

analysere hvordan jubileene fungerte som minneriter. Hvilken versjon av historien ble 

deltagerne involvert i gjennom historiebruken ved jubileene?  

All historiebruk fordrer historiebrukere, og både historiebrukerne og den historiske konteksten 

skifter fra jubileum til jubileum. Hovedvekten av analysen tar for seg utviklingen i Sarpsborg 

gjennom en sterk vekstperiode fra 1889 til 1939, mens Fredrikstad allerede hadde gjort unna 

den mest fremgangsrike perioden i byens historie ved sitt jubileum i 1917. Byene var ergo på 

forskjellige steder i utviklingen ved undersøkelsestidspunktene, og vi må ta hensyn til mange 

variabler i en kvalitativ historiebruksanalyse.  

Skiftende politiske maktforhold og stridigheter både lokalt og nasjonalt ga rom for 

historiebrukere med nye perspektiver på byhistorien i seg selv og på rikshistorien når byenes 

historiske lerret skulle festes i en større ramme. Flere av historiebrukerne var innflyttere uten 

en sterk tilknytning til byen de skulle feire. Hvordan påvirket det historiebruken? I perioden jeg 

skal se nærmere på, var både arkeologien og den lokale historieskrivningen i støpeskjeen her i 

landet. Det historiske arsenalet de lokale historiebrukerne kunne nyttiggjøre seg, var derfor 

begrenset i 1889, mens historiekulturen ble sterkt utvidet og foredlet de følgende 50 årene. Også 

dette må sakte men sikkert ha endret forutsetningene for historiebruken.  

Håpet er at denne historiebruksanalysen vil belyse hvordan de første byjubileene i Fredrikstad 

og Sarpsborg bidro til å forme byenes historiske identitet. Hvordan forholdt byborgerne seg til 

sin bys historie? Var de passive beundrere av fordums storhet, eller så de på seg selv som 

bidragsytere til byenes vekst og fremgang?  
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1.3 Avgrensning og metodiske utfordringer   

Undersøkelsen begrenser seg tidsmessig til de fire byjubileene i Sarpsborg og Fredrikstad i 

perioden fra 1889 til 1939. Årsakene til denne tidsavgrensningen er for det første at jeg ønsket 

å studere historiebruken ved jubileene over et lengre tidsrom. Ved å starte med Sarpsborgs 

første jubileum i 1889 og følge byen videre gjennom ytterligere to jubileer, kan vi se hvordan 

jubileumsfeiringene utviklet seg som en del av en stadig bredere historiekultur gjennom 50 år. 

Samtidig feiret Fredrikstad sitt første jubileum året etter Sarpsborgs 900-årsjubileum. Slik får 

undersøkelsen både en diakron og en synkron dimensjon, og vi får dessuten innblikk i hvordan 

to byer med felles opphav forholdt seg til hverandre når de skulle tolke sin egen historie. En 

undersøkelse av de senere byjubileene i Sarpsborg og Fredrikstad og andre typer feiringer ville 

gitt et enda bredere drøftingsgrunnlag, men omfanget ville blitt for omfattende.6  

Et annet viktig moment som gjør nettopp denne tidsavgrensningen interessant, er de store 

samfunnsendringene i perioden. Samfunnsutviklingen gjenspeiles i jubileene. Derfor gir 

jubileene oss innsikt i både skiftende økonomiske tider og overgangen fra et borgerlig styrt 

samfunn til et arbeiderpartistyrt sosialdemokrati. Gjennom denne tidsserien kan vi slik studere 

utviklingen i historiebruk gjennom et politisk paradigmeskifte. Den etablerte embetseliten var 

fortsatt sentral i embetsmannsstatens kjølvann i Sarpsborg i 1889, mens en etablert 

arbeiderpartielite tok hånd om gjennomføringen av det siste jubileet i undersøkelsen i 1939. 

Flere av de som gjennomførte jubileet og var viktige historiebrukere i 1939, ville antagelig ikke 

hatt stemmerett i 1889.  

Denne veien har ikke vært uten metodiske utfordringer. Gjennom analysen av de fire jubileene 

er det selve jubileumsdagen som har blitt viet størst oppmerksomhet, siden denne dagen 

inneholdt sammenliknbare elementer gjennom hele perioden for undersøkelsen. Ved de tre 

første jubileene utgjorde jubileumsdagen i praksis hele jubileet, mens det siste jubileet markerte 

et skifte til mer omfattende jubileumsfeiringer over flere dager. Hvordan skal man sammenligne 

tre enkeltstående jubileumsdager med et jubileum over mange dager? I praksis viste det seg at 

selve jubileumsdagen ble fremhevet som hoveddagen for jubileet også i 1939. Derfor var en 

sammenligning likevel mulig, siden de fleste tilfellene av offentlig historiebruk fant sted på 

jubileumsdagen.  

                                                 
6 Det meste av kildematerialet til byjubileene i Sarpsborg i 1966 og 1992 og Fredrikstad i 1967 og 1992 har jeg 

alt samlet inn. En fremtidig utvidelse av undersøkelsen er derfor ikke utenkelig.  
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I hovedsak er det nettopp den offisielle historiebruken som har vært undersøkelsens 

studieobjekt. Det er særlig de offisielle arrangementene hvor jubileumskomiteene har regien 

som har blitt vektlagt. Innslagene av privat initiert og gjennomført historiebruk er tallrike, og 

noen av disse private initiativene vil bli undersøkt når de inngår i de offisielle 

hovedarrangementene. For å gå nærmere inn på alle sider ved historiebruken ved et jubileum, 

måtte undersøkelsen begrense seg til ett eller maksimalt to jubileer.7  

1.4 Kildebetraktninger  

I et historiebruksperspektiv er ofte jubileumskomiteene de viktigste aktørene, for gjennom 

arbeidet i komiteene har vi visse muligheter for å avsløre motivasjonen for historiebruken ved 

jubileene. Komiteene er også bundet av strukturer, både politiske og økonomiske. Ett eksempel 

er jubileumskomiteen i Sarpsborg i 1916 som valgte å ta hensyn til maktforholdene i 

lokalpolitikken da kongen ikke ble invitert til jubileet. Samtidig ble jubileet begrenset av de 

trange økonomiske tidene under 1. verdenskrig, som trolig begrenset jubileets omfang noe. 

Dette vet vi imidlertid ikke mye om, for komiteene understreker noen av kildeutfordringene 

ved historieskrivning om de tidligste byjubileene. Verken i 1889, 1916 eller 1917 etterlot 

jubileumskomiteene seg noe arkiv, mens komitéarkivet fra 1939 er svært innholdsrikt.8 Fra 

Sarpsborgs 900-årsjubileum i 1916 har vi riktignok et arkiv fra monumentkomiteen som gir 

verdifull innsikt i arbeidet med monumentreisningen, men jubileumskomiteen var forbausende 

stum også i 1916. Noen spredte glimt fra komitéarbeidet slapp av og til ut i avisene, men disse 

glimtene var som regel både få og kortfattede. Vi må derfor nøye oss med å leve i uvissheten.  

Andre ganger får vi derimot glimt av noe som vi kunne forfulgt videre i arkivenes irrganger. 

Ett eksempel er fra 6. desember 1937 da byfogd Bjarne Didriksen tapte avstemningen om 

formannsvervet i jubileumskomiteen for byjubileet i Sarpsborg i 1939.9 Deretter uteble 

Didriksen fra de påfølgende tre møtene i jubileumskomiteen. Hvorfor møtte han ikke? Furtet 

han, var han syk eller kanskje han bare var nedlesset i arbeid på kontoret? Arkivet etter 

byfogdembetet kunne kanskje gitt oss et svar, eller kanskje vi måtte oppsøkt andre kilder? Dette 

kunne sagt oss noe om samarbeidsklimaet i jubileumskomiteen og muligens gitt oss bedre 

forståelse for andre sider ved jubileumsforberedelsene og historiebrukerne ved jubileet. En slik 

                                                 
7 Dette er i tråd med omfanget av Lene Bøe og Beate Aasen Bøes masteroppgaver om byjubileene i Sandnes 

hvor begge tok for seg to jubileer hver. L. Bøe 2009 og B. A. Bøe 2009  
8 For samtlige senere jubileer både i Fredrikstad og Sarpsborg finnes det omfattende jubileumsarkiver.  
9 Jubileumskomiteens møteprotokoll, i Sarpsborg byarkiv  
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grundig tilnærming til kildene ville vært bortimot umulig å gjennomføre. Ja, vi går glipp av 

noen interessante detaljer, men historiebruken på de offisielle jubileumsdagene får vi likevel 

med oss, selv om vi ikke kjenner bakgrunnen for alle valg som ble tatt.  

Kildesituasjonen er totalt sett variert. Det er utelukkende aviskilder som forteller oss noe om 

jubileet i 1889. De lokale avisene Sarpen og Glommen utgjør hovedkildene, mens debatten om 

jubileumstalen ble ført i Morgenbladet. Både Morgenbladet og de to lokale avisene var 

konservative. Trolig var en av de sentrale aktørene, byfogd Falck-Ytter, den egentlige 

redaktøren av Glommen, men gjennom de to øvrige avisenes bidrag har det likevel vært mulig 

å få til et balansert inntrykk. I 1916 var derimot kildesituasjonen rikere. I tillegg til det nevnte 

monumentarkivet, dekket tre lokale aviser jubileet. Sarpen var fortsatt konservativ, Glommen 

var blitt en klar venstreavis, mens Smaalenenes Social-Demokrat10 var sosialistisk. I tillegg fikk 

jubileet noe omtale i riksavisene, hvor Aftenposten har blitt benyttet grunnet sin kritikk av 

jubileumskomiteen. Da Fredrikstad feiret sitt jubileum i 1917, var kildesituasjonen noe tynnere 

enn i Sarpsborg året før. Det er bevart noe korrespondanse mellom ordføreren og Slottet, samt 

en brevveksling mellom riksarkivar Koren og ordføreren for å avklare jubileumsdatoen. For 

øvrig er det også her avisene som utgjør de fremste kildene. Både konservative Fredriksstad 

Blad, venstreavisen Fredriksstads Dagblad og Smaalenenes Social-Demokrat dekket jubileet. 

I tillegg utgjorde Aftenposten nok en gang en klar stemme i debatten rundt jubileet, men avisens 

korrespondent i Fredrikstad var identisk med redaktøren av Fredriksstad Blad. Derfor oppfatter 

jeg ikke Aftenposten som en selvstendig meningsbærer som tilfører noe utover lokalavisenes 

dekning. I 1939 hadde Sarpsborg fortsatt tre aviser, men byen hadde nå fått sin egen 

sosialistavis, Sarpsborg Arbeiderblad. I tillegg var fortsatt både Glommen og Sarpen i 

virksomhet. Den nasjonale avisdekningen av jubileet i 1939 var også stor, og mange aviser 

hadde fyldig dekning av jubileet. Totalt er kildesituasjonen for jubileet i 1939 vesentlig bedre 

enn for de øvrige jubileene. Arkivet etter jubileumskomiteen er bevart, og i tillegg eksisterer et 

eget monumentarkiv for Borregaardsmonumentet, samt et arkiv for historiekomiteen som 

arbeidet med utgivelsen av Sarpsborgs historie til jubileet.  

Hvilke kilder har jeg ikke brukt? For det første kunne jeg saumfart saksarkivene til både 

formannskapene og bystyrene i enda større grad enn jeg har gjort. En del offentlige embetsmenn 

var sentrale aktører i feiringene, og her kunne det kanskje vært mer å hente. I Sarpsborg ble 

dessuten Borgarsyssel Museum etablert på 1920-tallet, og det er ikke umulig at noe mer stoff 

                                                 
10 Smaalenes Social-Demokrat dekket både Sarpsborg, Fredrikstad og Halden.  
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om både Ruinparken og den kulturhistoriske utstillingen i 1939 finnes der. Likevel må vi kunne 

forutsette at det meste kom frem via arbeidet i hovedkomiteen og underkomiteene, hvor flere 

av museets sentrale menn også var med. Til syvende og sist er det den offisielle historiebruken 

som har vært det viktigste å få frem, ikke hver minste detalj om hver enkelt historiebruker ved 

jubileene.  

1.5 Historiografi  

Mange byjubileer har fått sin velfortjente omtale i byhistorieverk, lokalhistoriske årbøker og 

tidsskrifter, men undersøkelsene av historiebruken ved byjubileer er langt færre. Den byen som 

grundigst har fått analysert sine jubileer er Sandnes. I to masteroppgaver fra 2009 ble alle 

Sandnes’ byjubileer analysert i et historiebruksperspektiv i opptakten til byens 150-årsjubileum 

i 2010. Lene Bøe gjennomførte en studie av historiebruken ved byjubileene i 1910 og 193511, 

mens Beate Aasen Bøe analyserte jubileene i 1960 og 198512. Særlig Lene Bøes studie utgjør 

et godt sammenligningsgrunnlag for min undersøkelse. En langt mer kortfattet og konsis 

jubileumsanalyse finner vi i Brynjulv Gjerdåkers fremstilling av Hamars jubileumsfeiring i 

1949.13 Gjerdåkers hovedanliggende er jubileet i 1949, men han trekker også linjer tilbake til 

byens 50-årsfeiring i 1899. Et annet interessant aspekt ved Hamar som gjør Gjerdåkers artikkel 

aktuell, er byens middelalderrøtter. Hamar er som Sarpsborg en gjenopprettet middelalderby. 

Gjerdåker bruker dessuten den britiske sosiologen Paul Connertons minneritetenkning i sin 

analyse, noe også Arne Alsvik gjør i sin masteroppgave om Stiklestadmyten14. Alsvik kan synes 

å befinne seg langt fra fenomenet byjubileer, men han står desto nærmere Olav den hellige. 

Nettopp dyrkningen av arven etter «Norges evige konge» kan knyttes til den eneste byen Olav 

den hellige grunnla, nemlig Sarpsborg. Olav den Hellige blir slik en fellesnevner for både 

Sarpsborg og Stiklestad, og begge stedene har vært åsted for konstruerte minneriter knyttet til 

helgenkongen.  

Byjubileer kan også beskrives som minnesteder. Dette perspektivet er ett av utgangspunktene 

til Steinar Aas i refleksjonstillegget til hans doktoravhandling om Narviks historie, hvor han 

også tar for seg bruk og misbruk av historie.15 Kulturhistorikeren Anne Eriksen trekker jeg inn 

flere steder i denne oppgaven. Hun har tatt for seg Trondheims 1000-årsjubileum i 1997, og 

                                                 
11 Bøe, L. 2009  
12 Bøe, B.A. 2009  
13 Gjerdåker 1997  
14 Alsvik 2010  
15 Aas 2006 
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trekker samtidig linjer til feiringen i 1897. Eriksen viser hvordan jubileumsfeiringer og andre 

feiringer har utviklet seg fra endagsjubileer til omfattende helårsarrangementer.16 Samtidig har 

hennes teoretiske perspektiver på byjubileer vært matnyttige for å sette jubileene i min 

undersøkelse inn i en større sammenheng.  

Den tidligere historieskrivningen om byjubileene i min undersøkelse, vier liten plass til 

betraktninger om historiebruk. Byhistorieverkene om Fredrikstad og Sarpsborg gir kun en 

grunnleggende oversikt over de viktigste hendelsene ved jubileene. Et hederlig unntak er Ivo 

de Figueiredos bind av Fredrikstads byhistorie. Der bidrar han med noen betraktninger om hva 

Fredrikstad faktisk feiret i kjølvannet av den industrielle tilbakegangen før jubileet i 1992, og 

han trekker også noen linjer tilbake til feiringen i 1967. Slik kan vi få et innblikk i hvordan 

historiebruken utvikler seg videre. Utenom byhistorieverkene er det skrevet én artikkel om 

byjubileene i Fredrikstad av journalisten og lokalhistorikeren Sten Walther Karlsen.17 Den tar i 

hovedsak for seg jubileene i 1917 og 1967, og utgjør i praksis en sammenfatning av den 

samtidige avisdekningen av jubileene, samt enkelte opplysninger fra kommunale arkiver. 

Heller ikke her er historiebruksperspektivet fremtredende.   

1.6 Teori  

En grunnleggende forutsetning for denne undersøkelsen er at byjubileer gjennom sin 

historiebruk gir oss en særlig innsikt i et samfunns historiebevissthet. Byjubileer er historiske 

stoppesteder hvor hele byen stopper opp og nærmest trekker pusten samtidig, før byens folk 

tenker nøye gjennom situasjonen her og nå og hvordan fortiden har preget denne. Når en by 

finner dette stoppestedet sammen, er det aldri uten regi. Noen av byens folk har designet dette 

historiske refleksjonsrommet og satt byen inn i en bestemt historisk ramme. Mange aktører 

bruker historien til forskjellige formål hele tiden, men ved de store jubileene vet vi at offisielle 

komiteer, næringsdrivende, skolevesenet, historikere, museer, politikere og andre aktører gjør 

seg særlig flid med å bruke historien til bestemte formål. Bevisst eller ubevisst bidrar de 

gjennom sitt syn på historien til å formidle små og store fortellinger om byens fortid.  

 

 

                                                 
16 Eriksen 1999:137 
17 Karlsen 2016, Fredrikstad feirer seg selv. Om byjubileer i det 20. århundre.  
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Historiekultur, historiebevissthet og historiebruk  

Denne undersøkelsen dreier seg først og fremst om historiebruk. Ved å undersøke 

historiebruken ved byjubileene i Sarpsborg og Fredrikstad, vil vi få bedre innsikt i både den 

rådende historiekulturen og historiebevisstheten i to mellomstore norske byer i en periode 

preget av industrielt gjennombrudd og endring av politiske maktforhold. En nyttig 

innfallsvinkel til historiebrukens mange sider, finner vi hos historikeren og 

historiebruksforskeren Bernard Eric Jensen. Han forutsetter at alle mennesker er fortidsbrukere, 

og denne fortidsbruken kan være både aktiv, kreativ, tradisjonstro og reproduserende.18 

Historikeren Ola Svein Stugu beskriver fortiden som «eit arsenal der medvitne aktørar kan finne 

retoriske våpen til sine eigne formål, i form av både argument som kan framførast, og kjensler 

det kan spelast på».19 Selv om alle mennesker er fortidsbrukere, er det først og fremst de 

bevisste aktørene vi er på jakt etter her. Den påvirkningskraften de har hatt under planleggingen 

og gjennomføringen av byjubileene i undersøkelsen, antas å ha bidratt betydelig til å forme 

både historiebevisstheten og historiekulturen i byene.  

Den svenske historikeren Peter Aronsson vever historiebruk tett sammen med både 

historiekultur og historiebevissthet. Historiekultur er for Aronsson de «källor, artefakter, 

ritualer, sedvänjor og påståenden med referenser till det förflutna som erbjuder påtagliga 

möjligheter att binda samman relationen mellom dåtid, nutid och framtid»20. Historiekulturen 

er med andre ord det arsenalet hvor Stugus bevisste aktører henter sin historiske ammunisjon. 

For Aronsson spiller historiebruk på historiekulturen i form av de prosessene hvor «delar av 

historiekulturen aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och handlingsorienterade 

helheter».21 Denne forståelsen av historiebruk synes å sammenfalle godt hos de tre historikerne. 

Med utgangspunkt i historiekulturen og historiebruken blir historiebevisstheten formet. 

Historiebevisstheten er de oppfatningene vi har av forbindelsen mellom fortid, nåtid og fremtid 

som styrer, etableres og reproduseres gjennom historiebruken vår, hevder Aronsson.22 

Sammenhengen mellom disse tre sentrale begrepene er at vi bevisst velger ut og bruker deler 

av historiekulturen til å utvikle og påvirke historiebevisstheten. Dermed er historiebevisstheten 

vår formbar og i kontinuerlig endring når vi stadig utsettes for nye tilfeller av historiebruk og 

                                                 
18 Jensen 2014:15  
19 Stugu 2008:9  
20 Aronsson 2004:17  
21 Aronsson 2004:17  
22 Aronsson 2004:17  
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historiebrukere. Hvem som faktisk bruker historien og på hvilke måter, bør derfor være av stor 

interesse for oss.  

Historiebrukstypologier  

I min undersøkelse av byjubileenes historiebruk vil jeg i tråd med teoriene ovenfor møte 

forskjellige fortidsbrukere som i variert grad utnytter de mulighetene som ligger i 

historieforrådet en by besitter. Ikke bare er vi og alle jubileumsarrangører flittige brukere av 

fortiden, men fortidsbruken vår er også situasjonsbestemt. Hva slags type historiebruk vi velger, 

avhenger av formålet. Vi kan tenke oss at en ordfører ofte vil benytte en identitetsnær 

tilnærming når han holder sin jubileumstale for tusenvis av medborgere i sin by. En slik 

pragmatisk og redskapsorientert historiebruk skiller seg fra faghistorikerens opplysende 

historiebruk når han skriver byens historie. Historieforskeren vil tilstrebe en ren og sannferdig 

fortelling om fortiden.23 

Både den identitetsnære og opplysende historiebruken inngår i Bernard Eric Jensens forholdsvis 

kompliserte kategorisering av fortidsbruk, med fire hovedkategorier og fem underkategorier.24 

Slike typologier er problematiske verktøy, siden det innen samfunnsvitenskapene er vanskelig 

å definere kategorier som inkluderer alt de bør inkludere, og ekskluderer det som ikke hører 

med. Jensen understreker at overgangene mellom historiebrukskategoriene hans i praksis vil 

være glidende og ofte ha en hybridkarakter.25 Samtidig holder han seg ikke stramt til sin egen 

typologi, for han bruker flere andre betegnelser på fortidsbruk enn dem vi møter i typologien 

hans.26 Det er noe uklart hvor i systemet til Jensen disse betegnelsene hører hjemme. Jensens 

uklare begrepsbruk understreker nettopp hvor vanskelig det kan være å definere absolutte 

kategorier for historiebruk, samtidig som begrepsbruken gjør typologien hans mindre 

operasjonell.  

Flere forsøk på en systematisering av historiebruk har også blitt gjort tidligere. Ola Svein Stugu 

trekker frem Friedrich Nietzsche som en av de første, mens ett av de nyere og mer oppdaterte 

forsøkene på en historiebrukstypologi har kommet fra den svenske historiedidaktikeren Klas-

Göran Karlsson.27 Karlssons typologi er tydeligere knyttet opp mot den offentlige 

                                                 
23 Jensen 2010:50  
24 Jensen 2014:19 
25 Jensen 2014:16  
26 Programmatisk, nytteorientert, fremadrettet, renessansepreget og reformasjonspreget fortidsbruk er noen 

eksempler på typer fortidsbruk som Jensen selv ikke plasserer inn sitt eget system. For flere typer fortidsbruk se 

Jensen 2014:237  
27 Stugu 2008:12 
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historiebruken i et moderne samfunn enn Jensens, og det er nettopp den offentlige 

historiebruken som er på denne undersøkelsens hovedagenda. Karlsson problematiserer på linje 

med Jensen også sin historiebrukstypologi ved å hevde at den ikke gjør hevd på å være 

fullstendig, samtidig som flere av historiebrukskategoriene kan overlappe hverandre.28 Tross 

eventuelle mangler og utfordringer, finner jeg likevel Karlssons historiebrukskategorier nyttige. 

Typologien egner seg til å skape oversikt over hvem som bruker historien og til hvilket formål 

under de jubileene denne undersøkelsen omfatter. Denne undersøkelsens tidsspenn dekker jo 

nærmere 70 år, og gjennom så konsekvent kategorisering som mulig, vil hovedtendensene ved 

jubileenes historiebruk tre klarere frem for oss. Dette er også i tråd med Karlssons egne tanker 

om hvordan typologien kan gi kunnskap om likheter og forskjeller i samfunnets historiebruk i 

forskjellige tidsperioder.29  

Historiebrukstyper  

Den mest grunnleggende kategorien hos Karlsson er den eksistensielle historiebruken, som 

appellerer til alle mennesker. Nettopp denne typen historiebruk samsvarer med Stugus tanker 

om historien som en grunndimensjon i selvforståelsen til alle mennesker. Eksistensiell 

historiebruk er typisk for samfunn som opplever store endringer eller som er under sterkt press. 

I slike situasjoner har mennesker behov for å orientere seg og få en følelse av stabilitet. Både 

Sarpsborg og Fredrikstad opplevde store endringer og dels også sterkt press utenfra i 

tidsrommet jeg skal se nærmere på. Derfor er det legitimt å forutsette at eksistensiell 

historiebruk vil ligge som et grunnleggende premiss for samtlige jubileer i undersøkelsen. Ofte 

vil den eksistensielle historiebruken være lite synlig i kildene, siden den har en privat karakter. 

På den annen side kan den eksistensielle historiebruken også få mer synlige og kollektive 

uttrykk. Den svenske historikeren Ulf Zander påpeker at den kollektive erindringen særlig 

kommer til syne ved symbolfylte riter og seremonier som ved historiske jubileer og avsløring 

av monumenter.30 Med dette utgangspunktet kan en studie av historiebruken ved byjubileer gi 

oss et innblikk i eksistensiell historiebruk som ellers ikke er så synlig i empirien, men som får 

et klart, kollektivt uttrykk når et samfunn stopper opp for å feire en linje i sin historie.  

Den eksistensielle historiebruken legger vekt på tolkning og forståelse, og Stugu beskriver slik 

historiebruk som historie som mening.31 Når historie derimot brukes som redskap for bestemte 

                                                 
28 Karlsson 2004:55  
29 Karlsson 2004:55ff. Hele den følgende redegjørelsen for Karlssons typologi tar utgangspunkt i side 55-66  
30 Zander 2001:54  
31 Stugu 2008: 13 
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formål, får den en instrumentell karakter. Stugu fremhever videre at historiens evne til å skape 

mening også gjør det attraktivt å utnytte historien instrumentelt.32 De instrumentelle 

historiebrukerne opererer imidlertid ikke i et kulturelt tomrom. Budskapet må tilpasses 

samfunnet historiebrukeren opererer i. Derfor er aktivisering av felles minner og identiteter 

viktige elementer i instrumentell historiebruk, ifølge Stugu.33  

En av Karlssons instrumentelle historiebrukstyper er den moralske historiebruken. I hans 

forståelse av moralsk historiebruk er utgangspunktet en totalitær eller autoritær stat. Videre 

undertrykker denne staten de delene av historien som kan skade legitimiteten til de politiske 

makthaverne.34 I etterkant av undertrykkelsen, retter de moralske historiebrukerne 

oppmerksomheten sin mot de delene av historien som har blitt undertrykket av makthaverne. 

Umiddelbart kan det synes vanskelig å knytte denne formen for historiebruk til byjubileer, men 

kanskje kan det finnes deler av byhistorien som har blitt lite vektlagt? Sarpsborg eksisterte ikke 

som egen by ved Sarpsfossen i nærmere 300 år. Hvordan forholder de ulike historiebrukerne 

seg til dette fenomenet? Kan enkelte historiebrukere ha sett på flyttingen av byen som en urett 

som ble gjenopprettet da byen igjen fikk kjøpstadsstatus i 1839? I en slik forståelse vil 

middelalderens Borg og det moderne Sarpsborg være som to avbrudte halvringer og Fredrikstad 

den uekte lodningen som skiller dem.35 Byflyttingen i 1567 vil slik være starten på Sarpsborgs 

egen «400-årsnatt»36.  

En annen type instrumentell historiebruk er den ideologiske. Ved hjelp av historien bygger en 

ideologisk historiebruker opp en meningssammenheng som legitimerer makt for en bestemt 

gruppe. Den ervervede maktposisjonen er nærmest en nødvendighet som følger av historiske 

lover. Både sosialismen/kommunismen og nasjonalismen er ideologier Karlsson knytter 

sammen med ideologisk historiebruk.37 Nasjonalister definerer ofte ett bestemt landområde som 

sitt, basert på en historisk rett til dette territoriet. Overført til et mer regionalt eller lokalt nivå, 

er det også mulig å tenke at ideologisk historiebruk kan forekomme. Kanskje kan en 

lokalpatriotisk historiebruker ha sett det som en historisk nødvendighet at Sarpsborg 

gjenoppstod?  

                                                 
32 Stugu 2008: 13  
33 Stugu 2008: 14  
34 Karlsson 2004:58-59 
35 Fritt etter Henrik Wergelands tale «Til forfædrenes minde»  
36 Betegnelse på dansketiden fra 4. akt av Peer Gynt: «Firehundreårig natten, ruget over apekatten» Ibsen 

1960:669  
37 Karlsson 2004:59-60  
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Utfordringene med å sette klare grenser mellom historiebrukskategoriene møter vi for alvor 

med den vitenskapelige historiebruken. En vitenskapelig historiebruker har også som mål å 

tolke og skape mening, på lik linje med en ideologisk historiebruker. En vesensforskjell utgjøres 

ifølge Karlsson av den ideologiske historiebrukens tendens til å konstruere – nærmest finne opp 

– både fakta og meningssammenhenger, mens den vitenskapelige historiebruken er basert på 

empiriske observasjoner, dokumentasjon og «fakta».38 Et viktig poeng her er at den ideologiske 

historiebrukeren vektlegger den helheten i et ideologisk perspektiv, slik at den overordnede 

forståelsen av den historiske sammenhengen blir tilpasset ideologien, mens en vitenskapelig 

orientert historiebruker er mer opptatt av de enkelte bestanddelene. For den ideologiske 

historiebrukeren vil forhold som bryter med den ideologiske helheten, bli lite vektlagt. Den 

vitenskapelige historiebrukeren vil derimot tilstrebe å skape en helhetlig forståelse basert på 

den empirien som faktisk eksisterer. Vitenskapelig historiebruk kjennetegnes slik av et ønske 

om å skape ny kunnskap og bidra til forskningsutvikling.39 Nettopp ønsket om å skape ny 

kunnskap om byens historie, ser ut til å ha vært til stede i både Sarpsborg og Fredrikstad, men 

ved starten av perioden var historiekunnskapene på lokalt nivå begrensede. Det kan på den ene 

siden være rimelig å anta at historiebruken ved de første jubileene kan ha vært mer ideologisk 

enn vitenskapelig preget, rett og slett fordi kunnskapsbasen var liten og historiefortolkningene 

derfor måtte bli overfladiske. På den annen side vil de senere byjubileene ha bedre 

forutsetninger for en mer vitenskapelig historiebruk. Et viktig spørsmål blir da om de senere 

jubileenes historiebrukere evner å forkaste svakt faktaforankrede historiefortolkninger, som 

mer bærer preg av kreativitet enn vitenskapelighet?  

Den ideologiske historiebruken er også nært beslektet med det Karlsson kaller ikke-bruk av 

historie. Han betegner denne historiebrukskategorien som en spesialform av ideologisk 

historiebruk som dreier seg om bevisst å ignorere og fortrenge den historiske dimensjonen, som 

i den tidlige sovjetstaten.40 Et samfunn kan være basert på ikke-bruk av historie, og da er det 

bestemte sosioøkonomiske samfunnsforhold i samtiden eller de gode fremtidsutsiktene som 

legitimerer en stat. Når studieobjektet er et byjubileum, altså en feiring av en historisk 

åremålsdag, er det egentlig selvmotsigende å forvente funn av ikke-bruk av historie. Imidlertid 

er det ikke urimelig å forvente at nedgangstider kan dempe bruken av den nære fortiden og 

tilsvarende øke fremtidsfokuset ved et byjubileum. På den annen side kan en bevisst nedtoning 

                                                 
38 Karlsson 2004: 60 
39 Karlsson 2004: 60-61  
40 Karlsson 2004: 61  
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av deler av byhistorien også minne om ikke-bruk av historie. Fredrikstad var egentlig lite annet 

enn en flyttet utgave av Sarpsborg de første hundre årene etter 1567, mens Sarpsborg på sin 

side har et nesten 300 år langt tomrom i sin historie som heller ikke har vært egnet til å skape 

nevneverdig entusiasme ved byjubileer.  

Pedagogisk-politisk historiebruk har også likheter med den vitenskapelige historiebruken. 

Begge typene har sammenligning som en sentral bestanddel. Her finner Karlsson 

hovedforskjellen i historikerens arbeid med å sammenligne både likheter og forskjeller, som 

står i kontrast til den politiske historiebrukerens ensidige vektlegging av likheter.41 Ofte brukes 

negative eksempler fra historien i sammenligningene. Selv om Karlssons ikke sier det direkte, 

er det rimelig å forutsette at formålet med den politiske bruken av historien er å få velgerne til 

å bli enige med politikeren. Dette er også et poeng hos historiedidaktikerne Jan Bjarne Bøe og 

Ketil Knutsen, som hevder at politikerne «velger ut og tolker historien slik at det skapes et 

samsvar mellom nåtid, fortid og fremtid som får velgerne til å mene det samme som 

politikerne»42. Den mer pedagogiske delen av den pedagogisk-politiske kategorien tenderer 

også mot å legge for stor vekt på likhetene og mindre vekt på forskjellene. Likevel utelukker 

ikke Karlsson at sammenligningsbasert undervisning også kan ha et intellektuelt og 

reflekterende preg.43 I hvor stor grad vi kan forvente å finne tydelige innslag av en rendyrket 

politisk historiebruk under et byjubileum er usikkert. Et byjubileum har i sin natur som formål 

å være både samlende og identitetsbyggende, og sterke innslag av politisk historiebruk internt 

i byen vil nødvendigvis oppfattes som kontraproduktivt for byfellesskapet. Likevel kan vi se 

for oss at byens politikere, uavhengig av politisk valør, sammen kan hevde byens rett i en 

regional maktkamp og at politisk historiebruk på denne måten også kan forekomme ved 

byjubileer. En mer pedagogisk preget historiebruk, bør vi imidlertid kunne finne. Det er 

vanskelig å se for seg et byjubileum hvor ikke en viss historieformidling finner sted.  

Til slutt gjenstår den kommersielle historiebruken som den siste historiebrukskategorien i 

typologien. Både reklame, fiksjonslitteratur, film og populærhistoriske tidsskrifter er 

representanter for den kommersielle historiebruken, med særlig vekt på følelsesladde, 

historiske hendelser.44 Kommersialiseringen av byjubileene økte noe i perioden jeg skal ta for 

meg, og derfor vil også denne siste kategorien være av betydning her.  

                                                 
41 Karlsson 2004: 62  
42 Bøe og Knutsen 2012:107  
43 Karlsson 2004: 63-64  
44 Karlsson 2004: 64  
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Historiebrukeren 

De forskjellige historiebrukskategoriene ovenfor er interessante, men vel så interessant kan 

selve historiebrukeren være. Hvem er han? Ja, for det er som oftest en han i den perioden 

undersøkelsen min omfatter. Vi har allerede konstatert at alle mennesker bruker fortiden, og 

den eksistensielle historiebruken er grunnleggende for alle mennesker, uavhengig av stand eller 

klasse. I samtlige av de instrumentelle historiebrukskategoriene har Karlsson derimot lagt vekt 

på elitene. Det er først og fremst elitene, både de intellektuelle, politiske og økonomiske, som 

bruker historie til sine bestemte formål.45 Både Karlsson og Stugu forholder seg videre først og 

fremst til historiebruk på et nasjonalt nivå, noe som vises tydelig i deres eksempelbruk.  

En utfordring i alle historiebruksstudier på lokalt nivå er at mye av teoristoffet er fremsatt i en 

nasjonal ramme, til nøds regional. Den regionale historiebruken har ifølge den svenske 

historiebruksforskeren Peter Aronsson flere likheter med den nasjonale, og beskrives som «sätt 

att organisera variationen inom den nationella ramen»46. Derfor må jeg være forberedt på å 

tilpasse teoristoffet til en lokal ramme. Selv om Aronsson også legger størst vekt på det 

nasjonale og regionale nivået, omtaler han også kort noen særegenheter og utfordringer ved 

studiet av lokal historiebruk som skiller den fra den nasjonale og regionale. Aronsson hevder at 

noe av det som skiller den lokale historiebruken fra den nasjonale og regionale, er at det lokale 

nivået i større grad knyttes til sted eller erfaring og er mer individorientert.47 En særlig 

utfordring på det lokale planet er å føre en kritisk tilnærming til historien, for visse negative 

hendelser snakker man rett og slett ikke om i det offentlige rom i et lokalsamfunn. Disse 

hendelsene krever en bestemt form for offentlig stillhet og glemsomhet, uten at Aronsson 

verken forklarer eller eksemplifiserer nærmere.48 Imidlertid vil negative hendelser normalt i 

liten grad bli satt på dagsordenen ved jubileer, annet enn for å fremheve hvor positiv utviklingen 

har vært siden en negativ hendelse fant sted. Ofte vil det negative da inngå i en større ideologisk 

sammenheng hvor historien viser at utfordringene med nødvendighet ble overvunnet.  

En by av en viss størrelse vil imidlertid nærme seg det regionale og nasjonale nivået for 

historiebruk, og innbyggerne i byen blir mer på linje med det Benedict Anderson har kalt et 

«forestilt fellesskap»49. I et forestilt fellesskap kjenner ikke alle innenfor det definerte 

fellesskapet til hverandre, og de kjenner hverandre i enda mindre grad. I vår sammenheng var 

                                                 
45 Karlsson 2004: 56  
46 Aronsson 2003:133  
47 Aronsson 2003:133  
48 Aronsson 2003:134  
49 Anderson 1996:19  
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særlig Sarpsborg, men dels også Fredrikstad, forholdsvis små byer i begynnelsen av perioden 

for undersøkelsen, men begge opplevde en betydelig vekst på slutten av 1800-tallet og utover 

1900-tallet. Derfor kan vi forvente å finne en større grad av individorientering og lokale 

utfordringer ved de første jubileene. Et interessant spørsmål er om vi faktisk kan finne tegn på 

at jubileene reelt sett blir mindre lokale og får en mer hybrid karakter ved å inkludere flere av 

trekkene fra den nasjonale- og regionale historiebruken. Om denne undersøkelsen hadde 

inkludert jubileene på 1960-tallet og 1990-tallet, ville denne tendensen trolig trådt klarere frem.  

Jubileer som minneriter  

Ved et byjubileum feires en historisk linje i et forestilt fellesskap. Likevel er ikke dette 

fellesskapet utelukkende forestilt, for ved et byjubileum finner mange i byfellesskapet felles 

konkrete møtesteder. Ifølge den britiske sosiologen Paul Connerton fremstår slike møtesteder 

som konstruerte minneriter. Minneritene forholder seg til fortidige hendelser og innebærer i 

Connertons minneritetenkning felles kroppslig utfoldelse for å skape en felles erfaring og 

tolkning av erindringsobjektet.50 Det er verdt å merke seg Connertons vektlegging av den 

fysiske deltagelsen i minneritene. Denne tenkningen om minneriter har hentet inspirasjon fra 

sosiologen Maurice Halbwachs. I mellomkrigstiden presenterte Halbwachs sin teori om 

kollektive minner. Han hevdet at minnene våre er sosialt betinget. Vi minnes ikke i ensomhet, 

men minnene våre både dannes og hentes frem igjen innenfor et kollektivt rammeverk.51 

Gjennom våre sosiale forbindelser avgjør vi hva som skal huskes og hva som skal glemmes.52 

Dermed er konstruksjonen av kollektiv erindring også en sosial aktivitet. Gjennom de 

konstruerte minneritene formes en kollektiv forståelse av erindringsobjektet. Kulturhistorikeren 

Anne Eriksen hevder at ritene «tjener til å delaktiggjøre nye generasjoner i samfunnets 

kollektive erindring, men også mer generelt til å holde denne erindringen levende som noe annet 

enn bare kunnskap.»53 I dette perspektivet er minneritene viktige for å gjøre historisk kunnskap 

levende. 

Samtidig som byjubileene er minneriter, kan byjubileene i seg selv utgjøre hendelser som senere 

blir erindringsobjekter. Den franske historikeren Pierre Nora opererer med begrepet 

                                                 
50 Alsvik 2010:8-9  
51 Halbwachs 1992:38 Originalen ble publisert i 1925.  
52 Warring 1996:210  
53 Eriksen 1999:97  
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«minnested»54 knyttet til nasjonalisme og nasjonsbygging i Frankrike.55 Noras teorier er knyttet 

til forholdet mellom historie og minner, og kan også overføres til andre kontekster enn den 

fransk-nasjonale. I arbeidet med Narviks byhistorie flyttet Steinar Aas teoriene til Nora til et 

lokalt nivå.56 Minnestedene til Nora er både konkrete og symbolske og inkluderer i den 

fransknasjonale varianten både slottet i Versailles, nasjonalsangen Marseillaisen, 

Menneskerettighetserklæringen og barneboken Tour de la France par deux enfants.57 I lokale 

varianter av minnesteder, kan vi for eksempel se for oss både statuer av byens store menn, 

sentrale bygninger, lokalpatriotiske sanger og nettopp byjubileer som noen av mange mulige 

fysiske og virtuelle minnesteder. Gjennom deltagelsen i minneriter skapes nye steder i minnet.  

Historiske minneriter kan i seg selv være sterke opplevelser for deltagerne, og er ikke 

nødvendigvis stedsavhengige. Opplevelsen av Norge som en selvstendig og demokratisk nasjon 

er for eksempel ikke avhengig av at 17. mai-feiringen foregår verken på Eidsvold eller i Norge 

for øvrig. Likevel kan en stedliggjøring av minneriter på historisk grunn forsterke opplevelsene 

av minneritene. Anne Eriksen beskriver dette som en prosess hvor historie blir til minner.58 På 

historiske steder kan vi som mennesker få en større erkjennelse av historien og skape egne 

minner knyttet til historien. Vi ser oss da i en direkte sammenheng med våre forfedre, og får en 

følelse av at «stedet binder sammen mer enn tiden skiller ad»59.  

De historiske minnestedene ser ut til å få større betydning i moderne samfunn som endrer seg 

raskt. I tråd med dette synspunktet hevder Pierre Nora at minnestedene, enten de er av materiell 

eller virtuell art, skaper kontinuitet i samfunn hvor de tradisjonelle institusjonene ikke lenger 

fungerer som før.60 De historiske minnestedene vil derfor ha stor betydning ved jubileer i byer 

i sterk endring, som Sarpsborg og Fredrikstad tidlig på 1900-tallet. Har man ingen betydelige 

minnesteder, vil behovet for å skape dem kunne oppstå. Minnestedene blir deretter blant annet 

brukt i gjennomføringen av minneritene ved byjubileene.  

Ved utførelsen av minneritene forholder man seg ikke bare til de konkrete minnestedene, men 

også byfellesskapet blir konkret. Til vanlig er byfellesskapet først og fremst forestilt, men ved 

byjubileer blir det forestilte fellesskapet også synliggjort gjennom den fysiske deltagelsen til en 

                                                 
54 Nora bruker begrepet «lieux de mémoire». 
55 Nora 1995:632 Originalen ble publisert i 1984.  
56 Aas 2006:63  
57 Nora 1995:643    
58 Eriksen 1999:92  
59 Eriksen 1999:93  
60 Stugu 2008:30  
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betydelig del av byens innbyggere. Slik styrkes fellesskapet og byidentiteten, forutsatt at 

innbyggerne faktisk deltar i feiringen. Connerton fremhever som nevnt den fysiske deltagelsen 

som nøkkelelementet i minneritene. En fortelling eller en myte kan vi formidle uten at vi går 

god for innholdet, men å delta i en rite innebærer et sterkere forhold til innholdet i riten gjennom 

vår fysiske deltagelse.61 Overført til vår jubileumssammenheng vil deltagelsen i et byjubileum 

være en erklæring av tilhørighet til byen og en aksept av byen som et viktig felleskap for 

deltagerne. Hvis du ikke ser på stedet du bor som viktig for deg, deltar du normalt ikke i 

minneriter som tydelig knytter deg til dette innbyggerfellesskapet. En nødvendig konsekvens 

av denne tankegangen er at et jubileum vil fremstå som mindre vellykket om innbyggerne ikke 

deltar ved de viktigste minneritene under et byjubileum. Derfor kan oppslutningen om 

jubileumsarrangementene si oss noe om byens og byfellesskapets betydning for innbyggerne.  

  

                                                 
61 Connerton 1989:54  
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2 Sarpsborg 50 år i 1889  

I 1889 feiret Sarpsborg sitt første byjubileum i form av 50-årsjubileet for gjenopprettelsen. 

Dette var første gang sarpsborgerne62 feiret seg selv. Erfaringene med større byfester var derfor 

få. Sannsynligvis var 17. mai-feiringene de største festlighetene som ble arrangert i byen på 

1880-tallet. Feiringen av byens første jubileum ble gjennomført på datoen for gjenopprettelsen 

9. august og var unnagjort på én dag, noe som var typisk for de tidligste byjubileene vi kjenner. 

Selv om rammene for feiringen neppe skilte seg mye fra liknende markeringer i andre byer, var 

jubileet bare delvis vellykket. Jubileumsplanleggingen hadde nemlig vært svært haltende, og 

gjennomføringen av jubileet førte til et konfliktfylt etterspill som involverte to av byens fremste 

embetsmenn.  

2.1 Jubileumsforberedelsene 

Feiringen ble forsøkt planlagt i ukene rett før selve jubileumsdatoen. Den korte 

forberedelsestiden var ikke i seg selv uvanlig. Selv de langt større og mer vellykkede 

jubileumsfeiringene i Sarpsborg i 1916 og i Fredrikstad i 1917 ble planlagt forholdsvis kort tid 

før jubileumsdatoen. Det spesielle med planleggingen av Sarpsborgs 50-årsdag, var at byens 

ledende menn ikke klarte å enes om en feiring før det nesten var for sent. Jubileumsmarkeringen 

så lenge ut til å bli markert kun ved at musikken skulle spille på torvet. Ellers skulle ikke dagen 

markeres på noen festlig måte, ifølge lokalavisen Sarpen.63 Til slutt var det handelsforeningen 

som i siste øyeblikk tok et nytt initiativ til feiring og nedsatte en festkomité ledet av 

handelsforeningens leder, kjøpmann Ole L. Olsen64. Beslutningen om å festligholde dagen ble 

faktisk tatt så sent som under et møte natten til selve jubileumsdagen65. Hvilken form dette 

møtet hadde og hvem som deltok utover den nevnte kjøpmann Olsen, sier verken 

Christophersens byhistorie eller byens aviser noe om. De øvrige medlemmene av festkomiteen 

ble heller ikke navngitt. Kanskje kan byens stortingsmann, sogneprest Arnesen, ha vært 

involvert. Han ble jubileets hovedtaler og hadde vært involvert også i de tidligere 

planleggingsrundene.  

                                                 
62 Betegnelsen «sarpsborger» var i bruk i hele perioden for denne undersøkelsen. Se blant annet SA 10.8 1939  
63 Sarpen 7.8. 1889  
64 Christophersen 1901:75  
65 Glommen 10.8 1889  
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Byens ledende politikere, handelsborgere og embedsmenn hadde i ukene før jubileumsdagen 

hatt intensjoner om å avholde en større jubileumsfest, og festen var heller ikke uten visse 

ambisjoner. 6. juli hadde Sarpsborgs magistrat og formannskap en annonse på trykk i Sarpen 

med en møteinnbydelse til byens borgere. På møtet skulle grunnleggelsen av et offentlig 

bibliotek vurderes i anledning jubileet. Dessuten skulle man drøfte om noe mer skulle foretas i 

anledning jubileet.66 Det var slik Sarpsborgs offentlige myndigheter som tok det første 

initiativet til en markering av gjenopprettelsen.  

Til tross for dette initiativet var festplanene fortsatt lite konkrete selv én uke før selve 

merkedagen. På et møte 2. august ble man heller ikke enige om noe festarrangement. 

Gjennomføringskraften var åpenbart mindre enn ambisjonene. De 61 kronene som var samlet 

inn til formålet, ble i stedet besluttet brukt som tilskudd til oppførelsen av en musikkpaviljong 

på torvet, ifølge Sarpen.67 Mens Sarpen fremstod nøkternt refererende, var dens konservative 

motpart Glommen klart kritisk til avgjørelsen om å droppe festligholdelsen av byens 

halvhundreårsdag.68 Noen av herrene som lot jubileumssaken falle på det nevnte møtet 2. 

august, hadde åpenbart ikke vært til stede på de to planleggingsmøtene som hadde blitt 

gjennomført tidligere. Glommen mente derfor at disse ikke navngitte herrene burde engasjert 

seg i jubileumsplanleggingen tidligere ved å uttale seg allerede på de to første møtene.69  

Dette var klar tale fra Glommen, men den har trolig sin naturlige forklaring. Deler av avisens 

redaksjon var selv høyst sannsynlig en direkte deltager i planleggingsprosessen. Selv om 

Glommens redaksjon de første leveårene offisielt var anonym, ble likevel byfogd Oluf Falck-

Ytter antatt å være den reelle lederen av redaksjonen.70 Nettopp Falck-Ytter spilte en hovedrolle 

i mye av det som foregikk i Sarpsborg på slutten av 1800-tallet, og inntok også en av 

hovedrollene både før, under og etter 50-årsjubileet. Når omsider jubileumsdagen opprant, var 

det som nevnt handelsforeningen som stod for gjennomføringen av festlighetene, ikke byfogden 

og formannskapet. Ved senere jubileumsfeiringer var både ordføreren og formannskapet gjerne 

svært aktive deltagere i jubileumskomiteene, men her er de etter hvert bortimot usynlige i 

kildematerialet. Det eneste vi deretter kan finne om dem, var at kommunestyret deltok i 

                                                 
66 Sarpen 6.7 1889  
67 Sarpen 3.8 1889  
68 Sarpsborg hadde to konservative aviser i 1889. Glommen ble utgitt første gang i 1888 og var først en 

konservativ avis i opposisjon mot byens stortingsmann, sogneprest Arnesen. Fra 1892 fremstod avisen derimot 

som et venstreorgan. Andresen 1914:458  
69 Glommen 7.8 1889  
70 Andresen 1914:458  
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jubileumsprosesjonen.71 Falck-Ytter var derimot sterkt til stede, og det er ikke utenkelig at han 

talte på vegne av Sarpsborgs formannskap i de videre forsøkene på jubileumsforberedelser. 

Dette sier dog ikke noen av kildene noe konkret om. Om de lokale politikerne ikke var spesielt 

synlige, var byens rikspolitiker, sogneprest og stortingsmann Arnesen, desto mer synlig og 

engasjert. Arnesen kan ha deltatt på det forløsende planleggingsmøtet i handelsforeningen 

natten til 9. august. En som definitivt ikke var med på dette siste møtet, var byfogd Falck-Ytter. 

I et innlegg i Morgenbladet 14. august opplyste Falck-Ytter i klare ordelag om at han ikke 

deltok ved den sammenkomsten.72 Nettopp det offentlige ordskiftet mellom Arnesen og Falck-

Ytter i etterkant av jubileet gir oss en mulig pekepinn på hvorfor 50-årsjubileet trolig ble mer 

begrenset enn opprinnelig tenkt. Diskusjonen var i praksis en krangel i full offentlighet mellom 

Sarpsborgs to fremste embetsmenn på denne tiden. Kan det ha vært slik at 

samarbeidsproblemene i byens ledende kretser spente ben på beslutningsdyktigheten i forkant 

av jubileet, eller var planene for feiringen kanskje for grandiose til å være gjennomførbare?  

Omfanget av de foreslåtte festplanene kan vi bare spekulere i siden kildene ikke mer enn 

antyder at grunnleggelsen av et folkebibliotek skulle diskuteres. Elitens samarbeidsproblemer 

kan derimot sannsynliggjøres med nasjonaldagsfeiringen som innfallsvinkel. Byens 17. mai-

feiring var veletablert med egen festkomite, fanetog73, tale på torvet og etterfølgende 

festarrangementer i foreningsregi.74 Logistikken for offisielle feiringer var derfor kjent og 

neppe glemt knappe tre måneder senere. Slik understreket den godt organiserte 

nasjonaldagsfeiringen det underlige i at man ikke klarte å få fastsatt planene for byjubileet 

tidligere. Trolig var ambisjonene å gjøre mer ut av byens egen fest enn den årlige nasjonale 

festen. I så fall kan det dårlige samarbeidsklimaet i Sarpsborgs fåtallige elite bidra til å forklare 

det planleggingsmessige mageplasket. Tre planleggingsmøter endte med avlysning av 

festlighetene. Det er neppe en overdrivelse å hevde at ikke alle møtedeltagerne dro i samme 

retning. Samtidig er det heller ikke utenkelig at noen bevisst ble holdt utenfor det spontane 

møtet i handelsforeningen 8. august slik at det ble mulig å ta en beslutning. En annen forklaring 

kan være at det pinlige ved ikke å få til en feiring for en stakket stund kan ha overskygget 

uenighetene og personkonfliktene. En tredje og mer spekulativ teori er at det var 

handelsforeningens menn som ikke deltok på de to første planleggingsmøtene. Om de så møtte 

på det tredje møtet 2. august og ikke var fornøyde med de planene som møtte dem, kan de ha 
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stukket kjepper i hjulene for feiringen. I så fall følte de nok et visst ansvar for at det ikke ble 

noen feiring. Enden på visen ble uansett at handelsforeningen på egenhånd dro arrangementet 

trygt i land ved å bruke malen nettopp fra byens 17. mai-feiring. Når man slapp å samarbeide 

med andre enn seg selv, gikk alt meget bedre. Like fullt innebar det vel sene initiativet at folk 

flest ikke var forberedt på den plutselige feiringen og at oppslutningen rimeligvis ble dårligere 

enn den kunne ha blitt.  

Et naturlig spørsmål er derfor hvorfor ikke handelsforeningen drev planen sin gjennom 

tidligere? Heller ikke dette spørsmålet er det mulig å besvare entydig, men et utgangspunkt er 

foreningen i seg selv. Egentlig var det paradoksalt at den ferske handelsforeningen endte med 

å redde jubileumsfeiringen. Sarpsborg Handelsstands Forening ble stiftet så sent som i 1887, 

og aktiviteten var begrenset de første årene. Handelsforeningens generalforsamling måtte for 

eksempel utsettes i 1889 på grunn av dårlig oppmøte.75 Derfor virker ikke handelsforeningen å 

ha vært et utpreget viktig forum selv blant sine egne medlemmer. Vi vet lite om 

handelsforeningens formann, kjøpmann Ole L. Olsen, men lite tyder på at han hadde betydelig 

innflytelse utover ledervervet i handelsforeningen. Han var for eksempel ikke medlem av 

formannskapet, noe som kunne indikert en fremtredende posisjon i det lille Sarpsborg-

samfunnet. Det begrensede vi vet om situasjonen i augustdagene 1889 tilsier derfor at 

handelsforeningen ikke var den sterkeste maktfaktoren i den jubilerende byen. I 

handlingslammelsen som rammet de ledende kretser i byen, ble det likevel skapt et rom for 

handelsstandens initiativ i skyggen av sterke embetsmenn og lite synlige lokalpolitikere.  

2.2 Jubileumsfeiringen  

Feiringen av jubileumsdagen forløp med musikk i gatene på formiddagen. På ettermiddagen 

stengte butikkene, og en prosesjon med faner gikk gjennom byen. Deltagelsen var ifølge avisen 

Glommen ikke stor, og den kritiske tonen i avisen var merkbar. Folk visste ifølge avisen ikke 

om prosesjonen.76 Oppslutningen om festarrangementet på torvet etter prosesjonen kan ha vært 

noe større, nettopp fordi prosesjonen må ha blitt lagt merke til i byen. Byens andre avis, Sarpen, 

var derimot mer vennligsinnet i sin omtale av jubileumsfeiringen. Sarpen berømmet 

handelsforeningen både for at det faktisk ble gjennomført en feiring og for det gode resultatet.77 

Begge avisene var imidlertid enige om hvilke programposter feiringen bestod av. Etter 
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prosesjonen talte byens sogneprest og stortingsmann Karl Julius Arnesen på torvet og minnet 

de fremmøtte om dagens betydning. Den periodevis mollstemte talen78 ble mottatt med 

klapping og rungende hurraer79, før Arnesen avsluttet med et «Leve Sarpsborg». Til slutt entret 

magistrat og byfogd Oluf Falck-Ytter talerstolen og leste opp et telegram fra amtmannen, som 

ønsket byen fortsatt hell og fremgang. Falck-Ytter meddelte at han hadde svart på amtmannens 

telegram, og ba de tilstedeværende om å «istemme et Ønske om Held for Smaalenenes Amt»80. 

Etter de offisielle innslagene fra talerstolen, var det musikk og dans på torvet i det deilige 

været.81  

Om vi skal vurdere oppslutningen om arrangementet, er det mest nærliggende 

sammenligningsgrunnlaget Sarpsborgs egen 17. mai-feiring. I 1889 var jubileumsmarkeringen 

forholdsvis lik nasjonaldagsfeiringen både i form og innhold, men arrangementene 17. mai var 

mer omfattende. Hovedforskjellen i innhold var byjubileets mangel på foreningsarrangementer 

i etterkant av den offisielle delen av arrangementet.82 Det tyder på at det bredere, folkelige 

engasjementet for byjubileet var mindre. Dessuten var deltagelsen ved jubileumsfeiringen som 

nevnt ikke spesielt stor, ifølge Glommen. Markeringen av den store merkedagen for byen var 

ergo noe mindre enn den årlige grunnlovsfeiringen både målt i innhold og folkelig oppslutning. 

Kan vi dermed konkludere med at den nasjonale patriotismen var større enn den lokale i 

Sarpsborg anno 1889?   

Å måle graden av lokalpatriotisme og fedrelandskjærlighet på slutten av 1800-tallet er en 

vanskelig, om ikke umulig, foreteelse. Øystein Sørensen har imidlertid identifisert hele 14 

forskjellige nasjonsbyggingsprosjekter i Norge i perioden 1770-194583. Vi vet derfor at de 

nasjonale følelsene stod sterkt i årene før unionsoppløsningen i 1905, men var engasjementet 

for egen by virkelig så lite som det synes å ha vært i Sarpsborg i 1889? Hvilke andre forhold 

kan ha påvirket gjennomføringen av byens første feiring av seg selv? De haltende 

forberedelsene til jubileet er alt nevnt, men en annen vinkling er å se på historiekulturen i byen. 

Hvilken bevissthet kan sarpsborgerne anno 1889 ha hatt om byens historie? Var 
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middelalderhistorien synlig til stede i byen, eller var Sarpsborg først og fremst en ung og ny 

by?  

2.3  Historiekulturen i Sarpsborg  

En lite utviklet historiekultur er ingen åpenbar fordel når et jubileum skal feires, slik tilfellet 

var i Sarpsborg i 1889. I byen som senere skulle bli så sterkt forbundet med middelalderen og 

Olav den hellige, hadde byens ledende menn84 lite synlig middelalderhistorie å spille på. For 

det første hadde det store jordraset i 1702 tatt med seg størstedelen av det som en gang hadde 

vært middelalderbyen Borg ned i fossedypet og Glommas strie strømmer. Derfor var de 

arkeologiske sporene fra middelalderbyen få. Middelalderarkeologien var heller ikke en 

utviklet vitenskap i Norge på slutten av 1800-tallet. Pioneren innen norsk 

middelalderarkeologi, Gerhard Fisher, startet utgravningsvirksomheten sin først i 1912.85 

Likevel er det ikke tvil om at folk i samtiden kjente til disse levningene, og de ble nevnt av 

kirkesanger Bjørn Christophersen i Borge da han skildret Sarpsborgs historie i Sarpen i 

dagene før 50-årsfeiringen.86 For det andre var lite konstruktivt gjort for å bevare de få restene 

som faktisk var igjen etter jordraset. Selv om levningene av gamle Sarpsborg var kjent, hadde 

de blitt ytterst stemoderlig behandlet. Utgravingen og bevaringen av ruinene etter det man da 

trodde var Olav Haraldssons Mariakirke87 lå ennå nesten 25 år frem i tid, og stener fra ruinen 

hadde gjennom århundrene blitt flittig brukt i grunnmurer i den øvrige bebyggelsen i 

området.88 Videre ble kartleggingen av Olavsvollen først gjennomført av en egen vollkomité 

på 1920-tallet.89 Vollen utgjorde de antatte restene av Olav Haraldssons jordborg fra byens 

første grunnleggelse i 1016. Dermed hadde Sarpsborg på 1880-tallet lite å fare med av synlige 

levninger fra middelalderen, og bevisstheten om den rike historiske arven var også lite 

utviklet. Kanskje var det ikke så rart at det korte historiske perspektivet vant frem når byen 

skulle feires for første gang?  

De fysiske omgivelsene ga følgelig lite inspirasjon til dyrking av annet enn byens korte 

samtidshistorie, men en viss historiebevissthet må likevel ha vært til stede hos Sarpsborgs 

innbyggere. Tidens tankestrømninger var preget av jakten på det norske, kampen for økt 

                                                 
84 Samtlige byjubileer i både Sarpsborg og Fredrikstad i perioden denne undersøkelsen omfatter, ble styrt av 

menn.  
85 Hommedal 2009: Gerhard Fisher   
86 Sarpen, 31.7 1889  
87 Ruinene antas i dag å være kong Øisteins Nikolaskirke fra cirka 1115. 
88 Wisløff 1946:27-28  
89 Coldevin 1950:593-594  
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demokratisering og opptakten til den endelige løsrivelsen fra Sverige. Samtidig omfattet den 

nasjonale historieskrivningen på 1800-tallet i aller høyeste grad Norges stolte 

middelalderhistorie, herunder arven fra Sarpsborgs første grunnlegger, Olav Haraldsson. 

Middelalderbyen Borg ble også nevnt i Snorres Kongesagaer90. Med flere nye skolelover i løpet 

av 1800-tallet fikk større deler av befolkningen bedre leseferdigheter slik at flere selv kunne få 

med seg det nasjonale budskapet som ble formidlet i samtidens bøker og andre trykksaker. 

Byene fikk sin egen skolelov først i 1848, men var likevel mer utviklet enn bygdeskolene som 

hadde fått egen skolelov alt i 1827.91 Faktisk var skoleåret i byene tre-fire ganger lenger enn på 

bygdene.92 Imidlertid var også klasseforskjellene store i byskolene.93 Barn av handelsborgere 

og embedsmenn hadde helt andre muligheter i utdanningssystemet enn det den øvrige 

bybefolkningen hadde. Den revolusjonerende utviklingen i skolen skjøt særlig fart i siste 

halvdel av 1800-tallet94 og var godt i gang når Sarpsborg skulle feire sitt første famlende 

byjubileum i 1889. Etter 1860 fikk blant annet historiefaget en stadig større plass i skolen.95 

Slik bidro skolen til å øke både historiekunnskapene og det generelle kunnskapsnivået i 

befolkningen mot slutten av århundret. Samtidig skal ikke effekten av skolegangen overdrives 

i vår sammenheng. Skolegangen ble ikke 7-årig før i 1889, og enhetsskolen ble først en realitet 

etter 1896, da også en lov for den høyere skolen ble vedtatt.96 Derfor var det trolig kun de 

høyere sosiale lagene i Sarpsborg-samfunnet som hadde historiekunnskaper utover et minimum 

i 1889.  

Den nasjonalhistoriske bevisstheten ble styrket på slutten av 1800-tallet, men hvordan stod det 

til med de lokalhistoriske kunnskapene? Den lokale historieskrivningen hadde utvilsomt en 

trangere fødsel enn den nasjonale, for hovedtyngden av historikernes arbeid på 1800-tallet 

dreide seg om nasjoner og politikk. Mot slutten av århundret snakket imidlertid forskere som 

Karl Lamprecht og Troels Fredrik Troels-Lund varmt om den bredere kulturhistorien, og de 

første egentlige bygdehistoriene kom her til lands ved overgangen til 1900-tallet.97  

                                                 
90 Gustavs Storms nyoversatte «folkeutgave» av kongesagaene kom ikke ut før i 1899. Derfor var neppe Snorre 

allemannseie i 1889, mens sagaene trolig var godt kjent ved Sarpsborgs 900-årsjubileum i 1916.  
91 Myhre 2015:188  
92 Myhre 2015:280  
93 Myhre 2015:279  
94 Myhre 2015:63-64 
95 Myhre 2015:280  
96 Myhre 2015:280-281  
97 Kjeldstadli 1999:89 
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Den første samlede fremstillingen av Sarpsborgs historie i bokform kom først i 1901. Før dette 

ga byens aviser leserne visse muligheter til å holde seg oppdatert på både lokal, nasjonal og 

internasjonal historie. Aviser var en viktig del av offentligheten i Norge på slutten av 1800-

tallet, og på 1880- og 90-tallet leste de fleste husstander aviser.98 Lenge var den konservative 

avisen Sarpen enerådende i Sarpsborg. Avisen kom ut første gang i 1854 og ble i samtiden 

oppfattet som et organ for formannskapet, altså for byens ledende politikere99. Med den økende 

politiske splittelsen av Norge, som kulminerte i den formelle partidannelsen på 1880-tallet, økte 

behovet for en alternativ stemme også i Sarpsborg. Riktignok fikk Sarpsborg en ny avis i 

Glommen i 1888, men avisen var konservativ de første årene. Uavhengig av politisk ståsted var 

grunnlaget lagt for et rikere offentlig ordskifte i Sarpsborg, noe som var godt synlig under 

jubileet i 1889. Viktigst i vår sammenheng er at begge byens aviser jevnlig publiserte historiske 

artikler, men spesielt Sarpen gjorde seg flid med å belyse nettopp byens historie ved 50-

årsjubileet i 1889.  

I slutten av juli 1889 introduserte Sarpen sine lesere for første del av en lengre skildring av 

Sarpsborgs historie som en opptakt til jubileumsdagen 9. august.100 Skildringen ble ført i pennen 

av kirkesanger Bjørn Christophersen i Borge og fylte mange avissider i de påfølgende 

avisutgivelsene.101 Glommen viet ikke jubileet like stor oppmerksomhet i form av historisk 

bakgrunnsstoff, men nøyde seg med en kort fremstilling av byens historie to dager før 

jubileumsdagen.102 Begge avisene var dessuten opptatt av hvordan selve feiringen skulle 

gjennomføres, og særlig Glommen var merkbart kritisk til visse sider ved 

jubileumsforberedelsene. De forskjellige synspunktene på jubileet viser at det var en viss 

lokalhistorisk interesse i Sarpsborg. Selv om debatten i avisene var topptung, nådde den også 

frem til de øvrige avisleserne i byen.   

Kort oppsummert kan vi si at Sarpsborg hadde en lite utviklet historiekultur når sarpsborgerne 

skulle feire sin egen by for første gang. Det var samtidshistorien som var synlig i bybildet, mens 

middelalderhistorien primært var levende gjennom den nasjonale historieskrivningen og 

historieformidlingen i skolen. Blant embedsmennene og i borgerskapet var 

historiekunnskapene brukbare, mens det er uvisst hvor mye de bredere lag av bybefolkningen 

                                                 
98 Myhre 2015:277 
99 Andresen 1914:457  
100 Sarpen, 31.7 1889  
101 Denne skildringen ble senere utvidet og gitt ut i bokform i 1901, som Sarpsborgs første samlede byhistorie    
102 Glommen, 7.8 1889 
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faktisk kjente til av den eldre historien. Den nyere historien hadde derimot alle et visst forhold 

til i form av kollektive minner fra den unge, gjenopprettede byen.  

2.4 Historiebruk  

Et byjubileum er i seg selv historiebruk. Ved å arrangere et jubileum, forholder man seg 

automatisk til historien. At en gjenopprettet middelalderby med aner som gikk nærmere 900 år 

tilbake i tid valgte å feire et 50-årsjubileum, sier noe om byens holdning til sin egen historie. 

Bybefolkningen så på byen sin som en ung by, selv om de åpenbart også kjente til 

middelalderhistorien. To år etter 50-årsfeiringen kunne byen feiret middelalderlinjen av sin 

historie, men det finnes ingen spor etter noen 875-årsfeiring. Uavhengig av årsakene til den 

manglende festligholdelsen i 1891103, sier feiringen i 1889 oss at byens establishment i hvert 

fall fant det viktig å markere 50-årsdagen.  

Hvem som arrangerer og tar initiativet til et byjubileum, sier også noe om bybefolkningens 

forhold til historien. I 1889 var mange i byens øvre sjikt på ett eller annet tidspunkt involvert i 

planleggingsprosessen før byjubileet, mens folk utenfor borger- og embetsmannsstanden ikke 

var med på annet enn selve festlighetene. I motsetning til samtlige senere jubileer, var det heller 

ikke byens myndigheter som hadde hovedansvaret for gjennomføringen, men handelsstanden. 

En grunntese for historikeren Ola Svein Stugu er at historien ikke er nøytral og ufarlig. Han ser 

på historien som en viktig handlingsressurs for både individer og kollektiv.104 Et naturlig 

spørsmål er i et slik lys hva Sarpsborgs handelsborgere faktisk ville oppnå med å markere byens 

50-årsdag? Utfordringen er at verken handelsforeningens jubileumsinitiativ eller de tidligere 

forsøkene på å få i stand dette byjubileet, har gitt oss noen direkte uttalt forklaring på hvorfor 

man ønsket å feire. Derfor er det vanskelig å studere det vi kan kalle den instrumentelle eller 

motivstyrte siden ved historiebruken nærmere i seg selv. Her må vi i stedet støtte oss på 

Karlssons eksistensielle historiebruk og Stugus syn på historien som en grunndimensjon i alle 

menneskers selvforståelse.  

Sarpsborg var en liten by i nedgang med en usikker fremtid ved jubileumsfeiringen i 1889. I 

nabobyen Fredrikstad hadde fremgangen derimot vært eventyrlig siden sagbruksprivilegienes 

fall i 1860, og effekten for Sarpsborg var svært merkbar. Fredrikstad hadde regelrett 

                                                 
103 En nærliggende forklaring kan være konfliktnivået etter 50-årsjubileet. Det var de samme personene som 

havnet i konflikt høsten 1889 som også ville vært sentrale ved et nytt jubileumsforsøk i 1891. Dessuten er ikke et 

875-årsjubileum så nærliggende å feire som et rundere tall.  
104 Stugu 2008:11  
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utkonkurrert de umoderne sagbrukene ved Sarpsfossen. I et slikt perspektiv er det relevant å 

støtte seg på Karlsson fordi han knytter eksistensiell historiebruk til situasjoner hvor samfunn 

er under press eller er i sterk endring. Derfor vil det ikke være urimelig å forestille seg at også 

mer eller mindre pengesterke handelsmenn kan ha sett det eksistensielle behovet for å minnes 

byens nære forhistorie eller for å bruke historien til å orientere seg i en verden i stadig endring. 

Sett i et slikt lys, får et byjubileum i seg selv en verdi for både enkeltmennesker og de 

forskjellige grupperingene i en by, uten at noen nødvendigvis har klare motiver for å bruke 

historien til et bestemt formål.  

Er det naivt å forestille seg at motivasjonen for å gjennomføre jubileet var de rent eksistensielle 

behovene? Ja, fullt så enkelt var det antagelig ikke. Et byjubileum har et potensiale for flere 

typer av historiebruk, hvor ideologisk historiebruk byr seg frem som et mulig hjelpemiddel for 

den styrende eliten. Noen skal unektelig formidle en versjon av historien til byens borgere og 

kan slik bruke historien til å legitimere sine egne maktposisjoner. Kanskje det er her vi kan 

finne motivasjonen for å gjennomføre jubileet? Initiativtakerne fastsatte nødvendigvis rammene 

for feiringen og fylte jubileumsdagen med innhold. Dermed må vi kunne forutsette at for 

eksempel den man valgte som hovedtaler, representerte et historiesyn og en samfunnsforståelse 

som også arrangørene gjennom festkomiteen kunne stå inne for. Handelsforeningen forespurte 

ikke en av sine egne menn om å holde talen for dagen, men byfogden. Ut fra omtalen av de 

mislykkede planleggingsmøtene sommeren 1889 tegner det seg et bilde av byfogd Falck-Ytter 

som den mest historiekyndige av de potensielle talerne. Ikke bare ble han tillagt de største 

historiekunnskapene, men han ble nok regnet for å være byens fremste mann, altså det etablerte 

styrets spydspiss. Gitt byfogdens tidligere karriere i hovedstaden, må han nærmest kunne 

beskrives som en stor fisk i en liten dam.105 Han stod frem som en selvskreven taler. Nå ble det 

ikke byfogden, men byens stortingsmann og sogneprest som endte som noe ufrivillig festtaler, 

da byfogden avslo den gjentatte anmodningen om å holde jubileumstalen. Uansett representerte 

begge disse to embetsmannsstanden, og det var embetsklassens kunnskaper og 

samfunnsforståelse som ble foretrukket når byen skulle markere sin merkedag. Ideologisk 

historiebruk kan derfor være en svært passende betegnelse på historiebruken ved dette første 

jubileet.  

                                                 
105 Før Falck-Ytter ble Sarpsborgs fremste embedsmann, jobbet han som jurist i Finansdepartementet og var en 

forholdsvis kjent forfatter og idrettsforkjemper i hovedstaden. Risa 2018: Oluf Falck-Ytter  
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Gjennom sogneprest Arnesens tale på jubileumsdagen kan vi få noe innsikt i det rådende synet 

på Sarpsborgs historie fra et topptungt perspektiv. I jubileumstalen sin skildret Arnesen deler 

av Sarpsborgs historie og gjorde opp status for byens aktuelle stilling i 1889. Byens 

fremtidsutsikter ble også forsiktig beskrevet. Arnesen innledet talen sin med å unnskylde seg, 

for det var ikke han som skulle holdt talen.106 Av den grunn kunne tilhørerne ikke vente seg noe 

foredrag, verken av historisk eller annen art.107 Likevel fulgte noen innledende ord om byens 

historie i form av en linje tilbake til byens middelalderrøtter hvor Arnesen ga uttrykk for sine 

følelser og tanker om byens opphav. Følelsene var først og fremst knyttet til den religiøse 

sfæren, for sognepresten kunne levende se for seg hvordan Mariakirkens klokker kalte hellig 

Olav og hans menn til andakt borte i «Gamlebyen».108 Den stridslystne vikingen, kriger- og 

kristningskongen Olav Haraldsson kom når klokkeren kalte til messe. Underforstått var han en 

kristen som innordnet seg under kirkens ordninger, noe som bidro til å legitimere kirkens rolle 

i det snart 900-årige historiske perspektivet. Bygrunnleggeren underla seg kirkens autoritet, og 

denne ideologiske historiebruken bygde opp mot Arnesens innstendige oppfordringer om å 

utvise gudsfrykt senere i talen. Videre ble byens ødeleggelse i 1567 nevnt, uten nevneverdig 

indignasjon over flyttingen til Fredrikstad, før Arnesen festet blikket på den korte historiske 

linjen i form av den nye byens femtiårige historie.  

Festtalen gikk ved dette punktet over fra dur til moll. For det første poengterte Arnesen nok en 

gang at han ikke kjente mye til byens historie i denne perioden, men «Store Begivenheder eier 

den neppe».109 Tross mangelen på begivenheter, omtalte Arnesen for det andre minnene om en 

gylden tid for byen. Men denne gylne tiden ble nå overskygget av nedgangstidene, som han 

daterte til slutten av 1870-årene.110 Det var de ti årene med nedgangstider som førte talen hans 

over i et dystrere tonelandskap, men han trodde likevel det måtte finnes noen blant byens 

borgere som ikke hadde gitt opp håpet om at byen fortsatt kunne oppleve fremgang.111 

Sarpsborgs stagnasjon var faktisk høyst reell basert på den faktiske befolkningsutviklingen i 

perioden rett før byjubileet. Folketallet i tettstedet112 gikk tilbake fra 7500 i 1875 til 7000 i 

                                                 
106 I Sarpens gjengivelse av talen 10.8 1889, presiserte redaksjonen at det var byfogd Falck-Ytter som var 

forutsatt å holde talen. Den påfølgende krangelen mellom Arnesen og Falck-Ytter i Morgenbladet utbroderte 

dette poenget ytterligere.  
107 Sarpen 10.8 1889  
108 Sarpen 10.8 1889  
109 Sarpen 10.8 1889  
110 Sarpen 10.8 1889  
111 Sarpen 10.8 1889  
112 Tettstedet inkluderte i tillegg til Sarpsborg, deler av kommunene Skjeberg, Borge, Tune og Rolvsøy  
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1890,113 og det tilsier en befolkningsnedgang på nærmere 7%. Derfor hadde Arnesen godt 

grunnlag for å være avdempet med tanke på fremtidsutsiktene. Fremtiden ble av den grunn 

overlatt til håp og tro heller enn sterk overbevisning. Slik byens stortingsmann vurderte 

situasjonen, fantes det heller ikke tungtveiende grunner til at byen ville gå mot en rik og stor 

fremtid.  

Om optimismen var neddempet i talen, fremstod dog ikke byen uten positive egenskaper. 

Arnesen fremhevet først fellesskapet i byen i forhold til omverdenen. Både byens handelsmenn 

og politikere hadde forholdt seg fornuftig til de rammene de hadde hatt. Økonomien hadde ikke 

gått over styr, og man hadde beholdt kontrollen selv i svake tider. Byens egne borgere hadde 

slik fremstått både med tålmodighet, utholdenhet og nøysomhet.114 Arnesen la dermed implisitt 

skylden på omverdenen for de dårlige tidene. Det stod ikke på byborgernes egne evner, for det 

var rammene rundt byen som var årsaken til nedgangstidene. I Arnesens verdensbilde var 

Sarpsborgs aktører strukturens fanger, og hans vurdering av byens politiske ledelse nærmet seg 

her ideologisk bruk av historien. Selv om byen hadde stagnert, fremkom det klart av Arnesens 

narrativ at byen var i de beste hender og ikke kunne gjort det bedre med andre makthavere 

under de rådende forholdene.  

Samtidig var ikke Arnesen fremmed for at de dårlige tidene snart kunne endre seg til Sarpsborgs 

fordel, og han antydet at industrien kunne bli byens redning i fremtiden: «Det er ikke godt at 

være Spaamand i disse Dage, da den ene Opfindelse paa det industrielle Omraade raskt afløser 

den anden, kan der hurtigt skje Omslag, hvis Retning og Rækkevidde ingen paa Forhaand kan 

beregne.»115 At det hurtige omslaget for Sarpsborgs del skulle komme allerede senere samme 

år, kunne naturligvis ikke Arnesen vite på taletidspunktet. Utover byborgernes gode 

egenskaper, trakk Arnesen frem tre positive sider ved byens beliggenhet som kunne tilsi økt 

virksomhet og muligheter for i hvert fall noe fremgang. Både fossekraften, den seilbare elven 

og de brede, fruktbare og folkerike bygdene som omgav byen, så han som mulige ressurser som 

kunne utnyttes under de rette forutsetningene.116 En av disse forutsetningene var av åndelig art, 

som Arnesen i form av sin kirkelige rolle gjerne kunne avsløre. Håpet om at byen ville oppleve 

bedre dager, var betinget av Guds vilje. Og hva kunne innbyggerne selv bidra med for å oppleve 

fremgang? Jo, arbeidsomhet, seighet og «fremfor alle Ting Gudsfrygt».117 Om fremtiden var 

                                                 
113 Myklebost 1960:308  
114 Sarpen 10.8 1889 
115 Sarpen 10.8 1889  
116 Sarpen 10.8 1889  
117 Sarpen 10.8 1889  
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usikker og uoversiktlig, ble gudstroen fremstilt som det mest håndfaste bidraget borgerne kunne 

yte for å skape en god fremtid for byen. Talen ble dermed gjennomsyret av et visst håp, mens 

troen på en god fremtid var mer knyttet til Gud enn troen på egne evner. I sin helhet var det lite 

eufori og mye nøktern realisme som preget talen, riktignok med et åndelig islett. På tross av 

den neddempede tonen, fri for euforiske floskler, ble talen ifølge Sarpen møtt med «rungende 

Hurraer og Haandklap»118. Talen til Arnesen ble altså godt mottatt, men den negative 

grunntonen i talen er uansett ganske unik i jubileumssammenheng. Det var tross alt byens 

stortingsmann som regelrett hadde problemer med å være optimistisk på byens vegne. Han 

overlot fremtiden til håpet mer enn byborgernes flid, evner og offervilje. Riktignok kan ingen 

spå om fremtiden, men litt tykkere enn Arnesen pleier en taler å smøre på med fremtidstro.  

2.5 Jubileet som minnerite  

Jubileet i 1889 må ha fungert forholdsvis dårlig vurdert opp mot Connertons minneritetenkning. 

Deltakerantallet var noe begrenset, og det historiske narrativet som ble presentert av Arnesen, 

kan godt beskrives som et lite oppbyggelig historisk budskap. Et viktig spørsmål er her hvilken 

minnerite sarpingene egentlig deltok i? For det første fikk de et kort innblikk i Arnesens tanker 

om Olav den hellige som en ydmyk kristen i Sarpsborgs gamleby. På den annen side var den 

dempede hyllesten av den moderne bybefolkningens innsats under små og trange kår neppe 

egnet til å skape en sterk, felles opplevelse av det historiske Sarpsborg. For øvrig fikk deltagerne 

delta i en prosesjon og en feiring som trolig var mindre omfattende enn en ordinær 17. 

maifeiring. Dette var en verden langt unna de mildt euforiske tilstandene Arne Alsvik har 

skildret om minneritene knyttet til Olav den Hellige på Stiklestad tidligere på 1880-tallet.119  

At Sarpsborgs 50-årsfeiring hadde sine mangler i et minneriteperspektiv, er ikke overraskende 

når vi tar forberedelsene i betraktning. Verken jubileumsarrangørene i handelsforeningen eller 

taleholder Arnesen hadde mye tid til å konstruere en formfullendt minnerite for byen sin. Som 

en del av en foreløpig lite utviklet historiekultur med et begrenset historisk råmateriale, var 

heller ikke jobben den letteste. Sarpsborg var i bybefolkningens minner en ung industriby, 

vingeklippet av nabobyens moderne dampsager. Fortellingen om middelalderbyen Sarpsborg 

var ennå ikke utformet, og den utgjorde en vag forestilling som supplerte det korte historiske 

                                                 
118 Sarpen 10.8 1889  
119 Alsvik 2010:34  
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perspektivet fra 1839 til 1889. Det vil ikke være urimelig å hevde at Sarpsborg manglet en klar 

og entydig historisk identitet i 1889.  

Det dempede jubileumsbudskapet måtte heldigvis for Sarpsborg snart forkastes, for den 

mollstemte melodien fra jubileumsdagen i august 1889 skulle brått bli omskapt til en fossende 

industriell symfoni i dur med både allegrosatser og fortepartier. Utbyggingen av 

industrieventyret The Kellner Partington Paper Pulp Co. Ltd.120 stod for døren allerede høsten 

1889, og skapte grobunn både for en industriby og en helt annen optimisme ved den neste 

jubileumsfeiringen i 1916.   

                                                 
120 Jeg bruker for enkelthets skyld Borregaard i den videre fremstillingen. Bedriften ble senere hjemkjøpt fra 

utenlandske eiere og omgjort til AS Borregaard med hjemkjøpsavtalen i 1917. Bergh og Lange 1989:89  
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3 Sarpsborg 900 år i 1916 

Sarpsborgs beskjedne 50-årsfeiring lå 27 år tilbake i tid og var for lengst gått i glemmeboken 

når byen nærmet seg den neste store milepælen i 1916. Veksten i den moderne industribyen 

Sarpsborg hadde vært eventyrlig siden Borregaard ble etablert høsten 1889, og byen nærmet 

seg 900-årsjubileet sitt med stor og voksende selvtillit. Skal en tro sagaene, grunnla Olav 

Haraldsson middelalderbyen Borg i 1016, og sarpsborgerne kunne derfor feire den virkelig 

lange linjen i byens historie. Samtidig fikk byen ikke bare anledning til å synliggjøre sin 

historiske arv, men byborgerne ble også mer bevisst på denne arven og fikk incentiver til å ta 

vare på den for fremtiden.  

3.1 Jubileumsforberedelsene   

Forarbeidet til 900-årsjubileet startet allerede i 1911 da ønsket om å reise et monument over 

byens grunnlegger, Olav den hellige, ble satt på dagsordenen. Hva var det som utløste tanken 

om et Olavsmonument i Sarpsborg? Monumentreisning var definitivt en del av den patriotiske 

tidsånden i Norge på starten av 1900-tallet. Den nyvunne selvstendigheten i 1905 slapp for 

alvor løs de nasjonale følelsene frem mot grunnlovsjubileet i 1914. Flere kjente monumenter 

ble derfor både påtenkt, planlagt og reist i årene hvor også sarpsborgerne forberedte sitt 

jubileum.121 I Sarpsborg ble idéen om å reise et minnesmerke over byens grunnlegger dels 

introdusert allerede i 1907, men det var først med overrettssakfører Peder Martin Selmers 17. 

mai-tale i 1911 at planene om et monument virkelig vant folkelig gehør og endte med snarlig 

innkalling til et folkemøte.122 Selmer refererte i 17. mai-talen sin til avdukingen av Nordraak-

monumentet i Oslo samme dag, og luftet tanken om et monument over Olav den hellige i 

Sarpsborg.  

Hvem var pådriverne for monumentet? På folkemøtet om Olavsmonumentet 20. juni 1911 ble 

en forberedende komité med syv medlemmer valgt, og komitéen konstituerte seg senere selv 

med nevnte Selmer som formann og major Kr. S. Andresen som viseformann.123 Komiteen var 

preget av folk fra borgerskapet, men også en av byens sentrale sosialistiske politikere, den 

                                                 
121 Den svenske historikeren Peter Aronsson har påpekt at selvstendigheten i 1905 blant annet utløste mange nye 

monumenter til ære for 1814 som ble reist i tiden frem mot 100-årsjubileet for grunnloven i 1914. Aronsson 

2005:219  
122 Sørbye 2012:124 og Sarpen 29.7 1916   
123 MOF   
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senere ordføreren Joh. L. Andersen trådte snart inn i komiteen. Uten tvil var Selmer 

hoveddrivkraften i monumentreisningen som komiteens tydelige leder.  

Det offisielle Sarpsborg, i form av byens politikere, var innledningsvis lite involvert i 

monumentreisningen, annet enn som initiativtagere til det første folkemøtet om monumentet i 

1911. Riktignok var to av komitémedlemmene oppnevnt i egenskap av å være 

formannskapsmedlemmer, og komitéleder Selmer var bysekretær. I praksis fikk likevel 

komiteen lite offentlig drahjelp. At kulturlivet på denne tiden var prisgitt det private initiativet 

synes ikke å ha skapt nevneverdig debatt i samtiden. Monumentet over bygrunnleggeren var 

bare ett av flere privat initierte prosjekter i tiden før 900-årsfeiringen. Våren 1916 startet for 

eksempel arbeidet med å reise en paviljong i Kulås i regi av byens forskjønnelsesselskap.124 

Finansieringsbehovet var på 8000 kroner, og Sarpen ytret et håp om at innsamlingen ville gå 

godt slik at paviljongen kunne stå som «et levende vidnesbyrd om den gode borgeraand, som 

raader i vor 900 aar gamle by.»125 Sarpen var generelt opptatt av byforskjønnelse, for 11. april 

1916 beskrev nemlig byens konservative talerør Sarpsborg som «uendelig fattig på ydre 

utstyr»126. Derfor lanserte avisen tanken om en innsamling til småbyster på byens åpne plasser, 

noe som ikke ville koste for meget.127 På toppen av disse initiativene fra byens borgerskap 

finansierte byens hjørnestensbedrift, Borregaard, utgravningene og opparbeidelsen av 

Ruinparken. Nettopp innsamlingsaksjoner og privat engasjement virker derfor å ha vært en 

vanlig foreteelse innenfor kulturelt nybrottsarbeid på denne tiden.  

Hva var så kommunens rolle i monumentreisningen? Kommunen hadde definitivt ikke 

spanderbuksene på og bidro kun med 300 kroner128 da innsamlingskampanjen til 

Olavsmonumentet omsider ble iverksatt i 1915129. Dette var på linje med bidragene fra noen av 

de rikere borgerne og de større bedriftene i byen. Når det er sagt, hadde byens politikere andre 

planer enn monumentreisning frem mot jubileet i 1916. Politikerne gikk svangre med planer 

om et gamlehjem på Vingulmork, som skulle stå ferdig til jubileumsåret.130 Tanken om et 

barnehjem eller et gamlehjem til St. Olavs minne ble også luftet på folkemøtet om 

Olavsmonumentet i 1911131, og kommunen valgte å engasjere seg for et nyttig og nødvendig 

                                                 
124 Sarpen 11.4 1916 
125 Sarpen 11.4 1916 
126 Sarpen 11.4 1916 
127 Sarpen 11.4 1916 
128 MOF  
129 Coldevin 1950:438  
130 Sørbye 2012:123  
131 Sarpen 22.6 1911 
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byggverk i stedet for et monument. Senere bidro kommunen i stor grad til å gjennomføre selve 

jubileumsfeiringen i 1916, hvor monumentet skulle avsløres. Likevel må det her bemerkes at 

hva som ble gjort i privat og offentlig regi, ofte var uklart på denne tiden. Flere av kommunens 

sentrale embetsmenn, funksjonær og politikere hadde mange roller, og det er ofte vanskelig å 

avgjøre hvilken hatt de til enhver tid ikledde seg.   

Uavhengig av øvrige roller og verv startet monumentkomiteen sitt arbeid kort tid etter 

folkemøtet i 1911. Alle var enige om å reise et monument over St. Olav, men hva slags 

monument skulle de reise? Allerede på det første folkemøtet ble utformingen av monumentet 

diskutert. Noen ønsket å reise en bauta, mens andre ivret for en statue. Komitéleder Selmer 

ønsket en statue, og beskrev bautastener som kjedelige fabrikkpiper, mens redaktør Nordraak i 

Glommen derimot uttrykte seg klart til fordel for en bauta.132 I ettertid er det lett å se at Selmers 

driftighet og handlekraft som komitéleder gjorde at bautatilhengerne reelt sett kjempet en tapt 

sak fra første stund. Like fullt fortsatte debatten i byens aviser.  

Utformingen ble til dels heftig diskutert av redaktørene i Sarpen og Glommen. Det store 

stridsspørsmålet fortsatte å være om monumentet skulle utformes som en bautasten eller en 

statue. Sarpen argumenterte for statue, mens Glommen argumenterte for bauta. Et av Glommens 

kronargumenter var at ingen visste hvordan kong Olav Haraldsson hadde sett ut. Dessuten ville 

en bauta bygge bro mellom de to forskjellige synene på kongen uten å ta stilling til kongens 

rolle i historien som enten den blodige krigerkongen eller helgenkongen. De såkalte 

«bautasvermerne» antok dessuten at en bauta ville bli vesentlig rimeligere enn en statue. 

Sarpens syn tok utgangspunkt i at en bauta var et gravmonument, og hørte hjemme på Stiklestad 

eller i Trondheim, for kong Olav 2. Haraldsson døde ikke i Sarpsborg. Å reise en bauta i 

Sarpsborg ville derfor gi en feilaktig gjengivelse av historien. Et annet moment som var viktig 

for «statuesvermerne», var lokaliseringen. En bauta ville bli for stor og ruvende for en by preget 

av småhusbebyggelse. På den annen side ville en statue av samme grunn ikke kunne plasseres 

hvor som helst. Torvet ville være for stort for en bronsestatue på 2,5-3 meter. Derfor måtte den 

bli plassert på en mindre plass. Økonomiargumentet parerte statuetilhengerne med å foreslå en 

henvendelse til en solid men rimelig billedhugger.  

                                                 
132 Sarpen 22.6 1911 
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Samtidig som debatten mellom de såkalte «statuesvermerne» og «bautasvermerne»133 var på 

det mest intense, forholdt selve monumentkomiteen seg forholdsvis taus om dette store 

stridsspørsmålet. I ettertid viste det seg at komiteens syn samsvarte påfallende godt med 

Sarpens når komiteen forfattet sin endelige innstilling 31. mai 1915.134 Dels henviste komiteen 

direkte til Sarpens argumentasjon i innstillingen, men komiteen hadde allerede på sitt 

konstituerende møte 29. juni 1911 vedtatt å få billedhugger Gustav Lærum til byen for et møte 

med komiteen. Lærum deltok på monumentkomiteens andre møte i oktober 1911, og de foretok 

sammen en befaring av byen.135 Deretter var Lærums førsteutkast klart i januar 1912, og han 

leverte senere flere nye utkast, dels etter innspill til forbedringer fra monumentkomiteen.136 

Enden på visen ble da også en statue fra Lærums hånd.  

Interessen både for monumentet og byens historie var økende frem mot jubileumsåret. På et 

godt besøkt folkemøte om Olavsmonumentet 13. juni 1915 holdt stortingspresident Løvland 

foredrag om Olav den hellige, og komitéformann Selmer la frem monumentkomiteens 

innstilling. Innstillingen på en statue ble vedtatt, og monumentkomiteen ble gjenvalgt på 

initiativ fra ordfører Ant. Andersen. Ordføreren beskrev komitéens arbeid som «enestaaende 

godt».137 Selv om Glommen hadde vært det fremste talerøret for en bauta, taklet avisen likevel 

nederlaget godt og beskrev møtet som vellykket.138 For øvrig er det verdt å merke seg at den 

nasjonale stemningen også var stor på lokalt nivå i 1915, for Løvlands foredrag om Olav den 

hellige ble godt mottatt i Sarpsborg.139 Selmer sørget videre for at Løvland ble hyllet av 

sarpsborgerne for sitt store virke for land og folk, spesielt for innsatsen i 1905.140  

Nå som utformingen av monumentet var avgjort, måtte monumentkomiteen løse den andre 

hovedsaken, nemlig finansieringen. Hvordan skulle de nødvendige midlene skaffes til veie? 

Her måtte komiteen satse på at borgerånden i byen var god. I etterkant av folkemøtet formulerte 

monumentkomiteen et opprop hvor den mante til å gi bidrag til Olavsmonumentet. Det het blant 

                                                 
133 Uttrykkene «bautasvermer» og «statuesvermer» ble primært brukt av avisene Sarpen og Glommen, mens 

Smaalenenes Social-Demokrat i mindre grad engasjerte seg i dette stridsspørsmålet, men det skyldes trolig at 

komitémedlem Joh. L. Andersen en periode var redaktør for Sarpsborg-stoffet i avisen. Andresen 1914:459  
134 Glommen 14.6 1915  
135 MOF 
136 MOF  
137 Glommen 14.6 1915 
138 Glommen 14.6 1915 
139 Et unntak må her gjøres for den konservative riksmålsavisen Sarpen, som i sitt svært korte referat 15.6 1915 

var mest opptatt av at Løvland «benyttet sig av Landsmaal, hvad ikke øket Forstaaelsen eller Interessen for 

Emnet». 
140 Glommen 14.6. 1915 
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annet at man ville la det være «en æressak at vise at vi kan føre denne sak frem til seier»141. Og 

seieren kom raskt ved hjelp av mange både små og store bidrag på til sammen over 10.000 

kroner. Oppropet som innledet innsamlingen, var datert 21. juni 1915, og 12. september vedtok 

monumentkomiteen å meddele magistrat og formannskap at innsamlingen var avsluttet med 

ønsket resultat. På det samme møtet ble monumentet besluttet gitt til byen på vegne av de 198 

bidragsyterne.142 Selv om de største bidragene kom fra byens borgerskap og 

næringsvirksomheter, som bidro med summer på opptil flere hundre kroner, bidro også mindre 

bemidlede sarpsborgere. Bidragene varierte fra 25 øre til 2000 kroner.143 Handelsborgere og 

embetsmenn var riktignok mest toneangivende både hva gjaldt større bidrag og komitéarbeidet, 

men monumentet ble gjennom den bredt anlagte innsamlingen likevel folkets gave til sin egen 

by.  

For ytterligere å understreke at monumentet skulle være en gave til byen, besluttet 

monumentkomiteen i sitt avsluttende møte 6. desember 1916 å gi overskuddet fra innsamlingen 

til formannskapet. De 424 kronene skulle gå til dekning av kommunens omkostninger ved 

avsløringen av monumentet.144 Olavsmonumentet utgjorde likevel bare én side ved 

jubileumsforberedelsene, for feiringen skulle ikke bare dreie seg om avduking, men også om 

avdekking av byens middelalderhistorie.  

Første spadestikk for utgravningene av kirkeruinene ved dagens Borgarsyssel Museum ble tatt 

4. oktober 1915145, og ble fullført våren 1916. Initiativet kom fra overrettssakfører Bjarne 

Didriksen, som også stod i spissen for byens nystartede avdeling av Fortidsminneforeningen. 

Planene for parken ble utarbeidet av riksantikvaren, Harry Fett, og arkitekt Poulsson, 

formannen i Fortidsminneforeningen, mens stadsingeniør Fredrik Wisløff og arkitekt Gerhard 

Fischer stod for selve utgravningene.146 Ruinene av det man da trodde var Olav den helliges 

Mariakirke hadde som nevnt i kapittel 2 blitt ytterst stemoderlig behandlet i de forgangne 

århundrer. Området ble nå opparbeidet parkmessig for Borregaards regning, og Ruinparken ble 

slik Borregaards jubileumsgave til byen147.  

                                                 
141 MOA 
142 Sarpen 31.7 1916 
143 Sarpen 31.7 1916 
144 MOF  
145 Wisløff 1946:10  
146 Coldevin 1950:440 
147 Coldevin 1950:443-444  
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Borregaards rolle i Sarpsborg viste seg nå å være svært sentral ikke bare i form av å være byens 

i særklasse største arbeidsplass, men også i foredlingen av byens middelalderhistorie. Hvordan 

skal vi vurdere betydningen av Borregaards innsats? Det er interessant at det internasjonale 

selskapet, The Kellner Partington Paper Pulp Co. Ltd., i betydelig grad bidro til markeringen 

av byens middelalderrøtter. På den annen side er det ikke så rart. Rettighetene til halve 

Sarpsfossen fikk Havtore Jonsson med Borregaard i 1312.148 Slik sett utgjorde linjen til 

middelalderen en del av den moderne industribedriftens opphav. Dessuten var Borregaard en 

økonomisk suksess selv kort tid etter oppstarten. Bedriften ble tidlig lønnsom og leverte bedre 

resultater og lønnsomhet enn øvrige virksomheter i konsernet.149 Antagelig kostet det bedriften 

lite å gi noe tilbake til byen og slik understreke sin betydning for byen. En tredje faktor som 

kan forklare bedriftens velvilje ved byens 900-årsjubileum, er disponent Nils Pedersen. 

Pedersen var den øverste lederen for virksomheten i Sarpsborg, og han hadde også en viss 

historieinteresse. På 1890-tallet hadde Pedersen selv gjort forsøk på mindre utgravninger mens 

han «bare» var ingeniør ved Borregaard.150 At samme mann senere var velvillig innstilt til en 

større profesjonell utgravning, er derfor ikke overraskende. Pedersen ble også offisielt involvert 

i arbeidet som formann for utgravningskomitéen.151  

Om vi mer konkret skal vurdere Borregaards bidrag, kan vi se på verdien bedriften investerte i 

Ruinparken. For det første bidro bedriften ved å stille den nødvendige grunnen til disposisjon. 

Det andre bidraget var å besørge flyttingen av et hus som stod over deler av ruinen, samt kjøpe 

et annet hus som stod i veien. Huskjøpet kostet bedriften 10.000 kroner. På toppen av dette 

bidro Borregaard med 5000 kroner til utgravningene og istandsettelsen av parken.152 Hvor stor 

verdien av Borregaards totalinnsats var, er vanskelig å beregne nøyaktig. Bidraget var utvilsomt 

betydelig om en sammenligner med de økonomiske rammene for Olavsmonumentet og de 

øvrige jubileumsfestlighetene. Bare de rene utleggene ovenfor er omtrent på linje med 

totalrammene for både monumentet og kommunens utlegg til festligholdelsen av jubileet, men 

da er tomteverdien av Ruinparken verken medregnet eller blitt forsøkt beregnet. Borregaards 

bidrag til byen var betydelig.   

I tillegg til Olavsmonumentet og Ruinparken ble de meget eldre gravhaugene i Kulås rustet opp 

i Fortidsminneforeningens regi. Sarpsborg fikk dermed synliggjort sin eldre historie på en helt 

                                                 
148 Norseng 2005:76 
149 Bergh og Lange 1989:27-30 
150 Coldevin 1950:439 
151 Wisløff 1946:10  
152 Coldevin 1950:439  



39 

 

annen måte enn tidligere, og historiedyrkingen bidro dessuten til å forskjønne byen. Om vi også 

tar med forskjønnelsesselskapets paviljong i Kulås og gamlehjemmet på Vingulmork som en 

del av satsningen frem mot 900-årsjubileet, er det rimelig å hevde at det var en betydelig 

oppgradert by som tok imot innbyggerne sine til 900-årsfeiring på Olsokdagen i 1916.   

Selve jubileumsfesten ble lagt til bygrunnleggeren Olav den Helliges egen dag, Olsokdagen 29. 

juli. Olsokfeiring var det på denne tiden ingen tradisjoner for i Sarpsborg, men en liten opptakt 

til byjubileet ble gjennomført på olsokdagen i 1915153, og denne datoen fungerte deretter som 

byens fødselsdag. I motsetning til det dårlig planlagte jubileet i 1889, hadde deler av 

forberedelsene til jubileet i 1916 allerede pågått i flere år i form av monumentkomiteens arbeid. 

I et formannskapsmøte 16. september 1915 vedtok formannskapet formelt å ta imot 

Olavsmonumentet.154 En egen jubileumskomité ble deretter valgt på det samme 

formannskapsmøtet, og den fikk i oppdrag å utarbeide et forslag til program for festligholdelsen 

av jubileet.155 Vi vet forholdsvis mye om arbeidet i monumentkomiteen, men hvordan fungerte 

selve jubileumskomiteen?  

Komiteen ser ikke ut til å ha vært påfallende arbeidsom den første tiden, for den ble blant annet 

møtt med kritikk for å presentere programmet og planene for feiringen for sent.156 Det offisielle 

programmet for jubileet ble først endelig bestemt på et møte i jubileumskomitéen så sent som 

14. juli 1916!157 Hva årsakene til denne sendrektigheten var, kan vi bare spekulere i, for 

komiteen har ikke etterlatt seg mange skriftlige spor. Mangel på kunnskap og lederferdigheter 

kan det ikke skyldes. Jubileumskomiteen bestod nemlig av flere av byens fremtredende menn 

som magistraten, ordføreren, kommunesekretæren, stadsingeniøren, disponent Pedersen på 

Borregaard og redaktør Joh. L. Andersen158. Representanter for både den borgerlige og den 

sosialistiske siden var dermed representert i komiteen, som faktisk hadde et flertall borgerlige 

representanter i det arbeiderpartistyrte Sarpsborg. Mer bemerkelsesverdig er det kan hende at 

hele fire av komiteens ti medlemmer var kvinner!159 Det er imidlertid vanskelig å avgjøre hvor 

stor innflytelse disse kvinnene hadde i komiteen, for derom er kildene tause. Generelt vet vi lite 

                                                 
153 Sarpen 29.7 1916 og Sørbye 2000:4  
154 MOF 
155 Formannskapets forhandlingsprotokoll 1915-1916, i Sarpsborg kommunes arkiv  
156 Komiteen ble blant annet kritisert for å være sent ute med å ta initiativ til forberedelser i Glommen 27.3 og for 

å presentere programmet for feiringen for sent i Sarpen 26.7 1916.  
157 Sarpen 15.7 1916  
158 Andersen ble senere ordfører for Arbeiderpartiet fra 1927 til 1931.  
159 Dette var en uvanlig høy kvinneandel, for ved 100-årsjubileet i 1939 var ingen av representantene i 

jubileumskomiteen kvinner.  



40 

 

om selve arbeidet i komiteen, annet enn at den på et tidspunkt, antagelig i mai 1916, ble delt i 

tre arbeidskomiteer160.  

Kanskje var komiteens utfordring rett og slett at medlemmene hadde for mye annet å henge 

fingrene i? Tilværelsen i verdenskrigens skygge medførte krevende og arbeidsomme tider for 

både politikere, offentlig administrasjon og industriherrer. Mange forhold måtte håndteres i en 

by som hadde vokst mye de siste 20-25 årene, og byhistoriker Coldevin fremhever 

administrasjonens store arbeidsbyrde på denne tiden.161 Arbeidspresset og de utfordrende tidene 

kan ha bidratt til at komiteen ikke gjorde ekstraordinære jubileumsforberedelser. Når det er 

sagt, må komiteen ha hatt god oversikt over arbeidet med det som skulle utgjøre de to 

hovedpilarene i jubileumsfeiringen. For det første var kommunesekretæren identisk med 

monumentkomiteens formann, Selmer, og Joh. L. Andersen var også med i 

monumentkomiteen. Monumentkomiteen ble videre supplert med stadsingeniør Wisløff, og han 

var også med på utgravningene og istandsettingen av Ruinparken, som Borregaard ved 

disponent Pedersen hadde sørget for å finansiere. Sentrale menn var slik med i flere deler av 

jubileumsforberedelsene. På toppen av det hele skulle kommunens gamlehjem stå klart til 

jubileumsåret, noe jubileumskomiteen også kjente godt til. Sluttregnskapet for det som konkret 

ble oppnådd i anledning jubileumsmarkeringen ble ikke så verst til slutt, selv om 

jubileumsfestlighetene ikke ble så overdådige som enkelte kritikere i byens aviser kunne ønsket 

seg da programmet for festligholdelsen omsider ble presentert.  

Programposter som musikk gjennom gatene om morgenen, koralmusikk fra kirketårnet og 

festgudstjeneste var alle innslag som tilsynelatende skilte seg lite fra byens 17. mai-feiringer. 

Innvielsen av kirkeruinen ved kirkeminister Løvland, avsløringen av Olavsmonumentet ved 

statsminister Knudsen og festmiddagen i Festiviteten på ettermiddagen var derimot særegne 

jubileumsarrangementer. Festmiddagen ble presentert med to alternativer: Først en middag til 

20 kroner – deretter én til senere på kvelden som bare kostet 3 kroner. Den sistnevnte ble avlyst, 

antagelig grunnet manglende oppslutning.162 Folkefesten i Kulåsparken på kvelden minner 

igjen om et typisk 17. maiarrangement, mens festen for de gamle på gamlehjemmet fremhevet 

politikernes store jubileumssatsning, byggingen av gamlehjemmet. Fest på barnehjemmet og 

sykehuset skulle det også være.163 Høydepunktene så ut til å bli åpningen av Ruinparken og 

                                                 
160 SSD 15.7 1916 og Glommen 4.5 1916 
161 Coldevin 1950:496 
162 Glommen 27.7 1916  
163 SSD 18.7 1916  
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avsløringen av Olavsmonumentet, men krigstidens utfordringer holdt på å sette en stopper for 

alle offentlige feiringer.  

3.2 Vanskelige forhold i jubileumsåret  

Jubileumsåret 1916 var ikke et lystig år om en ser på situasjonen utenfor Norges grenser. Den 

store krigen hadde allerede blitt både mer langvarig og mer grusom enn noen hadde forutsett. 

Norge klarte riktignok å holde seg utenfor 1. verdenskrig, men ringvirkningene av 

storkonflikten var svært merkbare også i den jubilerende byen Sarpsborg. Forberedelsene til 

jubileet var i gang før krigsutbruddet, men la verdenskrigen en demper på festlysten?  

Til en viss grad gjorde den det, for det var knappe tider med begrenset tilgang på sentrale varer. 

Kommunale provianteringsråd var i virksomhet både i Sarpsborg og i landets øvrige kommuner 

allerede fra krigsutbruddet i august 1914.164 Derfor tilsa ikke tidsånden at dette var tiden for de 

store festlighetene i 1916, noe som ytterligere må ha begrenset jubileumskomiteens 

virksomhetstrang. Planene om en utstilling i anledning jubileet ble tidlig skrinlagt etter 

utbruddet av verdenskrigen, mens festen for øvrig skulle begrenses til en «lokal fest som ikke 

kalte på oppmerksomhet i videre kretser»165. Riktignok argumenterte Glommen i januar 1916 

for at «en liten intim utstilling av det jevne arbeidets resultater»166 burde være mulig i stedet for 

den storutstillingen som normalt ville inngått i jubileumsfestlighetene, men utstilling ble det 

ikke. Med referanse til andre byers innskrenkninger av 17. mai-feiringen, gikk Sarpen derimot 

inn for å begrense fornøyelsene i en tid som mante til forsakelse.167 Derfor så også selve jubileet 

ut til å kunne henge i en tynn tråd.  

På nasjonaldagen kravlet likevel sarpsborgerne ut av den dystre krigsskyggen og feiret som 

vanlig. Jubileumsårets 17. maifeiring gikk av stabelen med musikk i gatene, barnetog, tale for 

dagen på torvet og gudstjeneste, før det ble folkefest i Kulåsparken på kvelden med både tale 

for fedrelandet, musikk og dans168. Krigen fikk dermed ingen umiddelbare konsekvenser for 

selve gjennomføringen av arrangementene under nasjonaldagsfeiringen. Budskapet i festtalene 

var imidlertid preget av de utfordrende tidene. Den tilsynelatende allestedsnærværende Peder 

Martin Selmer holdt talen på torvet etter barnetoget, og betydningen av frihet i en verden i brann 

var et av hovedpoengene i Selmers tale. 17. maikomiteens formann, lærer Stuland, holdt seg til 
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den samme tematikken og beskrev Norge som en skute som akkurat styrte klar av uværet. 169 

Bevisstheten om de store prøvelsene utenfor Norges grenser var derfor sterkt tilstede både til 

fest og hverdags, for avisene var fylt av daglige oppdateringer fra krigen. Tross de tunge tidene, 

ser det ut til at sarpsborgerne klarte å holde festlysten oppe også frem mot byens store 

jubileumsdag.  

3.3 Jubileumsfeiringen  

Jubileumsdagen ble en stor suksess, tross de tunge tidene. Til slutt var det ikke krigsspøkelset 

som ble den største trusselen mot jubileumsfeiringen, men den manglende kongeinvitasjonen. 

Kongen hadde ikke blitt invitert til jubileet. Fredag 28. juli, altså dagen før selve 

jubileumsdagen, slo både Aftenposten og Tidens Tegn stort opp den manglende invitasjonen til 

kong Haakon.170 Av den grunn mente de to hovedstadsavisene at verken statsministeren eller 

kirkeministeren burde delta ved Sarpsborgs feiring. Bakgrunnen for den manglende 

kongeinvitasjonen var Arbeiderpartiets fremmarsj som en maktfaktor i lokalstyringen i 

industrifylket Østfold171, og den sosialistiske venstresiden i politikken var republikansk. 

Sosialistene i det arbeiderpartistyrte Sarpsborg truet derfor tidlig med å melde seg ut av 

festlighetene om kongen ble innbudt, og dette førte til at jubileumskomiteen bevisst ikke 

inviterte kong Haakon til byjubileet. Prinsipielle rikspolitiske standpunkter påvirket dermed 

direkte gjennomføringen av en lokal jubileumsfeiring. Glommen viste forståelse for at 

jubileumskomiteen ikke tvang sin vilje gjennom på dette punktet, siden man da unngikk å skape 

en klassefest i stedet for et byjubileum.172 Denne rojale skepsisen førte til mye støy grunnet 

oppslagene i hovedstadsavisene dagen før jubileet.  

Hovedstadsavisenes svertekampanje medførte at statsminister Gunnar Knudsen, samt 

kirkeminister Jørgen G. Løvland og amtmann Hans Chr. A. Hansen i Smaalenenes amt meldte 

avbud dagen før jubileumsdagen.173 Knudsen og Løvland var jubileets hovedtalere, så dette var 

et hardt slag for jubileumsarrangørene. Jubileumskomiteen ble utsatt for hard kritikk både i 

forkant og etterkant av jubileumsdagen som en følge av sin holdning til kongehusets deltagelse. 

I ettertid unnskyldte komiteen seg med at feiringen skulle være lokal og begrenset174, og 
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ordfører Anton Andersen påsto at sosialistene i jubileumskomiteen ikke ville demonstrert 

utover å stemme nei til å invitere kongen175. Ved å invitere statsministeren, kirkeministeren og 

amtmannen, spente komiteen dog ben på sin egen argumentasjon og plasserte seg selv i et 

hjørne det var vanskelig å argumentere seg ut av.  

Det konkrete problemet med manglende hovedtalere lot seg imidlertid løse. Riksantikvar Harry 

Fett hadde vært engasjert i arbeidet med Ruinparken og skulle uansett tale ved festlighetene, så 

han holdt velvillig talen ved innvielsen av Ruinparken. Til å holde talen ved avsløringen av 

Olavsmonumentet fikk man i siste liten «beveget»176 Simon Christian Hammer177. Glommen 

beskrev avdukingen som «dagens vakreste høitidsstund» idet en liten pike178 fra barnehjemmet 

avduket monumentet i stedet for statsministeren.179 Jubileumskomiteen erstattet slik en av 

Norges fremste politikere, statsmannen Gunnar Knudsen, med en av de svakeste i samfunnet. 

Det kan vel trygt kalles «å sparke oppover»?  

De øvrige delene av feiringen gikk i hovedsak som planlagt. Oppslutningen om arrangementene 

på jubileumsdagen var stor. Sarpen beskrev området rundt Olavsstatuen som nærmest 

ufremkommelig allerede tidlig på dagen på grunn av den store tilstrømningen av folk, kirken 

var fylt til nesten siste plass under festgudstjenesten, og tilstrømningen til innvielsen av 

kirkeruinen var stor.180 Oppslutningen om folkefesten i Kulås om kvelden hevdet Sarpen 

overgikk alle tidligere arrangementer i parken, noe Glommen konkret anslo å være 4000-5000 

mennesker.181 Det eneste arrangementet som ikke svarte til forventningene hva gjaldt 

oppslutning, var festmiddagen i Festiviteten. Arrangementet var innholdsmessig svært 

vellykket for de som deltok, men flere hadde trukket seg fra arrangementet på forhånd, trolig 

grunnet kongekontroversene. Med kun 7-8 betalende deltakere, ble bystyret innbudt for å fylle 

de ledige plassene.182 Likevel er hovedinntrykket utvilsomt at jubileumsdagen, tross de mørke 

utsiktene, fikk stor oppslutning hos byens befolkning. I samtiden ble festkomiteen sterkt 

kritisert, men i ettertid kan det kanskje være på sin plass å berømme komiteen for at den på 

                                                 
175 FB 29.7 1916 
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tross av mediekjøret og den negative oppmerksomheten evnet å holde hodet kaldt og løste 

utfordringene som oppstod?  

3.4 Historiekulturen i Sarpsborg  

Et viktig grunnlag for enhver historisk feiring er den rådende historiekulturen. I drøftingen av 

50-årsjubileet i 1889 var konklusjonen at historiekulturen i Sarpsborg var lite utviklet. 

Hvordan hadde historiekulturen utviklet seg siden feiringen av den forrige historiske 

milepælen? I 1916 var historiens status i Sarpsborg blitt vesentlig forbedret. Byhistorien 

hadde blitt tilgjengeliggjort i bokform første gang i 1901 av kirkesanger Christophersen. Hans 

fremstilling var en knapt 100 sider lang beskrivelse av Sarpsborgs historie fra grunnleggelsen 

i 1016.183 En langt fyldigere fremstilling av den nære byhistorien utkom i anledning 

grunnlovsjubileet i 1914. Den tidligere Sarpen-redaktøren major Kr. S. Andresen utarbeidet 

på kort tid en ganske omfattende byhistorie på over 500 sider, godt hjulpet av andre skriveføre 

sarpsborgere som også bidro med enkelte kapitler.184 Hovedvekten i denne fremstillingen lå 

på 1800-tallets gjenopprettede Sarpsborg. På denne måten ble tilgangen til kunnskap om 

byens både nære og fjerne fortid sterkt bedret på kort tid.  

Boklig lærdom er nå en ting, men hvordan var den mer konkrete arven etter bygrunnleggeren, 

Olav den hellige, blitt ivaretatt? De konkrete levningene etter Olav den helliges virke var få i 

Sarpsborg, men man trodde ruinene av hans Mariakirke befant seg på Borregaards grunn. 

Minnet om Mariakirken ble nevnt ved 50-årsjubileet i 1889, og det skal ha blitt gjort forsøk på 

utgravninger på 1890-tallet185. Gamle byfogd Falck-Ytter skal også gjentatte ganger ha talt for 

å grave ut ruinene.186 Derfor er det betimelig å spørre seg hvorfor utgravningene ikke ble foretatt 

tidligere? Det mest åpenbare svaret er at arkeologien var en lite utviklet vitenskap i Norge på 

denne tiden. Ruinparken i Sarpsborg var faktisk et av de første utgravningsprosjektene til 

Gerhard Fischer, en av arkeologiens pionerer i Norge. Dessuten skal vi ikke undervurdere 

betydningen av de nasjonale strømningene etter unionsoppløsningen i 1905 og det storslåtte 

grunnlovsjubileet i 1914. Den nasjonalhistoriske bevisstheten var stor i frihetsrusen og bidro 

blant annet til det nevnte 500-siders historieverket til Andresen i 1914.  
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En annen mulig forklaring på hvorfor tiden først var moden i 1916, er kanskje byen i seg selv? 

Sarpsborg hadde så langt hatt mer enn nok med å vokse og skaffe seg et moderne, industribasert 

livsgrunnlag. Veksten hadde vært formidabel de siste 20-25 årene. Det krevde økonomiske 

muskler å satse på kulturminner også for drøyt hundre år siden, og jeg har tidligere vist at det 

private initiativet måtte til for å bedrive kulturelt nybrottsarbeid i Sarpsborg på starten av 1900-

tallet. Ved starten på 1890-tallet var Sarpsborg derimot en liten by med mange innflyttere. Da 

kunne man vanskelig fått til alt som ble gjennomført i 1916. Ressursene drøyt 20 år senere var 

vesentlig større, borgerskapet var flere og Borregaards gode utvikling ga bedriften muligheten 

til å vise sin paternalistiske omsorg også for byens kulturelle utvikling. Borregaard uttalte 

konkret at det måtte en anledning til for å utføre utgravningene og valgte jubileet.187 Både de 

nasjonale tankestrømningene og den befolkningsmessige og økonomiske utviklingen tilsa at 

tiden var inne for både å avdekke og avduke middelalderhistorien når 900-årsjubileet stod for 

døren.  

Nettopp tendensene til større vektlegging av den historiske kulturarven ble tydeligere på denne 

tiden, men hvordan kom den til uttrykk hos det brede lag av befolkningen? Et forhold er de 

tidligere nevnte endringene av skolevesenet som førte til at historien ble skolepensum for alle, 

men sarpsborgerne møtte også historien i avisene sine. Ved 50-årsjubileet ble de presentert for 

de første fremstillingene av byens historie, men disse fremstillingene var en passiv formidling 

av historiens gang. I årene før 900-årsjubileet, gikk historien derimot fra å bli formidlet til å bli 

diskutert. Den tidligere nevnte debatten mellom «bautasvermerne» og «statuesvermerne» 

foregikk i byens aviser, og byens folk ble slik utsatt for en debatt om hvordan byens historie 

skulle minnes. Dette viser at offentligheten i Sarpsborg anno 1916 var en helt annen enn i 1889. 

Alle menn hadde nå fått stemmerett, sosialistene hadde tatt makten i byen, og en større andel 

av innbyggerne var involvert i historiebruken og diskusjonene rundt hvordan byen skulle 

markere sitt jubileum. Like fullt var det fortsatt den utdannede eliten som fikk flere av de 

viktigste oppdragene når offisielle seremonier skulle utføres, men flere fra den nye 

arbeidereliten deltok også i de historiske markeringene i form av sine offentlige verv.  

3.5 Historiebruk som motivasjon for jubileet  

Et åpenbart hovedtrekk ved historiebruken i 1916 er valget om å feire den lange linjen tilbake 

til middelalderen, men hva utløste feiringen av 900-årsjubileet i 1916? Kildene gir ikke noe 

                                                 
187 Sarpen 31.7.1916 



46 

 

entydig svar på dette spørsmålet. Da monumentkomiteen ble nedsatt i 1911, var det ingen 

diskusjoner om hvorvidt byen faktisk skulle markere jubileet. Tanken om en feiring synes å 

ha vært et grunnleggende premiss for flere satsninger frem mot 1916. Sarpsborg hadde vokst 

og endret seg mye de siste 20-25 årene, og behovet for å orientere seg og få en følelse av 

stabilitet er et typisk uttrykk for eksistensiell historiebruk. Samtidig levde ikke byen i et 

historisk vakuum. Mange andre byer reiste monumenter og feiret jubileer på denne tiden, 

mens nasjonalismen blomstret frem mot det som skulle bli et storslått grunnlovsjubileum i 

1914. Ved å feire bygrunnleggelsen knyttet sarpsborgerne det lokale til det nasjonale og 

kunne fremheve byens rikshistoriske betydning også før den ble en moderne industriby. På 

dette grunnlaget kan det hevdes at det var tidsånden og de grunnleggende eksistensielle 

behovene som bidro til å forløse jubileumstankene, men var det også mer konkrete motiver 

som kan ha utløst markeringen av 900-årsjubileet?  

Behovet for å etablere fellesskap og tradisjoner kan ha vært et motiv for byens folk. Byhistoriker 

Axel Coldevin hevdet at jubileet i 1916 hadde stor betydning også utover selve festdagen 29. 

juli. Tross sin gamle historie var byen en ny by188. Han hevdet også at byen «manglet meget i 

retning av tradisjoner og borgerlig fellesfølelse» og påpekte videre at «Dette var første gang 

den samlet seg for å minnes en bytradisjon, en historisk linje.».189 Det første jubileet i 1889 var 

åpenbart ikke noe Coldevin tilla mye vekt, og det er på mange måter forståelig. Jubileet var 

dårlig planlagt, lite av omfang og fikk et konfliktfylt etterspill. Dessuten hadde en helt ny 

generasjon overtatt de sentrale posisjonene i byadministrasjonen, innflytterne til byen var 

mange, og en politisk bevisst arbeiderklasse hadde overtatt den politiske styringen190. Helt uten 

verdi for ettertiden var 50-årsjubileet likevel ikke, for det førte om ikke annet til den første 

spede starten på den lokale historieskrivningen om Sarpsborg. Med dette lille unntaket står 

Coldevins ord seg godt. Tradisjonsetableringen og behovet for å styrke samholdet i byen kan 

meget vel ha vært et motiv for å feire byens grunnleggelse.  

Hvordan kan denne tradisjonsetableringen tolkes inn i Karlssons historiebrukstypologi? For det 

første kan dette beskrives som en type ideologisk historiebruk. Karlsson kobler nasjonalismen 

som ideologi til den ideologiske bruken av historie. Overført til vår sammenheng kan 

byfellesskapet tillegges en verdi av en viss nasjonalistisk karakter. Tanken er da at byen styrker 

samholdet ved å skape felles tradisjoner knyttet til byens historie. Underforstått vil 
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bybefolkningen slik bli et sterkere fellesskap med bestemte egenskaper som har en egenverdi. 

Slik kan byen stå klarere frem blant andre byer og fellesskap. I en by som Sarpsborg anno 1916, 

med mange innflyttere med svak tilknytning til byen, må denne typen ideologisk historiebruk 

ha vært et verdifullt redskap for å skape identitet og tilhørighet. Få industribyer hadde den 

samme muligheten for historisk identitetsbygging som nettopp Sarpsborg, som kunne knytte 

byfellesskapet sitt til Olav den hellige og den norske storhetstiden i middelalderen.  

Kanskje var tradisjonsetableringen ved 900-årsjubileet også en form for moralsk historiebruk? 

En moralsk historiebruker retter oppmerksomheten mot de delene av historien som har blitt 

undertrykt. I dette tilfellet er det egentlig historien i seg selv som har blitt undertrykt, og i 

særdeleshet den lokale historien. Byhistorien hadde ikke i nevneverdig grad blitt vektlagt 

tidligere, og nå så man behovet for å løfte frem historien og etablere en felles forståelse av 

byens historie og identitet. Ikke minst var dette viktig for å markere seg overfor de 

omkringliggende byene. Gjennom reisningen av Olavsmonumentet og avdekkingen av 

kirkeruinen fra middelalderen fikk byen også noe konkret å knytte tradisjonsetableringen til, 

samtidig som byens sentrale historiske posisjon ble tydeliggjort. Dette er i tråd med Anne 

Eriksens syn på stedliggjøring som kan forsterke opplevelsene av minneritene som knyttes til 

historiske steder og monumenter.191 En slik tankegang var heller ikke ukjent i samtiden, og det 

var ikke uten en viss stolthet at Sarpen i sitt jubileumsnummer hyllet monumentkomiteen og 

dens leder. Avisen konstaterte at Sarpsborg «er ved dette arbeide blit den første av 

smaalensbyerne som eier en statue» og at dette var naturlig siden byen også var Smålenenes 

eldste by.192  

Nettopp aldersargumentet og middelalderstatusen var et viktig poeng for sarpingene i 

maktkampen mellom Østfold-byene. Selv om kampen om å bli amtshovedstad var mer 

fremtredende senere, trakk avisen Glommen dette inn også i jubileumsåret 1916. Avisen anså 

Sarpsborg som amtets sentrum, og arbeidet med å få amtets ledelse flyttet til byen ble beskrevet 

som en oppgave «som vi maa faa løst i jubileumsåret»193. Her ser vi kimen til en historisk 

argumentasjon som senere gikk langt i å hevde Sarpsborgs historiske rett til å være det naturlige 

administrasjonssentrum, altså en tydelig moralsk historiebruk. Alt annet enn en gjenopprettelse 

av Sarpsborg som maktsentrum ville være en urett mot byen. Samtidig kan det også 

argumenteres for at dette er en type politisk historiebruk. Gjennom å se likhetene med tidligere 
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tiders maktposisjon, mener man at det også bør være slik i dag. At forskjellene også var 

betydelige, ble i en politisk sammenheng mindre vektlagt. Tross alt er det en forskjell på å være 

den eneste byen i et område og å være en av fire byer. Antagelig lot verken Fredrikstad, Halden 

eller Moss seg forføre av Sarpsborgs historiske argumentasjon, for byen ved fossen kunne også 

bli betegnet som den yngste av de fire. Debatten om hvem som er størst, best, eldst, flottest og 

viktigst pågår fortsatt i dag, men i vår sammenheng er denne argumentasjonen viktig som ett 

av flere motiver for å feire 900-årsjubileet.  

3.6 Historiebrukerne  

Noen sider ved historiebruken er bragt frem i lyset, men hvem regisserte historiebruken og 

fremstod som de viktigste historiebrukerne ved jubileet? I 1889 var det handelsborgerne og 

embetsstanden som var de klare igangsetterne og lederne, men frem mot 1916 var de gamle 

elitene under press. Selv om arbeiderklassen var på fremmarsj, hadde fortsatt den gamle elitens 

menn betydelig innflytelse. Monumentkomiteen med bysekretær Selmer i spissen la, som vi har 

sett, grunnlaget for det store folkelige initiativet frem mot jubileet. Imidlertid ble komiteen valgt 

på et folkemøte ledet av ordføreren, noe som medførte innslag av den nye tiden, for komiteen 

fikk både sosialistisk representasjon og kvinnelige medlemmer. Like fullt som 

monumentkomiteen var nokså bredt sammensatt, var lederskapet, både leder og nestleder, fra 

den borgerlige siden. I denne første fasen av forberedelsene var enn så lenge den politiske 

styringen av byen på borgerlige hender, men dette endret seg med det sosialistiske flertallet i 

1913194. Nå ble det opp til de nye, sosialistiske makthaverne å besørge selve jubileumsfeiringen 

i 1916.  

Hvilken betydning fikk overgangen til det nye politiske regimet? I første omgang så dette ut til 

å gå knirkefritt. På folkemøtet om Olavsmonumentet i juni 1915 ble monumentkomiteen 

gjenvalgt på initiativ fra byens sosialistiske ordfører, Anton Andersen. Høsten 1915 ble deretter 

en egen jubileumskomité valgt, hvor ordføreren selv var med. Jubileumskomiteen fikk en bred 

sammensetning, som til og med inkluderte storkapitalen ved disponent Pedersen på Borregaard. 

Ofte tilstrebes det at viktige komiteer skal ha en bred politisk sammensetning på tvers av 

partigrenser, og de borgerlige partienes representanter var faktisk i flertall i komiteen.195 

Kanskje kan dette også indikere at byjubileet ikke var så viktig for Arbeiderpartiet, siden de lot 

andre partier være i overtall i komiteen? Uansett er fasiten at byens sosialistiske politikere 
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verken opponerte åpent mot monumentet over byens grunnlegger eller jubileumsfeiringen i seg 

selv. Heller ikke byens sosialistiske talerør, Smaalenenes Social-Demokrat, motsatte seg 

jubileumsfeiringen.  Problemene jubileumskomiteen støtte på skyldtes derimot et rikspolitisk 

stridsspørsmål, nemlig sosialistenes ønske om en republikansk styreform i Norge.  

Hovedoppgaven for jubileumskomiteen var å sørge for programmet på selve jubileumsdagen.  

Seremoniene ved Olavsmonumentet og i Ruinparken fremstod som høydepunktene, mens de 

øvrige programpostene ikke var egnet til å rydde mange avisforsider. Gitt de manglende 

historiske tradisjonene i byen, kunne ikke spørsmålet om hvem som skulle ha de sentrale rollene 

under feiringen overlates til sedvanen, for tradisjonene skulle etableres denne dagen. Som i 

1889 er det rimelig å anta at de sentrale aktørene representerte et samfunnssyn som var godkjent 

av jubileumskomiteen. Statsministeren og kirkeministeren var ønskede talere, tross feil 

partitilhørighet sett med sosialistiske øyne. Selv om Gunnar Knudsen og Jørgen Løvland 

tilhørte feil side i politikken, måtte de respekteres som noen av det norske demokratiets fremste 

representanter. Såpass langt kunne også arbeiderpartirepresentantene i jubileumskomiteen 

strekke seg. Kongen ble derimot en for stor kamel å svelge, og det må også det borgerlige 

komiteflertallet ha skjønt. Formelt kunne de ha tvunget gjennom sitt syn, men da ville 

sosialistene antagelig ha trukket seg ut av feiringen.  

Slik havnet jubileumskomiteen av hensyn til sosialistene i den underlige situasjonen at den ikke 

inviterte den levende kongen til feiringen, men valgte å feire en for lengst avdød 

middelalderkonge. Det pussige med denne situasjonen blir ikke mindre av at den kongen man 

valgte å feire var en forholdsvis brutal kristningskonge, for kristendommen har tradisjonelt ikke 

stått sterkt i sosialistiske kretser i Norge. På toppen av det hele var den levende kongen 

demokratisk valgt ved selvstendigheten i 1905 og slik et uttrykk for den moderne folkeviljen. I 

et slikt lys fremstår det som merkverdig at ikke kongen, som den fremste representanten for den 

norske staten, ble invitert. Både jubileumskomiteen og arbeiderpartipolitikerne i Sarpsborg 

fremstod som inkonsekvente i sin argumentasjon og ble møtt med mange kritiske røster i 

samtiden, både lokalt og nasjonalt.  

3.7 Historiebruk på jubileumsdagen  

Ideologisk, moralsk og politisk historiebruk ble ovenfor knyttet til den grunnleggende 

motivasjonen for å feire selve jubileet. For sarpsborgerne flest var historiebruken på selve 
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jubileumsdagen det tydeligste møtet med historien ved jubileet. Hva slags historiebruk preget 

de konkrete jubileumsinnslagene?  

En festgudstjeneste i kirken var et naturlig innslag når en bygrunnlegger og kristningskonge 

skulle feires, og den første talen i anledning den store dagen ble dermed holdt av sogneprest 

Fyhn. Parallellen til byens første jubileum i 1889 er umiddelbart slående. Fyhn ble valgt som 

byens stortingsmann året før, og byens stortingsmann og hovedtaler ved jubileet i 1889 var 

sogneprest Arnesen. En vesensforskjell er likevel at Fyhn ikke hadde rollen som jubileets 

hovedtaler, men skulle forrette en gudstjeneste i kirken. Derfor var det religiøst pregede 

budskapet i Fyhns tale forventet. På denne dagen, som også var den nasjonale minnedagen for 

Olav den hellige, vektla Fyhn helgenkongens tilknytning til Sarpsborg. Sognepresten hevdet at 

Olav «elsket denne by vi bor i»196, og at han hadde forstått at Guds tanker måtte være det 

bærende for byen. Fyhns historiereferanser dreide seg i hovedsak om Olav den helliges virke i 

Sarpsborg og slaget på Stiklestad, men alt ble satt inn i en religiøs ramme. Den øvrige nasjonale 

historien ble nevnt i form av Norges dvaletid og hvordan Sarpsborg også kom seg opp og frem 

samtidig med Norges nasjonale vekst. I den forbindelse passet Fyhn på å minne om at hvis man 

ikke bygde samfunnet med Gud som bygningsmann, ville samfunnet sykne og miste sin 

nasjonale frihet. Videre hadde alle borgere et ansvar for å ta vare på den herlige arven etter 

kristningsverket til Olav den hellige. På denne måten knyttet Fyhn sin samtid til middelalderen 

og byens tilblivelse. Budskapet hadde en ideologisk karakter med en oppfordring til å støtte 

opp om kirken og videreføre Olavs verk, for dette var nødvendig om en skulle bevare den 

nasjonale friheten.  

Arrangementet i kirken må vi regne med var uberørt av kongekontroversene, men ved åpningen 

av Ruinparken skulle kirkeminister Løvland holdt hovedtalen. Han ble erstattet av riksantikvar 

Harry Fett, som uansett skulle si noen ord ved dette arrangementet. Dermed ble det en av 

kulturhistoriens fremste våpendragere på denne tiden som holdt hovedtalen, og 

kunsthistorikeren Fett formidlet historie som en vitenskapsmann. Riksantikvarens tale dreide 

seg ikke i første rekke om bygrunnleggeren, men om innholdet i selve ruinen. Gjennom en 

reflekterende og pedagogisk anlagt tale, formidlet han de sentrale kunnskapene om ruinen 

forent med den vitenskapsmannens undring også over det man ikke hadde svaret på.197 Slik ble 

den første delen av talen til et i jubileumssammenheng sjeldent innslag av vitenskapelig-

                                                 
196 Samtlige sitater og referanser til Fyhns tale i dette avsnittet er hentet fra Sarpen 31.7. 1916  
197 Talen er referert i Sarpen 31.7 1916 
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pedagogisk historiebruk. Talens andre del hadde en helt annen karakter og gikk med til å takke 

de viktigste bidragsyterne i arbeidet med Ruinparken «i fortidsverkets navn»198.  

De øvrige talerne holdt ikke like stort anlagte taler som riksantikvaren. Disponent Pedersen på 

Borregaard var ganske kortfattet og uttrykte at han hadde den ære å «overlevere dette gamle 

kirkelige mindesmerke til Sarpsborgs borgere», og ba om at det måtte bli bevart.199 Magistraten 

Olsen holdt takketalen på vegne av kommunen og uttrykte seg noe mer ordrikt og malerisk enn 

industrimannen Pedersen. Olsen takket ikke bare på vegne av Sarpsborg, men på vegne av hele 

landet. Slik tilla han indirekte Sarpsborgs historie nasjonal betydning. I sin beskrivelse av 

arbeidet som var gjort, fremhevet Olsen inngjerdingen av parken. Hensikten var ikke å sperre 

folk ute, men å skape et fredelig sted hvor folk kunne trekke seg tilbake og «tænke over hvad 

kirken engang har været» og kanskje også kaste et blikk inn i fremtiden.200 Med disse ordene 

spilte magistraten på historiebevissthet. Dette minnestedet kunne i nåtiden både brukes til å 

skue bakover og fremover.   

Etter den avgrensede seansen i Ruinparken, fortsatte festlighetene i de større byrommene. Nå 

var det folkets gave til byen som skulle avsløres, ikke av statsministeren, men av en liten pike 

fra barnehjemmet. Oppslutningen om avsløringen synes å ha vært stor, for Lilletorvet ble 

beskrevet som nesten ufremkommelig201. Monumentkomitéformann Selmer ledet tilstelningen 

og ga ordet til cand. mag. Simon Christian Hammer202 som skulle holde avsløringstalen, 

antagelig i Gunnar Knudsens sted203. Om noen led av underskudd på Olavshyllest etter seansen 

i Ruinparken, må de snart ha blitt kurert av talen til Hammer. For det første satte Hammer satte 

likhetstegn mellom kristendom og sivilisasjon og postulerte at Norge ble europeisk og sivilisert 

med kristendommens seier med Olav den hellige.204 Deretter uttrykte han takknemlighet på 

vegne av hele Norge til borgerne av Sarpsborg som hadde valgt å minnes Olav den hellige på 

denne sjeldne minnedag «som er saa dyrebar for alle nordmænd»205. Det neste hovedpoenget 

var at Sarpsborg nærmest var en historisk nødvendighet som en følge av kallet til helgenkongen, 

for Sarpsborg var ett av de første stedene han kom til da han fikk i oppdrag å dra tilbake til 

Norge. Slik ble Sarpsborg gjort til en uunngåelig del av det rikssamlings- og kristningsnarrativet 

                                                 
198 Sarpen 31.7 1916  
199 Sarpen 31.7 1916 
200 Sarpen 31.7 1916 
201 Sarpen 31.7 1916 
202 Hvorfor nettopp Hammer ble spurt om å holde talen, sier kildene mine ikke noe om.  
203 Det står ikke direkte uttrykt i programmet at Gunnar Knudsen skulle holde talen ved monumentavsløringen.  
204 Talen er gjengitt i Sarpen 31.7 1916, referert av stortingsstenograf Olaf A. Paulsen.  
205 Sarpen 31.7 1916  
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i Hammers fremstilling. Snart trakk også Hammer linjen fra sagatiden til samtidens Sarpsborg 

og situasjonen i verden for øvrig gjennom stridsgudinnen Hild. Hilds hårde lek gjaldt ikke bare 

Olav og hans menn på Stiklestad, men også situasjonen i Europa under verdenskrigen. Samtidig 

beskrev Hammer Hilds hårde lek her hjemme som «de kjempende kræfter i det fredelige 

arbeide»206, og det var denne leken som hadde gjenreist Sarpsborg. Referansen til 

stridsgudinnen Hild var trolig ikke tilfeldig valgt i Olavs by, selv om alle tilhørerne neppe hadde 

inngående kjennskap til gudinnens egenskaper. Hild velger nemlig ikke bare ut de krigerne som 

skal lide heltedøden på slagmarken, men hun kan også velge hvilke krigere som skal gjenoppstå 

til ny strid.207 Parallellen til Sarpsborgs historie er svært slående. Gjennom talen sin skapte 

Hammer et inntrykk av Sarpsborgs opphav som en historisk nødvendighet av nasjonal 

betydning. Meningssammenhengen Hammer konstruerte, utgjorde det mest utpregede innslaget 

av ideologisk historiebruk ved 900-årsjubileet.  

Hammers tale ble etterfulgt av selve monumentavsløringen. Glommen beskrev øyeblikket da 

barnehjemspiken avslørte monumentet som dagens vakreste høytidsstund, foran folkemengden 

som hadde reist seg med blottede hoder for å hilse byens grunnlegger i «andagtsfuld 

ærbødighet»208. Sarpen beskrev på sin side jubelen etter avsløringen som endeløs209. 

Avsløringshøytideligheten ble omsluttet av de to delene av den nykomponerte festkantaten 

skrevet av Nils Tomte og tonesatt av Fritz Wilhelm Pedersen210. Den ble fremført av et 

sammensatt kor på 50 mann211, som hadde øvd iherdig i ukene før jubileumsdagen. Kantatens 

tekst tok for seg byens historiske utvikling med utgangspunkt i et lovløst, førkristent samfunn 

til han212 steg «frem med vigsel i sin panne med storværksviljen i sitt høvdingsind»213. Med 

Olav den hellige ble både borg og by grunnlagt, og fred og rettferdighet hersket, akkompagnert 

av klokkeklangen fra Olavs Mariakirke. Nedgangstidene for byen var også viet noen ord i 

kantaten, før den avsluttende delen dreide seg om nåtiden og fremtiden. Kong Olav stod nå i 

sin by under Norges flagg, og fortiden velsignet nåtidens arbeid og fremtidsutsiktene var lyse 

med fred og velferd i Olavs by.214 Slik ble linjene dratt fra det ordnede, fredelige og rettferdige 

                                                 
206 Sarpen 31.7 1916 
207 Enoksen 2008: 46  
208 Glommen 31.7 1916  
209 Sarpen 31.7 1916  
210 Tomte var ifølge Coldevin 1950:442 en lyrisk begavet kinobestyrer fra Varteig, mens Pedersen var byens 

organist.  
211 Sarpen 31.7 1916 
212 Olav Haraldsson  
213 Referansene viser til kantaten som stod på trykk i SSD 29.7 1916  
214 SSD 29.7. 1916 
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bysamfunnet som ble grunnlagt i middelalderen, til den nye og fremgangsrike byen i det 

selvstendige Norge. Kantaten var mindre preget av ideologisk historiebruk enn Hammers tale, 

men også kantaten spilte på sammenhengen mellom byens middelalderhistorie og samtidens 

fremgangsrike by.  Og igjen ble Sarpsborgs historie og utvikling plassert i en nasjonal kontekst.  

De to siste innslagene ved monumentavsløringen var av en mindre pompøs art. 

Monumentkomitéformann Selmer redegjorde først nøkternt for monumentets historie. Her ble 

nivået senket fra det nasjonale til det mer nære og lokale. Nå var det bidragsyterne til 

monumentets finansiering og tilblivelse som ble løftet frem, altså byens egen befolkning og 

næringsliv. Ordføreren mottok deretter monumentet på Sarpsborg kommunes vegne, før dette 

høydepunktet i feiringen var over.  

Festmiddagen i Festiviteten på kvelden kan på en måte beskrives som et antiklimaks etter de 

storslåtte arrangementene på dagtid. Riktignok møtte 100 deltagere, men det var etter at bystyret 

hadde blitt invitert for å fylle de ledige plassene. Ifølge Sarpen var bare 16 deltagere påmeldt 

til middagen215, men flere av disse hadde trukket seg grunnet kongekontroversene i forkant av 

jubileumsdagen, så det var god plass til flere på festmiddagen. Både prisen for å delta og de 

som til slutt deltok, antyder at dette var et elitearrangement for byens gjester og bedre bemidlede 

borgere. Det noe billigere festalternativet hadde for øvrig blitt avlyst grunnet manglende 

oppslutning.  

I Sarpens fyldige dekning av middagen, var det de forskjellige talene som fikk mest 

oppmerksomhet, selv om både menyen, det pyntede lokalet, musikkinnslagene, opplesning av 

hilsningstelegrammer og festmiddagens nødvendige formaliteter ble viet noen linjer. Én 

formalitet var viktigere enn de øvrige, nemlig kongens skål. I dagene før jubileet hadde det 

versert rykter om at man i tillegg til den manglende kongeinvitasjonen, ytterligere skulle 

fornærme kongen ved ikke å utbringe hans skål. Frykten var ubegrunnet, for magistraten 

utbragte kongens skål som en del av velkomsten og mottok «vældig applaus fra alle kanter»216. 

Deretter ble kongesangen avsunget, men dette hindret likevel ikke den krasse kritikken og 

latterliggjøringen av Sarpsborg i etterkant av jubileumsarrangementet.  

Kongesangen og kongens skål var bare starten på et festarrangement med sterkt nasjonalt preg, 

for et hovedtrekk ved nær sagt alle talene denne kvelden, var det nasjonale motivet. Selv med 
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et sosialistisk dominert bystyre til stede, var den nasjonale stemningen høy. De talene som ikke 

dreide seg om en nasjonal akse, var takketalene hvor viktige enkeltaktører ble løftet frem. Om 

ordførerens tale for byens gjester ble det ikke skrevet mye, men talen Fredrikstads ordfører 

Wilhelm Blakstad holdt på vegne av gjestene ble grundig referert og omtalt som «en varmt følt 

fædrelandstale»217. Blakstad fulgte opp et av hovedpoengene fra Hammers tale ved 

Olavsmonumentet når han poengterte hvordan landet ble forsvart gjennom arbeid, ikke med 

stridsøks og sverd som i Olav den helliges dager. Nettopp arbeidet og industrien i Sarpsborg 

utgjorde det styrkebeltet som ifølge Blakstad «i størst utstrækning vil styrke vort land og verge 

vort land»218. Ingeniøren Blakstad fremhevet dermed industrien som moderne nasjonsbygging 

og ga Sarpsborg en viktig plass også i den moderne nasjonale fortellingen. Igjen er det 

helhetsbildet av en stor nasjonal historiefortelling som blir vektlagt, altså en typisk ideologisk 

historiebruk.  

Nå var det på tide å takke Selmer og monumentkomiteen, men noen ensidig rosende hyllest fra 

Sarpsborg-ordførerens side ventet ikke Selmer. Riktignok var Selmer rett mann på rett plass, 

men han ble også beskrevet som intet mindre enn hensynsløs og pågående i sitt arbeid for å 

skaffe midler til statuen, samt rask i vendingen med å få den utført.219 Kanskje var dette sagt 

med glimt i øyet, men Selmer selv oppfattet utvilsomt ordførerens brodd. Monumenthøvdingen 

ønsket ikke oppmerksomhet om seg selv. Han henledet derfor oppmerksomheten på givernes 

enestående borgersinn, og bemerket at det heldigvis var «et litet gran tistler og torner blant 

ordførerens roser»220. Alt var derfor ikke 100% rosenrødt i den jubilerende bys ledende kretser, 

men i vår sammenheng er det ingen ytterligere referanser til noen konflikt mellom Selmer og 

ordføreren. Til slutt utbragte Selmer billedhugger Lærums skål, men Lærum var ikke selv 

tilstede grunnet altoppslukende arbeid221. Dette noe underlige fraværet ble heller ikke omtalt 

nærmere i byens aviser.  

Etter en takketale med lokalt preg, var det atter på sin plass med en flammende fedrelandstale. 

Denne gangen var det sogneprest Fyhn som koblet fedrelandskjærligheten til situasjonen ute i 

Europa, men det lille han faktisk ytret om byen sin, utgjorde en interessant vurdering av 

holdningene til Sarpsborg. Byens sogneprest og stortingsmann innledet talen på følgende vis: 

«Naar vi i dag samler vore tanker og vore ønsker om Sarpsborg, saa er det vel ikke alle ting, 
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som trækker vore ønsker og vore tanker med den samme intense kraft til sig. Men naar jeg 

nevner fædrelandet, saa vet jeg at det samler vore bedste tanker og vore bedste ønsker: Norge 

du er vort! Du er fremtidens land!»222 I sammenligningen mellom Sarpsborg og fedrelandet 

hevdet Fyhn at det var Norge som tiltrakk seg de sterkeste følelsene, ikke byen. Det var ikke 

alle sider ved byen som hadde den samme tiltrekningskraften, uten at han presiserte nærmere 

hvilke ting i byen han siktet til.  

Hva kan Fyhn ha ment med denne uttalelsen? Gitt det nasjonalromantiske preget i andre deler 

av talen hans, kan vi kanskje tenke oss at en noe skitten industriby i lavlandet ikke kunne måle 

seg med vakre fjorder, fjell og bonderomantikk i dype daler. Samtidig spilte talen hans på krigen 

i Europa, og det var fedrelandet som var enheten som måtte forsvares ved en krig, ikke 

Sarpsborg. Derfor var det han videre beskrev en brennende, luende, offervillig kjærlighet til 

fedrelandet som nødvendig om krigen skulle nå denne trygge tuen i nord.223 I tillegg til Fyhns 

nedvurdering av bykjærligheten til fordel for fedrelandskjærligheten er talen interessant fordi 

den har et samtidig preg heller enn et historisk preg. Vi har sett at flere av jubileumstalerne, 

inkludert Fyhn i hans egen preken i kirken tidligere på dagen, vektla en tydelig sammenheng 

mellom Olav den helliges virke og Sarpsborgs viktige historiske rolle. Grunnleggelsen av 

Sarpsborg fremstod for enkelte av talerne nærmest som en nødvendig del av Olavs 

helgengjerning. Når Fyhn derimot skulle si noe om behovene i en samtid preget av den store 

krigen ute i Europa, var ikke lenger Sarpsborg like viktig i seg selv. Med dette skiftet til et 

alvorlig, realpolitisk taletema forsvant brått jubileumsflosklene, men den nasjonale euforien i 

den fortsatt ferske staten ble opprettholdt. Traff Fyhn likevel en nerve i forsamlingen? 

Definitivt! Talen hans ble etterfulgt av langvarig og øredøvende bifall, samt to vers av Ja, vi 

elsker.  

Etter denne nasjonale utladningen fulgte flere kortere, mer nøkterne og dels dårligere forberedte 

takketaler. Disse talene bar et større preg av å være formaliteter enn å være godt forberedte, 

offisielle taler ved et jubileumsarrangement. Flere av talerne gjentok dessuten budskapene sine 

fra de mer offisielle talene sine tidligere på dagen. Disponent Pedersen talte nok en gang på 

vegne av Borregaard og takket spesielt riksantikvar Fett og professor Anton Wilhelm Brøgger 

for arbeidet med Ruinparken. Magistraten svarte på Pedersens tale og takket flere aktuelle menn 

for arbeidet med ruinen, før riksantikvaren takket for æren ved å delta i arbeidet. Redaktør Oscar 
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Larsen svarte på riksantikvarens åpne skål og takket det norske Stortinget som hadde gitt byen 

byrettighetene tilbake, noe som var en i denne jubileumssammenheng sjelden referanse til 

gjenopprettelsen. Fyhn takket på vegne av Stortinget og skålte for Sarpsborgs kommunale styre, 

før han også takket for maten og gratulerte festkomiteen med den heldige løsning. Her må han 

ha siktet til at bystyret ble invitert for å redde festlighetene, og han avsluttet til latter og jubel 

med: «Himmelen var noe skyet i morges, nu er den skyfri.»224 Tross de mørke skyene dagen 

før feiringen, hadde feiringen vært vellykket.  

Feiringen var imidlertid ikke over. Snart brøt byens gjester, ledende menn og kvinner opp fra 

den skjermede tilværelsen i Festiviteten og beveget seg til folkefesten i Kulås225. Byens eget 

orkester, Jacobsens orkester, holdt konsert. Deretter var det sangkonsert med flere forskjellige 

kor, før det sammensatte kantatekoret nok en gang fremførte jubileumskantaten. Alle 

musikkinnslagene på jubileumsdagen var norske, og det var mye Grieg. Dermed ser vi at det 

nasjonale temaet var gjennomgående også på folkefesten. På folkefesten var det ikke lagt opp 

til taler, men arkeologiprofessor Brøgger holdt et foredrag om de mange betydelige 

fortidsminnesmerkene i Sarpsborg og omegn.226 Med dette foredraget er vi tilbake til 

historieformidling og en historiebruk i skjæringspunktet mellom den pedagogiske og den 

vitenskapelige. Et spørsmål som melder seg i kjølvannet av Brøggers bidrag, er hvorfor man 

valgte foredragsformen på folkefesten, mens den mer elitepregede seansen i Festiviteten var 

preget av taler? Noe skyldes naturligvis formatet en offisiell festmiddag innebærer. Det var 

utvilsomt etablert skikk og bruk som skulle gjelde ved slike formelle anledninger, men ville 

ikke en festtale eller to også vært naturlige innslag ved en folkefest? Kanskje var professor 

Brøgger en attraksjon i seg selv, men man kan undre seg om en oppdragende tanke lå bak, 

kanskje også en form for kompensasjon for det lukkede arrangementet i ruinparken. Uavhengig 

av dette var også folkefesten en strålende suksess med stor oppslutning.  

3.8 Jubileet som minnerite 

Hvordan fungerte jubileet i 1916 som minnerite? Å snakke om minnerite i entall om en 

jubileumsfeiring med flere forskjelligartede hovedarrangementer, er problematisk, ja kanskje 

til og med lite hensiktsmessig.  Med mindre vi forutsetter at alle eller mange av deltagerne var 

med på alle arrangementene, er det mer hensiktsmessig å analysere arrangementene enkeltvis.  
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Derfor vil jeg vurdere hovedarrangementene hver for seg, før jeg oppsummerer inntrykket av 

jubileet som helhet.  

Festgudstjenesten i Sarpsborg kirke var et typisk innslag som også gikk igjen ved andre 

byjubileer både i Sarpsborg og Fredrikstad. Minnearrangementer i gudstjenesteform skaper 

definitivt debatt i våre dager, men terskelen for å delta i kirkelige arrangementer var lavere for 

drøyt hundre år siden. Likevel må vi forutsette at denne delen av jubileumsfeiringen til en viss 

grad virket ekskluderende, særlig overfor deler av byens arbeidere. Mange sosialister tok for 

det første tidlig avstand både fra kristendommen og religion mer generelt. Et annet 

ekskluderende trekk ved festgudstjenesten var rett og slett muligheten for å delta. Kirken var 

ifølge Sarpen ikke full, men nesten fylt til siste plass.227 Dette skyldtes antagelig verken 

manglende gudfryktighet eller interesse for å delta, men jubileumsdagen var en lørdag, altså en 

vanlig arbeidsdag i 1916. Ved gudstjenesten på formiddagen pågikk derfor handelen fortsatt. 

Selv om Smaalenenes Social-Demokrat hadde oppfordret arbeidsgiverne til å gi arbeiderne i 

«arbeidernes by»228 fri på jubileumsdagen, røper kildene lite om i hvilken grad dette ønsket ble 

etterkommet.  

De som faktisk deltok på festgudstjenesten, ble presentert for en historiefortelling fra sogneprest 

Fyhn hvor det religiøse aspektet ved Olav den helliges gjerning i Sarpsborg ble fremhevet. 

Gjennom å støtte opp om kirken videreførte man Olavs verk. Referatet fra gudstjenesten sier 

ikke noe om hvordan Fyhns budskap ble mottatt. Vi må likevel anta at tilhørerne frivillig hadde 

oppsøkt kirken og var mottakelige for budskapet. Ifølge Connerton skaper som nevnt felles 

kroppslig utfoldelse en felles erfaring og tolkning av erindringsobjektet229, og en gudstjeneste 

har jo nettopp en rituell form som inkluderer en viss kroppslig utfoldelse. Kanskje ble det en 

ekstra styrke i kirkens budskap denne dagen, siden selve budskapet kunne knyttes til historiske 

hendelser i byen?  

Nettopp en stedliggjøring av en historisk minnerite, som en gudstjeneste i Olav den helliges 

egen by på hans egen minnedag, kan forsterke opplevelsen av minneriten. Ut fra en slik 

tankegang må vi forutsette at innvielsen av Ruinparken med det man da trodde var Olav den 

helliges egen Mariakirke, fremsto som en virkningsfull minnerite. Anne Eriksen beskriver dette 

som en prosess hvor historie blir til minner.230 Denne minneskapningsprosessen var i dette 
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tilfellet reservert noen få med adgangstegn, siden plassen var begrenset. Ett av jubileets på 

forhånd mest omtalte arrangementer, var altså ikke åpent for folk flest. Hvem fikk være med? 

Noen liste over hvem som fikk adgangstegn, har jeg ikke funnet. Heldigvis var Sarpens 

jubileumsdekning fyldig også på dette punktet. Byens gjester for dagen var naturligvis til stede, 

sammen med flere av byens fremste menn og bystyremedlemmer, men også noen gamle 

sarpsborgere ble observert.231 Tilstrømningen til parken var stor, og flere slapp inn uten 

adgangstegn. Reelt sett fremstår likevel dette som et begrenset arrangement for en utvalgt elite, 

ispedd noen av byens eldre. Dagens mest andaktsfulle seremoni, med den sterkeste 

direkteforbindelsen til byens grunnlegger, var ikke for folk flest. Fredriksstad Blads utsendte 

referent underbygger dette inntrykket med sin beskrivelse av stemningen som slapp med få 

tilstedeværende.232 Minnene som ble skapt ved deltagelsen i fellesskapet ved denne minneriten, 

ble slik minner for noen få.  

Minneskaping for massene og vektleggingen av byen som ett fellesskap utgjør derimot 

hovedtrekket ved avdukingen av Olavsmonumentet. Her hadde alle byens innbyggere tilgang, 

forutsatt at de fikk plass. Noe annet ville vært uhørt ved avdukingen av folkets gave til byen. I 

tillegg til statuen bidro også innbyggerne i form av kantatekoret, som fremførte et av 

hovedinnslagene ved monumentavsløringen. Hovedtaler Hammer var innhentet for 

anledningen basert på sine talegaver og historiske kunnskaper. Den andre taleren, Selmer, var 

utvilsomt en del av byens elite. I denne sammenhengen kan vi også betegne ham som 

folkevalgt, siden han ledet en komité som hadde blitt valgt på et folkemøte. At byens 

arbeiderpartiordfører hadde som oppdrag å ta imot statuen på vegne av byen, understreket det 

demokratiske preget. I tråd med denne argumentasjonslinjen, kan det hevdes at statsministerens 

uteblivelse var et savn. En tale fra landets fremste demokratiske leder kunne virket sterkere enn 

Hammers tale. På den annen side dempet neppe den lille piken fra barnehjemmet det folkelige, 

inkluderende og lokale perspektivet idet den hellige, sterke og brutale bygrunnleggeren ble 

avduket av en av samfunnets svakeste. Uavhengig av den demokratiske legitimiteten, ble selve 

minneriten en høytidelig affære. Kanskje kan dette demokratiske aspektet ved minneriten ha 

forsterket verdien av det historiske budskapet for deltagerne? Byen som fellesskap, på tvers av 

politiske skillelinjer, hadde gjennomført en minnerite og etablert en linje til sin rike 

middelalderhistorie.  
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Etter dette absolutte høydepunktet i jubileumsfeiringen, ventet det sterkest kritiserte og 

diskuterte jubileumsarrangementet, festmiddagen. Hvorfor var festmiddagen så omstridt?  

Kritikken kom fra flere hold. De konservative var tilbakeholdne grunnet den manglende 

kongeinvitasjonen og ryktene om at heller ikke kongens skål skulle utbringes. En slik 

fornærmelse mot kongen kunne de ikke være med på. Arbeidernes talerør, Smaalenenes Social-

Demokrat, var på sin side fornærmet på arbeidernes vegne. Med en kuvertpris på 20 kroner 

beskrev avisen dette som en fest for byens gjester, komiteen og noen pengesterke menn.233 

Avisen var ikke mot en festmiddag i seg selv. Det kritikkverdige var muligheten til å kjøpe seg 

inn på festen til en pris ingen vanlig arbeider hadde råd til. Faktisk mente avisen det hadde vært 

bedre med en fest bare for byens gjester og komiteen i stedet for å håne det store flertallet av 

byens befolkning på denne måten.234 Påmeldingen til festen ble svært dårlig når arbeiderne ikke 

hadde råd, og de sterkeste monarkistene ikke ville. Selv om festen som nevnt ble reddet ved å 

invitere bystyret, hadde den sine mangler. Vurdert som minnerite for byen Sarpsborg, var den 

mindre vellykket. Om vi ser bort fra at deltagerne i hovedsak var byens ledende menn, var det 

lokale preget innholdsmessig forsvinnende lite. Festmiddagen kan vel så gjerne beskrives som 

en dyrking av det nasjonale som det lokale fellesskapet. En mulig forklaring kan være at byens 

elite så seg nødt til å imøtegå den sterke kritikken jubileumskomiteen var blitt møtt med i 

kongesaken. Gjennom å legge så sterkt vekt på det nasjonale, viste man sin uforbeholdne støtte 

til den norske nasjonen, selv om enkelte i byen ikke var sterke kongetilhengere. Imidlertid var 

det nasjonale preget også sterkt ved folkefesten i Kulås.  

Folkefesten i Kulås utgjorde avslutningen på jubileumsdagen og var på linje med 

monumentavsløringen åpen for alle. Med unntak av Brøggers historiske foredrag, var alle 

innslagene her innbyggernes egne bidrag. Det var byens egne kor og byens eget orkester som 

gjennomførte det omfattende konsertprogrammet. Hele programmet bestod som nevnt av norsk 

musikk med jubileumskantaten som et høydepunkt, og det var dessuten flere fellessanger av 

nasjonal art. Derfor var også det store, folkelige arrangementet med anslagsvis 4000-5000 

deltagere sterkt nasjonalt preget. Kanskje var ikke byelitens nasjonalistiske fokus under 

festmiddagen så overdrevet likevel? Vurdert som minnerite plasserte dette massearrangementet 

byens befolkning i en nasjonal ramme. Historieformidlingen om byen var nøktern, selv om de 
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gamle gravhaugene i Kulås også stedliggjorde historien. Dessuten virker festaspektet og 

sangene til Norges ære å ha vært hovedsaken for mange, ikke byen i seg selv.  

Denne vurderingen av jubileets hovedinnslag som minneriter, har gitt innblikk i arrangementer 

av forskjellig karakter. Hva var hovedtrekkene ved jubileumsdagen sett i et 

minneriteperspektiv? For det første kan arrangementene deles i to hovedkategorier, de åpne og 

inkluderende og de lukkede og ekskluderende. Til den første kategorien hører både 

monumentavsløringen og folkefesten i Kulås. Her hadde i prinsippet alle byens innbyggere 

adgang til å delta, og mange benyttet denne muligheten. I den andre kategorien hører både 

innvielsen av Ruinparken og festmiddagen i Festiviteten hjemme. For å delta i Ruinparken 

måtte du være innbudt, mens de færreste reelt sett hadde råd til å betale seg inn på festmiddagen. 

Dels hører også festgudstjenesten til i denne kategorien, siden mange var nødt til å jobbe mens 

gudstjenesten pågikk. Samtidig var likevel gudstjenesten gratis og åpen for alle som hadde 

anledning til å delta. Med utgangspunkt i denne kategoriseringen kan vi konstatere at den felles 

tradisjonsskapingen for hele byen dreide seg om Olavmonumentet og gravene i Kulås.  

Oppslutningen om de forskjellige arrangementene var i hovedsak god, men hva var budskapet 

i minneritene sarpsborgerne deltok i? Et hovedtema for dagen var Olav den helliges rolle både 

i norgeshistorien og som en del av en større religiøs fortelling. Dette ga grunnleggelsen av 

Sarpsborg en stor historisk betydning som Hammer vektla i sin tale ved Olavsmonumentet. Ved 

å legge krefter og innsats i det daglige arbeidet, kunne sarpsborgerne ifølge Hammer føre arven 

fra Olav den hellige videre. Sarpsborgs nasjonale betydning gjennom helgenkongen gikk som 

tidligere vist også igjen i flere av de øvrige talene og innslagene på jubileumsdagen. I den grad 

byens egne egenskaper ble fremhevet, så var det ved å være arbeidets by. Slik kunne man også 

verge landet.  

 

  



61 

 

4 Fredrikstad 350 år i 1917  

Fredrikstads 350-årsjubileum fremstod tilsynelatende som et mer harmonisk jubileum enn 

Sarpsborgs feiring året før. Kongen ble invitert, det var ingen nevneverdig debatt om 

utformingen av monumentet, og oppslutningen om både de offisielle og mer uoffisielle 

festlighetene var god. Likevel var Fredrikstad utvilsomt en sosialt delt by, men makten var på 

borgerlige hender. Av den grunn fikk sosialistenes kongeskepsis liten betydning for 

gjennomføringen av jubileet. Byen var også geografisk delt med et administrativt og militært 

sentrum på østsiden av Glomma, mens hovedtyngden av handelsnæringen og de rikeste 

borgerne holdt til på vestsiden.  

4.1 Jubileumsforberedelsene 

Forberedelsene til Fredrikstads første byjubileum var en forholdsvis kort og strømlinjeformet 

affære uten omfattende komitévirksomhet. Jubileet ble bygd opp rundt to større arrangementer. 

Den første hovedpilaren i Fredrikstads jubileumsarrangement var avdukingen av statuen av 

bygrunnleggeren, Frederik 2. Statuen fremstod som borgernes gave til byen, noe som også var 

synlig i inskripsjonen på statuen, «skjænket av Fredrikstadborgere»235. Var denne 

statuereisningen resultatet av en bred folkeaksjon inspirert av nabobyens Olavsmonument? Nei, 

i realiteten var det bare to borgere som hadde finansiert statuen, nemlig Elias C. Kiær og 

Andreas J. Jacobsen. I samtiden var ikke dette kjent, for giverne var anonyme frem til Jacobsen 

avslørte sin og Kiærs filantropiske gjerning mange år senere.236 Byens sosialistiske avis var 

likevel ikke i tvil om at det var noen av byens rikfolk som stod bak pengegaven til statuen. I en 

kommentar med tittelen «Borgeraand» ogsaa i Fredriksstad skrev Smaalenenes Social-

Demokrat at borgerånden hadde meldt seg sent og på sin helt egen måte.237 Om avisen mente 

at borgerånden generelt hadde vært fraværende i byen, eller om borgerånden kom sent til syne 

med tanke på å få reist statuen, er ikke helt klart. Hva statuen kostet de velbeslåtte giverne, er 

for øvrig ikke kjent. Imidlertid var det en av landets fremste billedhuggere på den tiden, 

professor Wilhelm Rasmussen, som utførte statuen.238 Det er derfor rimelig å anta at statuen 

var mer kostbar enn Olavsmonumentet i Sarpsborg, hvor monumentkomiteen bevisst hadde 

oppsøkt en rimelig billedhugger.  
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Den andre hovedpilaren var også monumental, men da i form av et monumentalbygg. I 1914 

hadde byens 17. mai-komité tatt initiativ til et jubileumsfond for å fremme folkeopplysningen 

i byen, og det var i 1916 kommet opp i 58.000 kroner.239 Fondet kom til god nytte da et nytt 

folkebibliotek skulle realiseres, men arbeidet gikk saktere enn planlagt grunnet utbruddet av 1. 

verdenskrig. Først i februar 1916 blåste bibliotekar Christensen for alvor liv i saken igjen med 

håp om å ferdigstille biblioteket til 350-årsjubileet, og byens politikere overtok senere arbeidet 

med biblioteksaken og bevilget tomt.240 I et bystyremøte 10. juli 1916 kunne ordføreren 

meddele at et fordelaktig lån på 50.000 kroner med 10 års avdragsfrihet var blitt innvilget til 

biblioteket av Fredriksstad Spareskillingsbank, og nå var det i hvert fall et håp om å kunne legge 

ned grunnstenen ved byjubileet året etter.241 Når plasseringsspørsmålet var avgjort, ble arkitekt 

Olaf Nordhagen gitt oppdraget med å utarbeide tegninger til biblioteket. En utstilling med 

tegninger og gipsmodell av biblioteket ble avholdt våren 1917.242   

Et påfallende trekk i Fredrikstad, som i Sarpsborg året før, var graden av privat initiativ og 

finansiering av samfunnsnyttige prosjekter innenfor kulturfeltet. Statuen av Fredrik II var 

helprivat i sin tilblivelse, mens biblioteket var et resultat av offentlig initiativ og administrasjon 

med både privat og noe offentlig finansiering. Denne private innsatsen virker heller ikke i 

Fredrikstad å ha blitt problematisert i samtiden. Skulle noe ekstraordinært bli gjort innen 

kulturutviklingsfeltet, ser det ut til å ha vært forventet at private måtte trå til med økonomiske 

midler. Slik er det til en viss grad også i dag, men behovet må ha vært betydelig større i en tid 

med et lite kulturbudsjett og en begrenset kommuneadministrasjon. Jubileer var heller ikke 

overlatt til heltidsansatte administratorer, men både forberedelser og gjennomføring var prisgitt 

byborgernes egeninnsats, ofte i kraft av verv som ulønnede lokalpolitikere.  

Hvor godt forberedt var jubileet? Vi vet lite om arbeidet i jubileumskomiteen annet enn at den 

var bredt politisk sammensatt og trådte i kraft tidlig i 1917. Både ordfører Wilhelm Blakstad og 

grosserer Joh. H. Wiese var valgt inn i formannskapet på listen til Høyre, Frisinnede Venstre 

og Avholdshøyre, fru Bertha Stousland representerte Venstre, og forretningsfører Bernhard 

Tindlund representerte Arbeiderpartiet.243 Komiteen fungerte først som monumentkomité for 

Frederik-statuen, før den også skulle utgjøre selve jubileumskomiteen.244 Hovedelementene i 
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feiringen var avgjort tidlig i 1917, men tiden var knapp. Arkitekt Nordhagen hadde kort tidsfrist 

på tegningene til biblioteket, og statuen ble også til på kort tid. Finansieringen av statuen kom 

først på plass i januar 1917, og utformingen var heller ikke bestemt da.245 Inntrykket er derfor 

at man startet sent med tanke på ambisjonene for innslagene på jubileumsdagen. I praksis fikk 

man også dårlig tid.   

Den akutte tidsnøden ble mindre prekær da byens fremste historiker på den tiden, Carl 

Plünnecke, noe utilsiktet reddet situasjonen. Han oppdaget etter en nytolkning av de første 

kildene til byens historie at byen antagelig var grunnlagt noe senere enn 16. august, som var 

den planlagte dagen for feiringen.246 Byens ordfører måtte derfor tilskrive Riksarkivet for å få 

dem til å vurdere saken, og svaret fra riksarkivar Koren 25. juli 1917 var i tråd med antagelsene 

om at datoen måtte endres til 12. september.247 Av praktiske årsaker så verken ordføreren eller 

andre i byen noe negativt med det. Sokkelen til monumentet var forsinket, og ferien var for 

mange ennå ikke over 16. august. Jubileet ble med et par ukers varsel med lettelse forskjøvet 

en måned. En annen utfordring i opptakten til jubileet var den store krigen som kastet mørke 

skygger også over Norge.  

4.2 Tunge tider i jubileumsåret  

Ved inngangen til jubileumsåret 1917 var verdenskrigen inne i sitt tredje år, og dyrtiden 

rammet også bybefolkningen i Fredrikstad. Hvordan påvirket krisetidene byen? 

Provianteringskommisjoner hadde lenge vært i virksomhet. Vinteren 1916-1917 var 

hovedutfordringen å få nok brensel, mens mangelen på matvarer ble mer utfordrende utover 

våren 1917.248 Ordfører Blakstad understreket krigens redsler og kullmangelen i sin 

innledning til bystyremøtet 8. februar 1917 ved å betegne året som lå foran som 

skjebnesvangert.249 Mangelen på kull utgjorde en trussel mot industrien. Om industrien 

stoppet opp, ville arbeidsledigheten stige og bidra til en ytterligere forsterkning av krisetidene. 

Dyrtiden rammet særlig de fattige, for mange nødvendige varer hadde blitt både to og tre 

ganger dyrere enn før krigen.250 Derfor var det på sin plass at ordføreren talte til bystyret om 
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at tidene krevde av «enhver borger at lære sig resignationens kunst. Alt maa spares som 

spares kan. Og de beslutninger vi her i denne sal skal fatte, maa være vel overveiede.»251 

Dyrtiden var også hovedfokuset ved 1. mai-markeringen i Arbeiderforeningen. Der ble en 

dyrtidsresolusjon og en protest mot nye bevilginger til militæret vedtatt av forsamlingen.252  

Med dette bakteppet for det store jubileumsåret 1917 kunne man kanskje forvente noen 

innvendinger mot en storslått feiring av byen, men var det noen som protesterte? Til en viss 

grad var Smaalenenes Social-Demokrat kritisk til enkelte sider ved jubileet. Avisen var generelt 

kritiske til Frederik-statuen og var glad «spetaklet» skulle gjemmes vekk et sted borte i 

Gamlebyen.253 I en tid hvor mange hadde det tøft og slet med å få endene til å møtes, valgte 

noen av byens rikfolk å bekoste et monument til minne om byens grunnlegger. Likevel skulle 

det vise seg at ikke alt kunne kjøpes for penger i krisetider. Statuen som ble avslørt på 

jubileumsdagen, var bare en modell som grunnet krigstidene først senere kunne bli støpt i 

metall.254  

4.3 Jubileumsfeiringen  

Festligholdelsen av jubileet ble gjennomført på én dag, og det offisielle 

jubileumsprogrammet255 startet med avsløringen av statuen av Frederik II på Gamlebyens torv. 

Deretter ble grunnstenen til Folkebiblioteket på Phønixplassen nedlagt, etterfulgt av déjeuner256 

i klubbselskapet Phønix. Brigademusikken spilte i Kirkeparken på ettermiddagen, før det ble 

folkefest med dans i Arbeiderforeningen på kvelden. En noe mindre folkelig fest ble avholdt i 

Phønix. Forskjellen i folkelighet mellom de to festene var åpenbar for byens innbyggere 

gjennom valget av festlokaler, men også prisen for å være med avspeilet forventningene til 

sosial status hos festdeltagerne. I Arbeiderforeningen kostet entreen 75 øre, mens man måtte ut 

med hele 6 kroner for å delta på festen i Phønix. Jubileumsdagen ble offisielt avsluttet med 

fyrverkeri på Phønixplassen. Kongen og statsministeren deltok ved arrangementene på dagtid, 

mens kveldsarrangementene ergo ble mindre formelle. 
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Hvordan var oppslutningen om jubileet? Jubileumskomiteen oppfordret både handel og industri 

om å innstille virksomheten på jubileumsdagen. Skolene hadde gitt elevene fri, og 

handelsnæringen etterkom jubileumskomiteens ønske.257 Industrien gikk derimot som vanlig. 

Ifølge Aftenposten var arbeiderne «overalt blevet saa overmaade flittige, de havde ikke tid».258 

Avisen fortsatte den ironiske tonen, og gledet seg over at fliden hadde grepet så sterkt om seg 

den siste tiden, noe som ga håp for fremtiden.259 Aftenpostens holdning til arbeidernes 

manglende deltagelse ved feiringen, understreket den sterke politiske splittelsen i samfunnet. 

Arbeiderne deltok i mindre grad i tidens borgerlige feiringer, slik som feiringen av 17. mai. På 

arbeidernes egen dag, 1. mai, var derimot oppslutningen god og økende260, og Fredrikstads 

arbeiderklasse ble neppe mindre inspirert av Februarrevolusjonen i Russland tidligere i 

jubileumsåret. Derfor kunne man med rette frykte manglende oppslutning om jubileet fra 

arbeidernes side.  

Arbeidersolidariteten var, om vi skal tro Aftenpostens ironiske kommentar, sterkere enn 

bypatriotismen. Arbeiderne stemte ved avstemninger på arbeidsplassene nemlig mot å ta fri på 

jubileumsdagen.261 Samtidig er det mulig å se saken fra en helt annen side, for byens 

arbeidsgivere kunne gitt arbeiderne fri på den store dagen i stedet for at arbeiderne tok 

kostnaden ved å delta i jubileumsfeiringen. Smaalenenes Social-Demokrat hisset seg voldsomt 

opp over Aftenpostens beskyldninger om dovenskap. Avisen mente ballen burde blitt spilt over 

til arbeidsgiverne, som kunne gitt arbeiderne fri med lønn, i stedet for at arbeiderne skulle ofre 

en dagslønn for å feire.262 Arbeideravisens sinne ble ikke bare vekket av selve innholdet i 

Aftenpostens kommentar, men trolig også av den som stod bak kommentaren. Fredrikstad-

korrespondenten til Aftenposten var identisk med Laurentius Urdahl, redaktøren i Fredriksstad 

Blad.263 Den negative holdningen til byens egne arbeidere fra høyreredaktør Urdahl falt 

sosialistorganet tungt for brystet. Selv om tonen til tider var skarp mellom aviser av forskjellig 

politisk valør, fikk kjeklingen mellom avisene i praksis liten betydning for gjennomføringen av 

jubileet.  

                                                 
257 FD 13.9 1917 
258 Aftenposten 12.9 1917  
259 Aftenposten 12.9 1917  
260 Dehli 1987:131-132  
261 Aftenposten 12.9 1917 
262 SSD 14.9 1917 
263 SSD 14.9 1917  
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I realiteten ble oppslutningen om jubileet bedre enn fryktet, for arbeiderne boikottet ikke 

jubileet i seg selv. Smaalenenes Social-Demokrat var generelt kritisk til deler av 

jubileumsarrangementet, men dagen før jubileumsdagen inntok redaktør Petter Moe-Johansen 

en mer forsonende tone enn tidligere. Primært var det kongens deltagelse som ifølge redaktør 

Moe-Johansen utgjorde den største tornen i arbeiderøynene, mens «alle uansett personlig og 

politisk oppfatning» som seg hør og bør ville delta i minnefesten.264 Fredriksstads Dagblad 

argumenterte på sin side tidlig for at sosialistene burde bøye seg for å unngå de samme 

kjedelighetene som i Sarpsborg året før.265 Det hele endte med en mellomløsning, hvor 

sosialistene holdt seg borte fra det eneste arrangementet som direkte var foranlediget av 

kongebesøket, nemlig arrangementet på Phønix.266 Sosialistene i formannskapet deltok derfor 

ikke på déjeuneren om ettermiddagen. Imidlertid deltok de sosialistiske ordførerne i 

nabokommunene Glemmen, Kråkerøy og Borge og Arbeiderpartiets stortingsmann, Johannes 

Bergersen,267 så det var tilsynelatende ikke unison enighet om kongeboikotten i distriktets 

arbeiderbevegelse. Smaalenenes Social-Demokrat hevdet at arbeiderpartiordførerne møtte i 

egenskap av sine ordførerverv til et offisielt arrangement de ikke kunne avstå fra, mens de 

sosialistiske formannskapspolitikerne i Fredrikstad ved å utebli tok «konsekvensene av sin 

stemmegivning i formandskapet».268 Fredrikstads sosialister var derfor ikke mer vennlig innstilt 

til kongen enn sine politiske meningsfeller i Sarpsborg året før, men innflytelsen på selve 

jubileumsarrangementet var mindre. I en by med borgerlig styre ble både kong Haakon og 

statsminister Gunnar Knudsen invitert til jubileet, uavhengig av den sosialistiske motviljen mot 

kongen. Slik fikk jubileet på grunn av de politiske maktforholdene et mer positivt ettermæle 

enn nabobyens feiring året før.  

På tross av at arbeiderne i hovedsak arbeidet, var den folkelige oppslutningen om 

hovedarrangementene ved jubileumsmarkeringen stor. Noe nøyaktig tall over hvor mange som 

deltok, både i Gamlebyen og på Phønixplassen, finnes ikke. En indikasjon på omfanget kan den 

store trafikken med gratisfergene over elven gi oss, for Fredriksstad Blad hevdet at «slik Trafik 

har der aldrig været tidligere»269. En del tilreisende deltok også ved feiringen. Videre utover 

jubileumsdagen kunne avisene melde om stor oppslutning om de mange festlige 

                                                 
264 Dehli 1987:159 eller Smaalenenes Social-Demokrat 11.7 1917 
265 Fredriksstads Dagblad 11.4 1917  
266 Dehli 1987:159  
267 Fredriksstad Blad 13.9 1917 
268 Smaalenenes Social-Demokrat 15.9 1917  
269 Fredriksstad Blad, 13.9 1917 
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arrangementene rundt omkring i byen. I tillegg til de offisielle arrangementene som ble nevnt i 

jubileumsprogrammet, ble det også avholdt flere andre fester. I Artillerigården i Gamlebyen 

deltok både ordføreren, borgermesteren, prosten og flere høyerestående offiserer, mens mange 

yngre borgere inntok klubbselskapet Phønix.270 Også i Handelsforeningens og 

Haandverkerforeningens lokaler var det fester, men den store folkefesten ble avholdt i byens 

storstue, Arbeiderforeningen.271 Byens kafeer og kinoer var også fullsatte.272  

4.4 Historiekulturen i Fredrikstad  

Fredrikstad var på flere måter bedre stilt enn Sarpsborg når det gjaldt historiekultur og 

tradisjoner i 1917. Hva bestod denne rikere historiekulturen av? For det første var 

historieskrivningen mer omfattende og startet tidligere. Byens utrettelige historiker, den tyske 

barbereren Carl Plünnecke, stod bak en rekke med byhistoriske utgivelser allerede på 1890-

tallet, og han fortsatte ufortrødent sitt historikervirke på begynnelsen av 1900-tallet. Derfor 

var neppe Fredrikstad noe dårligere forspent med kunnskap om sin historie enn nabobyen, 

selv om August Westerns byhistorieverk til grunnlovsjubileet i 1914273 var langt mindre 

omfattende enn Andresens sarpsborghistorie samme år. Dessuten var byens historie i seg selv 

uavbrutt siden grunnleggelsen i 1567, mens Sarpsborg måtte forholde seg til et tomrom uten 

bystatus i nesten 300 år.  

Nettopp kontinuiteten i byens historiske utvikling gjorde at Fredrikstad fremstod med en rikere 

historiekultur enn Sarpsborg på begynnelsen av 1900-tallet, men hva bestod denne 

kontinuiteten av? I Fredrikstad behøvde man for det første ikke grave frem og avdekke historien 

sin, for man levde fortsatt midt i historien. Gamlebyen var ikke bare et synlig, historisk minne 

i byens daglige liv, men også både boligområde, administrasjonssentrum og militærforlegning. 

En annen måte den levende historiekulturen manifesterte seg på var ved stiftelsen av byens 

museum i 1903, som en avdeling av Fortidsminneforeningen274. Formålet for foreningen var å 

arbeide for et museum for Smaalenene med sete i Fredrikstad. Dermed hadde ikke museet bare 

intensjoner om å være et bymuseum for Fredrikstad, men et museum for hele amtet. 

Ambisjonene om å inneha funksjoner for hele amtet kan her også ses som et uttrykk for 

                                                 
270 Karlsen 2016:40  
271 Dehli 1987:160  
272 SSD 13.9 1917  
273 Westerns Fredrikstad 1814-1914 oversteg så vidt 200 sider, og han beklaget seg i forordet over den knappe 

tiden han hadde hatt til rådighet, tre timer hver ettermiddag i tre måneder. Western 1914: Forord.  
274 Thøgersen 2003:11 
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Fredrikstads sterke vekst de siste 40 årene av 1800-tallet. Når en betydelig del av kulturfeltet 

var basert på privat initiativ og finansiering, måtte næringslivet gå godt før byen kunne gjøre 

større kulturelle fremskritt og få selvtillit nok til å markere sitt revir innenfor et helt amt.  

Kulturelle fremskritt hadde også naboen i nord oppnådd de siste årene før Fredrikstads store 

feiring. I kapitlet om 900-årsjubileet i Sarpsborg fremhevet jeg at større vektlegging av den 

historiske kulturarven preget samfunnet på begynnelsen av 1900-tallet, forsterket av både 

selvstendigheten og grunnlovsjubileet. Fredrikstad var en del av den samme utviklingen, og vi 

skal ikke se bort fra at nabobyens jubileumsfeiring året før var en ekstra motivasjon for en 

storslått feiring også i byen som ble født av Sarpsborgs aske.  

Der Sarpsborg manglet tradisjoner og kultur på begynnelsen av 1900-tallet, hadde Fredrikstad 

flust av dem i militær forstand. Gamlebyen var et spesielt fenomen hvor det militære og sivile 

liv lenge hadde pågått side om side, antagelig mer til glede for de militære enn de sivile. De 

militære tradisjonene hadde dermed stått sterkt helt siden byens befestninger ble utbygd på 

1660-tallet, og Gamlebyen var formelt en aktiv festning til 1903. Deretter fortsatte garnisonen 

i Gamlebyen det militære nærværet helt til 2002, så den militære linjen i byens historie var 

fortsatt godt ivaretatt i 1917. Derfor hadde byen en lang linje med tradisjoner å spille på, men 

de militære utgjorde bare en liten del av den moderne industribyen Fredrikstad. Utviklingen 

hadde på en måte stått stille innenfor vollene, mens forstaden på vestsiden av Glomma hadde 

stått for brorparten av byens eventyrlige vekst på slutten av 1800-tallet. En ny elite hadde vokst 

frem i tillegg til de militære og sivile embetsmennene i Gamlebyen. Mange i den nye 

«plankeadelen»275 var innflyttere, noe som også gjaldt mange av Fredrikstads øvrige 

innbyggere. De gamle militære tradisjonene var utilstrekkelige for behovene til en moderne 

industriby, og et byjubileum kunne derfor bidra til å etablere felles tradisjoner også for den 

sivile byens industriarbeidere og industriherrer.  

Et interessant spørsmål er hvorfor Fredrikstad ikke feiret seg selv tidligere? I Sarpsborg ble den 

første feiringen avholdt allerede i 1889, og jeg argumenterte i forrige kapittel for at det trolig 

kreves en viss grad av utvikling før en by har nok både menneskelige, kulturelle og materielle 

ressurser til å gjennomføre en større jubileumsfeiring. Derfor ble heller ikke Sarpsborgs feiring 

i 1889 særskilt storslått i en by som da var liten av størrelse og lite kulturelt utviklet. Hva da 

med Fredrikstad? Byen vokste til en betydelig størrelse langt tidligere enn Sarpsborg. I 1890 

                                                 
275 Plankeadel er betegnelsen som i dag oftest blir brukt om de rike trelasthandlerne, men i samtiden ble de 

gjerne kalt grosserere.  
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hadde tettstedet Fredrikstad276 allerede passert 24.000 innbyggere, mens tettstedsbefolkningen 

i Sarpsborg var 7000.277 Bare veksten de siste 15 årene tilsvarte den totale tettstedsbefolkningen 

i nabobyen i 1890! Likevel finner vi ingen spor av noen jubileumsfeiring i Fredrikstad i 1892, 

selv om byen ut fra hypotesen om graden av størrelse og utvikling burde vært mer enn stor nok.  

Dette tyder på at det ikke var nok å være stor, men at også andre faktorer måtte være på plass. 

En faktor kan være mangelen på lokal historieskrivning og historiebevissthet, for Plünneke kom 

først i gang på 1890-tallet. Fredrikstads militære historie var derimot ikke behandlet i særlig 

grad av historikere i 1917. Først i 1934 utga riksantikvaren det første samlede historieverket 

om festningsverkene i Fredrikstad.278 Imidlertid økte historiebevisstheten både lokalt og 

nasjonalt med Norges selvstendighet i 1905 og den store oppmerksomheten rundt 

grunnlovsjubileet i 1914. En annen faktor kan være at den ledende sosiale gruppen, 

trelasthandlerne, først fikk en sterkere tilknytning til byen etter en generasjon eller to. Mange 

av trelasthandlerne i plankeadelen var innflyttere uten noen spesiell tilhørighet til Fredrikstad 

da de kom til byen fra 1850-tallet.279 Vi har for eksempel sett at det var Andreas J. Jacobsen og 

Elias C. Kiær som forærte statuen av Frederik II til byen. De var begge andregenerasjons 

plankeadel i Fredrikstad. Etter over femti år som byens ledende gruppe hadde også 

trelasthandlerne satt sitt preg på byens historie i den grad at den var vel verdt å markere. Et 

tredje forhold som trolig også spilte inn, var tradisjonen med byjubileer og historiske 

markeringer i seg selv. Selv om nabobyen Sarpsborg gjennomførte en liten jubileumsmarkering 

i 1889, var det først mot slutten av 1890-tallet at byjubileer ble mer utbredt. Trondheim feiret i 

1897, Hamar i 1899 før en hel rekke andre byer fulgte etter tidlig på 1900-tallet. I sum bidro 

utviklingen på disse tre områdene sammen til å foredle historiekulturen og historiebevisstheten 

slik at tiden omsider var moden for å feire plankebyens første jubileum i 1917.  

4.5 Historiebruk som motivasjon for jubileet  

Fredrikstad feiret altså sitt første byjubileum i 1917, men hva utløste tankene om et jubileum i 

Fredrikstad? Det er det umulig å svare konkret på, for kildesituasjonen er utfordrende. Noe 

arkiv etter jubileumskomiteen er som nevnt ikke å finne, og Frederik-statuen ble ikke 

gjenstand for en så grundig prosess som Olavsmonumentet i Sarpsborg. Derfor er det 

                                                 
276 Tettstedet inkluderte de bynære områdene i nabokommunene Glemmen, Borge, Rolvsøy, Kråkerøy og Onsøy 
277 Myklebost 1960:308  
278 Fredrikstad Gamlebyen og festningen var ifølge forordet til riksantikvar Harry Fett tenkt som første bind i 

serien Norske minnesmerker.  
279 Sejersted 1980:166-167  
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dessverre få holdepunkter å gripe fatt i her. Naturligvis vil momentene fra kapittel 3 om den 

eksistensielle historiebruken og tendensen til økende vektlegging av både den lokale og 

nasjonale historien også gjelde for Fredrikstad. Dessuten er det naturlig å se for seg at jubileet 

i nabobyen hadde stor påvirkningskraft, for Sarpsborgs 900-årsjubileum fikk mye omtale også 

i Fredrikstad-avisene. Kanskje var det derfor ikke noe behov for å gi en grundig begrunnelse 

for avholdelsen av jubileumsfeiringen?  

Hvis vi derimot ser på hovedinnslagene ved jubileet, kan det sannsynliggjøres at noen hadde 

sterkere motivasjon for å gjennomføre et storslått jubileum enn andre. Den første referansen til 

byjubileet stod bibliotekar Christensen for. Han brukte det forestående jubileet til å blåse liv i 

bibliotekplanene tidlig i 1916. Denne måten å bruke historie på ved byjubileer, har vært en 

gjenganger ved mange jubileer både i Fredrikstad, Sarpsborg og andre steder. 

Monumentreisning, opprustning av kulturminner, samt bygging og innvielse av nye og i 

hovedsak samfunnsnyttige byggverk forekommer ofte.280 Christensens uttrykte håp om å få 

ferdigstilt biblioteket til 350-årsjubileet er en form for instrumentell historiebruk. Han ville 

bruke jubileet til å få fortgang i byggeplanene. Kanskje kan vi best beskrive dette som 

ideologisk historiebruk? Historien ble her brukt til å legitimere Christensens ønske om å styrke 

sin egen posisjon. Samtidig er det også et snev av politikk i dette. Politiske historiebrukere 

velger ut og tolker de delene av historien som passer best for å få støtte for sitt forslag. Kanskje 

kunne Christensen også spille på et moralsk krav om at byen lenge hadde manglet et ordentlig 

folkebibliotek, og at byjubileet var en god anledning til å gjøre noe med det. Her møter vi ikke 

bare en bevisst bruk av historien, men også utfordringer med å entydig plassere historiebruken 

i en historiebrukskategori.  

Jubileets andre hovedinnslag, avsløringen av Frederik-statuen, dreier seg også om historiebruk 

som kan begrunne jubileet. Hvorfor ville to av byens rikeste borgere spandere en statue på byen 

sin? Andreas J. Jacobsen og Elias C. Kiær representerte den rike gruppen med innflyttede 

trelasthandlere, mens Frederik II grunnla byen nesten 300 år før Fredrikstad ble 

«Plankebyen»281. Forbindelsen mellom bygrunnleggeren og de moderne plankebaronene var 

svak. Gjennom å reise en statue av kongen kunne de knytte seg selv og sin stand sterkere til 

byens opphav. Anne Eriksen har argumentert for at et monument slår fast en tolkning av 

                                                 
280 Eksemplene er utallige, men noen ferske eksempler er Genesis-skulpturen, samt åpningen av Borgarsyssel 

Museums nybygg ved Sarpsborgs tusenårsjubileum i 2016. I 2017 ble Fredrikstad Museums utstillinger renovert 

for flere millioner kroner. Denne over 100 år lange trenden ser altså ut til å holde seg godt.   
281 Det er usikkert når begrepet ble brukt første gang, men det er fortsatt en betegnelse på byen som aktivt brukes 

også i dag.  
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historien på en svært konkret måte, og at to tolkninger ikke kan «erobre samme sted 

samtidig».282 Derfor er det også de som har reist monumentet som kan knytte sitt navn til det 

så lenge det eksisterer. Statuereisningen på torvet i Gamlebyen kan slik ses som et uttrykk for 

de moderne borgernes behov for å markere sitt revir også i byens historiske sentrum. Frederik-

statuen er fortsatt det dominerende elementet på Gamlebyens torg den dag i dag. Derfor gir det 

mening å hevde at dette var en måte for byens nye elite å forsterke sin historiske troverdighet. 

Det var borgerne anno 1917 som reiste minnet over bygrunnleggeren, ikke de militære eller 

andre av den gamle eliten. Her har vi å gjøre med ideologisk historiebruk. Den nyskapte 

forbindelsen til byens eldre historie kunne bidra til å legitimere makten for den nye eliten og 

knytte trelasthandelens stormenn til den lange historiske linjen av byens historie.  

Statuereisningen kan også vurderes som et ledd i en tradisjonsetablering. Fredrikstad var en by 

rik på tradisjoner. Siden 1600-tallet hadde Fredrikstads militære betydning for forsvaret av 

landet medført sterk militær tilstedeværelse, og livet i den gamle byen var gjennomsyret av 

militære tradisjoner. Livet utenfor festningsvollene var noe ganske annet, særlig i nybyen på 

vestsiden av elva. De militære satte i liten grad sitt stempel på livet her. Hoveddelen av byens 

vekst på slutten av 1800-tallet kom i forstaden på vestsiden, og innflytterne etablerte seg 

primært her. Behovet for å etablere fellesskap og tradisjoner var derfor trolig ikke mindre i 

Fredrikstad enn i andre byer som nylig hadde opplevd sterk vekst, tross den århundrelange 

kontinuiteten i Gamlebyen. I kapittel 3 argumenterte jeg for at tradisjonsetableringen og den 

økte bevisstheten om byens egen identitet kontra andre byer, kan ha vært viktig i Sarpsborg. 

Den samme ideologiske historiebruken kan også ha vært uuttalt motivasjon for byjubileet i 

Fredrikstad. Byens nye elite hadde behov for å etablere sine egne tradisjoner som underbygde 

deres maktgrunnlag. Et byjubileum som fremhevet de fremskrittene byen hadde gjort de siste 

drøye femti årene, ville styrke tilhørigheten og fellesskapsfølelsen hos de mange innflytterne i 

byen.  

4.6 Historiebrukerne  

Motivasjonen for historiebruken er forsøkt belyst ovenfor, men hvem regisserte jubileet og slik 

også historiebruken? Selv om vi vet lite om arbeidet i jubileumskomiteen, er det liten tvil om 

at ordfører Blakstad må ha vært sentral. Komiteen var satt sammen med utgangspunkt i de 

politiske maktforholdene i bystyret, men det er ikke kjent hva de enkelte medlemmene bidro 
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med. Ordføreren er egentlig den eneste fra den kombinerte monument- og jubileumskomiteen 

som er synlig i kildene utover selve meldingen om komitéoppnevnelsen. Derfor er det umulig 

å si noe om hvem som de facto regisserte jubileumsfestlighetene. Gitt den politisk baserte 

komiteoppnevnelsen, er det likevel rimelig å anta at ordføreren var komiteens leder. I forkant 

av jubileet var det blant annet ordføreren som måtte avklare med riksarkivar Koren hvilken dato 

som kunne regnes som byens grunnleggelsesdato, men dette er en av ytterst få konkrete 

forberedelser vi kan finne noe om. Blakstads sentrale rolle kom ellers godt til syne på 

jubileumsdagen, for han var som ordfører involvert i alle hovedarrangementene. Den eneste av 

de øvrige komitemedlemmene som ble nevnt i noen jubileumssammenheng, var 

arbeiderpartirepresentant Tindlund. I egenskap av sitt politiske ståsted uteble han fra déjeuneren 

på Phønix.  

Det vi kan si noe om, er resultatet av forberedelsene. Vi må forutsette at innslagene på 

jubileumsdagen både var godkjent og dels iscenesatt av jubileumskomiteen. Historiebrukerne 

på jubileumsdagen regnes her som representanter for jubileumskomiteens ønskede fremstilling 

av både byen og byhistorien, med to unntak. Verken kongen eller statsministeren kan anses som 

helt kontrollerbare størrelser for en jubileumskomité. Imidlertid visste man godt hva både 

kongen og statsministeren stod for, og budskapet i bidragene fra disse to talerne kom neppe 

som en stor overraskelse på tilhørerne. Like fullt var deres deltagelse ønsket av den borgerlig 

dominerte jubileumskomiteen.  

Utover de to fornemste av de tilreisende gjestene, var historiebrukerne på jubileumsdagen 

lokale embetsmenn og politikere. Byfogd Ludvig Dahl hadde en sentral rolle som 

historieformidler i sin avsløringstale, ordfører Blakstad talte ved alle hovedarrangementene, 

mens borgermester Wilhelm Ramm holdt talen for gjestene. Det var den utdannede eliten som 

fikk hovedrollene, mens arbeiderne var fraværende. Heller ingen representanter for 

plankeadelen hadde sentrale roller, selv ikke ved avsløringen av statuen som fremstod som 

borgernes gave til byen. Embeter og verv ser ut til å ha styrt rollene. Dessuten er det verdt å 

merke seg at det kun var borgermester Ramm som hadde sterk lokal forankring, da han var født 

i Fredrikstad. Derfor var det passende at Ramm holdt talen for byens gjester, som den eneste 

innfødte i dette politisk-administrative trekløveret. Både ordfører Blakstad og byfogd Dahl var 

nemlig innflyttere med forholdsvis kort fartstid i byen.283 Historiebrukerne på jubileumsdagen 

                                                 
283 Dahl var født i Kristiania, mens Blakstad var fra storgården Blakstad i Asker. Dahl hadde ankommet byen så 

sent som i 1908, mens Blakstad startet som fløtningsdirektør i Fredrikstad i 1902.  
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understreker slik den manglende tilhørigheten mange av byens innbyggere også må ha hatt til 

byen de bodde i.284  

4.1 Historiebruk på jubileumsdagen  

Hvilken versjon av historien og byens identitet som ble presentert ved jubileet, kom først og 

fremst til uttrykk gjennom talene og sangene på jubileumsdagen. Mens jubileet i Sarpsborg året 

før visstnok skulle være en lokal foreteelse, ble nødvendigvis Fredrikstads jubileum preget av 

kongens tilstedeværelse.  

Rammene om jubileumsdagen var gode med strålende vær og rik oppslutning fra alle 

samfunnsgrupper, unntatt en del av byens arbeidere. Kongens deltagelse preget naturlig nok 

rammene for jubileet, for han var byens hedersgjest. Samtidig deltok også statsminister Gunnar 

Knudsen. Jubileet fikk derfor et sterkt nasjonalt preg gjennom deltagelsen til disse to 

notabilitetene. Dessuten var den militære tilstedeværelsen tydelig i garnisonsbyen Fredrikstad 

helt fra kongen ankom jernbanestasjonen til han forlot byen tidlig på kvelden.285  Slik skilte 

gjennomføringen av Fredrikstads feiring seg fra Sarpsborgs året før. Likevel hadde det 

nasjonale motivet også vært fremtredende i Sarpsborg gjennom hyllesten av bygrunnleggeren, 

den store middelalderkongen Olav den hellige, «Norges evige konge». I Fredrikstad skulle 

derimot en av norgeshistoriens mer anonyme konger feires.  

Bygrunnleggeren, Frederik II, var dansk og representerte for mange startfasen av den mørkeste 

tiden i norgeshistorien hvor Norge hadde mistet all selvstendighet i unionen med Danmark. Det 

var faren til Frederik II, Christian III, som hadde innført de såkalte lydrikepunktene286. Attpåtil 

hadde Frederik II selv aldri satt sine ben i byen han ga navnet sitt til, og Fredrikstad lå neppe 

hans hjerte særlig nær. Selv om Frederik II også var en renessansefyrste med positive sider, var 

han vanskelig å selge inn som en konge av stor nasjonal betydning for Norge. Hvordan 

forholder man seg til et slikt historisk bakteppe ved et byjubileum? En god evne til å plukke ut 

og presentere de rette delene av historien synes påkrevet for å skape et positivt bilde av kongens 

rolle, noe som kom tydelig frem i preludiet som innledet avsløringshøytideligheten på torvet i 

Gamlebyen.  

                                                 
284 Innflytterstatus er ikke synonymt med manglende tilhørighet. Fredrikstads første byhistoriker var tyskeren 
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285 FB 13.9 1917 
286 Sandvik 1999:162   



74 

 

I Hjalmar Ellefsens Præludium ved avsløringen av kongestatuen i Gamlebyen, ble 

bygrunnleggelsen omtalt som «kong Fredriks djærve tiltak».287 Videre ble kongen omtalt ved 

at byen bar hans stolte navn. Mer ble ikke nevnt om bygrunnleggeren Frederik II. Faktisk ble 

Olav den hellige fremhevet sterkere enn kongen man skulle feire. Preludiet la ikke skjul på at 

byen var det flyttede Borg og slik var en del av arven etter Olav den hellige. Til slutt kom 

imidlertid også Fredrikstads egen militære betydning frem med sine murer og tårn, «som en 

panser-skjorte god»288. Nedtoningen av de negative sidene ved bygrunnleggeren, minner om en 

ikke-bruk av historie, mens fremhevingen av Olav den hellige representerer en ideologisk 

historiebruk som knyttet Fredrikstad til den nasjonale, norske historien. Fredrikstad ble slik 

løsrevet fra dansketidens ufrie unionsstempel.  

Etter preludiet kom hovedinnholdet i seremonien med avsløringstalen og selve 

monumentavsløringen. Byfogd Ludvig Dahl holdt avsløringstalen og slo ikke an de dypeste og 

sterkeste tonene i sin fremstilling av byens historie da han startet med å poengtere at historien 

ikke hadde «flettet Krigens Laurbærgrene ind i Byen Fredriksstads Mindekrans».289 Byens 

murer og vollgraver hadde i Dahls fremstilling ikke gitt byen store militære seire, men de hadde 

bevart byens kultur for ettertiden.290 Etter nedvurderingen av byens egenskaper i krig, tok Dahl 

for seg Frederik II, som heller ikke ble noen skamløs hyllest til del. Riktignok var han en 

ridderskikkelse, en sønn av renessansen og både livsfrisk, åpen og vennesæl, men han hørte 

ikke til «de Regenter som Historien har skjænket et fremtredende Navn».291 Så langt i Dahls 

tale er det er nesten så man undrer om det var verdt å reise en statue av denne kongen fra 

unionstidens dype mørke, men nettopp unionstiden var talerens neste hovedpoeng.  

I beskrivelsen av Norges degradering fra selvstendig rike til provins under Christian 3., hevdet 

Dahl at folkets «nationale bevisthet var slumret ind».292 Dahl hadde nok det sterke, selvstendige, 

norske middelalderkongedømmet i tankene. Utfordringen med Dahls beskrivelse er at aktører i 

en tid lenge før den moderne nasjonalismens fremvekst ble kritisert for å mangle en 

nasjonalistisk tenkemåte. En slik moderne nasjonsforståelse ville vært en fremmed fugl i 
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middelalderen. Dahls historiefremstilling viste seg her å være preget av samtidens 

nasjonalistiske tanker i kjølvannet av unionsoppløsningen og grunnlovsjubileet. Projisering av 

nasjonale verdier tilbake i tid er ikke utypisk for historiebruk verken i taler ved byjubileer eller 

i annen historieformidling. Brynjulv Gjerdåker fant for eksempel innslag av 

fedrelandskjærlighet i fremstillingen av middelalderbiskopene ved Hamars byjubileum i 

1949293, mens Axel Coldevin beskrev Olav Haraldssons borg som «et nasjonalt vern»294 i sin 

100-årshistorie for Sarpsborg. Byfogd Dahl er derfor ikke alene om feilaktig å koble fortiden 

til et samtidig nasjonalistisk tankesett.  

Om Dahls innledende betraktninger ikke var overstrømmende positive, så fikk unionskongene 

en fremtredende rolle utover i talen. Norge var helt klart underlagt Danmark, men danskene 

hadde det verre med sin underkuende adel. Borgerne og bøndene i Norge var derimot frie og 

hadde stor tillit til kongen, nesten som barnet til sin far.295 Nettopp tilliten til kongen ble 

fremhevet som et godt grunnlag for å reise et monument over bygrunnleggeren. Samtidig skapte 

Dahls understreking av kongenes positive samhandling med nordmennene gjennom 

unionstiden en forbindelse til det moderne norske kongedømmet, representert ved den 

tilstedeværende etterkommeren, kong Haakon VII. Kongenavnet hadde gjennom historien hatt 

en «god klang i Norge», og forholdet var ikke lenger det patriarkalske, men var regulert 

gjennom faste statsrettslige organer.296 Igjen ser vi at den ideologiske historiebruken er tydelig. 

Den moderne norske statsforfatningen, med en forholdsvis nyvalgt konge av dansk ætt, ble 

fremstilt som en naturlig forlengelse av det gode forholdet til de danske unionskongene.  

Til slutt trådte byfogden ut av historieformidlerens rolle og inn i sin egen samtid idet han førte 

blikket over elven til den nye byen. Nybyens livsmot og frodige vekst fulgte man med en fars 

og mors glede over en håpefull sønn og forventet fortsatt fremgang til fedrelandets ære og 

gavn.297 Dahls tale økte nå i pompøsitet i takt med fremtidshåpet. Den gamle byen ble på sin 

side beskrevet som et klenodium som måtte bevares, et fedrelandets smykke, hvor statuen av 

kong Frederik skulle danne et verdig ornament.298 Henvendt til den levende, tilstedeværende 

kongen avsluttet Dahl med å uttrykke takknemlighet for at majesteten hedret og gledet byen 
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ved å være til stede ved avsløringen av statuen av en av hans kongelige forfedre.299 Kong 

Haakons tilstedeværelse ga nasjonal tyngde til Fredrikstads feiring, selv om byen hadde blitt til 

i en ufri tid i Norges historie.  

Etter statueavdukingen takket ordføreren i en langt mer nøktern tale både de unevnte giverne 

av kunstverket og kunstneren. Ordføreren kommenterte kort at statuen minnet om byens alder, 

men vel så viktig var det at byen hadde fått «sit første virkelige kunstverk».300 I Sarpsborg 

hadde det året før blitt gjort et poeng av at byen var den første av smålensbyene som hadde en 

statue, og folk i Fredrikstad hadde utvilsomt fått med seg utviklingen i nabobyen. Selv om 

Fredrikstads gamleby i seg selv utgjorde et vakkert minnesmerke av nasjonal betydning, var 

det åpenbart dårligere stilt med den moderne kulturutviklingen, om en skal ta ordfører Blakstads 

ord på alvor.  

Etter talene kom nok et nyskrevet musikkinnslag, en festsang for byen med tekst av Arne 

Svendsen, tonesatt av byfogd Dahl. I Hvor Glommen har suset fra Sagaens Gry fikk verken 

bygrunnleggeren eller Olav den hellige plass, mens Glomma fikk en sentral rolle. Det er ikke 

overraskende at det var godt samsvar mellom byfogdens tale og budskapet i festsangen som 

han selv hadde skrevet melodien til. Også i festsangen lå byens voller og tårn som «Værge for 

Tidens Kultur»301, mens den militære betydningen ikke ble fremhevet. De militære stordådene 

ble kun en drøm, og drømmer skifter med tidene.  

Hva var så den nye drømmen? Jo, drømmen om militær ære ble erstattet med den langt mer 

realistiske drømmen om arbeidets ære. Glomma vekket byen fra «Dvale til handling», og det 

var også elva som kom «med Tømmer paa Ryg».302 Slik ble Glomma gitt rollen som den 

livgivende kraften i byens historie, og det var historien fra sagbrukstiden som fikk størst verdi 

i sangen. Den lange perioden hvor byen primært var en festningsby, ble beskrevet som en lite 

virksom periode i byhistorien, nærmest en dvaletid. Resten av sangen var en hyllest til arbeidet 

og livet langs elva. Møkkete fabrikkarbeidere, barkede sjøfolk og hjemmearbeidende kvinner 

bygde byens fremtid med sitt slit, mens elva fulgte bybefolkningen fra vugge til grav.303 I 

mangel av militære stordåder, var det arbeidets stordåd som brakte byen vekst og fremgang. 

Fremhevingen av arbeidet som den viktigste verdien i et moderne samfunn, hadde også vært et 
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fremtredende tema ved jubileet i Sarpsborg året før. Fredrikstadordfører Blakstad var, som 

nevnt i kapittel 3, blant talerne som i 1916 hevdet at arbeidet og industrien både styrket og 

verget landet.  

Vektleggingen av arbeidets betydning i nåtiden og den nære forhistorien var derfor et klart 

fellestrekk mellom jubileene, men vektla man også den eldre historien på samme måte? Nei, 

den eldre historien var ingen storhetstid for Fredrikstad, og byjubileets historiebrukere tonet 

ned både den militære og sivile historien fra unionstiden. Sarpsborgerne hadde på sin side 

utnyttet det nasjonale potensialet i sin tidlige historie til fulle og trakk paralleller mellom den 

første og andre storhetstiden, mens tiden mellom storhetstidene ble viet liten oppmerksomhet. 

Dermed fikk man et pussig sammenfall hvor historien i perioden fra svenskenes herjinger i 

1567 til det industrielle gjennombruddet på slutten av 1800-tallet i liten grad ble formidlet i 

jubileenes sanger og festtaler i både 1916 og 1917. Årsakene til nedtoningen var dog 

forskjellige: Sarpsborg eksisterte ikke, mens Fredrikstad gjorde for lite ut av sin eksistens.  

Eksisterte gjorde i aller høyeste Fredrikstad i samtiden idet jubileets fokus gikk over fra fortid 

til nåtid og fremtid. Kongen og hans følge ble etter høytidelighetene i Gamlebyen kjørt ut til 

den industrielle fremtiden i form av de nye fabrikkanleggene på Øra. På toppen av det hele fikk 

kongen bokstavelig talt se Fredrikstad fra solsiden i form av en skjærgårdstur i det fine været304, 

før kongen selv skulle legge ned grunnstenen for Fredrikstads kunnskapsmessige fremtid, det 

nye folkebiblioteket.  

Historiebruken ved grunnstensnedleggelsen var beskjeden, for denne seremonien var 

fremtidsrettet i sin natur. Det planlagte biblioteket ville bli et storslått monumentalbygg, men 

det monumentale aspektet og bidraget til byforskjønnelsen ble faktisk ikke vektlagt 

nevneverdig. Da var det heller forskjønnelsen av de alminnelige byborgernes åndsliv som ble 

fremhevet. Ordfører Blakstad holdt en mer innholdsrik og minneverdig tale ved denne 

anledningen enn han hadde gjort et par timer tidligere på torvet i Gamlebyen. Folkebibliotekene 

skulle ifølge Blakstad ikke bare gi de alminnelige borgerne muligheten til å delta i 

samfunnslivet, men også gi forståelse for «aandsmagtens værdi og betydning for 

samfundslivet.»305  
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Det er verdt å merke seg at ordføreren trakk frem nettopp de såkalte «alminnelige borgerne» i 

talen sin. På denne måten var det underforstått at biblioteket var et demokratisk tiltak som skulle 

gi dannelse til flere enn det dannede og velbemidlede borgerskapet. De ualminnelig rike og 

mindre folkelige borgerne klarte seg nok godt også uten et folkebibliotek. Derfor var det 

passende at det kortfattede historiske innholdet i Blakstads tale også var av demokratisk art. 

Innsamlingen til folkebiblioteket hadde startet i regi av 17. mai-komiteen i Norges lysende 

jubileumsår i 1914, og dette ble beskrevet som det «værdigste Minde som Byen kunde sætte 

sig i Anledning Jubileumsaaret»306. Et samfunnsnyttig prosjekt med et sterkt demokratisk islett 

ble her først knyttet til byens feiring av det norske demokratiet, før igangsettingen av selve 

byggingen307 utgjorde et hovedelement i byens historiske feiring av seg selv. Igjen ser vi at 

byjubileenes historiebrukere gjorde sitt beste for å knytte sin egen by til Norges nasjonale 

historie.  

Det nasjonale preget ved grunnstensnedleggelsen ble forsterket ved at kongen fikk en mer 

fremtredende rolle. Ved avsløringen av monumentet i Gamlebyen hadde ikke kongen deltatt 

aktivt i hovedseremonien. Hans tilstedeværelse kastet naturligvis glans over arrangementet, og 

man henvendte seg til ham i talene, men det var byfogd Dahl som hadde forestått selve 

avsløringen. Når fremtiden skulle skapes, var det derimot kongen som fikk æren av å utføre den 

høytidelige handlingen ved å mure inn et kobberskrin i bibliotekets grunnsten308. Slik ble 

kongen symbolsk medansvarlig for byens satsning på en kunnskapsrik fremtid for kommende 

slekter, samtidig som han også bidro til å skape et historisk minnested. Hele denne seremonien 

var preget av det nåtidige og fremtidige. Passende nok ble det hele rammet inn av Ja, vi elsker 

og Vi vil verge vårt land.  

Den siste delen av det offisielle arrangementet var festen på Phønix, som også ble holdt i en 

god nasjonal tone. Fredriksstad Blad poengterte at feststemningen var god og at «Ingen Mislyd 

skjæmmet Festen»309. Byens konservative avis hadde her byens sosialistiske politikere i 

tankene. Ved déjeuneren ble det holdt flere festtaler, og ordføreren fikk innlede det hele med 

sin tredje tale for dagen. Denne gangen ble kongens deltagelse ved feiringen viet 

oppmerksomhet i lys av krigen som raste ute i Europa. Blakstad uttrykte takknemlighet for at 

kongen i spissen for landets regjering så langt hadde klart å hindre at det krigerske uværet også 
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nådde Norge.310 Heller ikke denne gangen var ordføreren overdrevet opptatt av historien. Han 

virket mer interessert i å tydeliggjøre Fredrikstads innsats i samtiden, som arbeidets by. 

Gjennom arbeidet ville byen ifølge Blakstad gjøre sitt beste i den samme ånd som majestetens 

eget valgspråk, «Alt for Norge».311 Igjen ser vi at arbeidets betydning for nasjonen blir 

understreket.  

Fredrikstads rolle som arbeidets by var også et hovedpoeng for kong Haakon når han for første 

gang kom offisielt til orde ved jubileet. Riktignok startet også kongens tale med krig, for krigen 

«skapte den nye By i 1567»312, før krigen hjemsøkte byen flere ganger og «under Kanonernes 

Drøn derute, feirer den i dag sit Jubilæum»313. Kongen beskrev videre situasjonen for byen som 

en kontrast til krigen. Fredrikstad var nå en fredens og arbeidets by, skapt av befolkningen som 

hadde arbeidet med kraft og innsikt for å utvikle byen.314 Selv om kongen sendte noen 

takknemlige tanker til både byens grunnlegger og «de henfarne Slegter»315, var også hans tale 

preget av nåtiden mer enn av fortiden.  

Også de neste talerne la en klar hovedvekt på det moderne, industrialiserte Fredrikstad i 

samtiden. Borgermester Ramm holdt først talen for byens gjester. Selv om borgermesteren 

innledet sin tale med å beskrive jubileet først og fremst som en minnefest for anlegget av byen 

og bygrunnleggeren Frederik II, var også han raskt ferdig med å dvele ved den eldre historien.316 

Samtiden og fremtiden utgjorde også hoveddelen av hans tale. Ramms tale var rettet til 

statsminister Gunnar Knudsen, som frem til dette punktet hadde vært helt usynlig ved 

gjennomføringen av det offisielle programmet. Usynlig var også byens eldre historie i 

statsministerens tale for fedrelandet. Om den nyere byhistorien fra opphevelsen av 

sagbruksprivilegiene og frem til jubileumsåret viste statsministeren derimot grundige 

kunnskaper. Også han beskrev Fredrikstad med betegnelsen «arbeidets by», og han knyttet i 

den forbindelse Norges fortsatte fremgang til et krav om energisk og trofast arbeid.317 

Underforstått var Fredrikstad også med på å bygge landet gjennom sin arbeidsinnsats.  
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Resten av déjeuneren på Phønix gikk med til formaliteter som hørte offisielle middager til. 

Byfogd Dahl leste opp gratulasjonstelegrammene som hadde innkommet og takket samtidig 

ordføreren, før kongen takket festkomiteen for både festen og jubileumsarrangementet for 

øvrig.318 Kongen dro med toget tilbake til Christiania før festlighetene fortsatte i alle byens 

tilgjengelige festlokaler utover kvelden med stor oppslutning.  

I Arbeiderforeningen var det både musikk, dans og drama for et bredt publikum,319 mens den 

yngre garden av borgerskapet inntok Phønix til dans og mer løsslupne festligheter enn den stive 

déjeuneren tidligere på dagen.320 I Artillerimessen i Gamlebyen ble det også avholdt en fest 

preget av militær tradisjon og stil, hvor både ordføreren, borgermesteren, prosten, 

divisjonsgeneralen og plasskommandanten deltok.321 Festen var dels en feiring av byjubileet og 

dels en intern militær markering. Talene ble ikke gjengitt i avisene, men plasskommandanten, 

oberst Munthe, skal ha redegjort grundig for byens krigshistorie.322 På tross av dette lille 

krigshistoriske innslaget, utgjorde fortsatt verken krigshistorien eller byens eldre historie for 

øvrig noe sentral del av jubileumsfeiringen. Talene i Artillerimessen ble tross alt fremført for 

en begrenset krets av offiserer og sivile embetsmenn. Likevel viser denne militære festen 

hvilken betydning historiebrukerne kan ha for budskapet som formidles. Den militære eliten 

med sine tradisjoner og røtter tilbake til 1600-tallets Fredrikstad vektla byens krigshistorie i sin 

feiring, mens den sivile eliten i overveiende grad fremhevet historien om den økonomiske 

fremgangen og veksten de selv var en del av. Fredrikstad var slik en delt by på flere måter, 

siden den ikke hadde én samlet elite, men både en militær og en sivil overklasse som også var 

geografisk atskilt av elva.  

Det skarpeste skillet var imidlertid politisk og kom godt til syne i byens aviser. Typisk nok 

skrev ikke konservative Fredriksstad Blad mye om folkefesten i Arbeiderforeningen på 

kvelden, mens Smaalenenes Social-Demokrat tilsvarende ikke skrev noe om den militære 

feiringen i Gamlebyen og lite om festlighetene i Phønix. Heller ikke déjeuneren i Phønix på 

ettermiddagen ble omtalt i særlig grad i byens arbeideravis, da den ikke fant at talene var «av 

den betydning at de bør refereres»323. Var det her avisenes ideologiske grunnsyn som veide 

tyngre enn de journalistiske hensynene? Svaret må bli todelt. For det første var 
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kveldsarrangementene denne jubileumsdagen mange, og det må ha vært vanskelig å rekke over 

alle for hver avis. Man er sine egne nærmest, og da er det ikke så forskrekkelig at sosialistavisen 

skrev grundigst om folkefesten i Arbeiderforeningen og den konservative avisen mest om det 

yngre borgerskapets festligheter i Phønix. Venstreavisen Fredriksstads Dagblad skrev på sin 

side minimalt om samtlige av kveldens festligheter, men var likevel den eneste avisen som fant 

det verdt å nevne festene i handelsforeningen og håndverkerforeningen.324 Disse festene gikk 

de to andre avisene glipp av. Et byjubileum med kongebesøk og fest hele dagen og kvelden var 

definitivt ikke en dagligdags hendelse verken for folk eller presse i Fredrikstad, og alt var det 

ikke mulig å få med seg. Når det er sagt, er den andre delen av svaret at det virker forunderlig 

at Smaalenenes Social-Demokrat ikke verdiget talene under déjeuneren mer oppmerksomhet. 

At kongen og statsministeren holdt taler som begge hyllet betydningen av folkets 

arbeidsinnsats, burde vel vært av interesse å formidle i en arbeideravis? Her trumfet trolig 

ideologien det journalistiske håndverket.  

4.8 Jubileet som minnerite  

Hvordan fungerte jubileumsarrangementene i Fredrikstad som minneriter? Fredrikstad hadde i 

hovedsak tre offisielle arrangementer som det er hensiktsmessig å analysere hver for seg. De 

øvrige arrangementene vil bli kommentert samlet til slutt, før jeg oppsummerer samtlige 

jubileumsarrangementer i et minneriteperspektiv.  

Avsløringen av statuen av Frederik II var jubileumsdagens første innslag, og den folkelige 

oppslutningen var så stor at Smaalenenes Social-Demokrat brukte den som et argument for 

broforbindelse over Glomma.325 Men med denne betraktningen var det også slutt på 

sosialistavisens brobygging, for den påpekte videre at folket gjerne måtte holde seg beskjedent 

på avstand ved slike anledninger.326 Denne brodden mot kongen og andre fremstående gjester, 

militære og sivile embetsmenn, politikere og mange av det øvrige borgerskapet, hindret ikke at 

hovedinntrykket var et vellykket arrangement med god oppslutning fra alle samfunnsgrupper. 

Unntaket var naturligvis de fleste mannlige arbeiderne som holdt byens industri i gang.  

Hva var det sentrale ved selve minneriten i Gamlebyen? For det første ga rammene for 

minneriten en sterk nasjonal aura via kongens og statsministerens deltagelse. At to av de fremste 

representantene for den norske staten var tilstede, bandt Fredrikstad som by tettere sammen 
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med den norske nasjonen i samtiden. Når en konge og en statsminister deltar ved et slikt 

arrangement, styrker de sine bånd til nettopp denne byen denne dagen. De var til stede til ære 

for nettopp Fredrikstad og kunne ikke vært noe annet sted akkurat der og da. På samme måte 

som båndene til nasjonen ble styrket, ble også Fredrikstads egen identitet og verdi styrket. Byen 

feiret seg selv, og landets fremste ledere valgte å delta i feiringen sammen med byens egen 

befolkning, som også var møtt frem i rikt antall. For det andre stod byens egne folk for selve 

innholdet i minneriten. Begge musikkinnslagene var nyskrevne for anledningen, og byfogd 

Dahl holdt både avsløringstalen og avduket monumentet. På tross av den topptunge, nasjonale 

tilstedeværelsen, stod byen og byens folk i begivenhetenes sentrum i alle ledd. Implisitt ble 

byens egne evner og ferdigheter fremhevet, samtidig som man understreket at statuen var 

byborgernes egen hyllest av kongen som grunnla byen. Et tredje hovedtrekk ved minneriten i 

Gamlebyen er at oppslutningen om arrangementet var god. Arrangementet var åpent for alle, 

men man måtte betale en mindre sum for deltagelsen, og de mest betydelige borgerne var 

plassert nærmest kongen. Videre hadde kun voksne adgang innenfor avsperringene på torvet i 

Gamlebyen.327 Ingen av disse begrensningene ser ut til å ha påvirket den folkelige deltagelsen.  

De mange tilstedeværende fikk dermed delta i en minnerite av nasjonal betydning med kortreist 

innhold produsert av byens egne menn, men hva var innholdet i minneriten? Innholdet i 

preludiet presenterte tilhørerne for en virkelig lang linje i historien tilbake til Olav den hellige. 

Fredrikstads rolle som arvtager for middelalderbyen Sarpsborg ble slik tydeligere, før den ble 

langt mer utydelig når byens egen grunnlegger skulle plasseres inn i en mindre ærefull tid i 

norgeshistorien. Når heller ikke byens militære historie ble vurdert som særlig fremgangsrik, 

må selve det historiske budskapet ha fremstått som tvetydig for de tilstedeværende. Imidlertid 

poengterte byfogden senere i sin tale at forholdet mellom kongene og det norske folket hele 

tiden skal ha vært godt. Derfor kan vi si at forbindelsen mellom den tilstedeværende kongen og 

hans forgjengere styrket innholdet i minneriten. Stedliggjøringen av minneriten i selve byen 

Frederik II grunnla, hadde også en forsterkende effekt. Like fullt kan historiebruken i talen til 

Dahl ha bidratt til å dempe stedets effekt på tilhørerne, forutsatt at de faktisk reflekterte over 

budskapet de ble presentert.  

Til slutt endte seansen i samtiden, hvor Gamlebyens rolle som et sjeldent og vakkert historisk 

minnested av betydning for hele Norge ble fremhevet. Dessuten kom også byens livsnerve, 

Glomma, og arbeidernes slit ut på plussiden. Vektleggingen av arbeidets betydning må ha 
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appellert godt til tilhørerne, som da kunne plassere seg selv inn i den svært fremgangsrike 

avslutningen av det historiske narrativet om den jubilerende byen. Byen hadde lenge vært en 

småby uten nevneverdig vekst, før innbyggerne i jubileets samtid bidro til den største 

fremgangsperioden byen hadde opplevd på 350 år. Slik ble tilhørerne en del av en minnerite 

som ikke spilte på en overdrevet romantisk hyllest av og sammenligning med byen på 1500-

tallet, men de ble derimot selv plassert i sentrum av den historiske utviklingen.  

På Phønixplassen var det kongen og byens fremtid som stod i sentrum ved 

grunnstensnedleggelsen. Kong Haakon utførte den symbolske handlingen. Slik ble kongen og 

nasjonen knyttet til byens fremtid gjennom et storslått, monumentalt byggverk til glede og nytte 

for alle byborgerne. De alminnelige borgerne hadde trolig møtt opp i enda større antall her enn 

i Gamlebyen, for plassen var rett og slett større og logistikken enklere når mange ikke behøvde 

transport over elva. Grunnstensnedleggelsen er likevel utfordrende å sette inn i et 

minneriteperspektiv. Formelt sett kan ikke dette kalles en minnerite, for hva var det egentlig 

man mintes? Det eneste som egentlig minnet om en minnerite, var markeringen av 

grunnlovsjubileet som ble nevnt i ordførerens tale. Innsamlingen til biblioteket ble satt i gang 

som et ledd i grunnlovsmarkeringen i 1914. Derfor kan det hevdes at biblioteket var et minne 

over nettopp grunnlovsjubileet. Imidlertid var grunnstensnedleggelsen i seg selv et av 

hovedinnslagene ved 350-årsjubileet, og det er rimelig å anta at de fleste heller oppfattet 

biblioteket som et minnested over byens eget jubileum enn grunnlovsjubileet.  

Kan vi likevel vurdere grunnstensnedleggelsen som en minnerite? Vi kan i hvert fall hevde at 

seremonien ble utført i en rituell form med kongen som seremonimester, selv om den ikke var 

en del av en repetitiv tradisjon i seg selv. Nettopp kongens deltagelse økte det rituelle preget, 

for en konge utfører liknende handlinger over hele landet. Slik inngikk både denne markeringen 

og resten av Fredrikstads jubileum i en serie av rituelle handlinger med hele landet som 

nedslagsfelt og med kongen som hovedpersonen. Derfor er det rimelig å anta at deltagerne følte 

seg som en del av en høytidsstund for byen med et sterkt rituelt preg, men i seg selv var 

grunnstensnedleggelsen ingen minnerite. Den var imidlertid en del av den større minneriten for 

byen, om vi ser på hele jubileumsdagen som en sammenhengende minnerite.  

Déjeuneren i Phønix var et mer eksklusivt arrangement enn statueavsløringen og 

grunnstensnedleggelsen, og som minnerite var denne sammenkomsten ekskluderende i sin form 

med et begrenset antall deltagere. Elitepreget var påtagelig, og heller ikke alle i byens bedre 
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kretser kan ha fått plass.328 Igjen var minneritepreget lite fremtredende. To hovedbudskap ble 

formidlet av samtlige talere: Det nasjonale samholdet i krigsskyggens trengselstid og 

Fredrikstad som arbeidets by. Kongen nevnte kort krigens historiske rolle i Fredrikstad, men 

det var statsminister Knudsen som forholdt seg mest grundig til historien. Knudsen trakk frem 

den nære historien fra sagbrukstiden og fremover mot jubileumsdagen. 350-årsperspektivet 

kom først og fremst til syne gjennom gratulasjonstelegrammene som ble lest opp av byfogd 

Dahl. Både gjennom budskapet i festtalene og festdeltagerne selv utgjorde Fredrikstads store 

vekstperiode, sagbrukstiden, omdreiningspunktet for minneriten. Flere av de tilstedeværende 

var andregenerasjons plankeadel. Ved å legge hovedvekten på den nærmeste historien, ble 

deltagerne inkludert i en hyllest av sine nære forfedre, trelastgründerne som bygde opp 

trelasteventyret på 1850- og 60-tallet. På samme måte som ved statueavsløringen i Gamlebyen, 

ble kontinuiteten mellom historien og deltagerne selv etablert. De var selv nært knyttet til byens 

vekst og fremgang. Igjen er det påfallende at kontinuiteten til slektene som hadde dominert 

byen fra grunnleggelsen til 1860 i liten grad ble fremhevet.  

Hvorfor overskygget den korte linjen i byhistorien fra 1860 den lange linjen fra 1567? I 

gjennomgangen og drøftingen av historiebruken ovenfor hevdet jeg at nedtoningen av den 

tidlige historien i Fredrikstad skyldtes at byen gjorde lite ut av sin eksistens før godt utpå 1800-

tallet. Et annet forhold som kan forklare denne nedtoningen, er jubileumsdeltagerne. 

Fredrikstads voldsomme vekst etter sagbruksprivilegienes avskaffelse hadde med nødvendighet 

ført til at en stor andel av byens innbyggere var innflyttere eller barn av innflyttere. Mange 

hadde ikke hatt tilhold i byen i mer enn én til to generasjoner. Både ordfører Blakstad og byfogd 

Dahl var innflyttere, og dette gjaldt også betydelige deler av plankeadelen, hvor flere av de 

viktigste familiene hadde røtter i Drammen.329 Nedgangen i råvaretilgangen i 

Drammensvassdraget, det vil si tømmer med gode nok dimensjoner, drev mange trelasthandlere 

over Oslofjorden til Fredrikstad da nye muligheter åpnet seg ved Glommas munning.330 Derfor 

hadde mange liten tilhørighet til den eldre byhistorien, og mange referanser til byens første 250-

300 år ville trolig skapt lite entusiasme. At man selv og ens nære forfedre utgjorde høydepunktet 

i en 350-år lang historie, må ha vært et lettere budskap å selge inn.  

                                                 
328 Noen av byens kvinner skal visstnok ha holdt seg hjemme fra jubileumsfeiringen i Phønix fordi de ikke var i 

stand til å skaffe seg et tilstrekkelig prangende hodeplagg. Apenes 1975:35-36  
329 Dette gjaldt både Julius N. Jacobsen, Wilhelm Gutzeit, Peter Gellertsen og familiene Kiær og Solberg. 

Sejersted 1980:163 ff.  
330 Sejersted 1980:164 
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I dette perspektivet kan også Phønix ha virket forsterkende på det historiske budskapet i 

minneriten. Det symboltunge i å legge den elitepregede delen av feiringen til plankebaronenes 

egen herreklubb fra trelasttidens glansdager er tydelig. Phønix lå attpåtil plassert rett ved 

plankeadelens eget boligområde og kun et stenkast fra den nye bibliotektomten. Storhetstiden 

og fremtiden ble her forent gjennom en minnefest hvor grunnleggerne av trelasteventyret både 

direkte og indirekte utgjorde historiens sentrum. Betydningen av kongens tilstedeværelse og 

statsministerens eget fokus på den nyere delen av historien må heller ikke undervurderes. Som 

minnerite må déjeuneren ha hatt forutsetninger for å fungere godt for de tilstedeværende. Hva 

de mer alminnelige borgerne tenkte om disse eksklusive festlighetene er uklart. Om vi endrer 

på forutsetningene, ville utvilsomt symboleffekten av omgivelsene blitt betydelig endret om 

kongen og byens øvre borgerskap i stedet hadde inntatt Arbeiderforeningen.  

Folkefesten som faktisk ble avholdt i Arbeiderforeningen, kjenner vi ikke i detalj. De to 

nyskrevne kantatene som ble uroppført ved statueavdukingen, samt nasjonalsangen og Faust 

ble fremført, og konsertavdelingen var svært vellykket, ifølge Smaalenenes Social-

Demokrat.331 Bortsett fra nasjonalsangen ser det ikke ut til å ha vært et utpreget nasjonalt preg 

ved Fredrikstads folkefest slik tilfellet hadde vært i Sarpsborg året før. Et annet trekk som skilte 

Fredrikstads feiring fra Sarpsborgs, var oppsplittingen av festlighetene på kvelden. Mens 

sarpsborgerne hadde én stor folkefest hvor både kreti og pleti til slutt ble samlet, var 

Fredrikstads feiring spredt over et utall lokaler over hele byen, både på øst- og vestsiden av 

elva. Riktignok spilte brigademusikken for en «vældig folkemengde»332 tidlig på kvelden, men 

feiringen fremstod ikke som samlet etter grunnstensnedleggelsen. Kanskje var det lettere å 

opprettholde de sosiale skillene i det borgerlig styrte Fredrikstad enn i det sosialistiske 

Sarpsborg? Byens ledende arbeiderpolitikere i nabobyen mot nord kunne ikke godt feire byen 

sin atskilt fra de øvrige arbeiderne. Til slutt endte imidlertid Fredrikstads jubileum med 

oppskytning av fyrverkeri, noe som potensielt kunne samlet byens folk. Typisk nok ble det 

sendt opp fyrverkeri både fra Arbeiderforeningen og Phønixplassen.333  

Fredrikstads første jubileum fungerte som minnerite først og fremst som minneseremonier for 

den nyere byhistorien med tydelige og direkte linjer til byens befolkning i jubileets samtid. I 

behandlingen av Sarpsborgs 900-årsjubileum i kapittel 3 delte jeg inn arrangementene i to 

hovedkategorier, de åpne og inkluderende og de lukkede og ekskluderende. I Fredrikstad kan 

                                                 
331 SSD 13.9 1917 
332 SSD 13.9 1917 
333 FD 13.9 1917  
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begge hovedinnslagene ved jubileet, statueavsløringen og grunnstensnedleggelsen, 

kategoriseres som åpne og inkluderende, selv om Smaalenenes Social-Demokrat 

problematiserte rangplasseringen ved førstnevnte arrangement. At arbeiderne ikke kunne eller 

ville ta fri for å delta, gjør ikke disse to arrangementene mindre åpne av natur. Alle som kunne, 

fikk være med. I den andre kategorien kan vi plassere déjeuneren på Phønix og de mange 

forskjelligartede festarrangementene på kvelden. Folkefesten i Arbeiderforeningen må 

riktignok defineres som åpen for alle, men reelt sett holdt nok det øvre borgerskapet seg langt 

vekk herfra. Festlighetene i Phønix og andre foreningslokaler, som handelsforeningen, må en 

forutsette at var åpne kun for en begrenset krets av medlemmer. Den felles tradisjonsskapningen 

og minneriten for byen som helhet dreide seg om statuen av bygrunnleggeren og biblioteket, 

altså størrelser som ingen skulle ha mer eierskap til enn andre.  
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5 Sarpsborg 100 år i 1939  

I 1939 feiret Sarpsborg igjen byjubileum med en stor markering på jubileumsdagen 9. august 

og flere andre jubileumsarrangementer i løpet av jubileumsåret. Denne gangen var det den korte 

linjen i byens historie tilbake til gjenopprettelsen i 1839 som skulle feires. Femtiårsjubileet i 

1889 var for lengst gått i glemmeboken, så vi kan anta at dette ble sett på som den første 

feiringen av gjenopprettelsen. Etter 900-årsjubileet i 1916 og det store Olavsjubileet i 1930 

benyttet sarpsborgerne nå muligheten til også å feire den moderne industribyen. Industribyens 

100-årsjubileum sammenfalt med hjørnestensbedriften Borregaards femtiårsjubileum, som 

utgjorde et viktig element i byens feiring. Denne gangen var det for øvrig ingen diskusjoner om 

kongens deltagelse ved jubileet, for kong Haakon var nå en selvskreven hedersgjest ved den 

storslåtte feiringen. Både byjubileet og Borregaardsjubileet var planlagt utført i stort format, 

men en ny storkrig truet i Europa og bidro til at omfanget av jubileene ble redusert.  

5.1 Jubileumsforberedelsene  

Forberedelsene til jubileet i 1939 representerer noe helt nytt i denne analysen, for nå trer 

jubileumskomiteen ut av kildemangelens mørke. Ved de tre foregående jubileene har 

jubileumskomiteene vært lite synlige, men i 1939 har både jubileets hovedkomité og 

underkomiteene etterlatt seg mange spor. Derfor får vi vite mer om motivene som lå bak 

programpostene i jubileumsprogrammet, og historiebruken under forberedelsene til jubileet 

kommer også til syne.  

Formannskapet i Sarpsborg oppnevnte 15. november 1937 en jubileumskomité til å planlegge 

og gjennomføre feiringen av 100-årsjubileet for gjenopprettelsen av Sarpsborg som kjøpstad. 

Noe forarbeid var da allerede gjort av foreningen Kultur og minne334 under ledelse av byfogd 

Bjarne Didriksen, uten at det er presisert nærmere hva disse forberedelsene bestod i. 

Jubileumskomitéen bestod av advokat Knut Bjørge, lærer Åmund Fidjeland, revisjonssjef S. 

Aarsund, byfogd Bjarne Didriksen, tannlege Ingebret Aas, kjøpmann Klaus Holtgaard, 

skreddermester Einar Lund, arbeider Johan Karlsen Klevfoss, avdelingssjef Thorleif Stenseth, 

stadsingeniør Fredrik Wisløff, rektor Jens Jenssen og redaksjonssekretær Bjarne Nygaard. 

Borgermester Ludvig Enge anmodet det først oppnevnte komitémedlemmet, Knut Bjørge, om 
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snarest å sammenkalle komiteen til et konstituerende møte.335 Bjørge ble senere valgt til 

jubileumskomiteens formann i et komitémøte 6. desember 1938.  

Komiteen var preget av utdannede menn med høy sosial status og sentrale posisjoner i 

Sarpsborg-samfunnet, men ingen kvinner fikk være med denne gangen. Selv den med 

tilsynelatende lavest status og utdanning, papirarbeider Johan Karlsen Klevfoss, var ikke noen 

hvemsomhelst. Karlsen Klevfoss var på denne tiden både medlem av formannskapet i 

Sarpsborg336 og Østfolds medlem i LOs representantskap337. Komitéformann Bjørge og 

komitémedlem Fidjeland var også medlemmer av formannskapet. Byfogd Didriksen ble våren 

1939 valgt til jubileumskomiteens lønnede sekretær338, og Didriksen ble sammen med 

komitéformann Bjørge tilgodesett med størst utøvende myndighet i jubileumskomiteen. Det var 

for øvrig Bjørge og Didriksen som kjempet om formannsvervet i komiteen.339  

Allerede i januar 1938 nedsatte jubileumskomiteen 6 underkomiteer340, noe som tydelig viser 

omfanget av dette jubileet kontra de tre tidligere jubileene i undersøkelsen. Man utstyrte seg 

med et arbeidsutvalg, reklamekomité, finanskomité, komité for den kulturhistoriske 

utstillingen, festkomité og arrangementskomité.341 I tillegg til disse komiteene hadde en egen 

monumentkomité for Borregaardsmonumentet allerede vært i virksomhet siden 1933.342 Denne 

komiteen arbeidet uavhengig av jubileumskomiteen, men to av jubileumskomiteens 

medlemmer var også med i monumentkomiteen. Derfor var ikke de to hovedkomiteene ukjente 

med hverandres virksomhet, for Didriksen og Wisløff var driftige og sentrale personer ved dette 

jubileet.  

Bjarne Didriksen virker å ha vært den mest aktive drivkraften i jubileumskomitéen og den med 

flest viktige roller knyttet til jubileumsfeiringen i 1939. I tillegg til de forskjellige 

jubileumsvervene var han formann i foreningen Kultur og minne fra stiftelsen i 1931, som 

arrangerte både minnemarkeringer og kunstutstillinger343. Derfor var det ikke unaturlig at 

                                                 
335 Brev fra Sarpsborgs borgermester til advokat Knut Bjørge, datert 20. november 1937, kopi i JUB 
336 Coldevin 1950: 497  
337 Beretning for Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon 1937:3  
338 JUB 2.3 1939 
339 Didriksen tapte formannsvoteringen og var ifølge møteprotokollen for jubileumskomiteen ikke til stede i de 

tre påfølgende komitémøtene. Fra formannsvalget i desember 1937 til et møte 5. juli 1938, deltok ikke Didriksen 

i jubileumskomiteens møter. Det har ikke vært mulig å bringe frem i lyset om dette var en reell boikott fra 

Didriksens side, eller om det var andre årsaker til hans fravær.  
340 JUB 28.1 1938 
341 JUB 28.1 1938  
342 Buckholm 2001:96 
343 Asbøll 2012:6 
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Didriksen var med i monumentkomitéen som arbeidet med finansieringen og oppføringen av 

Borregaardsmonumentet.344 Dessuten var Didriksen med i historiekomiteen som arbeidet med 

å gi ut en ny byhistorie.345 Som stadsingeniør hadde Fredrik Wisløff ved oppnevnelsen av 

jubileumskomiteen vært involvert i det meste av offentlig byggevirksomhet i Sarpsborg i 

nærmere 25 år.346 Både Wisløff og Didriksen hadde dessuten vært aktive i opparbeidelsen av 

Ruinparken før byjubileet i 1916. Wisløffs fremste historiske engasjement var det kontinuerlige 

arbeidet for Borgarsyssel Museum helt fra oppstarten i 1921. Både Borgarsyssel Museum og 

Kultur og Minne krever nærmere omtale som aktører i jubileumsforberedelsene.  

Kultur og minne var en svært aktiv forening i Sarpsborg på 30-tallet. Foreningen var ikke bare 

opptatt av de nevnte minnemarkeringene og kunstutstillingene, men den tok også initiativet til 

et nytt byhistorieverk. Det første initiativet til verket kom på et styremøte i Kultur og Minne 

13. januar 1933.347 Tanken var at byhistorien skulle være klar til jubileet i 1939. Kultur og 

Minnes styre hadde initiativet i saken og fikk ansvaret for byhistorieverket av formannskapet, 

men foreningen var hele tiden i dialog med formannskapet om fremdriften. I mai 1936 ble en 

egen historiekomité nedsatt med Bjarne Didriksen som formann. Jens Jenssen, Ingebret Aas og 

Arnold Haukeland utgjorde de øvrige medlemmene. Det tre førstnevnte medlemmene finner vi 

igjen i jubileumskomiteen, mens Haukeland var med å starte Kultur og Minne i 1931.348 AS 

Borregaard hadde også en representant i komiteen en kort periode, for det var planer om å 

inkludere bedriftens historie i byhistorieverket, enten med et eget bind eller med en egen del av 

et bind. Borregaard valgte i stedet å gi ut et jubileumsskrift til 50-årsjubileet sitt i 1939 på 

egenhånd. Dette var bare ett av mange blindspor i arbeidet med byhistorien.  

Nettopp mangelen på fremdrift ble en utfordring for historiekomiteen. Selv om lektor Axel 

Coldevin allerede høsten 1933 var inne i bildet som én av flere mulige forfattere, kom ikke det 

første bindet av byhistorien ut før i 1950.349 Flere kjente historikere ble spurt om å påta seg 

arbeidet, men samtlige takket av forskjellige grunner nei. Et samarbeid med riksantikvaren om 

deler av utgivelsen lyktes heller ikke. Til slutt endte det med at formannskapet grep inn i april 

1938 og forsterket historiekomiteen med formannskapsmedlemmene redaktør Nils Hønsvald 

                                                 
344 BGM  
345 HKF 16.11 1936  
346 Wisløff var stadsingeniør fra 1913 til 1946. Coldevin 1950:597  
347 Kilden til dette avsnittet er HKF   
348 Kultur og Minne 1981:3  
349 Coldevin skrev om byens nyere historie fra gjenopprettelsen til 1939. Bindet om byens eldre historie kom 

ikke ut før i 1976, men man hadde arbeidet med det siden 1952. Johansen m. fl. 1976:5  
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og lærer Åmund Fidjeland.350 Sistnevnte var også med i jubileumskomiteen, så graden av 

flerbruk av komitémedlemmer var stor. Formannskapet hadde konkludert med at tiden var for 

knapp til å få utarbeidet en fullverdig 100-årshistorie med tilfredsstillende resultat og anmodet 

historiekomiteen om å utarbeide et festskrift til jubileet.351 Seks års arbeid med å få to bind av 

byhistorieverket ferdig til jubileet endte foreløpig med et festskrift på drøyt 50 sider.  

Festskriftet ble til i et samarbeid mellom Didriksen og Haukeland, med sistnevnte som redaktør. 

100-årsperspektivet på historien ble presentert i jubileumsfestskriftet, som fikk tittelen 

Sarpsborg 1839 – 1016 – 1939 Byen idag. I forslaget til innhold i festskriftet hadde 

historiekomiteens utpekte representanter foreslått 21 småartikler om forholdene i 1939, forfattet 

av byens egne eksperter innenfor hvert av områdene titlene tok for seg.352 Til en viss grad ble 

dette idealet etterlevd, men mange av disse små artiklene ble skrevet av festskriftredaktør 

Haukeland.353 Det ferdige heftet presenterte kort det første byanlegget fra 1016 og nyanlegget 

fra 1839, før Sarpsborg anno 1939 utgjorde hovedinnholdet.354 Regulering og tekniske anlegg, 

sosiale forhold, Sarpsborg havn, og styre og administrasjon var blant heftets i hovedsak 

informative innhold.355 Festskriftet var ifølge seg selv til salgs for en halv kinobillett356, og 

høsten 1939 ble det også sendt til alle utflyttere man kjente adressene til.357  

Jubileumsfeiringen skulle likevel ikke bli historieløs selv om historiekomiteen endte med en 

svært redusert utgivelse. Allerede på jubileumskomiteens første møte fremstod en 

kulturhistorisk utstilling på Borgarsyssel Museum som en sentral del av jubileumsfeiringen, så 

man må åpenbart ha hatt gode erfaringer med utstillingen ved Olavsjubileet i 1930. 

Jubileumskomiteen valgte komitémedlemmene Aas, Wisløff og Aarsund til å utarbeide en plan 

for utstillingen.358 En detaljert plan forelå allerede 3. desember 1937, men det var først i mai 

1938 at planen ble vedtatt av politikerne i både formannskapet og bystyret.359  

I det vedtatte planforslaget fremkom det først kort at den kulturhistoriske utstillingen først og 

fremst bør «gi et billede av byens utvikling gjennem de 100 år siden Sarpsborg på ny blev 

                                                 
350 Brev fra borgermester Ludvig Enge til historiekomiteen i HKA 
351 Ibid.   
352 Brev fra historiekomiteen til borgermester og formannskap 22.12 1938 i JUB  
353 I festskriftet skrev Haukeland 8 av de totalt 21 småartiklene.  
354 Haukeland (red.) 1939 
355 Ibid.  
356 Kreativt innlegg signert festskriftet i SA 12.5 1939  
357 Følgebrev i Jubileumskomiteens arkiv 1939, i SK. Årsaken til utsendelsen var avlysningen av arrangementet 

for utflytterne under «Sarpsborguken».  
358 JUB 25.11 1937  
359 Bystyresak nr. 54 1938, vedlagt brev fra borgermesteren av 25. mai 1938 til jubileumskomiteen, i SK 
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kjøpstad»360. Deretter fulgte en lengre redegjørelse for Sarpsborgs sentrale posisjon som det 

kulturelle og materielle midtpunktet i Østfold fra gammel tid. Linjene til samtiden og det 

forestående jubileet ble trukket ved å argumentere for at Sarpsborg også i samtiden «har alle 

naturlige betingelser for å være et slikt midtpunkt i Østfold»361. Her går fremstillingen over i 

det normative med et fremtidsrettet og ikke minst politisk preg, og det ble videre hevdet at «det 

gjelder da å arbeide målbevisst for å hevde den gamle tradisjon Sarpsborg her har å bygge 

på»362. Den kulturhistoriske utstillingen på Borgarsyssel museum i 1939 skulle rett og slett 

brukes som et ledd i prosessen med igjen å gjøre Sarpsborg til Østfolds midtpunkt, i vesentlig 

grad basert på en historisk tradisjon fra middelalderen. Derfor var det også viktig at utstillingen 

ble permanent.  

Videre er det verdt å merke seg stiltonen i innledningen av planforslaget. Formuleringer som 

«vi» og «vår by»363 ble benyttet. Dette er et velkjent retorisk grep for å skape fellesskapsfølelse. 

Signalet som ble sendt ut var at dette var en felles sak både jubileumskomiteen og byens 

politikere stod sammen om. Om utstillingen ble gjort permanent, ville det ikke bare styrke byens 

krav på en sentral posisjon i Østfold i samtiden, men også styrket museets stilling i seg selv, 

uavhengig av om politikerne lyktes med å bruke historien som fylkespolitisk virkemiddel.  

Så lenge dette var tanker på papiret til ivrige forkjempere for Borgarsyssel Museum, som Aas 

og Wisløff, var de i og for seg interessante som uttrykk for museets ambisjoner. Når disse ideene 

senere ble klubbet gjennom i både formannskap og bystyre, ble de intet mindre enn en 

historiebasert begrunnelse for samtidige, fylkespolitiske ambisjoner for byen Sarpsborg. Disse 

ambisjonene ble fulgt opp videre under fylkestingets opphold i Sarpsborg i jubileumsåret. 

Fylkestingets representanter fikk gratis adgang til utstillingen og besøkte utstillingen flittig i de 

dagene de var i Sarpsborg. Holdningen til avisen Glommen var at det var naturlig at særlig 

ordførerne fra landsbygda gikk på utstillingsbesøk, siden museumsgründer Aas hadde hentet 

museets klenodier fra bygdene. Dessuten mente Glommen at ordførerne sikkert ville «lage god 

reklame for museet når de kommer hjem til bygdene sine igjen».364 Fylkestingets 

tilstedeværelse hadde vært sterkt ønsket i Sarpsborg, og målsettingen om å få fylkestinget til å 
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361 Bystyresak nr. 54 1938 i SK 
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holde sine møter i Sarpsborg i jubileumsåret ble også løftet frem på det første møtet i 

jubileumskomiteen.365  

Det bemerkelsesverdige ved planen for den kulturhistoriske utstillingen var hvordan den ga 

uttrykk for de sterke særinteressene i favør av Borgarsyssel Museum. Særlig Aas og Wisløff 

var sterkt knyttet til Borgarsyssel Museum. Wisløff er alt presentert, men Aas var en filantropisk 

anlagt tannlege og museumsgründer som brukte mye av sin private formue på opparbeidelsen 

av Borgarsyssel Museums samlinger.366 Han var både formann i museumsstyret og konservator, 

og samarbeidet mellom ham og nestleder Wisløff beskrives som godt.367 At Ingebret Aas brukte 

sin posisjon i jubileumskomiteen til beste for museet, er det liten tvil om. Allerede i 

jubileumskomiteens første møte, 25. november 1937 var Aas en av dem som ivret for utstrakt 

bruk av museet. Under de første drøftingene av programmet for hele jubileet insisterte Aas på 

at det var viktig at den kulturhistoriske utstillingen ikke ble spredt på flere steder, men samlet 

på Borgarsyssel Museum.368 Her argumenterte museets primus motor for sitt hjertebarn, 

samtidig som han isolert sett også kan ha hatt et godt poeng. Legger vi til at den alltid sentrale 

Didriksen allerede som ung og ivrig advokat i Sarpsborg hadde arbeidet for utgravninger av 

Ruinparken og senere ble den første formannen i Fortidsminneforeningens Sarpsborg-avdeling, 

begynner nettet å snøre seg sammen. Det var Fortidsminneforeningens lokallag som senere ble 

til museumsforeningen for Borgarsyssel Museum i 1921369. Dermed var flere 

komitemedlemmer i utgangspunktet svært positive til museet.  

Debatten rundt utstillingen synes ikke å ha vært stor. Det politiske Sarpsborg gikk god for 

planene, og mange av byens sentrale borgere og politikere både i posisjon og opposisjon, samt 

sentrale embetsmenn var inkludert i jubileumsarbeidet og utformingen av 

jubileumsprogrammet. Hvem var da igjen til å protestere og ha innvendinger, kan man kanskje 

spørre seg? Noen av byens aviser kan ha hatt meninger om planene, men jeg har ikke funnet 

noen kritiske røster i Sarpsborg.  

Til tross for den store vekten på de lange historiske linjene i komiteens begrunnelse for den 

kulturhistoriske utstillingen, var selve planen for utstillingen moderne anlagt. Et viktig 

nybrottsarbeid for museet var reisningen av en ny utstillingshall som blant annet skulle huse 

                                                 
365 Forslaget ble fremmet av byfogd Didriksen. JUB 25.11 1937 
366 Stenersen 1946:6  
367 Coldevin 1950:590  
368 JUB 25.11 1937  
369 Coldevin 1950:438 ff.    
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utstillingen av 100-årshistorien.370 Ambisjonen om å fremheve hundreåret fra gjenopprettelsen 

i 1839 til 1939 synes godt ivaretatt, selv om historien fra den første grunnleggelsen i 1016 også 

ble skildret. Utstillingen omfattet for eksempel et kart over Sarpsborg i gjenopprettelsesåret 

1839, en kopi av regjeringsdokumentene med kjøpstadsrettighetene, samt beskrivelser av mer 

nøkterne deler av byens liv som brannvesen, havnevesen, skolevesen, post, telegraf og 

friluftsliv.371 Også en dramatisk hendelse som Sarpsborg kirkes brann ble inkludert.372 I 

forslaget om en kulturhistorisk utstilling hadde gjenoppbyggingen av flere bygninger på 

museets grunn vært inkludert, herunder Kirkeby-bygningen, Bærby-bygningen og et 

sagbruk.373 Bystyret bevilget 34.000 kroner til disse byggearbeidene, som også skulle dekke 

utstillingshallen, men av de historiske bygningene ble kun Kirkebybygningen reist til 

jubileet.374 Selv med mye økonomisk velvilje fra politikerne, fikk man ikke råd til alt man ville 

gjøre.  

I museets nabolag pågikk på samme tid innspurten i arbeidet med Borregaardsmonumentet, 

hvor avsløringen skulle være ett av jubileets hovedarrangementer. Prosessen hadde heller ikke 

her vært en sammenhengende dans på roser, for i januar 1936 vurderte komiteen å gi opp 

grunnet de høye omkostningene.375 Finansieringen av monumentet kom til slutt på plass 

gjennom komiteens spleiselag med kommunen og Borregaard. Monumentkomiteen hadde selv 

samlet inn 14.000 kroner fra forskjellige bidragsytere, mens kommunen og Borregaard bidro 

med 10.000 kroner hver.376 Det innsamlede beløpet dekket både den avholdte 

billedhuggerkonkurransen377 og utgiftene til selve monumentet. Byens hyllest til Borregaard 

ble derfor en realitet takket være Borregaard.  

Det siste hovedarrangementet ved jubileet var «Sarpsborg-uken» høsten 1939. Arrangementet 

skulle gå av stabelen i slutten av september, men det første planleggingsmøtet ble ikke avholdt 

før 21 august.378 Umiddelbart virker det pussig at et stort og omfattende arrangement ble 

planlagt så sent, men en liknende uke hadde blitt avholdt året før. Derfor kjente man logistikken 

for et slikt arrangement. Til møtet hadde en rekke personer fra forskjellige virksomheter blitt 

invitert sammen med jubileumskomiteen. En egen komité for Sarpsborg-uken ble valgt. Fra 

                                                 
370 Wisløff 1946:18  
371 Glommen 24.5 1939 
372 SA 19.5 1939  
373 Wisløff 1946:18  
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375 Brev fra monumentkomiteen til billedhugger Ørnulf Bast 27.1 1936, i BGM 
376 Brev fra monumentkomiteen til Borregaards generaldirektør Arne Meidell 26.10 1936, i BGM 
377 Sarpen 28.3 1935  
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jubileumskomiteen kjenner vi allerede til Bjørge, Didriksen og Fidjeland, men i tillegg til disse 

tre ble fylkesagronom Karsten Bårdseth, rådmann Ludvig Enge, sekretær Odd Flakstad og 

ordfører Sigurd Sørensen valgt inn.379 «Sarpsborg-uken» skulle inneholde en rekke 

arrangementer, som «Handelens, håndverkets og industriens dag», «Ungdommens og idrettens 

dag», «Utflytterdagen», «Kvinnenes dag», «Historiens og kulturens dag» og «Landbrukets 

dag».380 Imidlertid skulle heller ikke dette Sarpsborg-jubileet forløpe problemfritt. Et 

krigslystent Tyskland satte 1. september i gang en krig ingen ennå kunne se rekkevidden av, 

men mange husket utfordringene man støtte på under den forrige krigen. I et møte 6. september 

besluttet arrangementskomiteen og jubileumskomiteen i fellesskap å gjennomføre en 

innskrenket «Sarpsborg-uke» fra 28. september til 1. oktober.381 Sarpsborgerne fikk likevel 

oppleve et innholdsrikt jubileumsår, selv om krigstrusselen etter hvert dempet feststemningen.  

5.2 Jubileumsåret  

Allerede 1. januar startet jubileumsfeiringen i 1939 med festgudstjeneste i kirken og påfølgende 

festmøte i Folkets Hus. Jubileumskomiteen presenterte i desember 1938 en oversikt over de 

viktigste hendelsene i jubileumsåret. Hensikten med feiringen ble ikke kun beskrevet som en 

minnemarkering, men også som en fremvisning av byens fremgang.382 Dette er første gang en 

jubileumskomité i denne undersøkelsen har trådt frem og sagt noe konkret om hvorfor jubileet 

skulle feires. Komiteen skrev at festlighetene også ble avholdt «for å vise en del av det byen 

har nådd frem til i løpet av disse 100 år, som kanskje har vært den mest begivenhetsrike periode 

stedet har gjennomlevet siden Olav Digre for over 900 år siden grunnla gamle Borg.»383 I 

jubileumsåret skulle sarpsborgerne få delta i et omfattende byjubileum med flere 

hovedarrangementer. Etter nyttårsfestlighetene måtte de fleste vente til sommeren med å få 

stillet den verste jubileumshungeren, for de fleste arrangementene var lagt til sommeren og 

første del av høsten. Ett vårarrangement kunne man riktignok få med seg i form av innvielsen 

av menighetshuset i Sannesund i mars. Fra 25. mai steg derimot jubileumstemperaturen 

betraktelig med åpningen av den kulturhistoriske utstillingen, før Borregaardsmonumentet 

skulle avsløres 18. juni. Før ferien satset jubileumskomiteen også på en stemningsfull St. Hans-

fest ved Sarpsfossen. Olsokfesten 29. juli for byens første grunnlegger var et selvskrevent 
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innslag i Olav den helliges egen by, Sarpsborg, før 100-årsdagen for byens gjenopprettelse 

skulle feires med festlunsj og folkefest 9. august. Deretter fulgte 50-årsdagen for stiftelsen av 

The Kellner Partington Paper Pulp Co. Ltd. 13. september. Jubileet skulle til slutt avrundes med 

«Sarpsborg-uken» ved Mikkelsmesse 24.-30. september.384 

 

I denne oversikten over jubileumsprogrammet, ser vi tydelig hvordan jubileumssjangeren hadde 

utviklet seg på drøyt 20 år. Særlig jubileumssommeren 1939 minner sterkt om mer moderne 

massearrangementer, såkalte «spectacles».385 Jubileumskomiteen hadde også arbeidet for at 

diverse organisasjoner skulle legge sine stevner og fester til byen i jubileumsåret.386 Det som 

videre forsterket inntrykket av Sarpsborgs 100-årsfeiring, var bruken av museet gjennom hele 

sommeren. Den kulturhistoriske utstillingen var ett påskudd for å besøke museet, mens museets 

frilufsrestaurant var et annet. Restaurantdriften bidro til aktivitet på museumsområdet gjennom 

hele jubileumssommeren, for restauratør Sveen skapte åpenbart attraktive arrangementer for 

sarpsborgerne.387 Det historiske ble slik koblet til moderne fest og underholdning. En egen 

fornøyelsesavdeling ble også knyttet til jubileet, men denne ble etter protester fra Borregaard 

ikke lagt til museumsområdet.388 Å omtale hele året som sterkt preget av jubileet, er nok 

ønsketenkning fra vel ivrige jubileumsarrangører, men sommeren 1939 var tydelig preget av 

den kulturhistoriske utstillingen og de andre jubileumsarrangementene.  

5.3 Historiekulturens utvikling i Sarpsborg 

900-årsjubileet i 1916 fungerte som vi så i kapittel 3 som en viktig motivasjon for å utvikle 

historiekulturen i Sarpsborg. Etter en slik satsingsperiode, kunne man på Clios vegne kanskje 

frykte at de påfølgende årene skulle bli et antiklimaks, men ble historien og arkeologien 

nedprioritert i årene etter 1916? Nei, jubileet var snarere startskuddet på en periode med 

kontinuerlig utvikling av historiekulturen i Sarpsborg.  

Den nystartede avdelingen av Fortidsminneforeningen arbeidet for å opprette et museum i 

Sarpsborg, og i 1921 ble foreningen omdannet til museumsforening for Borgarsyssel 

Museum.389 Med utgangspunkt i området rundt Ruinparken ble museet gradvis videreutviklet 
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utover 1920- og 30-tallet. Av middelalderbyen Sarpsborg var det lite igjen å grave frem fra 

glemselen, men museet tok ansvar for å kartlegge Olavsvollen, Olav den helliges voll fra 1000-

tallet.390 Av mer konkret museumsutvikling ble kulturhistorisk viktige bygninger fra et ganske 

stort omland flyttet og gjenoppbygd på museets område. En betydelig innsamling av 

gjenstander pågikk også i regi av den filantropisk anlagte tannlegen Ingebret Aas, som var både 

konservator og formann i museumsstyret.391 Museumsøkonomien var vanskelig i starten, men 

Olavsjubileet i 1930 ble redningen for museet. En storslått Østfoldutstilling ble planlagt til 

jubileet, og Borgarsyssel Museum fikk huse den kulturhistoriske avdelingen.392 Ikke bare ble 

Sarpsborg for alvor satt på østfoldkartet, men synergieffekten ble svært gunstig for byens ferske 

museum. Byhistoriker Coldevin understreket også jubileumsfestlighetenes betydning for 

museumsutviklingen393, for slike store begivenheter var behjelpelige med å åpne både de 

offentlige og de private pengesekkene.  

Olavsjubileet i seg selv var også viktig for historiebevisstheten til sarpsborgerne. Ifølge 

Coldevin hadde historikerne i økende grad blitt klar over Olav den helliges betydning for 

rikssamlingen, og Sarpsborg utgjorde sammen med Trondheim sentrum for minnefestene i 

1930.394 Byens historiske betydning i middelalderen ble på denne måten understreket enda 

sterkere enn før, samtidig som tilstrømningen til den storslåtte Østfoldutstillingen også må ha 

styrket sarpsborgernes selvtillit overfor den andre byene i fylket. Hele 23.000 mennesker var 

til stede på åpningsdagen395, og den kulturhistoriske utstillingen ble også godt besøkt. Både 

utviklingen av den kulturhistoriske utstillingen, Østfoldutstillingen og øvrige arrangementer i 

1930 gjorde dessuten at sarpsborgerne fikk verdifulle erfaringer de kunne spille videre på ved 

jubileet i 1939.  

Nettopp jubileumsfeiringer og kulturelle markeringer var i vinden i Sarpsborg på 30-tallet. 

Sentralt i mye av det som skjedde stod foreningen Kultur og Minne. Foreningen ble etter et 

initiativ fra lærer Arnold M. Haukeland stiftet i 1931 med byfogd Bjarne Didriksen som leder, 

og foreningen hadde som formål å bidra til verdige feiringer av kulturelle minner.396 Foreningen 

ble senere i praksis en mer rendyrket kunstforening, men frem mot byjubileet i 1939 var 
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foreningen også engasjert i historisk orienterte arrangementer. Foreningen fikk i oppdrag å 

legge de første planene for byjubileet, og den gjorde forarbeidet til en ny byhistorie som skulle 

være klar til jubileumsåret.397 Kultur og Minne er først og fremst interessant som bidragsyter 

ved jubileet og i utviklingen av historiekulturen i Sarpsborg, men både etableringen av 

foreningen og selve virksomheten indikerer at kulturlivet i Sarpsborg var i ferd med å bli mer 

innholdsrikt.  

Historieskrivningen om byen trodde man også skulle bli mer innholdsrik, for det storslagne 

byhistorieverket skulle som nevnt vært klart til jubileet i 1939. Selv om verket ikke ble 

ferdigstilt før lenge etter jubileet, sier arbeidet med verket oss likevel noe om 

historieskrivningens forbedrede stilling i Sarpsborg. Resultatet av seks års forberedelser med et 

omfattende komitéarbeid endte med et lite storslagent hefte. Likevel representerte dette heftet 

noe nytt, for byens historie og utvikling var nå blitt så viktig at alle skulle involveres i den ved 

å holde prisen lav. Selv om de store historieverkene uteble, levde sarpsborgerne likevel ikke i 

en historieløs tilværelse i skriftlig forstand, for avisene inneholdt stadig nyhetssaker og artikler 

med historisk innhold. Et visst inntrykk får man ved å lese tidens aviser, men noen komplett 

oversikt over alt historisk innhold i lokalavisene finnes ikke. Imidlertid kan bidragene til 

museumsgründer Ingebret Aas si oss noe. Fra 1917 til 1939 skrev Aas alene over femti artikler 

og innlegg i lokalavisene i Sarpsborg, mens han ble intervjuet eller omtalt i forbindelse med 

over 70 forskjellige saker i den samme perioden.398 Aas var langt ifra den eneste historisk 

orienterte skribenten i de drøyt tyve årene mellom 900-årsjubileet og 100-årsjubileet, og han 

var heller ikke noen ensom svale hva gjaldt historieinteresse.  

Et sentralt spørsmål er hvorfor ikke utviklingen av historiekulturen i Sarpsborg stoppet opp 

etter kraftanstrengelsen ved jubileet i 1916? En vesensforskjell mellom Sarpsborg i 1916 og 

1939 var kontinuiteten blant de historieinteresserte sarpsborgerne som jobbet aktivt med å 

utvikle historiekulturen. Før 1916 var det i praksis få som over tid hadde hatt et nevneverdig 

engasjement for byhistorien i Sarpsborg, men etter jubileet i 1916 fortsatte flere ressurssterke 

personer i riktig alder å engasjere seg. Den veletablerte tannlegen Ingebret Aas var drivkraften 

bak den kontinuerlige museumsutviklingen sammen med stadsingeniør Fredrik Wisløff, som 

hadde stått for mye av arbeidet med opparbeidelsen av Ruinparken. Byfogd Bjarne Didriksen399 
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hadde også vært involvert i arbeidet med Ruinparken, samt stiftelsen av 

Fortidsminneforeningens lokalavdeling i 1916.400 I 1931 ble Didriksen den første formannen i 

Kultur og Minne og engasjerte seg særlig i utgivelsen av den nye byhistorien frem mot 1939. 

Listen over personer som engasjerte seg og bidro kan utvides ytterligere, men hovedpoenget er 

å få frem kontinuiteten fra 1916 til 1939. Kontrasten til 1916 er slående, for ingen av 

hovedpersonene ved 50-årsjubileet i 1889 deltok ved 900-årsjubileet i 1916.401  

5.4 Historiebruk som motivasjon for jubileet  

Jubileet i 1939 representerer noe helt nytt ved historiebruken, for nå ble motivasjonen for 

feiringen tydeligere. Ved begge de tidligere jubileene i Sarpsborg og jubileet i Fredrikstad, 

hadde lite konkret blitt meddelt fra jubileumskomiteen og andre sentrale historiebrukere om 

motivasjonen for feiringen. Den tausheten ble brutt i 1939. Derfor er 100-årsjubileet både mer 

interessant og mer utfordrende å analysere enn de tre tidligere jubileene. Riktignok skiller 

jubileumsforberedelsene seg i de innledende fasene lite ut fra de andre, for ingen konkret 

begrunnelse ble ved starten av planleggingen gitt for å feire byjubileet i 1939. Umiddelbart kan 

derfor de grunnleggende ideene om den eksistensielle historiebruken videreføres også her. 

Samtidig hadde byen gjennomført to feiringer i nyere tid. Mange hadde opplevd både det forrige 

byjubileet og Olavsjubileet og visste hva et jubileum førte med seg av oppmerksomhet rundt 

byen og engasjement fra byens egen befolkning.  

Fellesskap og tradisjoner var blitt etablert som en følge av jubileene, men enkelte reserverte seg 

også mot deler av tradisjonsetableringen. Særlig kunne arven etter Olav den hellige være 

problematisk. Denne arven knyttet Sarpsborg til rikssamlingen, men den hadde også en religiøs 

dimensjon som kunne virke ekskluderende. Den sosialistiske politikeren og redaktøren Petter 

Moe-Johansen omtalte ved Olavsjubileet betegnelsen «Olavs by» som svadafylte ord.402 Heller 

ikke prestehymner ville han høre, men «arbeidets saga i arbeidets egen by».403 Den religiøse 

siden ved feiringen i 1930 var naturligvis fremtredende da den lokale komiteen for 

Olavsjubileet ikke bare planla en kulturhistorisk utstilling, men også vektla den kirkelige 

                                                 
400 Wisløff 1946:10  
401 Byens tidligere stortingsrepresentant og sogneprest Arnesen, som var hovedtaler ved 50-årsjubileet i 1889, 

skrev riktignok et kort innlegg i Sarpens jubileumsnumer. Han beklaget der at han særlig grunnet revmatisme 

ikke kunne etterkomme avisens ønske om å skrive noe til jubileumsnummeret, men det stod også nokså uklart 

for ham hva han skulle skrive om. Sarpen 31.7 1916  
402 Coldevin 1950:582  
403 Coldevin 1950:582  
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minnehøytiden.404 Dessuten kunne både feiringen av en konge og kongemaktens inkludering i 

feiringen fortsatt være trøblete for noen, men dette ble mindre problematisk utover 30-tallet. 

Kongen deltok ved åpningen av Østfoldutstillingen i 1930, og han ble ønsket hjertelig 

velkommen ved byjubileet i 1939.  

I kapittel 3 hevdet jeg at Sarpsborg ble knyttet til det nasjonale fellesskapet gjennom en form 

for ideologisk historiebruk. Ved å styrke innbyggernes fellesskapsfølelse og skape en kollektiv 

identitet som stolte sarpsborgere, kunne byen hevde seg blant andre byer. På 30-tallet ble denne 

tendensen tydeligere, og vi finner flere eksempler på at Sarpsborg ønsket å styrke sin stilling i 

Østfold. Coldevin har også noen tanker om dette i sin beskrivelse av Olavsjubileet. 

Østfoldutstillingen med sine sammenkomster og festligheter var «noe av en naturlig 

selvhevdelse» for byen.405 Videre anfører han at Sarpsborg altfor lenge hadde «vært lillebror 

mellom de andre kjøpstedene i Østfold.»406 Østfoldutstillingen var svært god reklame for 

Sarpsborg, og den dempet neppe troen på at man kunne hevde seg som fylkets midtpunkt. Byen 

var på samme tid både eldst og yngst i Østfold, og det er liten tvil om hvilken del av historien 

byen burde vektlegge for å styrke sitt krav på posisjonen som fylkeshovedstad. Ved å fremheve 

sin historie som Østfolds eneste middelalderby, kunne sarpsborgerne gi historisk legitimitet til 

et samtidig krav om fylkesmakt. Som vi har sett i forslaget til den kulturhistoriske utstillingen, 

var det akkurat denne begrunnelsen som ble brukt av historiemiljøet ved Borgarsyssel Museum 

overfor byens politikere. Gjennom en form for ideologisk historiebruk, så man det som en 

naturlig del av utviklingen at Østfolds eneste middelalderby også utgjorde maktens sentrum i 

det moderne Østfold. Samtidig kan vi også se dette som et klart uttrykk for moralsk 

historiebruk. Byen hadde blitt undertrykket av sine naboer og hadde ikke bare hatt en moralsk 

rett til å bli gjenopprettet, men den hadde også et moralsk krav på å få makten i fylket. Tankene 

hadde vært fremme allerede i 1916 da behovet for ny amtmannsbolig ble drøftet, og den fikk 

ny kraft og ble holdt levende frem mot 100-årsjubileet.   

5.5 Historiebrukerne  

Under forberedelsene til jubileet i 1916 hadde Sarpsborg politisk sett vært i en brytningstid, og 

jeg så nærmere på hvilken betydning de endrede maktforholdene fikk for 
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jubileumsforberedelsene. Arbeiderpartiet overtok makten midt under forberedelsene til jubileet, 

men vi så likevel at jubileumskomiteen fikk en tverrpolitisk sammensetning. Arbeiderpartiet 

var faktisk i mindretall i komiteen. Når forberedelsene til hundreårsjubileet for alvor ble sparket 

i gang mot slutten av 1937, hadde Sarpsborg derimot vært arbeiderpartistyrt i over 20 år. Byens 

arbeiderpartipolitikere var ikke lenger noviser, men var blitt erfarne makthavere. Hvordan 

påvirket dette historiebruken ved jubileet?  

Sammensetningen av jubileumskomiteen kan si oss noe om hvilken regi byens makthavere 

ønsket å ha på jubileet. Endret man praksis fra det forrige jubileet? Nei, jubileumskomiteen var 

også nå bredt politisk sammensatt. Kildene har ikke røpet partitilhørigheten til alle 

komitémedlemmene, men lederen, Knut Bjørge, var høyremann.407 En opposisjonspolitiker 

fikk dermed den mest fremtredende og synlige posisjonen i komiteen gjennom hele 

jubileumsåret, i hvert fall i teorien. I praksis ble byfogd Didriksen vel så aktiv og synlig som 

Bjørge. Jeg har ikke funnet noe om Didriksens partitilhørighet, men embetet hans tilsier at han 

trolig ikke engasjerte seg politisk. De som derimot har latt seg identifisere politisk er Åmund 

Fidjeland som var formannskapsmedlem for Venstre, Einar Lund, varamann til formannskapet 

for Arbeiderpartiet, Johan Karlsen Klevfoss, formannskapsmedlem for Arbeiderpartiet, Torleif 

Stenseth, bystyremedlem for Høyre, og Jens Jenssen, varamedlem til bystyret for Sarpsborg 

Kommunistparti. Redaksjonssekretær Bjarne Nygård jobbet for Sarpsborg Arbeiderblad,408 

noe som var ensbetydende med et politisk ståsted på venstresiden på denne tiden. Dette betyr 

at alle partiene i Sarpsborgs bystyre var representert i komiteen, med unntak for listen til 

avholds- og kristenfolket.409 Komiteen bestod slik hovedsakelig av politikere, embetsmenn og 

andre med viktige offentlige stillinger og folk med en særlig interesse for historie og 

museumsvirksomhet. Flere komitémedlemmer kan plasseres i flere av disse kategoriene, og 

mønsteret går igjen også i underkomiteene, samt den mer selvstendige komiteen for 

Borregaardsmonumentet. Et siste typisk trekk ved de som hadde regien for jubileumsfeiringen 

og jubileets offisielle historiebruk, var utdanningsnivået. Hvor var industriarbeiderne i 

industribyens jubileumskomité? Kun Johan Karlsen Klevfoss ble betegnet som arbeider, og han 

var lite synlig i komitéarbeidet. De øvrige var i hovedsak advokater, lærere, avisfolk og folk 

med administrative stillinger, og det samme mønsteret går igjen i flere av underkomiteene. Da 

                                                 
407 Opplysningene om partitilhørighet og verv er hentet fra møteprotokollen for Sarpsborg bystyre, 1.12 1937 i 

SK. Det nyvalgte bystyret for 1938-40 foretok formannskapsvalget på dette møtet.  
408 Moe 2012:210  
409 Komitémedlem Aarsund var om ikke annet med å stifte en avholdslosje, men det er uvisst om han var politisk 

engasjert. Coldevin 1950:559  
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jubileumsåret omsider stod for døren var det en topptung forsamling som regisserte 

historiebruken ved de offisielle jubileumsarrangementene.  

5.6 Historiebruk  

Historien kom til syne og ble brukt på de forskjelligste måter ved jubileets hoveddager, og fra 

første stund kom historien i bruk. På årets første dag startet jubileet med festgudstjeneste i 

kirken. Verken Sarpsborg Arbeiderblad eller Glommen la avgjørende vekt på gudstjenesten, 

men omtalte den kort som en godt besøkt og stemningsfull høytidelighet.410 Konservative 

Sarpen utbroderte på sin side hovedbudskapet i gudstjenesten. I prost Grimms tale hersket det 

ingen tvil om hvem som skulle takkes «for at gamle Borg blev reist påny for å begynne en ny 

historie».411 Her ble jubileumsfeiringen ettertrykkelig plassert i en religiøs ramme, for Grimm 

postulerte videre at en by som «ikke lever av Guds nådes fylde» var uten en virkelig fremtid.412 

Som sogneprest Arnesen 50 år tidligere, plasserte kirkens mann byens fortid, nåtid og fremtid 

i Guds hender. Dette plasserte samtidig kirken i en sentral rolle som Guds forlengede arm på 

jorden, for byen hadde alt å takke Gud for. Slik ville det også med nødvendighet være i 

fremtiden. Når et slikt budskap skal kategoriseres som historiebruk, er det vanskelig å finne 

klarere eksempler på ideologisk historiebruk.  

Senere samme dag fortsatte jubileumsåpningen med en jubileumsfest i Folkets Hus. Her var 

både de fremførte budskapene mindre formanende og underholdningsverdien desto større enn 

i kirken. Likevel var ikke stemningen helt euforisk, for oppslutningen om arrangementet var 

begrenset. Sarpen beskrev forsamlingen som «meget representativ»413, for det brede 

publikummet uteble. Her må vi kunne forutsette at det var få fremmøtte som ikke tilhørte 

jubileumskomiteen eller hadde andre ledende posisjoner i byen. Arrangementet ble ledet av 

jubileumskomiteens formann, Knut Bjørge, mens ordfører Sigurd Sørensen holdt hovedtalen.414 

De øvrige innslagene var forskjellige musikkinnslag, opplesning og et julespill, men det er 

hovedtalen som er av interesse her.  

Ordføreren tok for seg byens historiske utvikling i talen sin, og hvilken versjon av historien ble 

festdeltagerne presentert for? De ble presentert for en nøktern og faktabasert fremstilling av 
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byhistorien siden gjenopprettelsen. Ordføreren holdt seg tro mot jubileumskomiteens visjon om 

å vise byens fremgang, for det var Sarpsborgs fremgang på forskjellige områder de siste 100 

årene som utgjorde hovedinnholdet. Eksempler på fremgang både i stort og smått ble presentert. 

Derfor ble både store milepæler som Borregaards etablering i 1889 og byutvidelsen i 1912 

nevnt, samtidig som heller ikke byens første jordmorstilling i 1853 eller henstillinger til 

postførerne om å blåse i posthornet ble glemt.415 Middelalderhistorien ble på sin side nevnt, 

men deretter glemt, så 100-årsperspektivet på historien fikk skinne uforstyrret av lyset fra 

helgenglorien til bygrunnleggeren. Talen hadde visse underholdende sider som «løsnet 

munterheten hos tilhørerne»416, men de fikk også god innsikt i byens utvikling siden 

gjenopprettelsen. Ordførerens tale var objektiv frem til avslutningen, hvor byen ble mer 

subjektivt beskrevet som «velstelt og vakker, med gode, kulturelle, sociale og økonomiske 

innretninger»417. Det er verdt å merke seg at talen var kjemisk fri for direkte politiske ytringer, 

og ordføreren nevnte heller ikke noe om sitt eget partis rolle i byhistorien. Ved å fokusere på 

fremskrittene uten å gå nærmere inn på hvem som stod bak dem, slapp Sørensen unna hyllester 

av byens store menn gjennom tidene. Dermed slapp han også å fremheve rollene til mange 

menn av andre politiske støpninger enn sosialismen. På grunn av den forholdsvis nøytrale 

historiefremstillingen får vi noen utfordringer når talen skal typebestemmes innenfor 

historiebrukskategoriene til Karlsson. Talen fremstår som nøytral og viser frem både positive 

og negative sider ved den historiske utviklingen i Sarpsborg. Dermed kan historiebruken være 

nær den vitenskapelige og samtidig treffe godt på kriteriene for den pedagogiske. På den annen 

side var talen en fortelling om byens sterke fremgang, og mot slutten av den fremgangsrike 

fortellingen satt ordføreren selv og hans partikamerater i førersetet for å ta byen videre inn i 

fremtiden. Derfor var historiebruken heller ikke uten et ideologisk potensial for den styrende 

eliten. Det ble ikke direkte uttrykt, men var heller ikke utelukket.  

Tre måneder senere ble kontakten mellom byens jubileum og den religiøse sfæren igjen etablert. 

Nå skulle det nye menighetshuset i Sannesund innvies, og 30. mars ble høytideligheten 

gjennomført med biskop Berggrav i spissen for en kirke fylt til trengsel.418 Dette var en 

hovedsakelig kirkelig seremoni med liten plass til mer verdslige forhold som et byjubileum, for 

noe rent menighetshus skulle dette ikke være, da det ble vigslet som kirke. Biskopen var lite 

opptatt av historie i sin innvielsestale, for denne moderne kirken viste «fremover, delvis bort 
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fra høitidelige templer og høre-kirker»419. Selv om biskopen viet lite oppmerksomhet til byens 

jubileum, var kirken i seg selv knyttet til jubileet.  

I et innlegg i Sarpsborg Arbeiderblad våren 1938 beskrev Fredrik Wisløff, nå i egenskap av 

byens menighetsrådsformann, fremdriftsplanene for kirkereisningen.420 Den nye kirken og 

menighetshuset skulle være en jubileumsgave fra byens borgere «i takknemlighet mot Gud for 

hvad vi alle har fått i denne byen, hvor vi har hatt vårt arbeide og vårt hjem».421 Imidlertid stod 

ikke byens borgere helt alene i finansieringsspørsmålet, for Borregaard hadde gitt 40.000 kroner 

til menighetshuset – nærmere halvparten av beløpet som totalt ble samlet inn.422 Vurdert som 

historiebruk er dette jubileumsarrangementet fattig på innfallsvinkler. En kirke menighetsrådet 

hadde arbeidet for å finansiere side 1920-tallet ble knyttet til jubileet. Byens feiring ga slik et 

konkret mål å rette innsamlingsarbeidet mot, men gaven var ikke til byen, men til Gud. Igjen 

ser vi at kirkens menn rettet oppmerksomheten mot Gud når noen skulle takkes for byens 

fremgang, men markeringen av byens historie kunne brukes som brekkstang for å få reist 

kirken.  

Jubileet ble også brukt som brekkstang for å videreutvikle Borgarsyssel Museum, og 25. mai 

åpnet den kulturhistoriske utstillingen på museet. Åpningen var et lukket arrangement for en 

eksklusiv krets på rundt 150 inviterte bestående av samfunnstopper i Sarpsborg og 

nabokommunene, fylkesmannen for Østfold, Stortingets Universitets- og fagskolekomité og en 

hel del pressefolk fra både Østfold og hovedstaden.423 Knut Bjørge ønsket velkommen på vegne 

av jubileumskomiteen, og han valgte en inkluderende tone idet han også inkluderte byens 

omland som viktig for byens utvikling og hevdet at landdistriktene også hadde «en del i 

byen».424 Selve utstillingen beskrev han i beskjedne ordelag og poengterte at man ikke hadde 

slått «100 års jubileet så stort op»425. Hvorfor valgte Bjørge denne tonen i talen sin? Bjørge var 

politiker og var naturligvis klar over hvordan byen arbeidet for å få en mer sentral posisjon i 

Østfold. Å bruke talen ved åpningen av ett av jubileets hovedarrangementer til å skape sympati 

og engasjement for både byen, feiringen og museet og kan tolkes som en bevisst strategi og et 

ledd i den pågående maktkampen i fylket. Dermed kan vi se Bjørges tale som en forlengelse av 
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den moralske historiebruken for igjen å få være sentrum i fylket, samtidig som det også dreier 

seg om politisk historiebruk.  

At Sarpsborgs hunger for sentralmakt hadde blitt lagt merke til utenfor bygrensene kom tydelig 

frem denne dagen. Fylkesmann Johannessen kommenterte i sin skåltale under lunsjen at også 

de som ikke var fra «fylkets centrum»426 satte pris på gjestfriheten og hadde respekt for 

arbeidsviljen og initiativet i Sarpsborg.427 Dessuten ga Johannessen uttrykk for at museet hadde 

en samling av stor verdi for hele fylket428 – en oppfatning som var helt i tråd med det byens 

politikere og museumsfolk hadde ønsket å oppnå ved å utvikle museet videre. Ordfører Gjerseth 

fra Moss benyttet i sin takketale for maten anledningen til å kommentere maktkampen i fylket. 

Han hevdet at bykommunene «driver en svær kappestrid, men vi er ikke misunnelige på 

hverandre, men går bare inn for vår egen kommune og vil gjerne gjøre denne bedre enn alle 

andre.»429 Denne uttalelsen synliggjør at de andre østfoldbyene ikke uforstyrret lot Sarpsborg 

få bruse med sine historiske fjær og gjøre krav på makt og posisjoner. I festskriftet som hadde 

utkommet et par uker før utstillingsåpningen, var det nettopp Moss som fikk unngjelde for 

Sarpsborgs maktambisjoner. I ordfører Sørensens bidrag til skriftet hadde han både hevdet at 

Sarpsborg var Østfolds sentrum og hadde en viss rett til å kalle seg fylkets hovedstad, selv om 

han var klar over at administrasjonen holdt til i Moss.430 Med dette i tankene settes også 

fylkesmannens omtale av Sarpsborg som fylkets sentrum i et nytt lys.  

Komitéformann Bjørge hadde nevnt både jubileet, museet og byens historie noe kortfattet i sin 

tale. Det var likevel ikke bemerkelsesverdig at han ikke utbroderte mer, for andre la nemlig 

grundig ut om de historiske forholdene. Ordfører Sørensen holdt både den offisielle 

åpningstalen for utstillingen og senere enda en tale under lunsjen. Ved den første anledningen 

var han opptatt av gjenopprettelsen og funderte på hvordan byen kunne sett ut om den ikke 

hadde vært nedlagt i nærmere 300 år, men han uttrykte seg ikke direkte negativt om nabobyen 

i noen kilometer sydover. Under lunsjen var han mer opptatt av museets tilblivelse og hyllet 

Ingebret Aas for hans uvurderlige bidrag.431 Igjen fremstod ordføreren saklig og nøktern i sin 

fremstilling, som ved jubileumsåpningen i januar. Likevel dro han frem superlativene når 

Ingebret Aas skulle hylles. Det gjorde i og for seg også den tydeligste historieformidleren ved 
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utstillingsåpningen, Museumsforbundets dr. Sigurd Grieg432. Han holdt et lengre foredrag om 

museenes og kulturhistoriens stilling og utvikling i Norge, samt tok ganske grundig for seg 

hvordan Borgarsyssel Museum var blitt bygd opp. Han beskrev hvordan man på drøyt 20 år 

hadde «skapt et viktig kulturhistorisk centrum i det gamle Borg».433 Den faglige autoriteten 

Grieg beskrev egentlig museet på den måten Aas, Wisløff og Aarsund hadde gjort i sin 

begrunnelse for den kulturhistoriske utstillingen i 1937. Takket være Griegs fremstilling og 

vitenskapelige tyngde fikk både museumsfolket og politikerne i Sarpsborg bekreftet 

betydningen av museumssatsningen sin.  

Utstillingen var i seg selv også historiebruk. Innholdet i utstillingen ble skissert tidligere i 

kapitlet, men hvordan skal vi tolke en slik utstilling i et historiebruksperspektiv? På en måte 

kan vi beskrive utstillingen – ja, egentlig også jubileet som helhet – som en form for moralsk 

historiebruk. Etter to svært middelaldersentrerte feiringer i 1916 og 1930, var det historien fra 

de siste 100 årene som skulle løftes frem. Middelalderhistorien hadde blitt dyrket – nå var det 

på tide å vise frem den delen av historien som hadde formet det moderne Sarpsborg. 

Jubileumskomiteen hevdet ved inngangen til jubileumsåret at de siste 100 årene hadde vært de 

mest begivenhetsrike i byens historie. Likevel kan det argumenteres for at jubileet i 1939 ble 

vurdert som et annenrangs jubileum i samtiden. Særlig omfanget av jubileet underbygger denne 

påstanden. Komitéformannens beskjedne tilnærming i sin velkomsttale understreker dette 

inntrykket, men også byens aviser bet seg merke i den beskjedne satsningen.  

Glommen kommenterte jubileets omfang på åpningsdagen. Avisen mente å kunne spore en 

skuffelse hos noen fordi det ikke ble en stor utstilling som i 1930, men avisen mante dog til 

besinnelse og anerkjente myndighetenes valg i de tunge tidene.434 Heller ikke Sarpen tok store 

ord i bruk. Avisen syntes blesten om jubileet hadde vært temmelig laber, men også Sarpen 

mente det var greit at utstillingen var «i meget enkle former».435 Begrunnelsen var derimot en 

annen enn aviskollegaens, for Sarpen hevdet at «100 års arbeidsliv er ikke så overvettes meget 

å se tilbake på for et bysamfund».436 Den tredje avisen i byen, Sarpsborg Arbeiderblad, var på 

linje med begge de to andre. Avisen beskrev likevel den kulturhistoriske utstillingen som «det 
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viktigste innslag i festlighetene»437, for den hadde bidratt til utvidelsen av museet som «nu mere 

enn noensinde har karakteren av et fylkesmuseum»438. Slik bekreftes inntrykket av et nedtonet 

jubileum, men på den annen side forsterkes inntrykket av den politiske historiebruken for å 

posisjonere Sarpsborg i Østfold. En mobilisering til kamp for en felles sak kan også styrke 

byfellesskapet – særlig om det kan knyttes til en opplevd urett som Sarpsborgs tapte 

maktposisjon fra middelalderen.  

Det neste jubileumsarrangementet, avsløringen av Borregaardsmonumentet 18. juni, var mer 

knyttet til internasjonale konjunkturer enn til kampen om fylkesmakt. Hoveddelen av denne 

minnehøytideligheten ble holdt i Folkets Hus for rundt 1000 inviterte,439 og taler om 

monumentet utgjorde hoveddelen av programmet, akkompagnert av både lokale og nasjonale 

musikkskatter. Det var takknemligheten for de mulighetene Borregaard hadde gitt byen som 

skulle uttrykkes gjennom monumentet, og takknemligheten rettet seg i første rekke mot 

Borregaards to største forgrunnsfigurer, Oscar Pedersen og Hjalmar Wessel. Monumentet, 

utført av Ørnulf Bast, skulle ifølge monumentkomiteens leder dr. P. Bretteville Jensen både 

være en hyllest til «de menn som vi nu minnes og til de menn som i trofast arbeide bygger 

bedriften idag, fra øverste leder til yngste anleggsarbeider».440 Dette perspektivet ble også 

ivaretatt gjennom monumentets innskrift: «Oscar Pedersen grunnla Borregaard 1889. Hjalmar 

Wessel gjorde Borregaard norsk 1917. Sarpsborgere reiste dette minne for Borregaards menn 

1939.»441 Selv om alle Borregaards arbeidere skulle få del i monumentet, var det likevel de to 

ved navn nevnte ledere som fikk nærmest all oppmerksomhet.  

Borregaards overingeniør Axel Andersen holdt minnetalen for Oscar Pedersen, som hadde bygd 

opp bedriften fra 1890 og ledet den de første drøyt 20 årene. Pedersen ble beskrevet som en 

eminent leder og den fødte forretningsmann. Andersen mintes ham med «stolthet og beundring, 

fordi vi i ham så den sikre og vel avbalanserte leder, som ikke grep feil, og hvis avgjørelser 

alltid førte til målet.»442 Borregaards hadde riktignok hatt en eventyrlig utvikling og en 

fremgangsrik historie, men overingeniørens tale fremstod som lite balansert og hadde sterke 

ideologiske trekk. Den overordnede forståelsen av industrigründer Pedersen som nærmest 

ufeilbarlig ble vektlagt av overingeniør Andersen, som nok hadde et annet perspektiv på 
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bedriftshistorien enn arbeiderne. Kanskje er det derfor arbeidskonfliktene beleilig ble glemt? I 

Borregaards 100-årshistorie modifiseres bildet av den ufeilbarlige Oscar Pedersen betraktelig i 

møtet med arbeiderne. Ett talende eksempel kan være storkonflikten 1907 med en lockout som 

varte i hele 3 måneder.443 Samtidig må vi huske at det i 1939 var gått 27 år siden Pedersen 

sluttet som disponent i Borregaard, og i det lange løp blir naturligvis de enkelte konfliktene 

mindre betydningsfulle om sluttresultatet blir godt.  

Det ensidig positive perspektivet ble også videreført i talen for Hjalmar Wessel, som ble 

besørget av den forrige ordføreren og borregaardsarbeideren, kjelemurer Johan Axelsen. 

Wessels gode egenskaper ble fremhevet i rikt monn, men Axelsens tale var likevel av en annen 

karakter enn talen for Pedersen. Det som skilte talene fra hverandre var først og fremst Axelsens 

mange konkrete eksempler på Wessels sosiale engasjement i Sarpsborg. Bildet som ble skapt 

av Wessel viste, i tillegg til dyktig ledelse gjennom både gode og dårlige tider, et stort 

engasjement for flere sider av arbeidernes liv enn bare arbeidshverdagen. Det var særlig 

boligbygging og tilskuddene til bedring av sosiale forhold for arbeiderne Axelsen hadde i 

tankene, men også bidragene til arbeidernes feriehjem og reisningen av Folkets Hus ble 

nevnt.444 Derfor fremstod Wessel gjennom denne talen som langt mer menneskelig enn 

Pedersen, men som historiebruk bygger også fremstillingen av Wessel opp under det 

ideologiske perspektivet i det suksessrike Borregaard-eposet. Borregaard hadde også i Axelsens 

fremstilling en utelukkende positiv virkning for byen og arbeiderne. Heller ikke Wessels 

ledertid hadde vært uten konflikter, selv om han fremstod som mer paternalistisk enn de 

forutgående lederne, brødrene Oscar og Nils Pedersen. Det som trolig kan ha gitt Wessel et 

godt renomme også hos arbeiderne, var hans vilje til å løse konflikter, noe man blant annet 

hadde sett i det store streikeåret 1921.445 Selv om Wessels lederperiode lå nærmere jubileet i 

tid enn Pedersens og minnene om konflikter og problemer var ferskere, synes ikke det å ha gjort 

hans stjerne noe mindre skinnende.  

Etter arrangementet i folkets hus beveget man seg til monumentet hvor ordfører Sørensen stod 

for avdukingen og avdukingstalen. Nok en gang satte ordføreren byens utvikling inn i en større 

historisk ramme. Hans første hovedpoeng var hvordan Oscar Pedersen og hans 

samarbeidspartnere hadde revolusjonert næringslivet i byen. Ved etableringen av storstilt 

treforedlingsindustri viste man en dristighet som brøt med den tidligere bonde- og 
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håndverkermentaliteten i både byen og landet. Ordføreren hevdet at nordmenn kunne være 

våghalser på sjøen, men «på land var vi betydelig mer forsiktige enn for eksempel våre frender 

på den andre siden av kjølen».446 Det var Oscar Pedersen og hans likemenn som brøt med dette 

mønsteret og ga byen fremgang gjennom en satsning på fremtidens industri. Det andre 

hovedpoenget i talen var at den nasjonale betydningen av Borregaards virksomhet ble videreført 

av Wessel da han omsider klarte å få bedriften over på norske hender. Dette betegnet ordføreren 

som et «nasjonalt storverk»447. Umiddelbart bør man være på vakt mot overdrivelser når forhold 

av nasjonal betydning understrekes sterkt i jubileumstaler, men akkurat synet på hjemkjøpet 

støttes også av moderne faghistorikere. Ifølge Trond Bergh og Even Lange ble hjemkjøpet i 

samtiden beskrevet som «en stor nasjonal og historisk begivenhet»448, og det nasjonale aspektet 

bidro til å legitimere Norges Banks nødvendige involvering i hjemkjøpsprosessen.449 Her 

overdrev ikke Sarpsborgs ordfører. Likevel kan historiebruken hans betegnes som ideologisk, 

for han hoppet lett bukk over de problemene som hadde vært mellom Borregaard og byen. Blant 

annet hadde byutvidelsen i 1912 vært et betent stridsspørsmål mellom byen og 

hjørnestensbedriften.450 Igjen ble det ubehagelige lett glemt i en jubileumstale, særlig om det lå 

noen år tilbake i tid.  

Til slutt kom Borregaard selv til orde gjennom generaldirektør Arne Meidell, som takket for 

monumentet. Hans takketale spilte på akkurat de samme historiske strengene som de 

forutgående talerne, men han ga også flere ganger uttrykk for sterke og varme følelser av 

takknemlighet. Meidell hadde varme følelser både for monumentet og «for de menn som 

minnesmerket hedrer»451. Samtidig viste Meidell at han var opptatt av å lede en bedrift som 

ikke kunne skue for mye bakover, idet han påpekte at det var «vår plikt å legge ryggen til for at 

bedriftene skal gå framover til gagn for oss alle, til gagn for Sarpsborg by»452.  

Etter denne høytidsstunden fortsatte jubileet med mer uformelle festligheter. St. Hans-festen 

ved fossen stod for tur bare noen dager senere, men festplanene støtte på problemer, uvisst 

hvilke. Festen ble derfor flyttet til utstillingsområdet på museet i stedet.453 Uansett, festen ble 
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både vellykket og livlig, men man savnet ifølge Sarpen en tale for dagen.454 Feiringen bestod 

kun av musikk og dans, og noen videre analyse er ikke nødvendig. Historisk innhold preget 

derimot den tradisjonsrike Olsokdagen som man i Sarpsborg alt hadde vekket til live igjen i 

1915.  

Olsok-feiringen hadde ett viktig fellestrekk med St. Hansfesten, for begge var årvisse 

foreteelser. Riktignok ble det satset mer på disse dagene i jubileumsåret, men hovedinnholdet 

var i hovedsak identisk med festligholdelsen av disse dagene i et normalår. Derfor omtaler jeg 

her kort de tradisjonelle Olsok-innslagene og legger mer vekt på nybrottsarbeidet, det historiske 

spillet Alf i Borg. Det første jubileumsinnslaget var bekransning av Olavsmonumentet på 

Lilletorvet. I kemner Evenruds tale ble riktignok 100-årsjubileet innledningsvis nevnt, men 

videre dreide den seg kun om Olav den hellige og hva sarpsborgerne av 1939 hadde å takke 

bygrunnleggeren for.455 Den neste markeringen av dagen var en tilstelning i Borgarsyssel 

Museums Olavskapell.456 I tillegg til flere musikkinnslag stod en tale av kapellan Fyrwald fra 

Fredrikstad på programmet. Han talte om hvordan Olav den hellige hadde lyset og kraften fra 

Gud noe dagens massebevegelser i liten grad hadde.457 Linjen tilbake til Olav den hellige ble 

igjen etablert med den kristne forkynnelsens ideologiske overbinding.  

Olsok-dagens hovedattraksjon var spillet Alf i Borg, men hvor er egentlig linjene mellom Alv 

Erlingsson og Olav den hellige? På en måte kan spillet virke noe malplassert på helgenkongens 

egen dag, for jarlen av Sarpsborg var ikke utpreget hellig i sin fremferd. Likevel starter spillet 

med en kirkescene, men der slutter også det hellige preget og spillet går over i intriger og stor 

middelalderdramatikk.458 Det spillet faktisk kunne vise sarpsborgerne anno 1939, var en mer 

ukjent side ved byens middelalderhistorie. Slik kunne man knytte Sarpsborg sterkere til den 

norske middelalderhistorien, selv om Alv Erlingsson vel så mye var en hensynsløs 

røverskikkelse som en heltefigur. Selv om Sarpsborg aldri ble en stor og dominerende 

middelalderby, selv etter norske forhold, hadde byen en mer omfattende del i 

middelalderhistorien enn begivenhetene knyttet til Olav den hellige. Navngjetne historiske 

personer preget byen også i høymiddelalderen, så spillet kunne belyse nye sider ved byens 

middelalderhistorie og slik bidra til en styrking av Sarpsborgs historiske legitimitet. En slik 
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fremvisning av en ukjent del av historien, kan ses som en form for moralsk historiebruk hvor 

man fyller igjen hull i den historiske hukommelsen.  

På jubileumsdagen 9. august dreide hoveddelen av festprogrammet seg om kongebesøket. Før 

kongens ankomst rakk man dessuten å avholde en festgudstjeneste i kirken, og folkefesten i 

Kullås ble gjennomført etter kongens avreise. Festdagen ble innledet med en godt besøkt 

festgudstjeneste hvor salmesangen lød «kraftig og fulltonende fra de mange som var til 

stede».459 Prost Grimm trakk i sin tale frem alle de fordelaktige sidene ved byen, som etter hans 

mening var både vakker og bød på gode livsvilkår gitt av Gud. Ikke bare burde Gud takkes, 

men også mennene som hadde ledet byen gjennom 100 år, og ikke minst Borregaards 

grunnleggere. Til slutt fikk også alle som hadde gjort et ærlig arbeid, sin takk.460 Likevel var 

det for Grimm utvilsomt Gud som skulle ha den største takken, for «Hvem annen enn Han var 

det som strakte Glommas sølvbånd gjennem landet vårt og skapte fossens stup?»461. I Grimms 

religiøse tolkning av jubileumsbyens historie var historiebruken topptung. Rangordenen var 

klar. Gud, Borregaards grunnleggere, byens ledende menn, de ærlige arbeiderne - i den 

rekkefølgen. Det er vanskelig å vurdere historiebruken annerledes i Grimms tale nå enn ved 

jubileumsåpningen i januar, for det ideologiske perspektivet er også her tydelig.  

 

Etter festgudstjenesten var det kongen som stod i sentrum i noen timer. I anledning av 

kongebesøket hadde bystyret blitt innkalt til ekstraordinært bystyremøte i rådhuset på 

jubileumsdagen.462 Formålet var å vedta en resolusjon i kongens nærvær. Kongen ankom byen 

med tog, og han ble møtt av store menneskemengder både ved stasjonen og på torvet. Kongens 

tale til sarpsborgerne og resolusjonsvedtaket utgjorde den mest symboltunge delen av kongens 

besøk.  

I resolusjonen vedtok bystyrets jubileumsmøte enstemmig å gjøre sitt «beste for å gagne 

Sarpsborgs trivsel»463, men byens historiske utvikling ble også nevnt. Det mest interessante 

innholdet i resolusjonen er hvordan bystyret i resolusjonen mintes «hvorledes vår by gjennom 

seklene fra å være kongeresidensstad og aktet og ansett sank ned i elendighet og upåaktethet og 

                                                 
459 Glommen 10.8 1939 
460 Glommen 10.8 1939 
461 Sarpen 10.8 1939 
462 Sarpen 5.8 1939  
463 Sarpen 10.8 1939  



111 

 

endog ble helt utslettet som by»464. Dette er ett av få virkelig klare eksempler på at det negative 

ved historien blir trukket frem ved de store jubileene i 1916 og 1939. Likevel ble ingen gitt 

noen direkte skyld for elendigheten. Trolig var man sørgelig klar over at byborgerne selv hadde 

flyttet byen i 1567. Derfor ville en uttrykt bitterhet over historiens gang, fremstått som pussig. 

Ingen fikk heller ansvaret for byens fremgang. Man konstaterte at byen fra gjenreisningen hadde 

«vokst fram til å bli en vakker by med jevn velstand og bra kår»465. Tidligere i dette kapitlet har 

vi støtt på flere klart uttrykte meningsytringer om hvem som kunne takkes for byens fremgang 

siden gjenopprettelsen. I et sammenlignende perspektiv fremstår derfor resolusjonen som 

overraskende nøytral i sin form. På den annen side må nok også en resolusjon som skal vedtas 

enstemmig, slipes litt i kantene for å kunne aksepteres av alle.  

Resolusjonsvedtaket ble gjort i et høytidelig bystyremøte, men høydepunktet for alle utenfor 

Sarpsborgs politiske elite var kongens tale på torvet. Mange tusen hadde møtt frem for å høre 

kongen, og han kom dem i møte med en tale rettet mot Sarpsborg arbeiderbefolkning. Kongen 

roste byen borgere for deres mot hver gang byen hadde blitt herjet av brann, for «hver gang 

bygget de den påny og gjorde den vakrere og mer trivelig»466. Videre la kongen vekt på de 

vakre sidene ved byen som ga sarpsborgerne grunn til å være glade i byen sin. Til slutt ledet 

han menneskemassen i et tre ganger tre hurra for Sarpsborg, og folket responderte med 

rungende hurraer.467 Kongens tale var også fri for den store suksesshistorien om Borregaard. I 

kongens fremstilling av Sarpsborg var det byborgernes mot som hadde bygd byen opp igjen 

etter hver brann, og dermed hadde gjort den vakker og til å være stolt av. Det er liten tvil om at 

kong Haakon hadde lært seg sin rolle som folkekonge og visste å henvende seg til sitt publikum. 

Historiebruken til kongen var ikke voldsom og fremtredende, men med sitt enkle budskap 

bygde han bro mellom seg selv og sine undersåtter på torvet ved å anerkjenne deres innsats. 

Budskapet ble åpenbart godt mottatt for både «kongesangen og fedrelandssangen blev sunget 

så det ljomet.»468 Den offisielle delen av kongens program i Sarpsborg var nå over.  

Kongen ble deretter en del av en mer begrenset feiring for byens elite, hvor festlunsjen utgjorde 

hovedarenaen for resten av kongens opphold. Talene ved lunsjen bar preg av å være typiske 

taler ved en festmiddag, styrt mer av de formelle kravene til offisielle middager enn av jubileet 
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i seg selv. Derfor vektlegger jeg her de få elementene i talene som forholdt seg til Sarpsborgs 

historie, og de stadig gjentatte frasene om byens fremgang og vekst blir derfor ikke vektlagt.  

Toastmasteren var byfogd Didriksen, som innledningsvis trakk linjene tilbake til Olav den 

helliges gjestebud i byen.469 Komitéformann Bjørge fortsatte med å se hedersgjesten, kong 

Haakon, i sammenheng med byens to grunnleggere, Olav den hellige og Carl Johan. Kong 

Haakon gjentok budskapet fra talen på torvet om Sarpsborg som «småhjemmenes by»470 

samtidig som han også noe spøkefullt hevdet at han hadde blitt «litt desorientert»471 av å bli 

invitert til 100-årsjubileum i en over 900 år gammel by. Ordføreren holdt deretter talen for byen 

og fedrelandet – den eneste av hans taler i denne analysen som ikke inneholder betydelige 

historiereferanser. Rådmann Enge talte for stortinget og nevnte lite historie utenom en kort 

hyllest av det nasjonale storverket i 1905. Stortingsmann Thorvik svarte på Enges tale og nevnte 

at noen på stortinget av og til hadde stemt mot Sarpsborgs forskjellige krav, men «så deler vi 

jo bare skjebne med byens egen stortingsmann for 100 år siden som stemte i m o t 

kjøpstadsrettighetene.»472 Byens stortingsrepresentant hadde nemlig også representert 

Fredrikstad, som var sterkt mot gjenopprettelsen av Sarpsborg. Den neste taleren vil jeg dvele 

litt mer ved, for hun er den eneste kvinnelige historiebrukeren som i betydelig grad stiger frem 

fra kildene til 100-årsjubileet.  

Olga Ørbek Stenersen holdt talen for regjeringen – en tale som var såpass velformulert at den 

ble gjengitt i kronikkform den konservative avisen Sarpen473 – selv om hun var Venstre-

representant i bystyret. Stenersen knyttet talen sin opp mot hvordan regjeringene helt fra 

nedsettelsen av regjeringskommisjonen som førte til byens gjenopprettelse, hadde vært «lydhør 

overfor byens behov, overfor våre ønsker og krav, når det har gjeldt saker av vital interesse for 

byen, og for dens fremtidige vekst og utvikling.» 474 Vital er også en passende betegnelse på 

Stenersen. I løpet av jubileumsåret fremstod hun som en gjenganger ved mange arrangementer, 

særlig på jubileumsutstillingen. Omvisningene hennes var svært populære475, og hun var 

involvert i Olsok-arrangementet på museet og Sarpsborg-uken. Hun må ha styrket sitt gode 

navn og rykte betraktelig i løpet av jubileumsåret. Derfor var det rett og rimelig at hun kom til 
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orde ved den offisielle middagen for kongen, selv om hun ikke satt i jubileumskomiteen.476 

Etter en kort takketale fra justisminister Terje Wold, takket fylkesmann Johannessen for maten, 

uten nevneverdige historiereferanser.477 Etter festmåltidet forlot kongen byen, og folkefesten i 

Kullås stod for tur.  

I Kullåsparken var det ordføreren som var hovedtaleren, før spillet om Alf i Borg skulle danne 

en stilfull, historisk avslutning på jubileumsfestlighetene. Rundt 5000 mennesker hadde møtt 

opp til folkefesten478 og fikk høre en tale som til å begynne med var en ren repetisjon av 

ordførerens tale fra åpningsfesten i januar med oppramsingen av alle byens fremskritt siden 

gjenopprettelsen, men i andre del av talen satte han fremskrittene i et tydelig perspektiv. Med 

henvisning til menneskenes evne til lett å glemme forbedringer og raskt ta dem for gitt, mente 

ordføreren det var verdt å ofre noen minutter på å «sammenligne de forhold vi lever under, med 

hvordan og under hvilke forhold de levde, som bodde her i byen fra 1839 og fremover.»479 

Ordføreren mente man hadde god grunn til å være fornøyd med de gode forholdene i Sarpsborg 

i 1939. Videre trakk han frem det gode ved å bo i et demokratisk land. Stemmerett, trosfrihet 

og ytringsfrihet ga alle grunnlag for å være «takknemlig for at vi bor i et av verdens frieste og 

mest demokratisk styrte land.»480 Sørensens bilde av både byen og landets stilling var ytterst 

harmonisk. Både byen og landet hadde opplevd fremgang, og det sammenlignende perspektivet 

hans viste til dårligere tider i fortiden, sammenlignet med forbedringene i samtiden. Denne 

måten å bruke historie minner sterkt om en pedagogisk-politisk historiebruk, samtidig som den 

fremgangsrike historien også hadde et uuttalt ideologisk aspekt. Når fremgangen er stor, er det 

ikke nødvendig å bytte ut lederne av denne utviklingen, verken industriherrer eller politikere.  

Byens industrielle fremgang skulle i henhold til jubileumsprogrammet nok en gang vises frem 

13. september, på 50-årsdagen for stiftelsen av The Kellner Partington Paper Pulp Co. Ltd.. 

Krigsutbruddet 1. september satte imidlertid en effektiv stopper for en festlig feiring av 

Borregaards jubileum, og bedriften så seg «nødt til å feire jubileet i stillhet».481 Stille kunne det 
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også blitt på Sarpsborguken, men komiteen valgte å begrense den og droppe festlighetene i 

stedet for å avlyse den helt. Det ble argumentert med at det var nettopp i slike triste tider at det 

var behov for å knytte sterke bånd mellom by og land,482 og den innskrenkede uken skulle «søke 

å fremme forståelse og vareutveksling mellom by og bygd».483 Med begrensningene av 

festlighetene under Sarpsborguken, ble trolig også historiebruken begrenset. Arrangementet ble 

nå et mer praktisk rettet markedsarrangement, med vekt på en høstutstilling med premiering i 

diverse kategorier. Tross markedspreget, kan vi i liten grad betegne dette som kommersiell 

historiebruk.  

Det siste innslaget av historiebruk ved jubileet finner vi i avslutningstalen til 

jubileumskomiteens formann, Knut Bjørge. Bjørge gjentok det tidligere uttalte formålet med 

jubileet også i avslutningstalen sin 1. oktober. Gjennom jubileumsarrangementene skulle man 

både minnes gjenopprettelsen og vise både byens befolkning og i områdene rundt hva byen 

hadde utviklet seg til.484 På toppen av dette eksisterte det også et videre formål av mer 

kommersiell art. Byen hadde fått mye oppmerksomhet i hele landet, og Bjørge fremhevet 

hvordan man hadde søkt «å vise at Sarpsborg er en vellordnet, en velltstyrt by med en god 

økonomi, en by hvor det bys gode vilkår for dem som slår seg ned her.»485 Byjubileet ble i seg 

selv brukt som reklame for byen.  

5.7 Jubileet som minnerite  

Hvordan fungerte jubileumsarrangementene i 1939 som minneriter? Jubileumsåret startet med 

en jubileumsgudstjeneste, og dette var bare den første av fire offisielle, religiøse markeringer 

under 100-årsjubileet. Samtlige av de religiøse innslagene var godt besøkt, men hvilken 

minnerite ble man del i på disse religiøse festene? Hovedbudskapet som kunne tolkes ut av 

dem, var Guds rolle i historiens gang. Særlig prost Grimm ga Gud æren for byens 

gjenopprettelse og fremgang i moderne tid. Ved olsokfeiringen i Olavskapellet på museet ble 

naturlig nok Olav den hellige sterkt fremhevet, men ved de øvrige festgudstjenestene, ble man 

del i en mer moderne fortelling. Byens fremgang i den nære fortiden kunne knyttes til Gud, og 

en by uten Guds nåde hadde ingen fremtid. Hvordan må dette budskapet ha virket på 

deltakerne? Trolig hadde deltakerne oppsøkt gudstjenesten frivillig, med mulig unntak for noen 
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av byens ledende menn, som kan ha møtt først og fremst i kraft av sine embeter og verv. Derfor 

må vi kunne forutsette at mange hadde en sterk opplevelse av kirkens budskap knyttet til ens 

egen by. Likevel var arrangementene begrenset til noen hundre mennesker ved hver anledning, 

så de kunne i begrenset grad fungere som minneriter for hele byen.  

Jubileumsfesten 1. januar var ett av få jubileumsarrangementer som ikke fikk stor oppslutning, 

uvisst av hvilken grunn. Det dårlige fremmøtet gjorde festen til en skuffelse, og den fungerte 

dårlig som minnerite for byen. Dette var et jubileumsarrangement som ufrivillig ble begrenset 

i omfang, men det var også en rekke arrangementer som bevisst ble begrenset. Både åpningen 

av den kulturhistoriske utstillingen, avdukingen av Borregaardsmonumentet og 

jubileumslunsjen med kongen kan betegnes som begrensede arrangementer. Derfor har de også 

mindre verdi som minneriter for hele byen, for mange ble ekskludert. Finnes det noen forklaring 

på hvorfor adgangen til å delta ble begrenset? Utstillingsåpningen kan kanskje forklares med et 

ønske om å styrke båndene til de omkringliggende kommunene og markere seg i overfor de 

andre byene i fylket, men det var ikke absolutt nødvendig å lukke arrangementet. Man hadde et 

valg. At alle ikke kunne være med på lunsj med kongen, møtte større forståelse. Derimot møtte 

avsløringen av Borregaardsmonumentet noe kritikk i etterkant.486 Tanken hadde vært at hele 

Sarpsborg skulle være med å reise monumentet, men bare noen få fikk være med i Folkets Hus. 

Ved selve avsløringen fikk de uinnbudte ikke komme inn på selve monumentplassen, men måtte 

stå på fortauene et godt stykke unna. Dermed ble minneriten for Borregaards to forgrunnsfigurer 

redusert til et arrangement for byens og Borregaards fremste menn, familiene til Wessel og 

Pedersen, samt noen andre innbudte. Et monument som også skulle hylle arbeiderne, ble 

dermed avduket i en seremoni for noen få. De tilstedeværende ble med sine dels nære bånd til 

de to industrigründerne, trolig sterkt grepet av tilstelningen, men heller ikke dette ble en 

inkluderende minnerite for hele byen.  

Olsokfeiringen var derimot mer inkluderende.  Det mest interessante aspektet er utvilsomt 

spillet om Alf i Borg. Spillet ble satt opp ikke mindre enn tre ganger på kort tid. Premieren på 

olsokdagen var minst vellykket, siden spillet måtte flyttes innendørs på grunnet værforholdene. 

Ved andre gangs fremføring 4. august fikk man omsider sett det i sitt rette element i 

Kullåsparken, og etter noen justeringer ble det igjen fremført som en del av folkefesten på 

jubileumsdagen 9. august.487  

                                                 
486 Sarpen 21.6 1939  
487 Sarpen 5.8 1939  
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Både folkefesten og spillet ble en stor opplevelse for de 5000 feststemte sarpsborgerne, hvorav 

mange ble kjent med en ny side ved byens middelalderhistorie.488 For de fleste må dette ha vært 

jubileets høydepunkt sammen med kongens tale tidligere på jubileumsdagen. Dessuten var dette 

for mange det første direkte møtet med ordføreren som jubileumstaler, siden han ellers hadde 

talt ved hovedsakelig lukkede arrangementer i jubileumsåret. Tidligere på dagen hadde kongens 

tale blitt møtt med stor begeistring på torvet. Butikker og banker hadde stengt tidlig, en del 

arbeidere på Borregaard hadde fått litt fri med lønn, og skolebarna fikk også hylle kongen.489 

Totalt ser det ut til at i hvert fall 6-7000 mennesker var til stede på torvet.490 Med kongens 

jordnære tale rettet mot det store flertallet av byens befolkning, kan denne minneriten ha bidratt 

til å styrke opplevelsen av kong Haakon som en konge for hele folket. Opplevelsen av både de 

enkelte arrangementene på jubileumsdagen og jubileumsdagen som helhetlig opplevelse, hadde 

et potensiale for å bli et felles virtuelt minnested for flere tusen sarpsborgere.  

Egentlig kan det hevdes at hele jubileumssommeren 1939 kan ha festet seg i minnet hos mange 

sarpsborgere. Jubileets hovedarrangementer var fordelt jevnt utover og ble høydepunkter som 

holdt jubileumsfølelsen levende. Byens aviser forsterket denne følelsen ved stadig å presentere 

nyheter fra den kulturhistoriske utstillingen, og Glommen hadde til og med en egen spalte kalt 

«Utstillinghjørnet» med oppdateringer på siste nytt fra utstillingen.491 Hvorfor fikk utstillingen 

så mye oppmerksomhet? Jo, det skyldtes flere forhold. Utstillingen var for det første interessant 

i seg selv. Gjennom all oppmerksomheten både jubileet og utstillingen fikk i jubileumsåret, ble 

det skapt en følelse av at utstillingen var noe byens folk måtte få med seg. På en måte kan vi si 

at utstillingen fungerte som et felles minnested for bybefolkningen, som snart bare skulle bli et 

minne, for utstillingen var ikke evigvarende. Fikk man den ikke med seg før den stengte i 

oktober, var muligheten borte for alltid. Skulle du være en del av minnefellesskapet, måtte du 

gå.  

Gode besøkstall er også god reklame for en utstilling, og knapt tre uker etter åpningen kunne 

Glommen melde at besøkstallet hadde passert 10.000492. Sommerferien var roligere, men 

besøkstallene tok seg stort opp igjen i august og september. Flere helger etter sommeren var 

mer enn 3000 mennesker innom utstillingen, og også utstillingsrestauranten drev godt hele 

                                                 
488 SA 10.8 1939  
489 Sarpen 7.8 1939  
490 SA 10.8 1939  
491 Spalten var på trykk fra 9.6 1939  
492 Glommen 12.6 1939  
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sesongen med mange underholdende arrangementer.493 Den kulturhistoriske utstillingen ble en 

stor suksess, mens høstutstillingen under den avsluttende «Sarpsborguken» opplevde langt 

svakere oppslutning.494 For å sette dette i et annet perspektiv, hadde Borgarsyssel Museum 6986 

besøkende i 2015.495 I jubileumsåret 2016 steg derimot besøkstallet betraktelig til 22.751, men 

dette inkluderte flere andre arrangementer enn bare besøk på museumsutstillingene.496 Disse 

tallene illustrerer klart at besøkstallene i 1939 var svært gode, særlig om man også tar dagens 

vesentlig høyere befolkningsgrunnlag med i betraktningene.  

 

 

 

                                                 
493 SA 22.8, Glommen 4.9 og 2.10 1939 
494 Glommen og Sarpen 2.10 1939  
495 Østfoldmuseene: Besøkstall for 2015 
496 Marthinsen 2017  
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6 Oppsummering og konklusjon  

I dette kapitlet vil jeg først oppsummere og drøfte problemstillingen min, før jeg presenterer en 

konklusjon basert på de funnene jeg har gjort. I tillegg til de funnene som er relevante for 

besvarelsen av problemstillingen, har også andre interessante mønstre kommet til syne. De mest 

betydelige funnene tilgodeses med en egen oppsummering.  

6.1 Historiebruk    

Det første målet med analysen har vært å avdekke hvilke historiebrukstyper som preget den 

offisielle historiebruken ved byjubileene i Sarpsborg og Fredrikstad, og det har ikke alltid latt 

seg gjøre å entydig kategorisere alle innslag av historiebruk. Like fullt vil jeg hevde at den 

kategoriseringen jeg faktisk har gjort har verdi, upresis eller ei, fordi den viser 

hovedtendensene.  

Jubileet i 1889 skilte seg klart fra de tre øvrige jubileene både i omfang og få kilder til 

planleggingen. Derfor baserer analysen seg på et tynt kildemateriale. I seg selv var jubileet et 

uttrykk for eksistensiell historiebruk, mens hovedtalen representerte en mer ideologisk 

historiebruk. Vekten på det ideologiske aspektet fortsatte også i 1916. Ved dette jubileet ble 

historien brukt til å plassere Sarpsborg i en nasjonal ramme, hvor byen fikk en betydelig rolle 

som en del av Olav den helliges prosjekt. Sarpsborg ble nærmest beskrevet som en nødvendig 

del av helgenkongens virke i Norge. I denne sammenhengen var historiebruken primært 

ideologisk, men jeg identifiserte også elementer av moralsk, pedagogisk og vitenskapelig 

historiebruk. Den ideologiske historiebruken var også fremtredende i Fredrikstad i 1917. 

Gjennom den sterke veksten i siste halvdel av 1800-tallet ble Fredrikstad en del av den 

fremgangsrike historien til det selvstendige Norge. Den eldre byhistorien ble utsatt for en sterk 

nedprioritering som minnet om ikke-bruk av historie, og jubileet ble i overraskende stor grad 

preget av ideologisk historiebruk knyttet til de rike trelasthandlernes maktposisjon i 

bysamfunnet. Gjennomgående skilte den ideologiske historiebruken seg ut som den 

dominerende historiebrukstypen ved de tre første jubileene.  

Ved jubileet i 1939 var historiebruken derimot mer variert grunnet det større omfanget av 

jubileet, men den ideologiske historiebruken preget fortsatt de største jubileumsdagene, som 

avsløringen av Borregaardsmonumentet og festligholdelsen av selve jubileumsdagen. Det er 
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også de dagene av 100-årsfeiringen som best kan sammenlignes med endagsjubileene ovenfor. 

Hvorfor får historiebruken ofte et ideologisk preg nettopp på hoveddagene? Disse dagene 

preges typisk av store massearrangementer, og grundig, problematiserende og pedagogisk 

anlagt historieformidling, fungerer dårlig for store menneskemengder. Man skal nå frem til et 

variert publikum, og da er det trolig de enkle overordnede budskapene som har best effekt. 

Samtidig kan en tydelig politisk historiebruk virke splittende, særlig ved et jubileum hvor alle 

skal samles om byen som fellesskap. Et tredje forhold er at historiebrukerne nesten alltid er 

byens ledende politikere og embetsmenn. De har liten interesse av å formidle en 

samfunnsforståelse som ikke innebærer at de selv er en selvsagt del av den historiske 

utviklingen.  

Selv om politisk historiebruk intuitivt kan virke splittende ved et byjubileum, endrer 

forutsetningene seg om man kan få hele byen til å stå bak det samme politiske standpunktet. I 

Sarpsborg har jeg vist hvordan historien bevisst ble brukt som et redskap i fylkespolitikken, 

samtidig som sentrale folk ved Borgarsyssel Museum spilte på lokalpolitikernes fylkespolitiske 

ambisjoner for å skaffe midler til museet. Gjennom en kombinasjon av moralsk og politisk 

historiebruk skulle posisjonen som fylkets sentrum vinnes tilbake. Et interessant spørsmål her 

er i hvor stor grad det er kultur- og historiekulturmiljøer som presser på og driver frem 

jubileene, for hvem tjener egentlig på et jubileum?   

6.2 Historiefremstillingene   

Analysens andre målsetting var å belyse hvilke deler av byenes historie som ble vektlagt ved 

jubileene. Utgangspunktet for denne delen av problemstillingen var opprinnelig interessen for 

dobbeltidentiteten til de to nabobyene og en mistanke om at middelalderperspektivet ville 

overskygge feiringen av Sarpsborgs gjenopprettelse. Den forutinntattheten måtte raskt 

forkastes.  

50-årsjubileet i 1889 var innholdsmessig svært kortfattet med én tale som hovedsakelig tok for 

seg det lille taleren, sogneprest Arnesen, faktisk hadde av historiske kunnskaper om byen. 

Derfor ble talen lite feststemt med fokus på de senere årenes nedgangstider. Selv om 

middelalderen ble nevnt i starten av talen, var hovedfokuset på den korte linjen i byens historie.  

I 1916 utgjorde 900-årsjubileet noe helt annet enn det første ytterst spede jubileet i 1889. 

Dyrkingen av Olav den hellige gikk nå igjen i alle delene av feiringen, og byens 
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middelalderhistorie stod klart i sentrum gjennom avdukingen av Olavsmonumentet, åpningen 

av Ruinparken og det generelle historisk innholdet i talene for dagen. Det nasjonale og religiøse 

aspektet var fremtredende. Samtidig hadde historien om Borregaard gitt byen stor fremgang, 

og verdiene fra middelalderens strid ble knyttet til det moderne arbeidet i industrien.  

Ved 100-årsjubileet i 1939 gikk Sarpsborg tilbake til å feire den korte linjen av historien sin. 

Feiringen var gjennomgående trofast mot 100-årsperspektivet, med unntak for olsokdagen, som 

var en innarbeidet tradisjon i byen.  Det eneste som ellers brøt med fokuset på 100-årshistorien, 

var det historiske spillet, Alf i Borg. Spillet var én av hovedattraksjonene på selve 

jubileumsdagen. Siden jubileet sammenfalt med Borregaards 50-årsjubileum, ble fokuset på 

hjørnestensbedriftens historie sterkt. Borregaards historie og utvikling var forutsetningen for 

Sarpsborgs fremgang og vekst. Sarpsborg anså nå at de hadde hatt slik vekst, at historien kunne 

brukes som redskap for å få økt makt i fylket. Derfor brukte man historien til å skape et bilde 

av byen som både fylkets ubestridte historiske sentrum og fylkets naturlige sentrum i samtiden. 

Kampen om fylkesmakten førte man ikke først og fremst mot Fredrikstad, men mot Moss som 

huset fylkesmannen.  

Det mest overraskende funnet i analysen av historiefremstillingene, var Fredrikstads sterke 

fokus på den nyere historien ved 350-årsjubileet i 1917. Historien om trelasteventyret og den 

moderne industrien fikk en betydelig plass i historieformidlingen på jubileumsdagen. Ved å 

analysere historiebrukerne fant jeg at mange var innflyttere, og at få reelt sett hadde et nært 

forhold til byens eldre historie, da byen var festningsbyen og ikke plankebyen. Linjene tilbake 

til sagbrukstidens glansdager var lette å trekke, for de fleste av byens innbyggere kunne takke 

tiden etter sagbruksprivilegienes opphevelse for byens vekst og velstand. Man levde i 

forlengelsen av storhetstiden. Det er ellers verdt å merke seg at nabobyen mot nord fikk lite 

oppmerksomhet ved jubileet.  

6.3 Andre funn 

Ovenfor hevdet jeg at politisk historiebruk kunne var å anse som problematisk ved byjubileer. 

Byjubileenes natur er å være samlende, de skal bygge fellesskapene. I analysen av de fire 

jubileene har jeg funnet at nettopp dette samlende perspektivet var viktig for byenes politikere. 

I praksis ga dette seg utslag i bred tverrpolitisk sammensetning av jubileumskomitéene. Ved de 

tre jubileene hvor komitémedlemmene var navngitt, har jeg vist at andre partier enn det styrende 
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partiet til og med kunne ha flertallet i komiteen, som i Sarpsborg i 1916. Likevel fant jeg også 

at flertallet i komiteen da gikk langt i å ta hensyn til det styrende flertallspartiets prinsipielle 

standpunkter. I Sarpsborg i 1916 førte dette til at kongen ikke ble invitert av hensyn til 

sosialistene. Man fryktet at sosialistene skulle trekke seg fra både komiteen og 

jubileumsfeiringen. Ved et byjubileum tar det seg svært dårlig ut om byen ikke klarer å stå 

samlet om feiringen, særlig om ordføreren og hans parti uteblir. Hva ville man da feiret – en 

splittet by? Året etter var komiteen i Fredrikstad også tverrpolitisk, men ordføreren og 

flertallspartiene hadde kontrollen i jubileumskomiteen. Mindretallets syn på kongeinvitasjonen 

valgte man å ikke ta hensyn til, men protestene ble kun begrenset til boikott av ett arrangement, 

ikke hele jubileet. Det tverrpolitiske preget ved jubileumskomiteene ble videreført i Sarpsborg 

i 1939. Da ble høyrepolitikere Knut Bjørge valg til formann i jubileumskomiteen i den 

arbeiderpartistyrte byen. Samarbeid på tvers av partigrenser ser ut til å ha vært et grunnleggende 

prinsipp ved gjennomføringen av byjubileene.  

En annen tydelig tendens ved byjubileene i både Sarpsborg og Fredrikstad, var den store graden 

av privat initiativ ved de første jubileene. Vi vet lite om hvordan dette forholdt seg i 1889 annet 

enn at man hadde samlet inn noen skarve kroner til jubileet. I 1916 fikk vi derimot grundigere 

innsyn i finansieringen. Kommunen bidro med svært få midler til jubileumsfeiringen, men 

byens politikere hadde brukt penger på et gamlehjem. Dermed var det diverse private givere og 

Borregaard som i finansierte mesteparten av jubileet. Tendensen var den samme i Fredrikstad 

året etter. Statuen av Frederik II ble gitt av private, og private hadde også samlet inn midler til 

det planlagte biblioteket. Kommunen bidro med en mindre sum til gjennomføringen av jubileet, 

men spyttet også inn penger i bibliotekprosjektet. Her var Sarpsborg og Fredrikstad omtrent på 

samme linje. Kommunen brukte minimalt med penger på selve jubileet, men kunne bruke mer 

på bygninger til offentlig nytte. I 1939 var Sarpsborg blitt en mer spandabel kommune. 

Kommunens økonomi hadde blitt bedre, men forventningene til hva det offentlige skulle bidra 

med var også større. Det var derfor politikerne som ble bedt om å støtte utvidelsene av 

Borgarsyssel Museum. Kommunen bidro også med en større sum til Borregaardsmonumentet. 

Likevel var fortsatt Borregaard en betydelig støttespiller for byutviklingen, da de både støttet 

monumentet og kirken i Sannesund med en god slump penger.  

I undersøkelsen har jeg belyst utviklingen av historiekulturen i Sarpsborg og Fredrikstad, men 

hvordan er sammenhengen mellom byjubileene og utviklingen av historiekulturen? Det ser ut 

til at jubileene betød mer for utviklingen av historiekulturen i Sarpsborg enn i Fredrikstad, og 
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den mest åpenbare årsaken er antallet jubileer. Sarpsborg feiret to historiske linjer, egentlig tre 

om vi også regner med Olavsjubileet i 1930. Jubileenes store betydning for Sarpsborg har også 

en sammenheng med Sarpsborgs sene vekstperiode. Den store befolkningsveksten kom først 

fra 1890, mens Fredrikstads vekst startet 30 år tidligere. Dermed hadde for eksempel en 

institusjon som byens museum allerede startet før Fredrikstad feiret sitt første jubileum i 1917. 

I Fredrikstad var det egentlig bare statuen av Frederik II som ble direkte forårsaket av jubileet 

i 1917. Byens første samlede historieverk var et resultat av et annet jubileum, grunnlovsjubileet 

i 1914.  

I Sarpsborg førte jubileet i 1889 til utgivelsen av den første byhistorien. Senere tilkom 

Olavsmonumentet, Ruinparken, de opprustede gravhaugene i Kullåsparken i 1916. Ved jubileet 

i 1939 var det deretter Borregaard som stod i historiens sentrum med Borregaardsmonumentet. 

Historieskrivningen satset man også på. Borregaard ga ut sitt eget jubileumsskrift, mens 

Sarpsborgs historiekomité mislyktes med å få klar byhistorien til jubileet. Likevel var 

ambisjonene om å få skrevet en storslått, vitenskapelig utført byhistorie der.  

Generelt synes det derfor å være en sterk tendens, særlig i Sarpsborg, til at de første jubileene 

bidro til utvikling og foredling av den historiske identiteten gjennom å reise monumenter, 

avdekke og synliggjøre historien, samt ikke minst gjennom å få skrevet historien. I Fredrikstad 

hvor historien dessuten var mer synlig til stede i form av Gamlebyen, finner vi ikke en like sterk 

kobling mellom jubileet og utvikling av historiekulturen.  

6.4 Avsluttende betraktninger  

Hvordan vi bruker historien og hvilken versjon av historien vi forteller, er ikke uten betydning. 

I denne undersøkelsen har jeg sett nærmere på hvordan byens ledende menn i Fredrikstad og 

Sarpsborg brukte og fortalte historien på forskjellige måter. En videre undersøkelse av de 

påfølgende jubileene på 60-tallet og 90-tallet ville gjort forståelsen vår av historiebruken i 

Fredrikstad og Sarpsborg enda bedre, og vi ville fått innsikt i når de moderne fortellingene om 

de to byene ble til.  

I Fredrikstad dominerer fortellingen om festningsbyen i dag. For drøyt 100 år siden brydde man 

seg ikke så mye om den, men var opptatt av det nære narrativet om plankebyen, som man selv 

var en del av. Sarpsborg dyrket fortsatt to historier om seg selv i 1939. I dag er Sarpsborg først 

og fremst middelalderbyen, Olavs by. Et sted på veien forsvant historien om Borregaard.  
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Et sted på veien forsvant bordtomter, sager og høvlerier fra bybildet i Fredrikstad. Derimot 

lever FMV, eller «Værste», videre. FMV byr på synlige minner midt i sentrum og er det fremste 

byutviklingsområdet i Fredrikstad anno 2018. Tilknytningen til den gamle skipsbyggerhistorien 

symboliseres blant annet gjennom Fredrikstad stadion i kopiene av to gamle verkstedhaller. 

Høyskolen i Østfold er etablert i det karakteristiske tegnekontoret med utsikt over byen, og 

kranene er fortsatt godt synlige i bybildet. På den andre siden av Glomma skuer en ensom 

plankebærer i statueform utover en by i stadig utvikling, mens han saktmodig registrerer at 

fortellingen om «Værste» trolig holder på å fordrive fortellingen om hans plankeby. Historiene 

våre endrer seg stadig og dreier seg om det vi tar vare på.  
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