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Frederikshavn fejrer 200 års jubilæum i 2018
Havet, havnen og handlen er omdrejningsaksen om Frederikshavns udvikling fra et lille fiskerleje til
Det Blå Danmarks centrum. Frederikshavns maritime DNA kommer helt naturligt også til at sætte sit
aftryk på fejringen af byens 200 års fødselsdag 25. september 2018.
Frederikshavn har gennem 200 år udviklet sig fra købstad til en lille storby, der rummer og tilbyder det gode
fra storbyen kombineret med det bedste fra den lille by: Nærvær og fællesskab. Hygge og tryghed. Energi og
handlekraft. En levende by, hvor det, som byen lever af, kan ses, høres og mærkes. Det maritime erhverv er
et vigtigt, strategisk vækstområde, som genererer arbejdspladser, omsætning og udgør en betydelig del af
Frederikshavn Kommunes skattegrundlag. Frederikshavns placering ved indsejlingen til Kattegat har siden
Store Nordiske Krig haft en stor militærstrategisk betydning som Tordenskiolds eneste base uden for
København og som Flådestation for Søværnet siden 1961. Havnen er med en gennemstrømning af ca. 1,8
mio. færgepassagerer om året et centralt forbindelsespunkt mellem det europæiske kontinent og naboerne i
Norge og Sverige. Markeringen af byens 200 års jubilæum kædes derfor naturligt sammen med den officielle
indvielse af den nye Frederikshavn Havn, der står klar efter en markant udvidelse i 2018. Flådestation
Frederikshavn inviterer i forbindelse med markeringen af jubilæet offentligheden til åbent hus for at vise de
ny renoverede faciliteter frem.
Folkefest for fællesskabet
Frederikshavn fejrer 200 års jubilæet med en folkefest for fællesskabet og et hav af arrangementer, som alle
inviteres til at være en del af. En række events er allerede i støbeskeen, og der er plads til mange flere. Alle
borgere, foreninger, organisationer og virksomheder er velkomne til at byde ind med events og aktiviteter,
der markerer byens runde fødselsdag.
”Frederikshavns 200 års fødselsdag skal fejres med en folkefest for, af og med frederikshavnerne, og alle
der vil, skal have mulighed for at sætte deres aftryk på begivenheden. Det er ikke kommunens fest. Det er
byens fest. Frederikshavn Kommune har søsat et initiativ, der samler de centrale lokale aktører om at skabe
rammerne for festen, nu er det op til frederikshavnerne at fylde rammerne ud,” siger Birgit S. Hansen,
borgmester i Frederikshavn Kommune.
For at samle trådene, er der dannet en styregruppe og en koordinationsgruppe, begge med repræsentanter
fra Frederikshavn Havn, Erhvervshus Nord, Turisthus Nord, FREDERIK, Tordenskiold og Frederikshavn
Kommune.
Fest for fulde sejl
Der er sat sejl til en stor maritim festival i weekenden 21.-23. september, når historiske skibe fra ind- og
udland ligger for anker i Frederikshavn Havn og danner et stemningsfuldt maritimt scenarie for en folkefest,
hvor hele byen er inviteret. De første skibe har allerede modtaget invitationen fra Birgit S. Hansen,
borgmester i Frederikshavn Kommune og Mikkel Seedorff Sørensen, CEO, Frederikshavn Havn.
Også Kongehuset har modtaget en invitation til at deltage i den officielle markering af Frederikshavns 200
års købstadsjubilæum. Det	
  forventes,	
  at	
  hoffet	
  svar	
  på	
  invitationen	
  sidst	
  i	
  2017,	
  når	
  man	
  har	
  et	
  overblik	
  

over,	
  om	
  besøget	
  i	
  Frederikshavn	
  kan	
  passe	
  ind	
  i	
  de	
  kongeliges	
  kalender.
FAKTA
Købstaden Frederikshavn så dagens lys den 25. september 1818. Kong Frederik VI gav byen
købstadsrettighederne, og byen skiftede samtidigt navn fra Fladstrand til Frederikshavn. Frederikshavn

spillede med sin strategisk vigtige placering en central rolle som Tordenskiolds eneste base uden for
København under Store Nordiske Krig (1700-1721). Med etableringen af havnen i 1805 kom der for alvor
skub i væksten i fiskeriet, handlen og befolkningen.
En købstad er en bebyggelse med særlige privilegier, som fx eneret til håndværk og handel inden for et
område, egen administration, ret til egne domstol og fritagelse for visse skatter. Købstædernes særlige
status ophørte i forbindelse med Kommunalreformen i 1970.
Styregruppe for Frederikshavns 200 års købstadsjubilæum:
Mikael Jentsch, kommunaldirektør
Mikkel Seedorff Sørensen, CEO, Frederikshavn Havn
Per Frank Hansen, erhvervskonsulent, Erhvervshus Nord
René Zeeberg, direktør, Turisthus Nord
Dan Kobberup, handelschef, FREDERIK
Jan Michael Madsen, direktør, Fonden Tordenskiold
Foreløbigt program
2. marts - 28. april
2. august - 5. august
12. august
31. august - 2. sept.
7. sept. - 9. sept.
14. sept. - 15. sept.
21. sept. - 23. sept.
25. sept.

Spektakulær udstilling på Frederikshavn Kunstmuseum
Veteranbil Race – ”Styrkeprøven” i hele Frederikshavn Kommune med base på
Paradiskajen, Frederikshavn Havn
Militærhistorisk Dag ved Hangaren i Frederikshavn
OCEANOS og Åben Flådestation
Jubilæet fejres i Arena Nord, Det Musiske Hus og Maskinhallen
Kulturnat i Frederikshavn
Maritim Festival med besøg af historiske skibe i Frederikshavn Havn
Frederikshavn 200 år – officiel markering af jubilæet med fest på Frederikshavn
Havn og midtbyen

Jubilæumslogo
Der er designet et jubilæumslogo. Aktører og arrangører, der ønsker at bruge logoet i deres markedsføring
af aktiviteter, der har relation til Frederikshavns 200 års købstadsjubilæum, kan kontakte Lene Høegh
Sørensen, telefon +45 20 55 33 42, lehs@frederikshavn.dk

Kontakt for yderligere oplysninger:
Birgit S. Hansen, borgmester, telefon +45 29 16 30 39

