
Temamøter om ny musikk
og historie i Fredrikshald

på Alv Uddas tid

Arrangør: Foreningen Uddaspillet

Kobberstikket viser Svenskenes beleiring av Halden vinteren1660. Utgitt i 1696 i Samuel Pufendorfs verk om kong Karl X Gustav.



Lyden av Alv Udda
Om teatermusikken til Uddaspillet

Fredrikshalds Teater, søndag 20. mars kl. 16.00. Fri adgang.

Hvordan går man fram når man skal skrive musikk til et drama sterkt knyttet opp
til lokal og nasjonal historie, med et enormt karaktergalleri og et fullt register av
stemninger?  

Gjennom temaer knyttet til musikalsk historiefortelling, musikkhistorie, kompo-
nering og arrangering, skal komponist og musikkviter Sigurd Skogum Riise svare
ved å gi innblikk i komponeringsprosessen rundt musikken til Uddaspillet.



Norge i de harde 1670-årene
og Gyldenløvefeiden 1675-1679

Fredrikshalds Teater, onsdag 27. april kl. 19.00. Fri adgang.

I 1670-årene var Norge et tynt befolket og fattig land
med cirka 450 000 innbyggere. De fleste innbyggerne
bodde på landsbygda, enten langs kysten eller i innlandet.

Bare 7–8 prosent av befolkningen bodde i byer.
Norge var i union med Danmark og alle viktige bestem-
melser ble tatt av kongen i København. Foredraget vil
ta for seg hva nordmennene levde av og deres livsvilkår
på denne tiden. 

Det vil også handle om de tunge byrdene nordmen-
nene og da spesielt bondestanden ble pålagt under
Gyldenløvefeiden 1675–1679 – en krig hvor den norske
hæren vant flere seirer over svenskene.

Gyldenløvefeiden var en komplisert og langvarig revansje-
krig mellom Danmark/Norge og Sverige der danske-
kongens hovedmål og fokus lå et annet sted, men hvor
Norge nesten fikk tilbake Bohuslän, som vi hadde mistet
i 1658.

Ole Henrik Gjeruldsen
er historiker, ph.d. og forfatter. 
Han har blant annet skrevet
doktor-avhandlingen Den norske
hæren 1660–79 – utskrivning og
organisering og biografien Cort
Adeler. Sjømann og krigshelt fra
1600-tallet.

Magne Rannestad
Oberstløytnant

Kommandant på 
Fredriksten festning

Magne Rannestad vokste opp i Tønsberg og Haugesund.
I Forsvaret fra 1973. Har tjenestegjort mange steder i landet, blant
annet 14 år i Nord-Norge. Flyttet til Halden i 1995 som instruktør
på Hærens Forvaltningsskole. Gikk over i sivil stilling på festningen i
2004. Tilsatt som Kommandant på Fredriksten i januar 2019. Har
vært sentral i utviklingen av festningen etter år 2000.
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Gyldenløvefeiden 1675-1679
- hva var det man kriget om, og hvordan gikk det ?

Arrangør: Foreningen Uddaspillet

Medarrangør: Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger 



Kommende aktiviteter i regi av
Foreningen Uddaspillet

Foreningen Uddaspillet ønsker å skape oppmerksomhet og engasjement omkring
Uddaspillet, og inviterer lag, foreninger, skoler, næringsaktører og andre interesserte
til arrangmenter som formidler informasjon om forfatteren Frithjof E. Byes liv
og virke, og den unike oppsetning av Uddaspillet, basert på trilogien om skogs-
kjempen Alv Udda. Som en ekstra attraksjon vil vi arrangere et mest mulig
“autentisk” 1670-talls marked omkring spillplassen, med informasjons- og salgsboder
som viser den tidens matkultur og levesett, håndverk og husflid.

Utstilling av Frithjof E. Byes malerier og tegninger
I tiden 21. mai til 12. juni vises tegninger og malerier utført av Frithjof E. Bye i
Kulturhuset i Halden. Andre kunstneres arbeider relatert til Byes forfatterskap og
tidligere mottakere av Otilie og Frithjof E. Byes minnefond, vil også bli invitert til å
være med på utstillingen. Bildene har tidligere blitt vist i Drengestua Galleri på Gjøvik

Alv Udda minutt for minutt
Under utstillingsdagene 21. mai til 12. juni vil du kunne følge en sammenhengende
opplesning fra trilogien om skogskjempen Alv Uddas liv og skjebne. 
Tid for opplesningen vil bli bekjentgjort i media og på Uddaspillets hjemmeside:

www.uddaspillet.no
- hvor du også finner mye interessant stoff om oppsetningen, med anerkjente skue-
spillere som Dennis Storhøi og svenske Samuel Fröler (skjærgårdsdoktoren) i godt
samspill med lokale og nasjonale skuespillere og musikere.

Trilogien om Alv Udda er nå i salg hos 

din lokale bokhandel for kr. 390,-
- eller kan bestilles på www.uddaspillet.no 

Billetter til Uddaspillet kjøpes på 

www.ticketmaster.no

http://uddaspillet.no/
https://www.ticketmaster.no/artist/uddaspillet-billetter/1043432
https://www.ticketmaster.no/artist/uddaspillet-billetter/1043432

