
Frederikshavn 150 års købstadsjubilæum i 1968 
 

Den 25. september 1818 fik Frederikshavn købstadsrettigheder.  

 

I den anledning fejrede byen i dagene 20. – 29. september 1968 150 års jubilæum. Det blev fejret med en 

lang række arrangementer, som det er muligt at finde adskillige oplysninger om i Stadsarkivet. 

 

Som eksempler på købstadsjubilæets arrangementer kan nævnes: 

Historisk optog  
Et optog, som illustrerede Frederikshavns historie fra 
anlæggelsen af Nordre Skanse og frem til 1968, 
bevægede sig gennem byen. Blandt optogets deltagere var bl.a. 'Tordenskiold' efterfulgt af 20 matroser 
samt 'Hermann Bang' og 'Holger Drachmann' i hestevogn. Arkivet er også i besiddelse af en række fotos 
fra optoget. 

Motorrally   
Frederikshavn Motor Sport og Automobilsektion afholdte et jubilæumsrally, som samtidig var 5. afdeling 
af Danmarksmesterskabet. Som afslutning på løbet var byen vært ved en festbanket på motel Lisboa, hvor 
bl.a. præmieoverrækkelsen fandt sted. 

 

Flyvestævne  
På Knivholt Flyveplads havde Frederikshavn Flyveklub arrangeret opvisning med luftakrobatik, 
faldskærmsudspring og fjernstyrede modelfly. Arrangementet gav et underskud på kr. 6.889,34, som blev 
dækket af kommunen til trods for, at der kun var en forhåndsgaranti på kr. 5.000,-. Værst var det imidlertid, 
at et fly forulykkede under stævnet 

 
 
 
.Festfyrværkeri på havnen  
Jubilæumsdagens festfyrværkeri blev leveret af C.V. 
Poulsens Fyrværkerifabrik i Regerup. Dette samt 500 
fakler, som hver kunne brænde i en time, kostede den 
nette sum af kr. 11.953,13 inkl. moms. 
 
 
 
 
 
 
 
Jubilæumsbogen  
En bog om købstadens 150 år lange (korte) historie blev 
udgivet. Den var skrevet af stud.mag. Bent Hansen, Århus 
Universitet. Bogens titel blev ’Frederikshavn i stilstand og 
fremgang 1818-1968’, og den var på cirka 350 sider. Da 
viceborgmester Finnur Erlandsson i november 1966, i et 
brev stilet til professor, dr.phil. Rudi Thomsen, havde 
henvendt sig til Aarhus universitet om dettes interesse i at 
hjælpe med tilblivelsen af bogen, havde man ellers kun 
forestillet sig et værk på cirka 150-200 sider. 
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