parton legger ut på turné

Søndag. 14°C
Sol. Flau vind fra nordøst.

Neste måned legger countrysangeren Dolly Parton ut på
turné i Nord-Amerika. Parton
kjører i gang 17. oktober i Boca
Raton i Florida, melder det britiske musikkmagasinet NME.

Mandag. 15°C. Skyet.
Svak vind fra øst-nordøst.
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Sangeren og låtskriveren skal
turnere utvalgte steder i USA og
Canada og vil blant annet fremføre sanger fra sitt siste album
«Backwoods Barbie», som ble
sluppet i februar i år. Den 61 år

gamle artisten skal i alt holde 14
konserter og avslutter med to
opptredener 9. og 10. november
i Rama i Ontario. (ANB-NTB)

Små eller Store tipS – ring 69 21 56 00

Feiring med smell

Feltkanonen smalt av salver mot troppene som kom ned åssiden. Kanonansvarlig er Jan Egil Johansen.

I går, fredag 12. september, var det 200 år
siden slaget ved Berby
bro.
AV HÅVAR GÅSODDEN

Idd og Enningdalen historielag, Halden historiske samlinger og det Iddske Comagnie af
1808 sto for markeringen.
godt besøk
Nærmere 100 hadde møtt opp
for å være med på markeringen, det hele startet nede ved
Berby bro. Det Iddske Compagnie af 1808 kom marsje-





rende fra Berby Herregård og
stoppet ved bautaen som er
reist til minne om slaget. Her
ønsket Jens Bakke alle velkommen og åpnet markeringen.
Så presenterte han oss
for mannen som skulle ta
oss med 200 år tilbake i tid,
oberstløytnant Tore Kielland
Gransæther, i major Krebbs
skikkelse.
Major Krebbs tok oss med
fra Berby bro til jordene ovenfor, her fortalte han om sine
styrker og hvor de sto plassert
i terrenget for å møte svenskene. 12. september 1808 kom
meldingen om at svenskene

ER BOHUSLÄN SVENSK?
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ÅPENT MØTE
PÅ HALDEN BIBLIOTEK

Utrolig fortelling
I tett tåke kom svenskene og
regnet med et raskt slag, men
major Krebbs og hans styrker
kjempet hardt og det hele varte
i over fem timer.
Med feltkanoner og musketter fikk de norske soldatene
holdt stand ved Berby bro.
Broa til Norge fikk aldri svenskene gå over.
Med feltkanonene som
smalt i kveldingen og marsjerende soldater som fyrte av
musketter, fikk publikum virkelig en levende framstilling av

hvordan major Krebbs og hans
styrker kjempet mot svenskene
for to hundre år siden.
Når Tore Kielland Gransæther var ferdig med en utro-

lig fortelling og vår reise i tid
var slutt, bar det ned til Berby
bro, hvor bålet var tent. Her
fikk både publikum og soldater noe å spise.

Godsaker i høyden!
Lørdag og søndag
kan vi tilby våre gjester
snadder-middag – som for eksempel:

• Indrefilet av svin
• Liveche-kylling
• Entrecôte av storfe
• Hellefisk
• Ovnsbakt laks
Du treffer oss også på nettet:
www.fredrikstenkro.com
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var på vei opp Enningdalen
med store styrker.

Begge foto: Håvar Gåsodden

Hele byens mathus
Tlf 69-17 52-32/911-69-601
XXXGSFESJLTUFOLSPDPN

Jens Bakke (til venstre) åpnet markeringen ved bautaen. Oberstløytnant Tore Kielland Gransæther tok oss med 200 år tilbake i
tid.

