
Sommertreff i Fredrikstad 
Ved pennen og bak kamera: Steinar Hamar 

 
Hele 19 Nimroser satte hverandre i stevne i Gamlebyen 1-2 August. Dessverre gjorde noen 
sene avmeldinger at oppmøtet ikke ble enda større.  
Gamlebyen ble grunnlagt av kong Fredrik II i 1607 som festning mot krigskåte svensker. 
I dag er byen innenfor festningsmurene en levende by med mange fastboende i bygninger 
som skriver seg fra 1600-1800 tallet, har tilhold av mange kunstnere, derfor flere gallerier, 
og byen er en magnet som tiltrekker seg besøkende i hopetall, hele året. 
 

 
Gamle militære bygninger med nytt liv, gallerier til venstre og bl.a. restaurant Tamburen til 
høyre der Nimrosene spiste middag om kvelden den 1/8. 
 
De fleste av oss ankom tidlig på ettermiddagen og samlet oss etter hvert til gjensyn o kramar 
o lunch på en nærliggende utendørs restaurant. 
Vi ble hentet av stor taxi kl 17 og fraktet til Engelsviken der vi hadde sikret oss plasser på 
konsert «Tre om Taube», i år, 22. år på rad, og med tema «Caballeiros» knyttet til Evert 
Taubes opphold i Sør- og Mellom-Amerika og hans viser fra oppholdet der. 
 

 
Les Ensémble 
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Den 2 timer lange konserten ble en kjempesuksess – Taubes viser kom ofte i nye rytmer og 
tonearter fremført av glitrende artister med musikalitet, humør og charme. 
 

   
 
Konserten inneholdt mer enn 20 viser med enkle kostymeskift og før vi visste ordet av det, 
var konserten slutt og ble avsluttet med «Så länge skutan kan gå» som ekstranummer og 
allsang, og dundrende applaus. 
 
Taxi sto klar til å frakte oss tilbake til Gamlebyen og middag på «Tamburen» (som holdt åpen 
restaurant bare for Nimroser) 
 

 
Det ble et hyggelig og fortreffelig måltid – bare blide ansikter å se 
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Fredagen den 2. august opprant med vakkert og varmt vær. Etter frokost splittet vi oss i flere 
grupper. Den største, golferne, dro til Gamle Fredrikstad Golfbane; rett utenfor Gamlebyen. 
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Andre grupper dro med båt på Glomma og til selve byen Fredrikstad som har nye å by på, 
herunder «Najaden» som flyttet fra Halmstad til Fredrikstad for noen år siden... 
 

 
 

og litt kunst her og der: 
 

 
 
Flere Nimroser deltok i guidet tur til Gamlebyens mangslungne severdigheter. 
 
Sommertreffet ble avsluttet med lunch på «Restaurant Majoren» før de fornøyde 
deltagerne ble spredt til respektive tilholdssteder eller fortsatt reise. 
Treffet og aktivitetene ble fortreffelig arrangert av Grete Ellefsen og Stein Sunde – vi er dere 
stor takk skyldig 😄 


