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Bli med glade entusiaster på oppdagelsesferd til nye og spennende steder i 
Halden. En morsom måte å bli kjent med byen sin på!

Oppmøte: Krysset Blekergata/Torgny Seger-
stedtsgate 

Arrangør: Halden keramikkforening  

På 40-tallet startet de første opp. Gjennom de neste 50 årene blomstret industrien. Fabrikker og 
verksteder ble startet og flyttet. Noen av adressene besøkes og historien deles.

25. juni HaldenKeramikk – Den ukjente industrihistorien

Oppmøte: P-plass ved Porsnes 
Arrangør: Fortidsminneforeningen Halden 

Vi vandrer fra Porsnes og får høre historien om sluseanlegget som ble bygget her, videre til møllermes-
terboligen og laksetrappa. Vandringen er inspirert av Jens Bakkes innlegg i Historietimen om slusean-
legget.

2. juli Fra Porsnes til laksetrappene

Oppmøte: Immanuelskirken
Arrangør:  Halden historiske Samlinger 

Byvandring med vekt på steder som var viktige for M. B. Landstad i de årene han bodde i Halden. 
I anledning av at det er 150 år siden utgivelsen av Landstads salmebok.

9. juli I salmedikteren og presten Landstads fotspor

Oppmøte: Samkjøring fra Coop Extra Næridsrød
Arrangør: Berg, Rokke og Asak historielag

Besøk ruinene etter en husmannsplass i skogen og hør om livet man levde der.

16.juli Husmannsplassen Mørksætret

Oppmøte: Rød Herregård
Arrangør: Halden historiske Samlinger

En vandring gjennom 300 år hagehistorie - med et blikk også mot hagens framtid.
Hageanlegget på Rød Herregård er unikt kulturminne som fortjener videre liv. Men hvordan ta vare på 
et historisk anlegg som er i kontinuerlig forandring? I et pågående prosjekt ser vi på hvordan historisk 
viktige element kan ivaretas og gjenskapes, samtidig som noe nytt kan tilføres.

23. juli Hagen på Rød

Oppmøte: Risum Ungdomsskole
Arrangør: Idd og Enningdalen Historielag 

30. juli Lystgårdene på Idd

Oppmøte: ved Halden Blibliotek
Arrangør: Fortidsminneforeningen Halden 

Vi går en runde i kulturkvartalet og får høre historen om de ulike bygningene og deres tilknytning til kul-
turen. Hva skjer videre med kulturkvartalet nå? Har det noen fremtid?

6. august Haldens kulturkvartal, hva nå?

Oppmøte: Spenst på Høvleriet
Arrangør: Historielaget Haldens Minder 

Elvepromenaden og sentrum
Historisk vandring langs den nye 

Elvepromenaden. 

Bli kjent med byen fra historisk tid til i dag. 

City centre
Historical walk along the riverside. 
Information about Halden city.

18. juni Bli kjent i egen by Get to know Halden

Hva skjer?
HALDEN

Med støtte fra
HALDEN
kommune

Åpningstider i sommer:
Halden Turist/Gjestehavna 
Tel:  69 19 09 80
Man.–fre. 09–16.30.

Fredriksten Infosenter 
Indre festning
Åpent hver dag 10–16

Svinesund Infosenter 
Svinesundparken Tel: 69 19 09 90         
Fra juli:     
Man.-fre. 10-18. Lørdag 10-15                

Torsdager kl. 18.00:
Varighet: ca. 2 timer Gratis

Oppmøte: Berg kirke
Arrangør:  Berg Menighet

13. august Historisk vandring i og rundt Berg Kirke
Et besøk til distriktets største middelalderkirke. Hør historien om kirken, og om kirkegården fra katolsk 
tid til nåtid. Besøket av sluttes med omvisning i Berg Kirkestue = den gamle prestegården fra 1784.
Det blir anledning til å kjøpe kaffe og vafler. 

På 1700- og 1800-tallet flyttet velstående byborgere ut på landet om sommeren. Denne sommerkvelden besøker 
vi noen av de gamle lystgårder sør for Fredriksten. Jens Bakke og Svein Norheim er veivisere i historien. 


