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Det er ikke tilfeldig at det er i år 
Sarpsborg søker om å bli Norges 
kulturkommune. Sarpsborg, Olavs by, skal 
være hovedregion for Nasjonaljubileet 
som har sitt pilotår i 2019, med tematikken 
«Allianser». Denne tematikken, som har 
bakgrunn i at Astrid og Olav giftet seg for 
1000 år siden, skal legge fundamentet for 
kultursatsingen i Sarpsborg i 2019. Når 
man snakker om allianser, handler det om 
allianser på tvers av kulturuttrykk, allianser på 
tvers av demografiske forskjeller og allianser på 
tvers av kommune- og fylkesgrenser. Å bruke 
kulturen som en måte å skape nye 
møteplasser, samarbeidskonstellasjoner og 
vennskap på, er viktig som motstykke til 
polarisering, konflikt og forskjeller. 

Sarpsborg blir også, som en del av Nedre 
Glomma, et av de største urbane områdene i 
det nye storfylket Viken, og derfor er det viktig 
å tre ut av det gamle fylket Østfold med et løftet 
og åpent blikk, som en motor for å skape nye 
kulturallianser innad i den nye storregionen.  

Minst like viktig er det å snakke om allianser i 
form av å samle barn og unge på tvers av 
sosial og økonomisk bakgrunn. Sarpsborg er en 
kommune som sliter med høy barnefattigdom, 
og derfor jobber kommunen langsiktig og 
målrettet for å senke terskelen for å delta i både 
organisert og uorganisert fritidsaktivitet, slik at 
alle barn skal ha en trygg og fargerik oppvekst. 

Sarpsborg seiler fortsatt på etterdønningene 
fra suksessen med 1000-årsjubileet i 2016, og 
rir videre på denne bølgen inn i Nasjonaljubileet 
i 2019. Med en langsiktig og fremoverlent 
satsing på kulturfeltet, opplever Sarpsborg 
nå et løft for hele kultursektoren. Kulturbyen 
Sarpsborg, Olavs by, er bygget opp av den 
kulturelle grunnmuren, med en ny kurs med 
kreativt samarbeid med næringslivet og med en 
styrket satsing på det profesjonelle kulturlivet 
som kulturell spydspiss. 

I 2019 vedtar Sarpsborg en ny kulturplan som 
skal bane veien for kulturutviklingsarbeid frem 
mot 2030. 

Det viktigste vi gjør er å jobbe for 
barn og unge
Antallet som lever under fattigdomsgrensa i 
Sarpsborg er høyere enn landsgjennomsnittet. 
I Sarpsborg bor det 1700 fattige barn, og enda 
flere lever i vedvarende lavinntektsfamilier. 
Over halvparten av disse er barn med 
flerkulturell bakgrunn. Kultursatsing er ikke et 
direkte middel for å få fattigdomstallene ned, 

men spiller en viktig rolle i 
arbeidet med å skape åpne 

møteplasser, gratis lavterskeltilbud og 
ikke-stigmatiserende tiltak som forener 

barn og unge på tvers av demografisk, 
økonomisk og sosial bakgrunn. Sarpsborg 
kommune jobber for å gi alle barn og unge 
tilhørighet, mestringsfølelse og mulighet 
for kreativ utfoldelse og stimulering, og det 
kan vises til flere suksesshistorier. 

UKM – Årets suksess

Mange forbinder nok UKM som en arena hvor 
ungdom kan opptre og vise seg frem i 
konkurranseform; et opplegg rettet mot den ene 
opptredenen eller den ene utstillingen. Mange 
kommuner stopper nok også med det, men 
i Sarpsborg er det UKM hver uke, hele året. 
UKM i Sarpsborg er workshops, kurs, 
seminarer, musikkundervisning, medieverksted, 
dansetimer, sosialt samvær, lyd- og lysarbeid, 
overnattingsturer, produksjonsveiledning og 
arbeidstrening. Målet er å skape et inspirerende 
miljø, et sted hvor ungdom med forskjellige 
bakgrunner, kunstnerpreferanse og nivå kan 
møtes i fellesskap. Arbeidet med UKM 
inkluderer utøvende aktiviteter som dans, 
teater, musikk og 
fotballtriksing til 
organisasjonsarbeid, 
arrangørvirksomhet og 
søknadsskriving. På 
grunn av dette arbeidet 
ble UKM i Sarpsborg 
nominert til «Årets 
suksess» i 2018, og tok 
også med seg seieren. 

Knyttet opp mot kommunens tilskuddsordning 
«Raskt svar», som er et tiltak hvor unge opp 
til 20 år kan søke midler til å arrangere noe på 
egenhånd og få svar i løpet av to uker, er UKM i 
Sarpsborg blitt en arena hvor ungdom inspirerer 
ungdom. 

Foto: Jon Petter Wiig

Ordfører Sindre Martinsen-Evje har veldig lyst til at 
Sarpsborg skal bli Norges kulturkommune!
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Under årets UKM-forestilling slo de politiske 
budskapene mot publikum med enorm kraft. 
Vi ble tatt med gjennom sorgen og fortvilelsen 
til flyktninger fra Syria, vi fikk høre historier om 
krig og vold, fikk fortellinger om presset med å 
passe inn, frykten for ikke å være bra nok og 
de psykiske utfordringene mange av dagens 
ungdommer lever med. Da ser man at kulturen 
har en ringvirkning utover bare det å stå på en 
scene. Det handler ikke om å være best. Det 
handler om å være seg selv, om å si sin mening 
om verden, om å bli en deltaker i samfunnet 
samtidig som man har det gøy og forenes med 
andre i et felleskap
. 
Norges første e-sportssenter
Siden 2016 har fritidsklubben «Ungdommens 
Kulturhus» ligget i underetasjen til Sarpsborg 
scene og i 2019 vil stedet bli oppgradert og 
videreført inn i en moderne fritidsklubb som vil 
være av svært høy kvalitet, med nytt og 
spennende innhold, som blant annet dansesal 
med prosjektor, en egen nettredaksjon, samt 
flere øvingsrom til band, som vil fungere som en 
bro mellom den strukturerte øvingen på 
Kulturskolen til fri spilling. 

Allerede i 2018 åpnet landets første 
kommunale e-sportssenter, i samarbeid med 
sportsklubben Riddle. Dette senteret ligger i 
lokalene til Ungdommens Kulturhus og er 
etablert for å skape en gratis møteplass for 
ungdom som har data, IT og e-sport som 
interesse. Ved å samle disse ungdommene på 
et senter, fremfor at de sitter alene hjemme på 
rommet sitt, har man en ikke-virtuell møteplass 
hvor man kan dyrke og ta ungdommens 
virtuelle fritidsinteresser på alvor. I tillegg brukes 
arenaen til å lære ungdommen om nettvett og 
sunn bruk av internett og sosiale medier. Så 
langt har e-sportssenteret vært en utelukkende 
suksess som har fått oppmerksomhet både 
nasjonalt og internasjonalt. E-sportssenteret og 
Ungdommens Kulturhus manifesterer 
Sarpsborgs satsing på barn og unge, og viser 
at vi skaper arenaer 
og tilbud som løfter de 
unge på deres egne 
premisser, gjennom 
metoder som motvirker 
segregering på grunn 
av økonomisk, sosial 
eller kulturell bakgrunn. 
Igjen handler det om å 
skape gode og trygge 
allianser mellom barn, 
unge og voksne. 

Inkludering gjennom kultur
Kulturskolen i Sarpsborg er blitt mer enn bare 
en kulturskole i tradisjonell forstand. Ved siden 
av ordinært kulturskoletilbud som musikk, 
scenekunst og visuelle kunstfag er Kulturskolen 
også blitt en svært viktig arena for inkludering 
og mangfoldsarbeid.  

«Verdensrommet» er Kulturskolens 
mangfoldsarena. Det er en krysskulturell 
møteplass i en åpen kafé, og fungerer som et 
bindeledd mellom frivilligheten, 
innvandrerorganisasjoner og kommunen. 
«Verdensrommet» har arrangementer hvor det 
er plass til mange ulike kulturuttrykk, og dette 
vises gjennom flere årlige begivenheter, blant 
annet mangfoldshelgen «Folk i Sarp» som 
arrangeres i juni hvert år og «Flere Farger», 
som er et gratis undervisningstilbud til barn og 
unge, og er en lillesøstermodell av «Fargespill» 
hvor det hentes inn sanger og kulturuttrykk 
fra landene barna kommer fra, og som til slutt 
ender opp som en forestilling på Sarpsborg 
scene. 

Sarpsborg kommune har også en 
tilskuddsordning for gratis medlems- og 
treningsavgift til barn og unge som deltar i 
organiserte fritidsaktiviteter, men hvor familiene 
ikke har råd til å betale kontingent. Det kreves 
ingen inntektsdokumentasjon, kun en gjensidig 
forståelse i samråd med laget eller foreningen 
hvor medlemmet hører til. Denne ordningen 
omfatter ikke Kulturskolen, men derfor har 
Sarpsborg kommune opprettet et tilbud om 
gratis kulturskole. Hver lørdag er 
kulturskolen åpen for alle som ønsker å benytte 
seg av tilbudene som finnes der, og det er 
kvalifiserte lærere til stede som gir under-
visning. Dette er et viktig ledd i Sarpsborgs 
strategiske satsing på å gi alle barn og unge 
muligheter til å delta i kulturlivet. Økonomisk 
bakgrunn skal ikke være et hinder for å få vokse 
opp i et helhetlig, trygt og spennende miljø hvor 
man kan utfolde seg kreativt.  
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Kulturskolen samarbeider også med Villa 
Villekulla barne- og ungdomsteater, som årlig 
«sysselsetter» over 200 barn. De produserer 
to forestillinger hvert år; én storsatsing og en 
mindre forestilling.

Nytt for 2018 er at Kulturskolen har etablert
et formelt samarbeid med en av byens skoler, 
Sandesundveien, en skole som ligger i en såkalt 
«rød sone» og hvor en betydelig andel av 
elevene opplever levekårsutfordringer. Dette 
samarbeidet går ut på at Kulturskolen lærer alle 
elevene i femteklasse å spille fiolin gjennom 
høstsemesteret, og avslutter arbeidet med en 
konsert. 

Kulturskolen har nok en suksesshistorie å 
vise til; Seniorskolen. Kulturskole for dem over 
60, rett og slett. I Sarpsborg er man aldri «for 
gammel» til å bidra eller være med. Gjennom 
midler fra Den Kulturelle Spaserstokken får over 
150 seniorelever tilbud om kurs i kunsthistorie, 
fransk, notelære, yoga og kunstmaling. 
Den Kulturelle Spaserstokken kan også vise til 
svært gode resultater i sin satsing på 
Musikkbrunsj og Lørdagsbrunsj, som er 
musikalske forestillinger som arrangeres opp 
mot ti ganger årlig. En helt ny satsing innenfor 
dette arbeidet har vært Ønskekonserten, hvor 
byens seniorer har kunnet komme med innspill 
til hva man ønsker å høre. På bakgrunn av 150 
forslag ble det satt sammen en konsert med 
Østfoldsymfoniorkester og solister. For å nå ut 
til pleietrengende eldre, ble konserten streamet 
live til fire av byens sykehjem, og tilbakemeldin-
gene har vært utelukkende positive. 

Det er viktig at kulturen har en sentral plass i 
livet uansett hvilken fase du befinner deg i. Vi 
i Sarpsborg er stolte over å vise til fremover-
lent og kreativ satsing på å nå ut til alle befolk-
ningsgrupper med en tanke om å skape et godt 
fellesskap og rike opplevelser.  

Norges eldste litteraturfestival jubilerer
Enda en grunn til at Sarpsborg søker om å bli 
Norges Kulturkommune i 2019, er at landets 
eldste litteraturfestival, «Litteraturuka Sarps-
borg», fyller 70 år. I 1949 startet «Bokmessen» 
på Sarpsborg bibliotek, som med tiden har ut-
viklet seg til å bli en av landets mange og viktige 
litteraturfestivaler. Festivalen driftes av Sarpsborg 
kommune og mottar støtte fra både fylket og 
staten. Målet med Litteraturuka er å spre leselyst, 
opplyse og bidra til å vekke folks nysgjerrighet. 
Også her er det fokus på inkludering og mang-
fold – med andre ord; allianser – og festivalen 
samarbeider derfor blant annet med biblioteket 
og Norsksenteret, som begge er viktige mang-
folds- og inkluderingsarenaer. Festivalen er også 
sterkt involvert i andre virksomheter, blant annet 
Den Kulturelle Skolesekken, og har igangsatt en 
skrivekonkurranse for Sarpsborgs 7. klassinger 
hvor over 500 elever inviteres til å være med og 
utfolde seg skriftlig og kreativt.  

Historien som løftes inn i nåtiden

Sarpsborg har en lang kulturhistorie og unike 
kulturminner. Det har vært en bevisst satsing 
på å formidle denne kulturarven som opptakt til 
1000-årsjubileet, og som nå jobbes videre med 
inn i Nasjonaljubileet. Blant annet er Tusenårss-
tien blitt anlagt, en sti som er nøyaktig tusen 
meter lang, og tilrettelagt for alle uavhengig av 
funksjonsevne. Den tar med seg turgåeren på 
en reise fra vikingtiden, middelalderen og heller-
istninger, opp til trelastindustrien og herregård-
skulturen. Stien knytter den moderne industrien 
med den fjerne fortiden, og forener disse gjen-
nom tekst og lyd.  

Vikinghistorien legger fundamentet for for 
Sarpsborgs historieformidling i dag. Gjennom 
byens kulturelle fyrtårn, Olavsdagene, går 
kommune, næringsliv og private kulturaktører 
sammen om å skape kultur for og med alle i 
Sarpsborg. Det er profesjonelt teater i unike 
omgivelser i Landeparken, det er åpne 
historieformidlingsarenaer for hele familien hvor 
barn kan kle seg ut som vikinger, delta i 
historieformidlende og spennende aktiviteter, 



være med på vandre-
teater, se tvekamper og 
rett og slett kjenne på 
kroppen hvordan det var 
å være viking. 
Olavsdagene vil være 
hovedformidler av 
«Allianse»-arbeidet under 
Nasjonaljubileet i 2019.

Det er også flere områder i Sarpsborg som er 
unike i nasjonal og kulturhistorisk sammenheng.
Storedal Kultursenter er underlagt 
Østfoldmuseene og er skapt av kunstnere, 
naturvitenskapsfolk og hagearkitekter, og er et 
opplevelsessenter for natur og kunst spesielt 
tilrettelagt for synshemmede. Bruken av anlegget 
øker for hvert år, og også her finner man 
helleristninger og gravfelt, i tillegg til at det er et 
naturlig amfi til forestillinger og konserter. Årlig 
arrangeres Ridderrittet på Storedal Kultursenter, 
og dette er et sykkelritt for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne.

Et annet spennende område å trekke frem er 
lensemuseet; Tømmertunellen i Eidet. Også 
denne er den eneste i sitt slag. 
Tømmertunnellen var en fløtingsteknisk løsning 
på et gammelt problem med å få tømmer i 
Glomma trygt forbi Sarpefossen, og tunellen, 
som ble bygget i 1905-1908, står helt intakt i 
dag. Dette museet drives av frivillige og med 
økonomisk bidrag fra Sarpsborg kommune.  

Sammen med fire andre kommuner har 
Sarpsborg etablert en sammenhengende 
pilegrimsled gjennom Østfold fylke, som en 
del av den nasjonale pilegrimsleden. 
Leden gjennom Sarpsborg er 37 kilometer 
lang, og det arrangeres årlige vandringer og 
arrangementer, med de nevnte Olavsdagene 
som en fast ramme for dette.  

Opplevelser der hvor folk ferdes
Sarpsborg satser hardt på å lage gode og gratis 
utendørsopplevelser, nettopp fordi det er en så 
stor andel av byens befolkning som lever under 
fattigdomsgrensa. I tillegg til de nevnte 
opplevelsene, er det også naturlig å trekke 
frem Bryggestien og Skulpturstien.

Bryggestien er splitter ny, er i underkant av 
en halv kilometer lang og binder byen sammen 
med Sarpsborgmarka. I 2019 blir stien ytterligere 
forlenget slik at den blir 1000 meter lang, og er i 
sin helhet trillbar for rullestol og barnevogn. Med 
benker langs stien og en «endestasjon» med 
grillpark, ser vi allerede at mange benytter seg 
av denne stien, især flerkulturelle.

Det andre prosjektet som arbeides 
kontinuerlig med er å få mer kunst ut i det 
offentlige rom. Tanken bak denne satsingen er å 
gi innbyggerne et lavterskeltilbud for å oppleve 
kunst, og kunsten skal være der folk er. Siden 
jubileumsåret i 2016 har Sarpsborg kommune blitt 
løftet på dette feltet og gågata er blitt utsmykket 
med flere skulpturer og kunstverk av nasjonalt 
anerkjente kunstnere fra Sarpsborg, blant annet 
Fredrik Raddum og Petter Hepsø. En ny kunstner-
isk stolthet er det storslåtte verket «Genesis» som 
ble avduket av kongen, og var en jubileumsgave 
fra Sparebankstiftelsen til en levekårsutsatt del av 
byen. 

Frem mot og i 2019 jobbes det med å etablere 
en skulptursti, hvor kommunen, i samarbeid 
med kunstnerforeningen, stiller ut kunst på 
etablerte fundamenter i sentrums store, grønne 
lunge, Kulåsparken. Nok en gang er tanken bak 
å gi folk kunst der hvor de ferdes.

Målrettet satsing på kultur
Sarpsborg har de siste årene vært 
fremoverlente i sin satsing på kultur, og man 
ser gode resultater av dette. Kommunen viser 
tydelig at de ønsker en byutvikling hvor 
kulturen har en stor og fremtredende plass. 
I 2019 bygges Sarpsborg scene om til å bli 
fylkets nye kulturelle storstue, med blant annet 
sidescene, snorloft og en orkestergrav med 
plass til 70 musikere. Denne ferdigstilles i 
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starten på 2020 og vil bety et enormt løft for 
kulturtilbudet i Sarpsborg og regionen for øvrig. 
Siden kommunen overtok driften av Sarpsborg 
scene i 2010, er det investert 150 millioner 
kroner i bygningen og stedet er blitt bygget opp 
som et velorganisert og profesjonelt kulturhus 
med oppunder 35.000 besøkende i året.

Det er også vedtatt at det skal bygges nytt 
bibliotek i løpet av de neste årene. Etter 
revisjonen om Lov for folkebibliotek i 2014, har 
Sarpsborg bibliotek tatt flere grep for å styrke sin 
plass som litteratur- og kunnskapsformidler. 
I 2017 hadde biblioteket i overkant av 200 
arrangementer for ulike aldersgrupper og 
interesseområder, med fokus på formidling av 
litteratur og lokalhistorie. Biblioteket oppfyller 
også sin rolle som en av de tyngste steinene i 
den kulturelle grunnmuren, i tett samarbeid med 
byens Frivilligsentraler. Et av suksesstiltakene er 
Språkkafé en gang i uken, hvor flerkulturelle og 
andre kan komme og delta i samtaler med 
andre, på trygge møteplasser, med velutdannede 
kunnskapsformidlere. Etter flere år med nedgang 
i både utlån og besøk har Sarpsborg bibliotek 
jobbet målrettet for å snu denne trenden, og har 
de senere årene opplevd en solid økning. Med et 
nytt bibliotek med mer plass til å avholde 
samfunnsnyttige, kulturelle og 
kunnskapshevende arrangementer, med flere 
åpne og gratis møteplasser, får byen et stort løft. 
I tillegg har Kulås amfi, storstua i byens grønne 
lunge Kulåsparken, blitt oppgradert og blitt en 
svært attraktiv utendørsarena for nasjonale og 
internasjonale artister.

Arbeidet med bibliotek og med Sarpsborg 
scene viser at Sarpsborg er villige til å investere 
i og satse målrettet på kultur og kulturformidling. 

Politisk og administrativt 
kulturarbeid i kommunen

Sarpsborg kommunes kulturenhet er delt opp i 
fem avdelinger: 

Team Kulturutvikling er den kommunale 
enheten som drifter Sarpsborg scene og som 
driver med og deltar i arrangementsproduksjon 
av ulike størrelsesnivåer. De sitter på teknisk, 
administrativ og produksjonstilknyttet 
kompetanse. På Kulturkontoret jobbes det med 
søknadsordninger, planer og administrativt, 
konsulterende og utviklende arbeid. 

Enhet Kultur i Sarpsborg kommune jobber tett 
mot tre lokale rådførende organer; 
Kulturrådet, Musikkrådet og Idrettsrådet, etter 
politisk vedtatte samarbeidsavtaler. I tillegg er 
det et dynamisk samarbeid mellom 
administrasjonen og det politiske kulturutvalget. 
Kulturkontoret jobber også med iSarpsborg, 
som er et bindeledd mellom kommune og 
næringsliv. Dette er et viktig ledd i satsing på 
kreativ næring og på å skape gode 
samarbeidsordninger for kulturaktører og 
byens næringsliv. Fremover skal vi jobbe frem 
en arrangørhåndbok og en avtale som knytter 
tilskuddsmottakere til iSarpsborg-kontoret slik 
at de kan få bistand til markedsføring og andre 
kanaler for å nå ut til byens innbyggere med 
kulturproduksjonen sin. 


