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Om familien Coucheron: 
www.nose.dk/Norge/coucheron.html  
 
Om Cicigon – som kopieret nedenfor 
www.f-b.no/Byleksikon/atilaa/cbyleks.html  
 

Cicignon. 1) Johan Caspar de C. var født i Ober Wampach i Luxembourg ca. 1620. Han fikk 
militærutdannelse og deltok i en rekke felttog før han i 1657 gikk i dansk tjeneste. Hans første 
stilling i Norge var ved garnisjonen i Bergen, der han avanserte til kommandant på Bergenhus. Etter 
noen år i Danmark, kom han i 1677 til Fredrikstad som guvernør med det spesielle oppdrag å bygge 
ut festningen. Hans arbeidsområde ble etter hvert utvidet til å gjelde alle landets fortifikasjoner. 
Foruten Fredrikstad er hans navn sterkt knyttet til Trondheim, til byregulering etter brann og 
utbygging av Christiansten festning. I Fredrikstad bodde han på Trosvik hovedgård som han kjøpte 
i 1680. Hans første kone døde i Danmark i 1667. Med til Fredrikstad hadde han sin 2. kone og en 
sønn av første ekteskap. Fruen, Anna Elisabeth Badenhaupt, døde 1690, og generalen i 1696. Begge 
ble gravlagt i Glemmen gamle kirke. 2) Frederik Christopher, f. 1667, sønnen i 1. ekteskap, ble også 
offiser og avanserte til general. En kort tid var han også kommandant i Fredrikstad, 1717-18. 3) 
Frederik Christophers sønn Ulrik Frederik de C. (1698-1772) var den siste av slekten med 
tilknytning til Norge. Han ble offiser, men gikk i 1749 over i sivil stilling som stiftsamtmann i 
Bergen. Han flyttet i 1760 til Danmark.  

Cicignon. Bydel i den sørlige delen av Vestsiden, i syd begrenset av Glomma/ Vesterelva. Det 
egentlige C. er området mellom Fergestedsveien og elva, d. v. s. bebyggelsen på eller like ved det 
tidligere Cicignon forts grunn. I 1970-80-årene er det utarbeidet en bevarings- og reguleringsplan 
for området, vedtatt i bystyret 1986. Denne planen omfatter hele distriktet avgrenset av J. N. 
Jacobsens gate, Hans Jacob Nilsens gate/St. Croixgate og elva, og betegnelsen C. brukes nå om hele 
denne bydelen. Utenfor fortet tilhørte grunnen Ny-Nygaard. Utstykningen av tomter tok til i 1860-
årene. Fortets grunn ble overtatt av kommunen i 1908. Etter at festningsverket var demolert i 1912, 
ble nye gater anlagt og tomter regulert til villabebyggelse. Murvillaene fra denne byggeperioden og 
den eldre trehusbebyggelse langs Fergestedsveien dominerer fortsatt bildet av de egentlige C. Av 
fortets grunn innenfor vollene overtok staten tomt til tollstedets bygninger (--> Tollboden), mens 
resten ble liggende som sports- og festplass. De gamle festningsvollene kan fremdeles til en viss 
grad følges i terrenget som avgrensning av plassen og i parkanleggene innenfor (--> 
Cicignonparken og Tollbodparken). Den midtre del av bydelen er i dag helt dominert av Østfold 
Sentralsykehus´ store kompleks, den vestlige og nordlige av vekslende bebyggelse: Nyere villaer, 
moderne boligblokker og forretningsgårder av forskjellig aldre og stilpreg.  

Cicignon Bosenter. I 1995 overtok kommunen huset til den private stiftelsen "Alders Hvile". Etter 
en viss ombygging huser det nå det kommunale aldershjem C. med plass til 11 klienter.  

Cicignon fort har navn etter guvernør, general Johan Caspar von Cicignon. Fortet utgjorde det 
vestre «hjørne» i trekanten Festningsbyen - Isegran fort - C., som helt skulle beherske elveløpene. 
De første befestningene på stedet ble anlagt i 1670-årene og vesentlig forsterket og utbygd 40-50 år 
senere. C. ble tatt ut av bruk først på 1800-tallet, overtatt av kommunen 1909 og demolert 1912. 
Fortets voll gikk fra fergestedet langs nåværende Fergestedsveien og Bings gate til Cicignongaten 
og herfra rett sør til elva. Fortsatt kan man så noenlunde følge anlegget i terrenget: Tollboden og 
Tollbodplassen ligger på det gamle nivå innenfor vollene, Cicignongatens søndre del og Ove 
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Ramms gate ligge oppå vollen. På innsiden skråner vollene av mot plassen. Nedenfor den nå 
parkbehandlede østre del av vollen og glaciet lå den eldste skansen (lynetten), der Tollboden nå 
ligger. I denne sto en vaktstue, som fra midten av 1800-tallet ble kjent som «Badehuset».  

Cicignongaten går i sør-nord-retning fra Strandpromenaden til St. Croix idrettsplass. Navnet har 
den etter Cicignon fort. Fortets sørvest-voll lå parallelt med gatens søndre kvartal. Dens midtre del 
domineres av Sentralsykehusets store kompleks, som fra 1983 også kutter av gaten i en søndre og 
en nordre del. Nr. 1 er "Alders Hvile"s hus fra 1930-årene. Den søndre delen er ellers preget av 
trehus fra siste fjerdedel av forrige århundre og murvillaer fra nittenti- og tyve-årene. Nr. 2 er bygd i 
1921 av arkitekt Gudolf Blakstad, (1893-1985) for Fredrikstad Tømmerdirektion, hvis direktør på 
den tid var Wilhelm Blakstad (arkitektens far) (--> W. Blakstads gate). Huset har siden 1937 vært 
privatbolig. I det lille parkanlegget utenfor er reist et minnesmerke over W. Blakstad i form av et 
portretthode utført av Fredrikstadkunstneren W. S. Dahl. I nordre del har meget av den gamle 
trebebyggelsen måtte vike for større moderne boligblokker. Parkanlegget foran sykehuset på hjørnet 
C./Fergestedsveien er prydet med en fontene med en sjarmerende liten pikefigur, «Kiste», utført av 
professor Wilhelm Rasmussen.  

Cicignoninnskrifter. Festningsbyggeren general Johan Caspar von Cicignon residerte på Trosvik i 
årene 1680-96. Rundt omkring på eiendommen lot han hugge inn forskjellige innskrifter i fast fjell. 
Fra flere steder kjenner man denne skikk. Det dreier seg altså ikke om noe originalt påfunn fra 
Cicignons side, men språk og innhold forteller atskillig om mannen: En vide bereist kriger og en 
praktiserende katolikk. Som luxembourger behersket han formodentlig både fransk og tysk fra 
barnsben av, men han bruker også italiensk og latin i sine inskripsjoner. I alt er 18 innskrifter kjent. 
De lengste gjengis her: 
     1. På Fjeldberg finner vi hans valgspråk på fransk: «Ma devise «Courage sans conduite «est un 
seigneur sans suite «Conduite sans courage - «Pauvre personage (Mitt valgspråk: (En herre med) 
mot (men) uten dannelse er en herre uten venner/ (en herre med) dannelse (men) uten mot (er en) 
stakkarslig person. 
     2. Tysk anvender han i en innskrift på Christianslund (senere fradelt fra Trosvik): «Dieser Brunn 
ist für Nachbar und Reisende «O heiligste Dreifaltigkeit «Gib Deiner ganzen Christenheit «Dass sie 
dich stets bekenne frey «Ein Gott und der Personen drey (Denne brønn er for nabo og reisende/O 
helligste Treenighet/giv at hele din kristenhet/alltid fritt bekjenner deg/én Gud av tre personer). 
     3. og 4. To steder i parken på gården og på Seiersborg (også senere fradelt fra Trosvik), påkaller 
han helgener med bønn om forbønn: «Be for oss», på latin: «Sancta Maria «Ora pro Nobis og: 
«Sancte Jago «Ora pro Nobis Seiersborginskripsjonen var tidligere like ved strandlinjen, som 
imidlertid nå er atskillig lengre ute. Disse 4 innskriftene er alle signert I. C. von Cicignon. 
     5. Etter at guvernøren også hadde overtatt Kniple, lot han hugge ut følgende italienske innskrift 
ved siden av sitt familievåpen på eiendommens høyeste punkt Barbertoppen): «Belvedere par el 
mare «Dell signor generall de Cicignon. 1680. (Vakker utsikt over havet) - det er så man formelig 
fornemmer «herr generalens» glede over sin nye eiendom. 
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