Grimstad kommune

På leting etter det ekte og særegne
Stedsanalyse for Grimstad sentrum

Forord
Stedsanalysen er et forarbeid for sentrumsplanen (kommunedelplan for sentrum). Hensikten er at den
skal danne et faglig fundament for utformingen av den formelle kommunedelplanen. Ved melding om
kommunedelplanens oppstart, ble det annonsert at det skulle utarbeides en stedsanalyse som grunnlag for
planarbeidet. Det skal også utarbeides en egen trafikk- og parkeringsanalyse.
Stedsanalysen er en fagrapport. Hovedvekten er lagt på å skape bevissthet omkring byutviklingen, byggeskikk, landskap og naturkvaliteter. Møteplasser og grønnstruktur er også grundig behandlet. Dette er
helt sentralt for å gi ordet ”identitet” et innhold. Siste kapittel inneholder en oppsummering av kvaliteter
i sentrum, og tilråding til sentrumsplanen om hva som skal legges vekt på ved fortetting.
Det er å håpe at stedsanalysen kan bli benyttet ved seinere planarbeid som et referanse-grunnlag,
f.eks en estetisk byanalyse. Målgruppen er først og fremst politikere og planleggere som direkte påvirker
byens utforming, men den kan leses av alle, og øke bevisstheten om Grimstad bys identitet.
Arbeidet med stedsanalysen og sentrumsplanen er ledet av forvaltningstjenesten i Grimstad kommune.
Stedsanalysen er koordinert og i stor grad skrevet av Ingunn Hellerdal, landskapsarkitekt MNLA, i nært
samarbeid med ei arbeidsgruppe fra administrasjonen i Grimstad kommune. Jarle Bjørklund
har skrevet mesteparten av det som omhandler den historiske utviklingen. Arkeolog Ingvild Paulsen
fra fylkeskulturetaten har skrevet avsnittet om arkeologi. Andre lokalkjente ressurspersoner og fagpersoner
er trukket inn for å kvalitetssikre de forskjellige temaene.

Grimstad, april 2007

Øystein Tharaldsen
Kommunalsjef teknisk
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Innledning
Stedsanalysen og sentrumsplanen
Grimstad kommunestyre vedtok i august 2005 at Reguleringsplan
for Grimstad sentrum fra 1991 skulle rulleres, og at arbeidet skulle
organiseres som en kommunedelplan for et større område. Formålet
med ny sentrumsplan er å fastsette rammer for en balansert utvikling i sentrum. De førende rammene er å finne i kommuneplanen,
vedtatt juni 2006, særlig innenfor satsningsområdet byutvikling.
Kommuneplanen setter opp følgende mål:

Mål 14 – Grimstad har gode inkluderende møteplasser i sentrum
Mål 15 – Grimstad har et levende sentrum med et allsidig tilbud
av boliger, funksjoner og aktiviteter
Mål 16 – Grimstad sentrums identitet og særpreg skal ivaretas

Planområdet
Planen omfatter Grimstad sentrum og
nærliggende områder. Planområdet ligger
mellom E18 og sjøen, og avgrenses i øst
og nord mot E18-kryss og ned til Skjeviga,
i vest mot nedkjøring fra E18, Vesterled
og Grømbukt.

på leting etter det særegne…



Problemstillinger
Grimstad er i sterk vekst, og sentrumsområdene er spesielt utsatt
for press. Formålet med ny sentrumsplan er å legge til rette for en
utvikling som sikrer aktivitet og bykvalitet i sentrum, samtidig som
byens egenart ivaretas.

Stedsanalysen
Stedsanalyse er en anerkjent metode for å skape en felles forståelse
av plangrunnlag og basis for seinere konkrete forslag til plan og
tiltak. Det finnes flere analysemetoder, men sentralt i alle metodene
er å gi en beskrivelse og analyse av stedets historiske utvikling,
landskap, natur og bebyggelse. I foreliggende stedsanalyse er det
er lagt vekt på analysens hensiktsmessighet overfor de utfordringer
som skal løses i sentrumsplanen. En ønsker å få til en god kopling
mellom stedsanalysen og sentrumsplanen, og det er derfor laget
oppsummeringer for hvert kapittel som peker på konsekvenser av
temaet i forhold til sentrumsplanen.

Utfordringer i sentrum er
• Trafikk og parkering
Gjennomkjøringsveien i Smith Petersens gate virker som en
barriere mellom den gamle bykjernen og sjøen/Oddenområdet.
Parkerte biler i sentrum opptar verdifullt areal, og det er behov
for å bygge ut mer parkeringsplasser.
•

•

En ønsker å gi innhold til begrepet stedets særpreg. For å forstå
Grimstads egenart er det sentralt å kunne ”lese” landskapets og
byens historie. Det gjelder både de naturgitte forutsetningene,
og hvordan byen har utviklet seg over tid.

Fortetting
Det er en betydelig interesse for å bygge nye leiligheter og
fortette innenfor sentrumsområdet. Dette gjelder både innenfor
den gamle bykjernen og etablerte boligområder i gang og
sykkelavstand til sentrum.

Gjennom en kartlegging av aktiviteter og funksjoner ønsker en å
få fram et bilde av byens liv og naturlige møteplasser. Hvor går
man for å få utført daglige gjøremål? Hvor finnes organiserte
og tilfeldige kulturarenaer? Hvor ferdes barn? Hvor er viktige
sykkelveier og grønnstruktur?

For liten aktivitet, særlig i den gamle delen av sentrum
For å få til mer aktivitet er det viktig å få til en god kombinasjon
av virksomheter, boliger og kulturliv. Det må legges til
rette for lønnsom forretningsdrift. Det må også skapes gode
rammebetingelser for å kunne bo i byen. Kulturtilbudet bør
styrkes, og det er viktig å legge til rette for møteplasser og
arenaer for uformell kultur.

•

Unngå at byens egenart forsvinner
Ta vare på den eldre bebyggelsen og bystrukturen med brygger,
åpne plasser og enkelte store, gamle trær. Opprettholde trange
smau og snarveier for ferdsel. Bevare landskapet i og rundt
sentrum, særlig viktig å beholde heiene fri for bebyggelse og
sikre at de er tilgjengelig som utsiktsplasser.

•

Unngå nedbygging av viktige grønne lunger og åpne plasser
i gamle sentrum
Fokusere på estetikk, møteplasser og betydning av grønne
verdier i sentrum for alle aldersgrupper og på tvers av kulturer.

Stedsanalysen er en fagrapport, og vil gi anbefalinger og faglige
føringer for hva som skal legges til grunn ved utformingen av
sentrumsplanen.

på leting etter det særegne…



KAPITTEL 1

Landskap

Gården Naxbie ligger ved den østre atkomsten til sentrum, langs Arendalsveien.
Den representerer et tradisjonelt kulturlandskap. Gårdsbygningene er omgitt av
åpne jorder. Ved inngangen er det 2 høye hestekastanjer, og langs veien inn til
hovedbygningen er det plantet en allé av lindetrær som er kylla (beskåret).
Foto IH 2007.

Det synlige landskapet omkring oss inneholder både naturgitte og
kulturbetingede elementer, og er et resultat av mange prosesser
som gjensidig påvirker hverandre. Følgelig er landskapet i stadig
endring. En oppfatter likevel at terrengformer, sjø, vann og
vassdrag, klima, naturlig vegetasjon og dyreliv er rimelig stabile
faktorer å forholde seg til. Mennesket er den minst forutsigbare
påvirkningsfaktoren. Men spor av mennesker har vi fra flere tusen
år tilbake i dette området, og jo nærmere vi er vår egen tid, jo
større inngrep og endringer er gjort. Den historiske utviklingen av
bylandskapet i Grimstad sentrum blir omtalt i neste kapittel.

Overordnet landskap: kystlinje, bekker, heier og markante ”grønne”
landskapssilhuetter. Grimstadbekkens løp er stiplet inn. Tegn. IH 2007.

I dette kapitlet vil en se på landskapsformer – hva som er markante
høydedrag, silhuetter, linjer og utsiktspunkt, beskrive særegen natur
og hva som spesielt skal tas hensyn til, vassdrag og kulturlandskap.

Terrenget er relativt flatt mot nordvest, men faller mer bratt mot
sjøen, særlig i øst. Fra Kjellviga og Biestøa til Skjeviga er det
relativt bratte områder. Her er noe spredt bebyggelse, men i hovedsak er det naturlig vegetasjon og bart fjell som preger de sjønære
områdene. Det er kupert og med tynt jorddekke, men innimellom

Landskapsformer
De klareste trekkene av det overordnete landskapet dannes av
kystlinje, terreng og vassdrag/bekker.
Innenfor sentrumsplanens område er landskapet småkupert med
en helning mot sør. Enkelte heier og høydedrag markerer seg som
silhuetter. Nedenfor er det markert på kartet markante ”grønne”
landskapsprofiler som kan sees fra steder der det ferdes mange
mennesker, slik som fra sjøen, bykjernen og E18.
Bratt terreng mot sjøen. Biestøa. Skråfoto 2002.

på leting etter det særegne…



Utsikten fra toppen av Binabben er fantastisk flott! Foto Grimstad turistkontor.

der jordsmonnet er tykkere, finner en naturlig eike- og furuskog.
Landskapsmessig er det viktig å bevare preget av natur mot sjøen.

Tydelige synslinjer fra gatenivå er fra Vossbakke med utsikt rett til
Torskeholmen og videre ut Smørsund, og ned Centralbakken med
utsikt over havna og over mot Rønnes.

En annen vanlig innsynsvinkel er fra E18. Her danner enkelte heier
silhuett, og framtrer med en grønn profil. Det gjelder heidragene
mot Grømheia, Fløyheia og videre østover ved Jappa skole,
Skredderheia og vestre del av Fladefjell.

Landskapsrommet i selve bykjernen dannes av heiene omkring, og
åpner seg mot sjøen i sørøstlig retning. Det viser seg tydelig når en
kommer sjøveien inn til byen.
Sjøen er det mest markante landskapselementet i sentrum. Å kunne
se utover havoverflata og vite at sjøen er så nærme, er en stor
kvalitet for byen. Mennesket har alltid blitt fascinert av sjøen –
vannflata speiler lyset, skiftende vær og årstider, på ”smeigedager”
eller i storm. Og det foregår oftest noe på og nær sjøen – båtlivet
interesserer de fleste.
Viktige landskapsrom, - linjer og silhuetter i bykjernen. Tegn. IH 2007.

Den grønne profilen av heiene vises mot dagens E18.
Jappa skole og Levermyr stadion ses tydelig. Ortofoto 2003.

Landskap i byen
Heiene danner rammene om bykjernen. De ”grønne” heiene
Vardeheia, til dels Knibeheia, Møllerheia, Kirkeheia og Binabben
er særegne landskapsformer i byen. De danner toppunkter og
silhuetter, og er tilgjengelige som utsiktspunkter. Fra heiene ser
en ned på bebyggelsen i byen, ut over sjøen, over til Rønnes og
skjærgården utenfor, eller en vender blikket bakover mot jorder
og bebyggelse i nord og vest. Disse utsiktspunktene er viktige
for Grimstads identitet. Heiene har eksistert i alle århundrer
– tidligere riktignok mer nakne og uten noe særlig vegetasjon,
men gjenkjennelige. Det særegne for Grimstad er at heiene ikke er
bygget ned.

For sentrumsplanen betyr dette:
•
•
•
•

I daldragene mellom heiene er det gatestrukturen og bebyggelsen
som danner ledelinjer i landskapet. I noen grad danner bebyggelsen
langs Smith Petersens gate linje langs havna.

Heiene omkring bykjernen bør være tilgjengelige
og uten nye inngrep
Unngå nye inngrep i bratte og eksponerte partier
mot sjøen
Unngå at ny bebyggelse kommer i silhuett
Viktige siktlinjer bør ikke brytes

på leting etter det særegne…



Natur

Rødlistearter
Det finnes registrert 13 forskjellige arter innenfor planområdet som
er oppført på den såkalte rødlista. Det gjelder planter, sopp, amfibier
og insekter. De er i hovedsak knyttet til kulturlandskap, eikeskog
og andre edelløvskogsområder. Når en art føres opp på denne lista
betyr det at arten er sjelden, sårbar eller utrydningstruet i nasjonal
sammenheng. Den største trusselen i sentrumsnære områder er
utbygging. Norge har forpliktet seg til å ha spesiell fokus på arter
som finnes på rødlista, og unngå at de forsvinner. De forskjellige
artene stiller ulike krav til leveområde. Før et område kan bygges
ut, må det derfor undersøkes om det finnes rødlistearter innenfor
området, og hvordan utbyggingen evt. vil påvirke forekomstene.

Å ha naturen ”rett utenfor døra” er en kvalitet som de fleste
nordmenn vet å sette pris på. Vi blir mer og mer urbane, og kanskje
nettopp derfor verdsettes naturområder høyt. Selv om noe natur må
”ofres” når byen vokser og stadig flere boliger og veier skal bygges,
er det ikke likegyldig hvilke områder som blir utbygd.
En ønsker først og fremst å bevare de områdene der det fortsatt
er sammenhengende naturlandskap. Dette fordi det gir størst
overlevelse for plante- og dyrearter, og en opprettholder kontinuitet
og ”korridor-effekt” i forhold til forflytning av arter, spredning
av frø osv. En tar i større grad vare på kjerneområdene på denne
måten, og det er også positivt i forhold til naturopplevelsen for oss
mennesker.

Store eiketrær
Innenfor sentrumsområdet er det lite igjen av naturskog med store
trær. Ved gamle Grimstad sykehus og Fløyheia finnes et område

Videre finnes det spesielle kvaliteter å ta vare på, slik som
sjeldne plante- og dyrearter, og store,
gamle eiketrær. Det er ikke foretatt nye
systematiske undersøkelser av naturen i
forbindelse med stedsanalysen, men en
bygger på god lokalkunnskap og tidligere
registreringer av biologisk mangfold og
naturtyperegistreringer. Registreringer
i sjø er foreløpig mangelfulle. Naturen
har verdi i seg selv, men også i forhold til
pedagogiske opplegg som ”uteklasserom”
for skoler og barnehager, og gir oss
mennesker gode opplevelser. Det er
derfor hensiktsmessig å se naturområder
og kulturlandskap i sammenheng med
friluftsområder.
Gjenværende naturområder
De største gjenværende naturområdene
finner en langs Vassbekken/Groosebekken,
på heiene og langs sjøen. I tillegg er
det spredte rester av natur innimellom
bebyggelsen.
I 2001 ble det foretatt naturtypekartlegging
i Grimstad kommune etter nasjonale
kriterier utarbeidet av Direktoratet for
naturforvaltning. I rapporten om ble laget
etter at kartleggingen av hele kommunen
var ferdig, framgår det at det ikke er
registrert noen naturtyper med spesiell
verneverdi innenfor sentrumsplanens
område.
Gjenværende naturområder og enkelte store eiketrær.
(Avgrensningen av naturområdene følger regulerte
friluftsområder eller er uregulert.) Kart KdL 2007.

på leting etter det særegne…



Stort eiketre på parkeringsplassen til IMI-huset, krysset Jørgen Bangsgate/ Lillesandsveien. Foto IH 2006.

med større eiketrær, og likeledes ved Binabben. Det er bevart
enkelte særlig store eksemplarer av eiketrær i Jørgen Bangsgate
og opp mot Lillesandsveien (og her er det også registrert en
rødlisteart), og i området mellom Skaregrøm og Fagskolen. Ellers
er det registrert enkelte spredte eiketrær flere steder innenfor
sentrumsplanens område. Disse har en størrelse og alder som gjør at
de preger området. Alle disse trærne har sannsynligvis en naturlig
opprinnelse, men er blitt tatt vare på der de står. En har valgt å se
spesielt på eiketrær fordi Sørlandet i nasjonal sammenheng er et
kjerneområde for eik. Det er observert i Grimstadområdet en rekke
spesielle sopparter som er knyttet nettopp til eik. Eiketrærne har
lang levetid, blir store og kan derfor prege stedet over lang tid.
Det gir et historisk sus å tenke på at mange av de samme trærne
eksisterte midt på 1800-tallet da Henrik Ibsen vandret i Grimstads
gater. Når eika får anledning til å utvikle ei stor, rund krone, er
det ikke mange trær som har en flottere og mer majestetisk form!
Det finnes mange andre store og velutviklede viltvoksende trær
innenfor planområdet, for eksempel ask, svartor og lønn som kan
ha forholdsvis lang levetid og være stedspregende, i tillegg til

bjørk, osp og selje som også kan bli store, men ofte ikke så gamle.
Mange enkelttrær kan ha stor estetisk verdi, og kanskje fortelle en
spesielle historie, og slik sett representere stor verdi i lokalmiljøet.
Men det er eiketrærne som er mest særegne og markante, og som en
derfor har valgt å registrere for derved å kunne tas hensyn til dem i
planleggingen.

For sentrumsplanen betyr dette:
•
•
•

Sammenhengende naturområder markert på kartet
bør ikke splittes opp
Ved utbygginger skal det tas hensyn til rødlistearter
og deres leveområder
Store eiketrær bør tas hensyn til ved evt. utbygging
i nærheten

på leting etter det særegne…



Sjø

til Grimstadbekken er stiplet inn på illustrasjonen til overordnet
landskap.

Kartlegging av biologiske kvaliteter i sjø er nettopp igangsatt.
Arbeidet er et samarbeidsprosjekt mellom Grimstad kommune,
Aust-Agder fylkeskommune, og Havforskningsstasjonen i
Flødevigen. Arbeidet skal være ferdig i løpet av 2008. I dag
foreligger det ikke tilstrekkelige data til å foreta verdivurdering av
biologiske kvaliteter i sjøen.

Bekker som i dag er åpne bør fortsatt kunne renne fritt, omgitt av
naturlig kantvegetasjon. Der bekkene tidligere er lagt i rør under
bakken, vil det være positivt om det ved endringer i arealbruken
vurderes restaureringstiltak, slik at kortere eller lengre strekninger
kunne åpnes opp igjen. Bekker har alltid vært tiltrekkende på dyr og
mennesker. Flere sentrale bekker er gytebekker.

Vassdrag
For sentrumsplanen betyr dette:

Innen planområdet er det ingen større vassdrag. Men Vassbekken
med sidebekker har betydd mye for utformingen av landskapet.
Groa, som betyr flombekk, er det gamle navnet på bekken.
Områdene langs Vassbekken er noe flomutsatte.

•
•

Vassbekken som løper gjennom hele planområdet, utgjør et
viktig grøntdrag i landskapet. Ved Eddiken får den tilsig fra
Egrabekken, ved Berge gård fra Møllebekken, og ved kryssingen
av Vesterled også tilførsel fra Tønnevollsbekken. Bekkene ligger
for det meste åpent, omgitt av kantvegetasjon. Slik sett har bekkene
stor visuell verdi som et vakkert landskapselement, som gjør
landskapet opplevelsesrikt og lesbart. Høye trær langs bekkene
utgjør ”veggene” som omkranser åpne landskapsrom. Bekkene
har stor biologisk betydning for flora og fauna, og særlig viktig
er Møllebekken
og Vassbekken/
Groosebekken
som gyte- og
oppvekstområde
for sjøaure. Det
er opparbeidet
sammenhengende
ferdselsmulighet
langs Vassbekken/
Groosebekken, og
”Groosebekken
vandrepark”er blitt svært
populær.

Åpne bekker med tilhørende kantvegetasjon skal bevares
Der dagens bekker går i rør, bør det tilstrebes å få åpnet opp
større deler av bekkene

Jordbruk og kulturlandskap
Den marine grense ligger på 55 meter. Bysenteret har utviklet seg på
fruktbart åkerland som tidligere tilhørte gårdene Skaregrøm, Grøm,
Berge, Fagervold, Tønnevold og Bie. Byens stadig økende behov
for sentrumsnære arealer har ført til at jordbruksområdene har
forsvunnet bit for bit. I dag er det kun to større jordbruksområder
igjen innenfor planområdet. Det er Gartnerimyra, hvor bl.a
Grimstad Planteskole AS har etablert en avdeling, og gården Naxbie
på Biesletta, i tillegg til jorder ved Frivolddalen og Grøm.
Naxbie er en av de siste sentrumsnære gårdene i Grimstad hvor
det drives allsidig gårdsdrift med gras, beite og husdyrproduksjon.
En allsidig produksjon er en forutsetning for å kunne opprettholde
kulturlandskapet på tradisjonell måte. Som følge av samarbeid med
andre gårdsbruk om vekstskifte, brukes arealene på Biesletta også
til potet og kålproduksjon. Gården(e) på Biesletta representerer en
kontinuitet i kulturlandskapet som strekker seg over mange hundre
år, ja, sannsynligvis flere tusen år. I forbindelse med reguleringsplan
for Skjeviga ble det nylig funnet spor etter jordbruksaktivitet/
bosetting i nordenden av Biesletta, og disse funnene er datert til
ca 2000 år f. Kr.

I daldraget på vestsida
av Møllerheia ligger
Grimstadbekken.
Den kommer ned heia
bak barneskolen, og
renner ut ved Smith
Petersens brygge, men
er i dag i helhet lagt i
rør under bakken. Løpet

Gården Naxbie med omkringliggende kulturlandskap representerer
i dag flere dimensjoner:
• økonomisk og næringsmessig
– for produksjon av mat
• historisk
– mange hundreårig bruk og pleie av landskap, bygninger
og andre kulturminner
• estetisk
– vakkert landskap som speiler årstidenes variasjoner
og samspill med naturen

Vassbekken/Groosebekken med tilførsel fra Møllebekken.

på leting etter det særegne…
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lavoppløselige bilde

Naxbie med omkringliggende kulturlandskap på østsida av Arendalsveien. Ortofoto 2003.

•
•

biologisk
– opprettholder biologisk mangfold. Flere funn av rødlistearter
er knyttet til kulturlandskapet
pedagogisk
– sentralt beliggende og knyttet til undervisning i skoler
og barnehager.

Det er nylig vedtatt en kommunedelplan for framtidig forvaltning
av jordbruksarealene i Grimstad. I denne er Naxbie og Gartnerimyra gitt betegnelsen 1. prioritet – varig sikret. I og med at Naxbie
har i behold den mange hundreårige historiske kontinuiteten som
jordbruksområde, blir dette området vurdert til å ha meget stor
bevaringsverdi. Dagens jordbruksområder som er i hevd, men
som i større grad ligger inneklemt mellom bebyggelsen, er gitt
2. prioritet.

Utsnitt fra kommunedelplan for landbruk som viser framtidig forvaltning av
jordbruksarealene. De mørkeste grønne områdene er 1. prioritet.

For sentrumsplanen betyr dette:
•

1. prioritets landbruksområder skal bevares

på leting etter det særegne…
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KAPITTEL 2

Historisk forankring
Spor etter forhistorien i Grimstad
Av Ingvild Paulsen

Våre kilder til kunnskap om historien på et sted er fragmentert,
og kan ofte synes å være noe tilfeldig. I de eldste periodene
av vår historie fantes ikke skriftspråk. Man har derfor ingen
skriftlige kilder fra denne tiden, og arkeologer forsøker å forstå
hvor og hvordan folk levde i fortiden på grunnlag av fysiske spor.
Gravhauger, boplasser, daglige bruksting, produksjonsavfall, veifar,
bygdeborger og andre spor fra fortiden kan fortelle mye om liv

og samfunnsforhold. Slike kulturminner er vår viktigste kilde til
kunnskap og forståelse fra de eldste tider, og det er derfor spesielt
viktig å ta vare på denne typen kulturminner. På grunn av sin høye
alder er disse kulturminnene automatisk fredet. Det betyr at de
er fredet enten man kjenner til dem eller ikke, og at områder med
potensial for funn må undersøkes av arkeolog før de reguleres eller
bygges ut. Landskapet gjemmer fortsatt spor etter folk som har levd
her i tidligere tider, og ofte er de ikke lenger synlige
på grunn av vegetasjon eller fordi de ligger i dyrket
mark. Noen typer kulturminner var også gjemt i sin
samtid. Skattefunn og depotfunn er eksempler på dette.
Et av de største og mest spennende skattefunnene i
Norge er Slemmedalsskatten fra Lia mellom Støleveien
og Reddalskanalen, som trolig ble gjemt i slutten
av vikingtid. Vi har et felles ansvar for å ta vare på
disse kulturminnene slik at våre etterkommere også
skal kunne oppleve spor fra fortiden i sitt samtidige
landskap.
Grimstadområdet har siden de eldste tider vært et
attraktivt område for bosetting. Etter at kysten ble isfri
for ca 12000 år siden har grupper med jegere og sankere
bosatt seg i de isfrie områdene. Landskorpa, som under
istiden hadde blitt trykt kraftig ned, begynte å heve seg,
og har fortsatt med det siden. På grunn av at isen smeltet
og frigjorde store mengder vann, steg også havet. Grovt
sett kan en si at spor etter eldre steinalder i Grimstad
finnes i dag mellom kote 25-30, og spor etter yngre
steinalder finnes mellom kote 10-25. Det er en viss
usikkerhet knyttet til disse tallene, og lokale variasjoner
kan gi forholdsvis store utslag. Dersom en forsøker å
tenke seg Grimstad med en vannflate 15 meter over
dagens havnivå, vil store deler av dagens sentrum være
oversvømt. Opp langs Vassbekken, forbi Tønnevold, og
opp Frivolldalen har det vært et sund, og Lauvstø og
Vardeheia ville ha vært en halvøy.
Grimstad sentrum slik landskapet kan ha sett ut i yngre steinalder,
da havet sto 15 meter høyere enn dagens nivå. Det går et sund
opp Vassbekken til Berge gård og videre opp Frivolldalen.
Kartgrunnlaget er nytt, og dagens kystlinje er markert. KdL 2007.

på leting etter det særegne…
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(C29894), og på Groos er det funnet flere mindre redskaper av flint
og flintavslag på 12 m.o.h (C37115).
Bronsealder er en periode som preges av reising og kontakt som
omfatter store deler av kontinentet. Jordbruket er godt etablert,
og Fjære utmerker seg med mange og rike funn fra yngre
bronsealder. Fra eldre jernalder tyder et rikt keramikkmateriale
på at det i Fjæreområdet har ligget et produksjonssenter for
keramikk. Funn fra graver for eksempel på Dømmesmoen tyder
på dette. Gravfeltet på Dømmesmoen er i tillegg til å være stort
med tallrike gravminner, også bemerkelsesverdig på grunn av sine
steinsetninger og steinlegninger. Fjære regnes som den gunstigste
egnen for åkerbruk i Aust-Agder. Dette skyldes i hovedsak raet som
går gjennom Landvik og Fjære, i tillegg til at landskapet her er
mer åpent enn det er for den øvrige delen av kysten. Gravfunnene
fra Fjære tyder på at det fantes et - trolig regionalt - maktsentrum i
området alt fra overgangen mellom eldre/yngre romertid, om ikke
tidligere.
I Grimstad finnes det på Tønnevold ved Dahlske videregående skole
flere gravhauger og et gravfelt, trolig fra yngre jernalder. Flere av
disse haugene er skadet. Fra haug (id: 91502) har det fremkommet
vikingtidsfunn med våpensett bestående av sverd, spydspiss og
skoldbule. I den samme haugen har det også kommet frem funn fra
eldre jernalder i form av leirkar. Dette viser at gravhauger kan ha
vært i bruk over lang tid, og det er ikke uvanlig å finne spor av flere
gravlegninger i én haug. Gravhaugene var i sin tid bygd for å være
synlige i landskapet. I tillegg til å være et symbolsk bindeledd til
forfedrene kunne også gravminnene markere eiendommer og makt.
Gravhauger i gravfelt er gjerne knyttet til en enkelt gård og er ofte
lokalisert ganske tett på det gamle gårdstunet. I nærheten av gravfelt
vil det i derfor i dag være mulig å finne spor etter bosetting under
marka i form av husstrukturer, ildsteder, kokegroper og lignede. I
områder med mindre press på arealer kan en finne gårdsanlegg fra
jernalder som er synlige på markoverflaten.

Søkesjakter på Biesletta i forbindelse med reguleringsplanen i Skjeviga.
Foto Ingvild Paulsen 2006.

I eldre steinalder levde menneskene av jakt og fiske, i hovedsak
knyttet til marine ressurser. Bosettingene var temporære. Det finnes
få registreringer fra denne perioden i Grimstad, men det er blant
annet funnet en slipt trinnøks fra denne perioden på Ulenes ved
Rønnes. I yngre steinalder er fortsatt havets ressurser viktige, men
dette er også den perioden der jordbruk og tamdyrhold ble innført.
Med jordbruket blir bosettingene fastere, og lokaliseringen er
ikke lenger direkte knyttet til vannkanten. I siste halvdel av yngre
steinalder viser funn av gjenstander i landsdelen tydelige paralleller
til sørskandinavisk jordbrukskultur.

Spor etter fortida finnes fortsatt i Grimstad sentrum. Selv om
disse sporene ikke er spesielt dominerende i landskapet, eller har
vært bestemmende for hvordan byen har utviklet seg, er de fortsatt
verdifulle elementer i landskapet, som representanter for en tid da
både landskapet og samfunnet var annerledes. Kulturminnene har
også en verdi som vitenskapelig kildemateriale. Kulturminner er i
et miljøperspektiv å regne som en ikke-fornybar ressurs, som når de
først er fjernet, aldri kan erstattes.

I nordenden av Biesletta er det under dyrket mark funnet spor etter
jordbruksaktivitet/ bosetting som er datert til overgangen mellom
yngre steinalder og brosealder (ca 4000 år gamle). Her er det også
registrert to mindre, sjønære steinalderboplasser 24 m over dagens
havnivå.

For sentrumsplanen betyr dette:
•

Det er gjort en rekke funn, i hovedsak økser, som kan dateres til
yngre steinalder i Grimstadområdet. I Storgaten 60 er det funnet en
slipt øks av bergart (id: 89645), på Frivoll er det funnet en såkalt
vestlandsøks i bergart (C36984), en skafthuløks er funnet på Grøm

Områder med potensial for funn må undersøkes av arkeolog
før de reguleres eller bygges ut

på leting etter det særegne…
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Strandsted og byutvikling

vei til sjøkanten - over Lauvstø og ned til Vestrebukt, enskjønt
Vestrebukt var i flere århundrer langgrunn og gjørmete. Kanskje
har man funnet bedre strand og bråere dyp i Østrebukt, omtrentlig
ved ett av byens eldste hus, «Lauras hus», med en antatt datering
til tidlig på 1600-tallet. «Østre- og Vestrebukt» er navn som i dag
sjeldent brukes. Torskeholmen deler havnebassenget, og Østrebukt
blir følgelig vannspeilet mot Biodden, og Vestrebukt vannspeilet
mot Odden.

Av Jarle Bjørklund

«Grimstad» er en sammensetning av gårdsnavnet «Grøm» og
gammelnorsk «stø» d.v.s. «landingssted». Gårdsnavnet Grøm
«Griøm, Grimb», 1593, er laget av elvenavnet Gr´o(a) «elva som
gror, vokser fort», enten som dativ flertall av dette, eller sammensatt
med - heim. 1 Grimstad er altså båtstøa til gården Groheim, som
sammentrukket blir Grim eller Grøm.

Grimstad opptrer som utskipningshavn i engelske tollregnskaper
på 1500-tallet. Det var et strandsted som manglet et vesentlig
element for å vokse, nemlig en god
fløtningselv. Som strandsted var
det lenge høy aktivitet på Groos og
ikke minst i Strandfjorden som lå
ved munningen av et vassdrag med
fløtningsmuligheter.

Fra gården Grøm finner man byens oppkomst ved å vandre korteste

Sporadisk skipsbygging, hovedsakelig
av mindre fartøyer bidro til utviklingen.
Bystatus
Opprettelsen av Froland Jernverk
(1763) ble avgjørende for Grimstads
byutvikling og bystatus. Frakt av
jernprodukter ned Nidelva ble stoppet
ved Rygenefossen. Men ovenfor fossen
førte en åpen vannvei inn i Rorevannet.
Ved Naudenes (Rore) ble verkets
produkter lastet over på vogn og ført
ned til sjøkanten. Det kunne dreie seg
om store lastepartier i volum, og særlig
i vekt. I 1787 ble 20 000 kanonkuler
utskipet i én ladning. Det var en del av
bestikkelsene til sjørøverstatene i NordAfrika for at skip under Dannebrog
skulle få seile i fred på Middelhavet.
Men utførsel krevde et formelt underlag.
I 1796 ble derfor Grimstad «ladested»,
og fikk adgang til innenriks handel.
Det inkluderte også handel med
Danmark. I 1816 fikk stedet bystatus
og fri adgang til utenriks handel.
Kartet viser bebyggelsen omkring år 1800.
Bebyggelsen i sentrum er utgått fra gårdene
Skaregrøm, Berge og Ytre Bie.
Legg også merke til Grimstadbekkens løp.
Tegn. Johan A. Wikander2.

1
2

Kilde: Norsk stadnamnleksikon, 4. utgave, Olso 1997.
Kilde: Fra ”Gamle tomter i Grimstad”, Selskapet for Grimstad Bys Vel i samarbeid med Agder Historielag 1973.
på leting etter det særegne…
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Byen vokser
Årene etter Napoleonskrigene ga liten vekst. Det britiske
trelastmarkedet falt bort. Samhandelen med Danmark dalte til et
lavmål. Men med Mellomriksloven av 1825 fikk nordmennene fri
adgang til svenske havner og svensk import og eksport. I løpet av
et tiår hadde nordmennene nærmest utkonkurrert svenskene fra
deres hjemmemarked. Nordmennene bygget billigere skip, seilte
med lavere hyrer og kunne ta en tur eller to med norsk trelast på
ettervinter og vår mens den svenske flåten fortsatt lå innefrosset.
Merkantilistiske hindringer falt bort gjennom hele perioden frem
til 1850, og det åpnet for nye markeder. Krimkrigen (1853- 1856) ga
en voldsom vekst. Frankrike og England lå i krig med Russland, og
kampene foregikk på halvøya Krim i Svartehavet. Det ga usedvanlig
lange føringslinjer for tropper og materiell, og skapte et enormt
tonnasjebehov. På Agder var det gode tider. De fortsatte også etter
1856. Den industrielle revolusjon, koloniseringen av oversjøiske
områder, samt emigrasjon bidro til veksten gjennom siste halvdel
av 1800-tallet, selv om man også opplevde enkelte konjunkturfall,
særlig mot slutten av århundret og tydeligst innen treskipsbygging.

Tollkammer ble opprettet året etter. Da Grimstad ble by hadde
stedet ca 450 innbyggere.
Den tidligste og største del av bebyggelsen grodde opp mellom
heiene, langs tråkket fra opplandet ned mot Østrebukt. Fra ca
Storgt. 50 («Landgraffs have») fulgte tråkket sånn omtrentlig
Grimstadbekken som faller ned mellom Fløyheia og Møllerheia
og renner ut foran Ibsenhuset. Tomtegrunnen gikk ut fra gårdene
Skaregrøm, Berge og Ytre Bie. Gården Bie kan opprinnelig ha ligget
ved åkerlandet i nærheten av Rådhuset, men ble senere delt i Øvre
Bie, Naksbie og Ytre Bie. I 1802 ble størstedelen av Ytre Bie kjøpt
av skipsbyggermester Jens Nielsen i Dramsvig. Dette stedet ble
dermed ikke bare verft, men også hovedbølet for gården, noe som
gjenspeiles i bebyggelsen.
Først etter 1900 og i vesentlig grad etter den 2. verdenskrig,
ble gårdene Grøm, Skaregrøm og Tønnevolds grunn del av
byutviklingen.

Utsnitt av akvarell av Christian Helmer, Grimstad fra 1804.
Denne har flere interessante detaljer:Her er vindmøllen som ga navn til Møllerheia. Vi ser at sjøen løper helt inn mot haven til det nåværende Ibsenhuset. Torskeholmen er en
grå knatte som deler havnebassenget i Vestre- og Østrebukt. I Vestrebukt (omtrentlig ved dagens sorenskrivergård) ligger en liten, avtaklet brigg, mens de store skutene fant
dypere vann i Østrebukt. Her ruver (t.v. for Ibsenhuset) det senere Smith Petersens hus der hvor Shell-stasjonen nå ligger. Over Torskeholmen ser vi taket og litt av 2.etasje
på Lauras hus og til høyre for dette Biegården (Central hotell/Kvades hus). Fargesettingen er interessant: Lauras hus er malt i lys oker og Biehuset er sortmalt med hvite
belistninger. Tilsvarende fargesetting er bl.a. kjent fra Tyholmen i Arendal.
Det store pakkhuset til venstre for Torskeholmen har sannsynligvis tilhørt Froland verk. Heiene rundt byen er snauhugget og nedbeitet utmark. Foto G. E. Gundersen,
Grimstad bys museer 2007.

på leting etter det særegne…
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Grimstad sentrum ca 1850 – på den tid Ibsen vandret i byens gater. Torskeholmen nærmest. Til høyre i bildet er Grimstads første kirke fra 1849.
Vardeheia helt til venstre. Modellen står på Grimstad bys museer, Ibsenhuset, laget i 2006. Foto Arendal Modellverksted.

I 1850 hadde Grimstad anslagsvis 1000 innbyggere, rundt 1900 var
tallet tredoblet. Tydeligst kommer dette til uttrykk ved at den første
kirken på Kirkeheia, innviet i 1849, fort ble for liten. Den ble revet,
flyttet til Engene og erstattet av den nåværende allerede i 1881.
Denne er sannsynligvis landets største trekirke regnet i volum.

”Ibsen-byen”

1900-tallet var lenge preget av stagnasjon. Skipsbyggingen
opphørte, mens byggingen av mindre fartøyer og særlig båter til
fritidsbruk vokste. Gjennom 1920-årene var rederidriften nær
ved opphør, men tok seg opp igjen gjennom 1930-årene. Mens
seilskutene gjerne kom hjem for vinteropplag, seilte de nye
motorskipene utenriks gjennom hele året. Også kysttrafikken gikk
tilba
Men Grimstad fikk gradvis et mer variert næringsliv med bl.a flere
industriforetak. Det ble dessuten en skoleby, og byen fortsatte å
vokse, om enn meget langsomt, frem mot 1960.

Reimanngården hvor Ibsen hadde sin læretid fra 1843 til 1847.
Huset sto opprinnelig i forlengelsen av Sam Bergs bakeri, nå
gjenoppført i Tverrstredet. Foto Grimstad turistkontor.
Ibsens grimstadtid er særlig manifistert i Reimanngården
og madam Geelmuydens hus (”Ibsenhuset”) hvor Ibsen bodde
og arbeidet i årene 1843- 1850.
Men ”Ibsenbyen” omfatter i praksis all bebyggelse reist
før 1850.

på leting etter det særegne…
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Bildet er fra midten av 1860-årene. Sorenskrivergården (t.v.)
er lett gjenkjennelig med sine engelske skyvevinduer. I
forgrunnen ligger tømmer og materialer ved verftet på Odden.
Hovedmotivet er en hvitmalt bark, ”Nordstjernen”. Nok en
hvitmalt skute inne ved Dramsviga bærer Smith-Petersens
karakteristiske sortmalte barkholt. Vegetasjonen har begynt å
krype opp etter Binabben. Foto fra Fløystads samlinger. Kopi
AAKS.

Utviklingen av Grimstad sentrum fra 1900 til 2000 som viser arealforbruk. Ill. fra kommuneplanen.

AREALUTVIKLING GRIMST AD SEN TRUM 1940 - 2000

1940

1940 - 1970

1970 - 1980

1980 - 2000
på leting etter det særegne…
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Kartet viser registrert eldre bebyggelse, i all hovedsak fra før 1900 (SEFRAK). De gule prikkene i sentrum markerer bebyggelse som er freda.

Freda hus i Grimstad sentrum:

Samferdsel og havn

(årstall for fredningen)
•

Storgt. 22 (1923)

•

Kirkegt. 5 (1989)

•

”Laura Reiersens hus”, Smith Petersensgt. 1 (1991)

•

”Løkken”, Henrik Ibsensgt. 20 (1923)

•

”Ibsenhuset”, Henrik Ibsensgt. 14 (1923)

•

Skipsbyggeriet i Hasseldalen (5 bygn.) (1989)

De eldste veiene
Kjørselsveien gikk fra Rore, og bar gjennom byen navnet Storgaten.
Kjørselsveien har også gått under navnet Opplandsveien og endatil
«Rore-chausséen». Landverts ferdsel fra øst gikk over Fladen og ned
Kirkebakken/Henrik Ibsensgate og bar navnet Østregate. Fra vest
løp Vestregate slik den fortsatt er - med navnet i behold. Ved disse
innfartsårene oppsto det smier som kunne reparere hjul, akslinger
og fjærer, og hvor hestene kunne bli skodd. Smia i Kirkebakken står
fortsatt (eies av Grimstad bys museer).
Grimstad er en av «de grodde byer». Hest og folk har valgt minste
motstands vei til sjøen, og slik ble gatene utviklet. Første kjente
regulering skjedde tidlig på 1860-tallet da det ble etablert en

på leting etter det særegne…
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Grimstad 1847

Grimstad sentrum 2005
Den gamle veistrukturen med innfartsårene til byen kan fortsatt finnes igjen i dagens veinett. Ill. Ingebjørg Tobiassen Stanton 2005.

på leting etter det særegne…

19

Nygaten er ikke så aldeles ny lenger. Men det var den da den ble anlagt tidlig på
1860-tallet, som den første planlagte gate i Grimstad for å forbinde øvre del av
Storgaten med Vestregate. Øverst til venstre i gaten - i krysset mot Lillerore, ligger
det gamle bedehuset fra 1863. Det er i dag ombygget til leiligheter, men har bevart
sine ytre proporsjoner. Foto ca 1915, Fløystads samling. AAKS

Gammel varpe- eller fortøyningspåle i Vikkilen, like vest for Skjeviga.
Varpepålene lå på odder og skjær ved innseilingene, og seilskutene brukte dem til
å hale seg ut fjorden eller havna før vinden var stabil og de kunne heise seilene.
Foto Kjell Gundersen 2007.

veistump mellom Vestregate og øvre del av Storgaten. Stumpen
bærer fortsatt navnet Nygaten. I krysset mellom de nevnte gater;
på tomten til det nåværende kulturhuset, ble det anlagt et torv for
oppstilling av hester og vogner (se bilde av Hestetorvet side…).

Havnen
Den viktigste ferdselsåren var sjøveien. Strandlinjen var i utgangspunktet privat og er det fortsatt, særlig ut over Biodden. Gjennom
andre halvpart av 1800- tallet og inn i det følgende århundret kjøpte
Havnevesenet opp de deler av strandlinjen i Østre- og Vestrebukt
som nå er i offentlig eie. Under lasting/lossing lå seilskutene for
anker med akterfortøyning til ringer i land og betalte avgift til
ringens eier. Ut over dette satte Statens havnevesen ned en rekke
ringer for varping og fortøyning i og rundt Grimstad.

Snarveier
Mellom gatene, ned heiene, ofte mot sjøkanten, løp i gammel tid en
rekke stikkveier som kun var farbare til fots. Trappa mellom Henrik
Ibsensgate og Arendalsveien og gjennom Bings torv er eksempler
på slike som fortsatt eksisterer. Slike snarveier blir flere steder
kalt Stinta. Tilsvarende ser man i sjøkanten at der mellom strandeiendommene lå åpne passasjer som sikret de bakenforliggende
boliger adgang til båtbruk. Atkomsten til den gamle bryggen for
Rønnesferjen er i kommunalt eie, og fortsatt åpen for allmennheten.
(Se for øvrig mer om dette i kapittel 3.)

Det lokale havnevesen tilrettela for sikker ferdsel med bl.a et
sjømerke («Soldaten») som markerte en grunne utenfor Gundersholmen, og det ble også satt opp en lykt ytterst på Dampskipsbrygga
og en lykt (eksisterer fortsatt) på Bioddpynten. Her står dessuten et
sjømerke: et ballastmerke; kjennelig med to sorte spader i kors på
hvit bunn. Der er to slike «skilt» som gir en «overett» mot Ulehaue
og forteller at på denne overetten kunne skutene dumpe ballast. Ved
gravinger i sjønære gater i bysenteret ser man at adskillig ballast har
blitt brukt til utfyllinger mot dypere vann. Og før asfalten dekket
det meste, så man at ballastgrus med karakteristiske brune, små
flintstein ble brukt som dekke i gater og plasser, bl.a. skolegården
i Storgaten.
De første dampskip i regulær trafikk kom i 1827, var statseide, og
seilte Grimstad forbi. Fra ca 1850 gjorde de en sving innom havnen
og plukket opp post og passasjerer. Det var hjuldampere som nødig
la til kai for ikke å skade skovlene. Post- og passasjertrafikken fikk
et betydelig oppsving da propelldrift med trippel ekspansjonsmaskin
slo igjennom i 1850-årene. Private dampskipsrederier understøttet
av offentlig «posttilskudd» dukket opp som paddehatter, og mot
slutten av 1800-tallet var hele kysten forbundet av et nettverk i samseilinger mellom flere rederier. Det var særlig ADS (Arendalske
Dampskibsselskap etablert i 1857) som knyttet Grimstad til dette
rutenettet.

Ferjebryggen på Biodden er fortsatt en tilgjengelig atkomst til sjøen. Foto IH 2006.

på leting etter det særegne…

20

Riksvei 40 trengte seg ned Voss Bakke og over havnen. Rett øst for
bryggen ble Fiskepiren gjenfylt og planert, og båtene vek plass for
bilene ved beddingen til ”Dramsevigen skipsverft”. Tollboden rett
vest for dampskipsbryggen og Fløistads buer ble revet for å gi bilen
rom. Den nye, brede vei medførte utfyllinger som brøt ned de indre
deler av dampskipsbryggen og gravla den fine kaifronten i huggen
Fjæregranitt, med trapp ned til vannspeilet. Men ennå står trepiren
til dampskipsbryggen – den er sannsynligvis den mest komplette på
denne delen av kysten.

Marin arkeologi
I en havn som gjennom så mange århundrer har vært trafikkert,
vil der uvegerlig ha gått båter og fartøyer tapt i havnebassenget
og i nærliggende områder. Løsfunn, som oftest brudd av
gjenstander i metall, glass og stengods vil der være de fleste
steder - sjøen var søppelplass. Båter og fartøysdeler i trevirke
kan man finne i områder uten pelemark, d.v.s. der sjøen har
ferskvannstilsig og lav saltgehalt. Ideelle konserveringsforhold
finner man dessuten på steder med mudderbunn.

Den største entreprisen i Havnevesenets regi var utbyggingen av
Torskeholmen, som ble kjøpt i 1903. En opprinnelig holme ble
sent på 1800-tallet forbundet med fastlandet med en bro. Senere
ble sundet fylt igjen. I 1907 ble kaien forbundet med den nyåpnede
jernbanen. I de følgende tiår ble det utskipet store mengder props til
britiske gruver.

Ved Norsk Sjøfartsmusem gjorde man på midten av 1980-tallet
en vurdering av de marinarkeologiske muligheter i Grimstad.
Hele sjøbunnen i det aktuelle planområdet ble betraktet som
marinarkeologisk interessant og sensitiv med tanke på utbygging,
men det ble ikke foretatt noen feltundersøkelser.

På Torskeholmen anla dr. Berg Grimstad Bad i 1905. Byen hadde
endelig en liten fordel av beliggenheten: sjøen var svært saltholdig.
Dr. Berg kunne tilby karbad, badstue og dusj. Langt opp i 1950årene var bad og vannklosett en sjeldenhet i Grimstad. De hygienisk
bevisste toget til «Badet» en gang i uken og fikk kroppssvetten
overført til fjorden.

NIVA har på sin side gjort vurderinger av tidligere virksomheter
som kan ha etterlatt seg miljøgifter i området.

Odden i 1921. I forgrunnen dominerer jernbanen, men rett bak plankegjerdet
til høyre ligger en av de gamle seilskipsbeddinger, og utenfor jernbanelinjen er der
en småbåthavn med enkle prammer og sjekter. Til venstre skimtes en jernskute
– muligens Jørgen Bangs bark «Dagny». Ved kai ligger et for den tid moderne
stykkgodsskip, og ute på fjorden går et av kystpostruteskipene til ADS.
En del av hallene som senere inngikk i Norsk Skipsopphugging er reist, og i sundet
mot Gundersholmen ser vi et stålskip på beddingen.
Bark «Sneklokke» fotografert som ny utenfor Smith Petersens brygge i 1875. I
forgrunnen ses restene av beddingen i Dramsviga og i mellomgrunnen ligger den
spede begynnelsen på damskipsbryggen. Kopi AAKS.

Odden ble gjennom siste halvpart av 1800-tallet dominert av
skipsverft og treindustri med bl. annet Jørgen Bangs dampsag
og verft. Barken «Silas», byens siste skværrigger i tre, ble bygget
her i 1899. Senere forsøk med jernskipsverft fikk kort levetid.
Fra mellomkrigstiden og opp mot 1970 ble området i hovedsak
dominert av Norsk Skipsopphugging. På femtitallet lå her også
en liten møbelfabrikk. Gjennom 1970-årene ble det anlagt en ny
dypvannskai ut mot Gundersholmen.

De nye skip krevet en «dampskipsbrygge». I 1869 ble det kjøpt
grunn og påbegynt en pelebrygge der hvor den nåværende dampskipsbrygga ligger. Den ble flere ganger forsterket, forlenget og
utvidet, senest midt på 1950-tallet. Et par år etter opphørte ADS´
seilinger.

på leting etter det særegne…
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Buss
I mellomkrigstiden ble busselskaper opprettet og bygget ut. De to
største aktørene var Fevikruta og «Dampen» som var kortnavnet
for landverts avdeling av Arendalske Dampskipsselskap (ADS).
Mindre selskaper, ofte bestående av bare én buss, trafikkerte
Kroken, Reddal og Eide. Busstasjonen lå lenge i Storgaten, vis á vis
Hestetorvet, men da jernbanen ble lagt ned, flyttet bussene inn på
den ledige grunnen hvor de fortsatt holder til.

Fiskerihavn og merkantil sjøkantbebyggelse
Grimstad har ett av Aust-Agders få fiskemottak. Byen har i dag
en variert og relativt stor fiskeflåte. Den opprinnelige fiskebrygga
lå ved «Terje Vigens brygge», men ble flyttet til «Fiskepiren»
i forbindelse med utbyggingen av Dampskipsbryggen. Fisket
ble drevet med små, åpne sjekter, og fisken ble solgt direkte fra
fisker til konsument. På 1900-tallet dukket det opp et mellomledd
– fiskebutikker. Det var gjerne buer reist på relativt stasjonære
lektere fortøyd til land. Like etter 2. verdenskrig ble omsetningen
samlet i «Fiskernes Salgslag», som bygget et stort og for den tid
moderne mottak/utsalg på Torskeholmen. Her var det også fryseri
der private kunne leie rom før fryseboksen ble vanlig i folks hjem.
På sekstitallet ble det dessuten anlagt en rekefabrikk som etter noen
år ble ombygget til mekanisk verksted.

Riksvei - Europavei
Med bilen fulgte utbyggingen av veinettet. Hovedveien - riksvei 40 gikk lenge gjennom selve sentrum, og Arendalsveien ble rundt 1950
utvidet inn mot Kirkeheia for å gi bedre plass. Rv 40 gikk vestover
opp Nygata og ut Lillesandsveien. Rundt 1960 ble riksveien lagt ned
Voss bakke, over Grimstad havn. Videre løp den over Pharos vei,
Jørgen Bangsgate og ut Lillesandsveien.
Dagens trasé for E18 ble åpnet i 1982.

Sjørelaterte, mekaniske verksteder fant man også på Biodden og
i Dramsviga, men områdene ble på 1880- og 90-tallet bebygget
med boliger. Havnebildet var også preget av to mottak/utskipningsområder for trelast og andre bygningsartikler. Dessuten var Agder
Kjøpelager og T. Skretting etablert på henholdsvis Biodden
og Torskeholmen med kaier og pakkhus for omsetning av bl.a.
kraftfór. Den store siloen på Torskeholmen preget bybildet i en
”menneskealder”.

For sentrumsplanen betyr dette:
Eksempler på viktige kulturminner knyttet til samferdsel, er:
•
•
•
•
•

Småbåthavn
Gjennom 1900-tallet fikk stadig flere mer fritid og bedre råd.
Friluftslivet fikk flere tilhengere, og på våre kanter var det naturlig
å ta i bruk sjøen og skjærgården. Selskapet for Grimstad Bys Vel
(etablert i 1922) var beundringsverdig forutseende og kjøpte opp
store deler av byens skjærgård som ble tilgjengelig og tilrettelagt
for allmennheten. På 1950-tallet ble T- og I-brygga i Vestrebukt
anlagt som småbåthavn for fritidsflåten. I forbindelse med utfylling
av Saulebukta ble det foretatt noe mudring slik at det også her
kom til båtplasser. Gjennom 60-tallet så man et økende behov for
biloppstillingsplasser i tilnytning til småbåthavnene, og nye havner
i Grømbukt og Holvika ga også plass til bilen. Båtturistene var
stigende i antall, og det ble anlagt gjestehavn ved Torskeholmen.
Gjestehavnen ble senere flyttet til Dampskipsbryggen.

Veistrukturen – de gamle hovedinnfartsårene til byen
Jernbanetunnellen
Dampskipsbrygga
Sjømerker, ballastmerke, påler og ringer
Allmenningene

Ved planlegging og tiltak bør kulturminnene vurderes nøye
i forhold til egenverdi og sammfunnsverdi.

Lista over kulturminner er ikke uttømmende.

Industriutvikling

Jernbanen
Jernbanen ble åpnet i 1907 etter mange års iherdig kamp. Den var
en del av bybildet bare i vel femti år, for allerede i 1961 ble banen
nedlagt. Stasjonsbygningen lå omtrentlig ved dagens post- og
politihus. Indre deler av Vestrebukt ble fylt ut for å gi plass til lager/
verksted, og det ble lagt et sidespor foran Sorenskrivergården og ut
til Torskeholmen. Her ligger det fortsatt noen meter skinnegang og
minner om forgagne tider. Det mest konkrete minnet er tunnellen
og traseen til Vesterled som følger den gamle jernbanelinjen ut av
bykjernen.

Skipsbygging
På 1700-tallet omtales to verft i og ved Grimstad: Bjelkestranden
innerst i Vikkilen og Dramsviga i selve strandstedet. Verftet i
Dramsviga lå rett ned for Voss bakke. Her sto i sin tid et stort
1700-tallshus som er blitt avløst av et praktfult sveitserstilhus som
i dag utgjør fronten av et anlegg som omfatter gårdsrom, fløy med
uthusfunksjoner, tjenerbolig og stall/fjøs. Som skipsverft mistet
Dramsviga sin betydning mot midten av 1850-tallet.
I 1842 ble det anlagt et verft i Hasseldalen, som den gang var en
husmannsplass under Ytre Bie. Fra bystranda (Smith Petersens gate)
måtte man gå over heia eller bruke båt for å komme til Dramsviga
og Biodden, for sjøen gikk helt inn til Kirkeheia. I de følgende
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Fra verftet i Hasseldalen i 1902. «Navnebua» skimtes helt til venstre i bildet. Gjenkjennelig er også «Det gule kontor». Treskipsbyggerienes glansdager var over. I
Hasseldalen prøvet man seg med bygging av dampskip i jern. Her er over hundre mann i arbeid, men året etter var det kroken på døra. Mange følte fremtiden lå i Amerika.
Her ble deres kunnskaper og ferdigheter etterspurte som «carpenters». Kopi AAKS.

Håndverk og industri
Gjennom første del av 1900-tallet opplevde Grimstad en viss
industriutvikling. Det var bedrifter som i første rekke baserte seg
på lokale råstoffer fra jord- og skogbruk, og fremfor alt hagebruk.
Hagebruket hadde gode klimatiske betingelser i Grimstad og
omegn.

tiår ble det fylt ut og anlagt vei ut til Biodden hvor det skjøt opp
hovedsakelig små hus, mange av dem bygget av arbeidere ved
verftet i Hasseldalen.
Verftet ble drevet til 1890-årene da man i en periode prøvet seg med
jernskipsbygging, før Jørgensen & Vik overtok i 1905. Dette firmaet
hadde en svært variert båtbyggingsvirksomhet, men oppnådde
en betydelig posisjon innen bygging av små lystbåter og særlig
liv-båter. En stor del av produksjonen kom fra underleverandører
i de tradisjonelle båtbyggingsbygdene rundt Rore og tilstøtende
vassdrag. Verftet i Hasseldalen er ett, og det eldste, av totalt tre
bevarte treskipsverft i Norge, og ble fredet i 1989. Det er i dag base
for rederiene Bergshav (eier) og UECC.

Norges første hagebrukskole ble anlagt på Lillenes, Søm i 1868.
I 1890-årene ble den flyttet til Grimstad (Fuhr), før den i 1925
falt til ro på Pharos gamle gård på Dømmesmoen. Både på
Dømmesmoen og gamle Hommedal prestegård (Statens forsøksgård
på Landvik) ble det utviklet nye kulturplanter og dyrkingsmetoder.
På Dømmesmoen ble det dyrket mais allerede i slutten av 1950årene, mens forsøksgården var først ute med dyrking under plast.

Verftet på Odden ble anlagt av Chr. Pharo i det første tiår av
1800-tallet. Som verft fikk stedet sin storhetstid under Jørgen Bang
i siste halvdel av 1800-tallet. Også på Odden prøvet man seg
med jernskipsbygging under den 1. verdenskrig, men stedet ble
til langt opp på 1960-tallet preget av virksomheten til Norsk
Skibsopphugging.

På slutten av 1800-tallet var hermetisering på blikkboks i ferd
med å bli en større industri. Innovasjonen var nær forbundet med
nyervervede kunnskaper om pasteurisering. I Grimstad ble det
dannet to større foretak basert på lokalt hagebruk. Det første
var Fuhr som både drev frømølle, frøproduksjon og produserte
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Sosiale og kulturelle strømninger
Pietismen fenget blant sørlendingene mot slutten av 1850-årene.
Grimstad fikk sitt første bedehus på hjørnet mellom Nygaten og
Lille Rore i 1863. I det følgende hundreåret etablerte Misjonskirken,
Frelsesarméen, Frikirken og Pinsevennene seg med egne hus i byen.
Det ble dessuten dannet foreninger og lag til såvel ytre som indre
misjon, og de lavkirkelige bevegelser spilte en betydelig rolle i
byens sosiale og kulturelle liv. Foreningslivet - med varierte sosiale,
organisatoriske og kulturelle formålsparagrafer fikk en blomstring
fra midten av 1800-tallet og opp mot den andre verdenskrig.
Utad ble imidlertid Grimstad mest kjent for sitt Ibsen-museum som
ble initiert av en selvbestaltet komité allerede i 1909 og som fikk sin
offisielle åpning ved byens hundreårsjubileum i 1916.

11. Fuhrs vinkjeller og gartnerivirksomhet. Foto IH 2006.

fruktviner og eddik. Senere ble Grimstad Konservesfabrikk grunnlagt og fikk et ruvende ytre i det som nå kalles «Bema-bygget».
GK produserte også vin, men det meste gikk i hermetiske
grønnsaker og syltetøy. GK ga lokale bønder et stabilt utbytte
gjennom kontraktdyrking.

Selskapet for Grimstad Bys Vel ble grunnlagt i 1922. Allerede
fra starten sikret «Byselskapet» verdifulle friområder i byen
og skjærgården utenfor - i en tid hvor tomteprisen ble vurdert
ut fra verdien av dårlig utmarksbeite. Forløperen var en
«Treplantningskomité». Sentralt i dette arbeidet sto bypatrioten
kemner Karl O. Knutson. Han er minnet med en byste på Kirkeheia
- ikke for nidkjærhet i sin embetsutøvelse, men for innsatsen til
beste for byen gjennom sin fritid.

Hagebruket resulterte dessuten i betydelige gartnerier. Mest kjent
var Fuhrs og Beislands, bl.a. berømt for sine nelliker, med Birkedal
som nærmeste nabo på Berge gård. Byen hadde gjennom 1900tallet en del håndverksbedrifter som utviklet seg til småindustri;
bl.a møbelfabrikk, skifabrikk dukkefabrikk, rekefabrikk og gravemaskinsfabrikk.

Mot slutten av 1970-tallet kom daværende minister Olav Gjærevold
i det nyopprettede miljøverndepartement til Grimstad og erklærte
«skjærgårdsparken» for åpnet. Dette var en nasjonal satsning for å
sikre areal langs sjøen til friluftsformål. Det ble også inngått avtaler
med private grunneiere. For mange grimstadfolk ble dette et uttrykk
for hvor visjonære Karl O. Knutson og hans støttespillere hadde
vært.

Rundt midten av 1950-tallet begynte Herbert Waarum en liten
virksomhet med støping av kopper, krus o.l., og dessuten kanoer
i plast i et av jernbanens skur like ved Odden. Han hadde på
det tidspunktet allerede laget Norges første plastbåt for Ancas,
Tromøya. Waarum og hans firma «Herwa» ble begynnelsen
på en ny æra i byens båtproduksjon, der gammel tradisjon og
håndverk i de nye materialer fikk en industriell utvikling, som ved
knoppskyting fikk stor betydning for Grimstad og Aust-Agder.

Med kommuneloven av 1837 vokste det gradvis frem et offentlig
ansvar, bl. a for sosiale tjenester. Grimstad fikk sitt sykhus i Egelia
i 1890-årene (byggmester Heinecke). Kort etter fikk byen sitt
gamlehjem i Binabbgaten og et sjømannshjem i enden av samme
gate mot Arendalsveien/Voss bakke. Godt opp av byen, tilbørlig
isolert og landlig, på den gamle redergården Egra, fikk byen
sitt tuberkulosesanatorium. I 1980-årene fikk byen Berge gård i
testamentarisk gave. Her ble det bygget eldresenter.

For sentrumsplanen betyr dette:
Eksempler på viktige kulturminner knyttet til industrihistorie
i sentrum:
• Grimstad frømølle og den gamle vinkjelleren
• ”Bema-bygget” (Grimstad konservesfabrikk)
• ”Eddiken”
• Det nærmeste området rundt Berge gård
• Garveriet

Lek og idrett
Trafikkbildet tillot mye lek i gatene og på bryggene. En spesiell
form for ”sisten”: ”Ho hai” - gikk gjennom gater, smug, bakgårder
og over heiene - hele byen var tumleplass for barna.
Organisert idrett knyttes i første rekke til fotballklubben Jerv og
Grimstad Turn- og Idrettsforening (GTIF). Grimstad Seilforening
kan føre sin historie helt tilbake til 1902. Amazon ble etablert i 1970
og er norges første dameklubb innen fotball.

Ved planlegging og tiltak bør kulturminnene vurderes nøye
i forhold til egenverdi og samfunnsverdi.

Lista over kulturminner er ikke uttømmende.
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Innenfor sentrumsområdet var det flere mindre balløkker. Det ble
anlagt fotballbane ved den nåværende brannstasjon. Banen ble også
benyttet av GTIF og til håndball. På kalde vinterdager ble
den sprøytet og tjente som skøytebane. Skøytebane var det også
på Ingerdammen i Hasseldalen, og Kubrønnen på Flatefjell. Den
første tennisbanen lå i Lauvstø. Da Levermyr stadion ble åpnet
i 1952 ga Grusbanen tomt til nytt meieri (nåværende brannstasjon).
Hoppbakker ble improvisert i egnet terreng flere steder, bl.a.
”Nikolai” ned mot Grømbukta, mens bakkene på nordsida
av Binabben og i Skredderheia hadde oppbygd tårn og hopp.
Det var en periode også tilrettelagt for slalåm i Skredderheia.

For sentrumsplanen betyr dette:
Eksempler på viktige kulturminner knyttet til skoleog sosialhistorie i sentrum:
•
•
•
•
•

Sykehuset i Egelunden
Sjømannshjemmet
Grimstad gamlehjem
Grimstad barneskole
Den tekniske fagskolen – ”Teknikken”

Ved planlegging og tiltak bør kulturminnene vurderes nøye
i forhold til egenverdi og sammfunnsverdi.

Skolebyen Grimstad
Peter Dahl ble født på Eskedal i 1747. Han døde relativt ung,
men grunnrik som reder og handelsborger i København. I hans
testamente var det avsatt midler til et legat for utdanning av
ungdom i Fjære sogn. Dette omfattet de senere Fjære og Grimstad
kommuner. Legatet ble opprettet i 1796, og Den Dahlske skole ble
oppført på hjørnet av Storgaten og Kirkegaten. Virksomheten var
liten og lå til tider nede. Men mot slutten av 1800-tallet bød den
på en verdifull tilleggsutdanning ut over folkeskole, og ble seinere
byens realskole og gymnas. Skolen hadde dessuten et betydelig
bibliotek.

Lista over kulturminner er ikke uttømmende.

”Hamsun-byen”
Knut Hamsun kjøpte gården
Nørholm i 1918 og bodde der
til sin død i 1952.

Byens barneskole, som står i dag, ble bygget i 1871.
I 1746 fikk byens unge tilbud om sjømanns- og
navigasjonsundervisning. Tilsøkningen fulgte i stor grad
konjunkturene i sjøfarten. Sjømannsskolen hadde tilhold i flere
bygninger før den ble lagt ned i 1906. I 1850-årene ble det også
opprettet en aftenskole for teoretisk utdanning av lærlinger innen
håndverksfag, handel og kontor.

Med krigen og det etterfølgende rettsoppgjøret
kom Grimstad til å spille en
betydelig rolle i hans biografi
og forfatterskap. I det
nåværende bibliotek, tidligere
bank og bytingssal, ble
prosessen mot Hamsun ført.

Landets første hagebruksskole ble som tidligere nevnt opprettet
på Lillenes i 1868 og seinere flyttet til Dømmesmoen i 1925.
”Dømmesmoen” var en velrenomert gartnerskole og hadde elever
fra store deler av landet. Fra 1991 ble gartnerskolen en del av
HiA. Fram til 2002 foregikk forkurset for landskapsarkitekter på
Dømmesmoen, men ble etter dette lagt til Ås.

Sommeren 1945 satt han internert på Grimstad sykehus.
I boken ”På gjengrodde stier” forteller han om spaserturer han
gjorde i sykehusets nærhet – mot Dømmesmoen og Fløyheia.

Skipsreder O. T. Tønnevold opprettet sitt legat i 1918. Legatet
ble brukt til opprettelse av en teknisk fagskole i Grimstad. Skolen
utdannet mekanikere/maskinister og elektrikere og anleggsteknikere. Sørlandets Tekniske Fagskole (STF), kalt ”Teknikken” på
folkemunne, tiltrakk seg tidlig elever fra det ganske land. Skolen var
også en viktig faktor da Grimstad ble valgt som lokaliseringssted
for Sørlandets Tekniske Skole (SøTS). SøTS startet i 1967 med
utdanning av ingeniører. I 1994 ble skolen innlemmet i Høyskolen i
Agder (HIA). Det er forventet at HIA vil få universitetsstatus i løpet
av kort tid. STF og Frivoll Videregående Skole, ”hjelpepleierskolen”,
ble i 2006 samlokalisert med Dahlske Videregående Skole ved
gården Tønnevold.

I 2002 ble det første av ”Hamsuns ruslespor” merket som sti
fra Grimstads sykehus til postkassa utenfor tidligere Grefstads
Jernvarehandel.
Sentrale kulturminner i sentrum knyttet til Knut Hamsun
er: Grimstad sykehus, Egelunden, Biblioteket og ”Hamsuns
ruslespor” over Fløyheia.
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Byggeskikk

beholdt sine smårutede vinduer, mens flere er blitt modernisert
i takt med moter og velstandsutvikling gjennom de følgende
århundrer. Fra de første tiår av 1800-tallet finner vi også enkelte
innslag av engelske skyvevinduer.

Til forskjell fra flere andre gamle trebyer (f.eks.: Risør og Arendal)
har Grimstad aldri blitt rammet av bybrann. Bygningsmassen
spenner derfor over hele tidsrommet fra tidlig 1600-tall til i dag.
«Laura Reiersens hus» og «Biehuset» (tidligere Central hotell)
regnes som de to eldste i den gamle bykjernen, opprinnelig fra hhv
tidlig og midt på 1600-tallet.

Byggevirksomheten økte gjennom 1840-årene, og bebyggelsen
krøp oppover Storgaten, som preges av trauste og relativt romslige
«biedermeier/senempir-hus» med større vindusflater. Frykten for
bybrann gjorde at forretninger og fornyelser i sentrum til dels ble
bygget i forblendet bindingsverk etter ca 1840.

Ved de gamle hovedgatene (Østre- og Vestregate og Storgaten)
finner man en rekke 1700-tallshus - de tidligste, som f.eks
Ibsenhuset (1738) med gavlen mot sjøen.
Fra siste halvpart av 1700-tallet er midtgangshuset den vanligste
hustypen. Det har inngang på midten med stue på hver side og
vanligvis to pipeløp. Langsiden lå som oftest mot veien. Noen har

Ibsenhuset fra 1738 ligger med gavlen mot sjøen, slik de eldste husene ofte lå.
Det store og flotte magnoliatreet dominerer i dag hovedfasaden. Foto IH 2006

Laura Reiersens hus i Smith Petersens gate skal være det eldste stående profane
byhus på Sørlandet (pga. mange brybranner andre steder), og skal være oppført i
1606. Har fungert som gjestgiveri, og i den perioden var det også møtelokale for
lagtinget for Nedenes, tidlig på 1600-tallet (tinghus). Bolig for fogder, men da
i deres eie, ikke offentlig eid. Norges stattholder Ulrik Fredrik Gyldenløve har
overnattet her i 1666 da fogd Peter Stephansen var eier. Et rom ble deretter benevnt
som stattholderens sal eller kammer fram til på 1800-tallet.
Omkring 1825 innredet Crawfurd sin storstue mot øst til butikklokale. De flotte
veggdekorene ble da delvis ødelagt. Denne butikken sto nærmest urørt til etter siste
krig, da det ble foretatt utvidelser, bl.a. med store utstillingsvinduer. Ennå er det
noen dekorerte bjelker, og ved avdekking av panel i østre gavl fant en dekor også på
ytre tømmer. Den svakt utkragede 2. etasjen er også et svært alderdommelig trekk.
Foto Ingebjørg Tobiassen Stanton 2007.

Reimanngården er et typisk midtgangshus fra slutten av 1700-tallet. I 1839 ble det
”Reimann-apoteket”, hvor Henrik Ibsen begynte som apotekerlærling i Grimstad
(1843 – 1847). Det sto opprinnelig i forlengelsen av Sam Bergs bakeri i Storgaten,
men ble revet i 1956. Gjenoppført i 1973 til nåværende tomt, 30-40 m lenger vest.
Nå Grimstad kunstforening. Foto Normann kunstforlag/Leif Dalen ca 1975.
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”4-vinduershuset” kalles ofte den vanligste hustypen som bygges
i siste halvdel av 1800-tallet. Det finnes mange av dem langs
Sørlandskysten, noe som skyldes den store befolkningsøkningen
på den tiden. Huset har 4 vinduer i hovedfasaden, og pipe plassert
midt i huset. Det kalles også for midtpipehuset eller korsplanhuset,
da de innvendige veggene danner et kryss. Hustypen dukker
opp første halvdel av 1800-tallet, men får en hovedutbredelse
utover i århundret, og preges etter hvert av sveitserstilen. Dette
kommer til uttrykk for eksempel ved lengre takutspring, dekorerte
vindusomramminger, gjerne malt i en avvikende farge. Huset

har mange varianter, og i Grimstad er det mange hus som har fått
”oppløft” i 2. etasje.
Sveitserstilen kom til byen, sannsynligvis også til Sørlandet,
med den første kirken i Grimstad som sto ferdig i 1849 (arkitekt
Wilhelm Hanstein/byggmester Struck). Stilen preges av vide
takskjegg, krysspostvinduer med store glassflater og av dekorasjonselementer. Det ble dessuten vanlig med høvlet kledning. To forhold
gjorde stilen populær: Det ene var at byen blomstret med gode
tider for seilskipsflåten. Det andre var at en tyskfødt byggmester,
G. Heinecke, flyttet til byen, og oppførte etter hvert mange av
byens flotteste bygg, bl.a nåværende Grimstad kirke (1881, arkitekt
Thrap-Meyer). Sveitserstilen var svært tyskinspirert, og både
byggmestre og arkitekter hadde ofte tysk bakgrunn.
Den første verdenskrig ga igjen økonomiske oppgangstider som
gjenspeiles i bygningsmassen, men fortsatt var sveitserstilen (gjerne
noe moderert) dominerende med noen flere innslag av høvlet,
liggende kledning.
Uthusbygninger
I løpet av de siste 20-30 årene har de fleste tradisjonelle uthus og
bakgårdsbygninger forsvunnet i sentrum. Tomtegrunnen er blitt
så verdifull at slike bygg blir revet og erstattet med bolighus, evt.
garasje. Tidligere hadde ”alle” ei bu som minimum inneholdt
vedskjul og do. Når en går tilbake til tida rundt 1900 og før det, var
det mange steder vanlig at det holdt til ei ku, en gris eller i hvert fall
noen høns i bakgården. Staller var det også mange av.

”4-vinduershuset” er den vanligste hustypen på siste halvdel av 1800-tallet. På dette
bildet fra Løkka, i krysset mellom Nygaten og Vestregate, har det ene huset fått
”oppløft” i 2. etasje. Foto IH 2006.

Arendalsveien 60 er et godt eksempel på sveitserstil i Grimstad. Bygget på slutten
av 1800-tallet, med tilhørende låve og fjøs med plass til 2 kuer, hønsehus, grisehus,
verksted og utedo. Hele anlegget er godt bevart. Foto IH 2007.

Den tradisjonelle bua, oftest med pulttak, er så godt som forsvunnet fra sentrum.
Den inneholdt alltid minst vedskjul og do. Foto IH 2007.
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Mur og betong
Grimstad fikk også spredte innslag av murbygninger. Mur/
teglstein ble oftest benyttet i offentlige bygninger, slik som
Banken og Bytingsalen fra 1865 (nåværende biblioteket – arkitekt
von der Lippe, byggmester G. Heinecke). Et par unntak er
”Murgården” i Biegaten fra 1899, og ”Sjømannsforeningen”
i Skolegt. 1, reist i 1860-årene.

og de første bensinstasjoner. Etter krigen ble Fiskernes Salgslag
reist på Torskeholmen.
Fra 1960-årene ble det bygget flere bygninger i betong. Noen ble
ganske dominerende i bybildet - så dominerende at de klart faller
innenfor hva man i ettertid kaller «brutalismen», og fortrengte
gammel trearkitektur. Dette skapte reaksjoner og forkjempere for
bevaring av den gamle trehusbebyggelsen. Men bildet ble noe mer
komplisert da man på 1980-tallet fikk betongbygninger forblendet
med trepanel, vinduer med løse sprosser, og det hele pyntelig malt
i pastellfarger. «Postmodernismen» ble ofte sammenblandet med
det noe vage begrepet «sørlandsstil», på tross av at stilen fant de
samme uttrykk i både Kirkenes, Kristiansund og Kristiansand slik
at stedenes identitet og egenart ble svekket.

Noe senere kom Jørgen Bangs barnehjem (Teknikken/Fagskolen)
og to private villaer (Arendalsveien og Lauvstø) rundt første
verdenskrig. Men mur ble flittigst brukt i industri- og næringsbygg
(eks: ”Garveriet”, teglstein og Fuhrs vinkjeller, betong). Med
betongen kom også de første «funkisbygg» i mellomkrigstiden
(eks: «Bema-bygget», tidligere Grimstad Konservesfabrikk)

Omkring 1870 ble denne murbygningen oppført av Jørgen
Bang som barnehjem. På slutten av 1930-tallet tatt i bruk som
Grimstad tekniske fagskole. Foto IH 2007.

Nåværende bibliotek, opprinnelig bygget
som bank i 1865 av byggmester Heinecke.
Bygget var også bytingssal, hvor prosessen
mot Hamsun ble ført.
Foto IH 2006.

”Garveriet” ligger inntil Vassbekken, og ble bygget som garveri . Svært vellykket
ombygging på slutten av 1980-tallet til forsamlingshus for Misjonskirken.
Foto IH 2007.

Eksempel på et elegant, lite funkis-bygg fra ca 1960, bygget som blomsterutsalg for
Fuhr. Arkitekt Else Dalen. Foto IH 2007.
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Byggefelt
Skaregrømsjordet ble det første, nye byggefeltet etter krigen.
Bebyggelsen ble lagt i en tilnærmet kvadratur. Bebyggelsen var i
tre, og de fleste husene var finansiert av Den norske stats husbank,
og følgelig bygget etter «Husbankens» standard som langt fra var
overdådig, men tilstrekkelig. Det var dessuten tilrettelagt med
strøm, vann og kloakk. Og hjemmene og dagliglivet ble i stadig
større grad preget av fasiliteter som bad og vannklosett og tekniske
nyvinninger som vaskemaskin og støvsuger m.v. En ny bygningstype
ble alt mer vanlig i kombinasjon med våningshuset: garasjen.

og studenter, samt utleie til sommerturister, ga byens beboere
ekstra inntekt. Tilstrømningen av studenter ble så stor at på 60tallet ble det bygget hybelkomplekser i Tønnevoldsgate og på
Groos. Disse ble brukt som sommerhotell ved skoleårets slutt. På
Skaregrømsjordet ble det reist et par hus seksjonert opp i leiligheter
(firemannsboliger).
Nytt i Grimstad var også rekkehus, enskjønt man hadde lignende,
enhetlig bebyggelse i arbeider- og funksjonærboliger på Fevik,
i Lauvstø og ved Frivollveien. Gjennom 1960-årene ble stadig flere
av de nye boligområdene preget av ferdighus.

Eneboligen var den foretrukne boligform, og i skrånende terreng
ble det svært vanlig å bygge hus med en sokkeletasje der det
kunne innredes for utleie. En økende skare tilreisende skoleelver

Ut over havneområdet, inkludert Odden, er det likevel utenfor
den gamle bykjernen at standsutviklingen var forsiktig, men
påtagelig. Barnefødsler og innbyggertall økte.
Det gjorde også behovet for tomter og hus.
Bygrensen føltes trang og ble utvidet to ganger
før kommunesammenslåingen i 1971.
Bevaring av bebyggelsen
Innenfor sentrumplanens område er det
representert bebyggelse fra fem århundrer.
Byen har aldri hatt noen bybrann, og et
av særtrekkene i Grimstad er at bebyggelsen
er uensartet – med noen unntak.
Noen få hus er formelt fredet etter kulturminneloven. Selve bygningene er dermed
sikret, men også deres nærmeste omgivelser
bør få en sterkere beskyttelse.

Rekkehus på Skaregrømsjordet, bygget like etter krigen, har fortsatt intakt sin opprinnelige struktur.
Boligene er lite forandret. Foto IH 2007.

Eksempel på boligfelt med eneboliger på Lauvstø, bygget på grunnlag av reguleringsplanen fra 1961. Tidstypisk og representativt. Foto IH 2006.
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Eldre bebyggelse enn 1850, skal vurderes særskilt i hht
saksbehandlingsregler i plan- og bygningsloven.

Odden-området
Oddenområdet har spilt en overmåte viktig rolle i Grimstads
næringsliv fra Chr. Pharo grunnla sitt verft her på tidlig 1800tallet til idag med sitt mangfold av kjøpesenter, brygger,
maritim virksomhet, forretninger og boligkomplekser.
Etableringen av kjøpesenteret på Odden i 1975 var basert
på forstudier i Norge, men hovedsakelig i Danmark og USA.
Plasseringen var ideell fordi kjøpesenteret både kunne nåes
til fots og med bil. Etter amerikansk mønster så man at bilen i
stadig større grad ville bli en ”handlevogn”. Odden har dessuten
en kvalitet sammenlignet med andre og senere handlesentra
ved at senteret har en hall som har blitt en viktig møteplass for
byens borgere, dog begrenset av senterets åpningstider.

Sentrumsplanen fra 1991 omfatter den gamle bykjernen, og
regulerer i hovedsak den eldre bebyggelsen til spesialområde
bevaring. Ut over denne reguleringsplanen er det lite som er regulert
til bevaring innenfor planområdet.
Bebyggelse eldre enn 1900 er registret i SEFRAK-registret og
bør tas hensyn til ved nye tiltak. Normalt bør slike bygninger gis
bevaringsformål.
Deler av nyere bebyggelse fra 1900-tallet som er representative for
sin periode, og fortsatt har et tilnærmet uendret og enhetlig preg,
bør bevares. Som stedsanalysen har påpekt, er bebyggelsesformer og
byggestil i kontinuerlig utvikling. For ettertida vil det være en god
dokumentasjon dersom det kan tas vare på bygninger og helhetlige
strøk som viser byggeskikken innenfor de forskjellige tidsperiodene,
helt fram til vår tid. Utvelgelse av nyere bebyggelse som foreslås
bevart, er på grunnlag av

By-plan – ”Sveramplanen”

•
•
•

Arkitektkontoret Tore Sveram ble engasjert til å lage byplan,
og reguleringsplanen for sentrum ble vedtatt i 1971. I samtiden
og i Grimstad ble den betraktet som ganske radikal bl.a. ved
at den ville ta vare på hele historiske bygningsmiljøer - ikke
bare enkelthus som til da hadde vært Riksantikvarens praksis.
Vestregate og store deler av sentrum ble foreslått vernet. Lokalt
ga dette reaksjoner. Planen ble betraktet som et hinder for dem
som ønsket en vitalisert og moderne by.

naturlig avgrensede, helhetlige områder
tidstypisk bebyggelse og struktur
bebyggelsen er godt bevart.

For sentrumsplanen betyr dette:
•

En del tiltak ble iverksatt etter ”Sveramplanen”. Det ble gjort
utfyllinger ved bryggene, og man tillot en fortetning i sentrum
som gikk hardt ut over uthusbebyggelse og små, grønne
pletter. Men Odden-området som etter nedleggelsen av både
jernbanen og skipsopphuggingen var blitt byens bakgård (bl.
a. søppelfylling) ble i Sveramplanen fremholdt som viktig i
byutviklingen.

•
•

Fredet bebyggelse og deres nærmeste visuelle omgivelser
bør reguleres til spesialområde bevaring.
Områder med sammenhengende SEFRAK-bebyggelse
bør inngå i spesialområde bevaring.
Enkeltbygninger eldre enn 1900 med de nærmeste
omgivelser bør, når området tas opp til regulering,
reguleres til spesialområde bevaring.

Nyere boligbebyggelse:
• Villabebyggelsen fra før 1940 langs Jørgen Bangs gate
• Arbeiderboligene til Fuhr og på Lauvstø
• To kvartaler med rekkehus på Skaregrømsjordet
• Et område på Grømjordet
• Et område med enhetlig eneboligbebyggelse på toppen
av Lauvstø, bygd etter reguleringsplanen fra 1961

Sveramplanen kom i en tid da miljøvernet var i en dramatisk
utvikling, og Norge var blant foregangslandene. Det europeiske
arkitekturvernåret kom i 1975, og i Norge markerte det starten
for en bevisst bevaringstankegang. Radikal og oppsiktsvekkende
som den var da den kom, må man i ettertid si at den fort gikk ut
på dato. Ulykkeligvis ble Sveramplanen en sovepute for byens
politikere og byråkrater. Den lå til grunn for all sentrumsutvikling
frem til ny reguleringsplan forelå i 1991.

Ved planlegging og tiltak bør kulturminnene vurderes nøye
i forhold til egenverdi og samfunnsverdi.

Lista over kulturminner er ikke uttømmende.
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På jakt etter det ”ekte” og særegne
Av Ingunn Hellerdal

Et steds særpreg dannes i samspillet mellom de naturgitte
betingelsene og de menneskeskapte elementene. I Grimstad er
det sjøen og heiene som danner det viktigste naturlige landskapet
omkring bykjernen, i samspill med bebyggelse, hager, gater, parker,
torv og brygger skapt gjennom flere århundrer. Ofte er det detaljene
som forteller en viktig historie. Et hvert sted, en hver by, er på jakt
etter å identifisere det som er særegent, noe som bare finnes akkurat
der, og som forteller den som ser det, en historie.

Når en ser et slikt gatebilde, er det summen av alle detaljene en
oppfatter. Detaljene forteller hver for seg sin historie. I noen (få)
tilfeller kan den være spesiell og interessant. Men hovedsaken er
at det finnes noe som kan bidra til at en forstår det en ser. En blir
oppmerksom på noe, som igjen gjør at en stopper opp og undrer
seg. Hvorfor ligger muren akkurat slik? Hvorfor ligger huset vendt
den veien? Hvorfor er gateløpet slik? Er det på grunnlag av en plan?
Eller er det helt andre årsaker til at hus og veier ligger slik de ligger?
Samlet bidrar detaljene til å gjøre gatebildet interessant og stedets
historie lesbart. Noen detaljer er mer viktige å ta vare på enn andre!

Gater og områder i Grimstad har vokst fram til forskjellige tider,
og har derfor ikke samme preget. Det er interessant å observere.
Over tid vil alltid gatebilder og landskap endre seg. Noen endringer
kan imidlertid bli så dominerende i bildet at det forstyrrer hele
opplevelsen av et ellers harmonisk gaterom.

Det er en generell fare for at detaljer forsvinner ved bygningsutvidelser, anlegg av terrasser eller parkering og garasjer. Det
er ikke nødvendigvis et spørsmål om å velge ”det nye” eller ”det
gamle”. Våre behov og ønsker endrer seg, og gatebildet endrer seg.
Men forutsetningen for å finne gode løsninger er å ha bevissthet
om omgivelsene, og dernest vise varsomhet og kreativitet. En
må se på dette som en berikelse for stedet, en kvalitet som bare
finnes akkurat her, og ikke som en hindring for utvikling. Dersom
særegenheter fjernes, blir stedene etter hvert svært ensartet,
kjedelige og historieløse.

Mye av Grimstads identitet er knyttet til småbypreget. På folkemøtet
i oktober 2006 ble det snakket varmt om at Grimstad ikke må
miste sin intimitet – nærheten. I denne sammenhengen oppfattes
det å gjelde fysiske størrelser, slik som bygningshøyder, avstanden
mellom bygninger, å ta vare på åpne rom og gløtt ut til sjøen, og de
”grønne” elementene mellom husene.
En har valgt å stoppe opp ved et bilde av et dagligdags motiv fra
Lillerore. Det finnes mange liknende motiver i Grimstad, og for
mange er det lett gjenkjennelig. Hva er det en ser: det er husets
materialer og proporsjoner, fargene, rommet – nærheten mellom
gaten, hagen og huset, det velkjente stakittgjerdet, en fjellknause
som stikker fram, et stort bøketre i bakgrunnen. Og om noen år ser
en kanskje nostalgisk på ”en gammeldags trestolpe”?

Et dagligdags motiv fra Lillerore. Hva er det som er så spesielt her, tenker du
kanskje? Foto IH 2007.

Den terrasserte hagen foran Biegården (Kvades hus), et av byens eldste hus, ligger
midt i sentrum ut mot Smith Petersens gate. Foto IH 2007.
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Vakker og tradisjonell privathage i Henrik Ibsensgate opp mot Kirkeheia.
Her er bl.a. flere terrasseringer og et lite lysthus. Foto IH 2007.

Kylla (klipt) lindetre i øvre del av Storgaten. Antakelig siste rest av den flotte alleen
som ble plantet langs ”Rorechausseen” like etter 1856. Foto IH 2007.

Blodbøka i Storgaten setter sitt preg på bybildet! Det viste tegn til stagnasjon for
noen år siden, men bygartneren satte inn en redningsaksjon som har vist seg å være
vellykket. Foto IH 2007.

Pæretrær i Lillesandsveien, fotografert mot ”Bema-bygget”. Foto IH 2007.
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Hager, parker og spor etter alleer

holdnigene, og lagt i skorter og terrasseringer rundt husene. Enklest
var det å frakte ballasten til de hagene som lå nærmest havna. Det
sies at også parken på Kirkeheia består av mye ballastjord.

Grimstad har i likhet med flere av sørlandsbyene en rik hagekultur.
Her er godt klima, til tider stor velstand og god kontakt med
utlandet, særlig gjennom handel og trafikk på 1800-tallet. I tillegg
har Grimstad hatt en hundreårig kontakt via hagebruksmiljøene,
ikke minst gartnerskolen på Dømmesmoen.

Privathager
Det finnes mange velstelte privathager innenfor sentrumsområdet,
både fra ny og gammel tid. På Lauvstø er det for eksempel mange
store og velstelte hager. I tilknytning til gamle bygningsmiljøer
er det ikke vanskelig å finne særdeles vakre partier gatelangs på
Biodden, i Vestregate, Markveien og Lillerore, langs Lillesandsveien
og flere andre gater. Men også midt i bykjernen er det noen fine,
tradisjonelle hager, for eksempel ned mot Smith Petersens gate
(Kvades) og opp mot Kirkeheia ved Henrik Ibsensgate.
Gråsteinsmurer, trapper, stakitter og porter
er varige og typiske elementer i hagene.
Bortsett fra trær som kan bli svært gamle,
endres det meste av plantematerialet
over tid. Tradisjonelt har det vært større
innslag av frukttrær og bærbusker i de
fleste småhager, og tidligere var det ikke
vanlig med prydbusker, med unntak av
noen få arter, slik som syrin og roser.
Det er forresten påfallende hvor mange i
Grimstad som har kristtorn i hagene sine
i dag. Trolig er det et nyere fenomen, men
enkelte planter har en anseelig størrelse
og er flotte å se på.. I enkelte anlegg har
eføyen nesten tatt overhånd, men dette er
mer uttrykk for naturlig utbredelse.

Samme år som Grimstad nye kirke sto ferdig i 1881, ble det stiftet
en privat Treplantingskomité som hadde ”Byens forskjønnelse” som
sitt hovedformål. Kirkeheia ble innkjøpt, og parkanlegget påbegynt.
Når skutene kvittet seg med ballast, ble mye av jord og sand, som
ballasten besto av, båret på land. Den ble blandet med avfall fra hus-

Blodbøkene i bybildet
Grimstad har en del store, gamle trær
som preger bybildet. Særlig markant er
de store blodbøkene, som er fra slutten
av 1800-tallet eller tidlig 1900-tallet, de
fleste opprinnelig plantet i privathager.
I tillegg til at de har stor kulturhistorisk
verdi, har de i kraft av sin størrelse og
alder også stor estetisk verdi. Enkelte av
bøketrærne er registrert og avmerket som
bevaringsverdige trær.
Alleer langs hovedveiene
Like etter at Rorechausseen var ferdig i
1856, sørget byfogd Horster for at det ble
plantet allé av lind langs veien. Et par
gamle lindetrær står fortsatt langs traseen,
og er antagelig siste rest av denne engang
så flotte alleen. Det finnes ett stort, kylla
Bevaringsverdig vegetasjon i sentrum – hager, parker og spesielle enkelttrær. Kartproduksjon KdL 2007.
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(klipt) lindetre i Landgraffs park, like ovenfor biblioteket, og
dessuten ett tre øverst i Storgaten.

anlagt en liten park på Fladen. Opprinnelig var det også kirkegård
på nordsida av kirka, men da Grimstad kirkegård på Frivoll sto
ferdig i 1872, opphørte etter hvert gravleggingen, og området ble
vedlikeholdt parkmessig.

Arbeidet med å forskjønne byen ble videreført av Treplantingskomiteen, og før 1900 var det plantet alleer langs de tre viktigste
innfartsårene til byen.

Det var i datidens stil å plante inn fremmede treslag, og gjerne slike
trær som hadde avvikende farge – blodbøk er et slikt typisk treslag.
I dette området står det også et sjeldent stort eksemplar av naverlønn
(Acer campestre), som av fagfolk bedømt til å være ett av Norges
største og eldste 3.

Langs deler av Lillesandsveien, mellom Tønnevoldsgate og
”Teknikken”, var det en rekke av pæretrær. Her er det bevart
enkelte trær i parken til fagskolen og noen få trær finnes også
i privathager ved siden av.
Parken på Kirkeheia
Denne parken er det eldste offentlige anlegget som er bevart i sin
helhet. Parken inneholder mange store, flotte og spesielle trær.

Det finnes et stort mangfold av trær og busker i parken på
Kirkeheia, også flere sjeldne trær. Parken har vært i kontinuerlig
pleie i omkring hundre år, og stadig nye plantinger og mindre
endringer er gjort. Hovedstrukturen er imidlertid beholdt. Parken er
derfor i seg selv et levende kulturminne.

Da den private treplantingskomiteen ble nedlagt i 1913, overtok
et kommunalt utvalg ansvaret for vedlikeholdet. Det fikk også
i oppgave å anlegge park på Kirkeheia etter de planer som
Treplantingskomiteen hadde lagt. Det var på det tidspunkt allerede

Omkring kirka finnes omkring 15 kylla (klipte) lindetrær. Å kylle
trær betyr at de skjæres tilbake med 2 – 3 års mellomrom til det
samme voksepunktet, noe som gir dem et helt spesielt utseende. Om
vinteren får trærne en skulpturell form, og om sommeren en tett,

Naverlønn er et relativt sjeldent plantet tre, og dette eksemplaret som står ved kirka
er et av Norges største og eldste. Foto IH 2006.

Kylla (klipt) lindetre ved kirka. Slike trær har en flott, skulpturell form om vinteren.
Foto IH 2007.

3

Kilde: Egil Hansen, tidl. rektor på Dømmesmoen i artikkelen: Trær i Grimstad – Selskapet for Grimstad Bys Vel 2003.
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frisk, grønn krone. Denne formklippingen blir gjort for å begrense
kronestørrelsen, og har gjennom tidene utviklet seg til en fast
hagekulturform. Tilsvarende beskjæringsformer finner en overalt
i Europa. I dag er det først og fremst gamle lindetrær som fortsatt
beskjæres på denne måten i Grimstad.

For sentrumsplanen betyr dette:
•

Spesielle trær og områder med tradisjonelle hager
og parker, jf kart, bør reguleres til spesialområde bevaring.

Ved planlegging og tiltak bør trærne/områdene vurderes nøye
i forhold til egenverdi og samfunnsverdi.

Andre spesielle trær i bybildet
Magnoliaen utenfor Ibsenhuset fortjener å bli nevnt. Den er meget
vakker når den blomster på bar kvist tidlig på våren. Den har nådd
en anseelig størrelse, men er ikke så veldig gammel – plantet
omkring 1920. Den ble utsatt for hærverk (brann) i 2005, men ser ut
til å overleve, om enn noe redusert.

Tidligere gatebelegning
På gamle fotografier ser en at det er grus i mange av gatene,
mens fortauene hadde fast belegning. Oftest var rennesteinen
markert, gjerne med kuppelstein. Det er sagt at grusen ofte hadde
innslag av flint – noe som er et bevis på at det ikke er fra
distriktet her omkring, men sannsynligvis kommet til landet
som ballast.

Flere markante, store trær preger Skaregrøm-området. Det er gamle
eiketrær, bøk og lind. De fleste står i private hager, men også mye
interessant vegetasjon ved Fagskolen. Noen er gamle trær, og
enkelte er botaniske særegenheter, bl.a. en stor nootkasypress som
kan være nesten 100 år gammel. Enkelte er avmerket på kart over
bevaringsverdig plantet vegetasjon, mens eiketrærne som antas
å være av naturlig opprinnelse, er tatt med på kart over spesielle
naturelementer.

Enkelte av gatene hadde brostein i hele kjørebredden – noen hadde
bare hoggen granitt-gatestein (brostein) i to kjørespor, ellers rund
kuppelstein. Hestetorvet hadde for eksempel bare kuppelstein.
Det er ikke lett å finne rester etter slik gammel gatebelegning i
dag, men dersom det blir fjernet asfalt i gamle gater, og det skulle
komme fram deler av den opprinnelige steinsettingen, er det all
grunn til å være oppmerksom på slike autentiske detaljer.

På Christen Mogensen Groos´ plass står det to store, gamle bjørker
på nordsida av Sorenskrivergården. Dessuten står det også ei Dømmesmoen-gran som ble plantet ved byens 150-års jubileum i 1966.

Foto fra Vestregate, ca 1915. Det er lagt hoggen gatestein i kjøresporene, ellers rund kuppelstein. Lenger opp i gata er det grus. Kopi AAKS.
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På bildet fra Torvet omkring 1920 ser en en enslig salgsbod hvor det foregikk torvhandel. Drosjene hadde sin oppstillingsplass i den vestre enden.
Belegningen var hovedsakelig grus, men på den østre delen av Torvet var det lagt kuppelstein. I Kirkegaten var det kjørespor i hoggen granitt. Kopi AAKS.

Torv og plasser

omkring 1900 og noe seinere viser at Torvet var gruslagt, bortsett
fra et lite område i den nordøstre delen, og langs husfasadene i
sør og vest. Der var det fast belegning. Det foregikk torvhandel
med slaktevarer og grønnsaker. Fra midten på 1930-tallet var det
drosjeholdeplass her. Torvet har vært det sentrale samlingsstedet på
17. mai og ved andre viktige arrangement, for eksempel tenning av
julegrana. Også i dag er Torvet en verdig ramme
rundt noen få arrangement, men ellers i året
blir plassen hovedsakelig brukt til parkering.
De siste par årene har en gruppe som kaller
seg ”Sentrumsdamene” laget markedsdager på
Torvet.

Torvet
Med unntak av Grimstad hotell, hvor det gamle huset ble revet og
nytt oppført på slutten av 1980-tallet, har husfasadene rundt Torvet
i store trekk vært de samme i mer enn hundre år. Gamle bilder fra

Wenzells plass
I dag står det her fire kylla lindetrær. I sin tid
var dette hagen til salmaker Wenzell, visstnok
testamentert til byen som park. Bortsett fra
trærne er det ikke mye grønt der i dag, og
området brukes til parkering. Café Ibsen har
startet med uteservering på fortauet, og plassen
har potensial til å utvikle seg til å bli en god
møteplass. Den trenger imidlertid en opprusting.

Wenzells plass har et potensial til å bli langt mer attraktiv enn i dag. Kvaliteter å bygge på er bl.a. de
tradisjonelle kylla lindetrærne og nivåforskjellen på plassen.Foto IH 2006.
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Hestetorvet
I dag er navnet Hestetorvet brukt om det åpne
gårdsrommet til Kulturhuset. Det opprinnelige

Hestetorvet omkring 1915. Legg merke til bruken av kuppelstein. Kopi AAKS.

Hestetorvet lå i krysset Nygaten/Storgaten. Her var først oppstilling
for hestedrosjer, seinere bildrosjer, og som det sentrale knutepunktet
det var, ble rutebilstasjonen liggende på den andre siden av gata.
(Det gamle) Hestetorvet er et eksempel på en møteplass som
forsvant.
Bietorvet (Centraltorvet)
Navnet Bietorvet er nå det offisielle navnet, men mange kjenner
plassen som Centraltorvet. Begge navnene har sammenheng med
det store huset fra midten av 1600-tallet, som ligger på plassens
sørende, tidligere Central Hotel. Det er et samlingspunkt mellom
flere gater. Etter at bilene forsvant fra denne delen av Storgaten,
fikk plassen en ”ansiktsløftning” tidlig på 1980-tallet, og igjen
restaurert i 2003. At det også foregår uteservering øker plassens
attraktivitet som møtested.

For sentrumsplanen betyr dette:
•

Torvet, Bietorvet, ”Mørlands hjørne”, Wenzells plass
og Victoriatorvet bør opprettholdes som åpne plasser
og tilrettelegges som møteplasser. De kulturhistoriske
elementene bør i størst mulig grad bevares.

I 2004 ble Bietorvet (Centraltorvet) opprustet, og det ble satset på å plante kun ett
nytt tre. Dette lindetreet ble til gjengjeld gitt gode betingelser for å kunne vokse og
bli gammelt. Foto IH 2007.
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KAPITTEL 3

Møteplasser og grønnstruktur
Ordet ”byliv” kan det legges mye forskjellig i, men en tenker ofte
på det som har å gjøre med ”shopping”, et kafébesøk eller bare å
slentre langs bryggene. Men bylivet omfatter også bruken av byen
som kulturarena og møtested. Bylivet indikerer at det skjer noe
– spontant eller planlagt.

En viktig side ved bylivet er også å møte andre, se andre, eller selv
bli sett. Sentrum i Grimstad er lite, og opplevelsen av gjenkjennelse
er også en bekreftelse på tilhørighet. Møteplasser som fungerer godt
er derfor viktige å opprettholde. Der det mangler møteplasser bør
det legges til rette for nye. I den sammenheng er det særlig viktig
å planlegge tilgjengelighet for alle grupper, ut fra prinsippet om
universell planlegging.

I Grimstad sentrum kan en ”lese” mye av byens historie ved å
gå gatelangs og nikke gjenkjennende til det en ser. Jo mer kjent
en er i forhold til folk og hendelser, landskap, natur og de bygde
omgivelsene, jo større del av ens egen identitet blir det. Og er en
glad i byen, bryr en seg om det som skjer med byen.

Møteplasser kan være et gatehjørne, ei brygge, torvet eller en åpen
plass, en park eller et grøntområde. Felles er at det er tilgjengelige,
åpne arealer.

Byens sentrum har stor symbolverdi for alle kommunens innbyggere
– ikke bare de som bor i sentrum, og for besøkende.

På folkemøtet i oktober 2006 i forbindelse med oppstart av
sentrumsplanarbeidet, viste den store oppslutningen og utsagnene
fra forsamlingen at det var mange som var glade i byen sin, og
brydde seg. Det ble etterlyst mer aktivitet i øvre bydel, ja, i det
hele tatt mer aktivitet, særlig for kulturinteressert ungdom. Og det
ble sagt at byen trenger møteplasser for kulturutfoldelse og uteliv.
Det ble positivt bemerket at Grimstad oppfattes å være en trygg by
å ferdes i. Det var flere som fremhevet at det er småbypreget og
intimiteten som er byens identitet.
Kommunestyret har vedtatt at nytt bibliotek og Hamsun/Ibsensenter skal lokaliseres til rutebilstasjonsområdet. Omkring
bygningen skal det være åpent og parkmessig opparbeidet med høy
kvalitet. Det legges stor vekt på at stedet, både inne og ute skal
fungere som møteplass, og være et bindeledd mellom Oddenområdet
og det gamle sentrumsområdet. Forutsetningen for å lykkes som
møteplass er at det blir skapt stor nok aktivitet ute og inne.

Handel og service
Handelen er en viktig del av bylivet, og nødvendig for at byen skal
leve og ha et sosialt sentrum. Derfor må det også settes fokus på
byens næringsutvikling, og den gjensidige fordelen de handlende
og de som bruker sentrum har. Men trange gater, vanskelig
varelevering, og restriksjoner i forhold til bevaring og utbygginger
er utfordringer de som har sine virksomheter i den gamle bydelen
må finne løsninger på.
I stedsanalysen ønsket en å få fram et bilde av folks
bevegelsesmønstre for å oppsøke offentlige og private virksomheter,
samt viktige kommunikasjonsårer og -knutepunkt. Inntegningene
på kart er gjort på en enkel måte på grunnlag av lokalkunnskap,
og gir et bilde av dagens situasjon. Offentlige virksomheter vil

Gågata en sommerdag - en flott møteplass. Foto Grimstad turistkontor.

på leting etter det særegne…

38

være: post, politi, informasjon, kommunale servicekontorer, sosial/
arbeid/trygdekontor (NAV), ulike typer helseinstitusjoner, skoler og
barnehager (offentlige og private). Private virksomheter kan være:
overnatting, hotell, restaurant, servering, alle typer detaljhandel
og publikumsrettede kontorer, slik som frisør, lege, advokat, bank,
eiendom med mer, bensinstasjoner, verksteder, småbedrifter.
Innenfor kommunikasjon definerer en småbåthavn, gjestehavn, kai,
rutebilstasjon, taxiholdeplass.
Mønstrene som kommer fram viser handelsstrøk og punkter for
virksomheter. Dette er også naturlige og spontane møteplasser –
man har et ærende å gjøre, og samtidig er det en viss sannsynlighet
for å treffe noen – uten at det er planlagt. Slik sett kan Storgaten
defineres som en lang, sammenhengende møteplass. I den
forbindelse kan det være på sin plass å minne om at Grimstad
fikk sin første gågate på begynnelsen av 1980-tallet - etter store
protester.
Av registreringene kommer det tydelig fram at vi snakker om to
strøk med sammenhengende handels- og servicevirksomheter. Alle
gatene i ”det gamle sentrum”, fra østre del av Smith Petersensgate
til lyskrysset, og opp til kulturhuset har mer eller mindre
sammenhengende handels- og servicevirksomheter. Oddensenteret
og vestover har forretninger med en innbyrdes tetthet som gjør at
en oppfatter det som et handelsstrøk. De virksomhetene som ligger
mellom disse to strøkene, er drosjeholdeplass og rutebilstasjonen og
båthavn, samt politi og informasjonskontorer.
Kartet viser registrerte handelsvirksomheter og sammenhengende strøk.
Handelsstrøk er også naturlige møteplasser. Kart KdL 2007.

Før Oddensenteret åpnet i 1975 var det ingen forretninger nedenfor
lyskrysset. Nå er tyngdepunktet forskjøvet slik at 70 % av
omsetningen foregår i denne delen av byen.

Kulturarenaer

Trafikken i Smith Petersens gate oppfattes å være en barriere, og
derfor en medvirkende årsak til oppdelingen. I tillegg er det påpekt
at området rundt Sorenskrivergården/ rutebilstasjonen ikke skaper
mye aktivitet i dag. På folkemøtet i oktober 2006 var det mange som
var opptatt av å påpeke mer helhetlig planlegging for å løse trafikkog parkeringsproblemene i sentrum. Det ble trukket fram at øvre del
av ”det gamle sentrum” har for liten aktivitet.

På tilsvarende måte som med handels- og servicevirksomheter har
en kartlagt kulturarenaer innenfor planområdet. Kulturbegrepet omfatter i denne sammenhengen aller typer bygg hvor det utøves en
eller annen form for kulturaktivitet: forsamlingshus/kirke/kino/
aktivitetshus/ kunstlokale/galleri/museum/bibliotek/arkiv/ idrettsbygg. Uteområder til kulturbygg der disse står i en klar sammenheng med byggene, slik som idrettshaller/-områder, er registrert.
Dessuten dreier det seg om torg, plasser, samlingssteder og festivalområder hvor det med visse mellomrom foregår en aktivitet –
eksempelvis tenning av julegrana på torvet, eller Nytelsesfestivalen
på Smith Petersens brygge. Eller det kan være steder/minnesmerker/
skulpturer/severdigheter som oppsøkes mer sporadisk. Også
Hamsuns ruslespor er tatt inn som en slik kulturaktivitet.

Det pågår for tida en trafikk- og parkeringsanalyse for sentrum.
En av oppgavene til denne er å utrede parkeringsanlegg i fjell, ett
anlegg i Vardeheia og ett i Møllerheia. Hvor fotgjengeratkomsten(e)
til anlegget i Vardeheia plasseres, vil i betydelig grad påvirke
aktivitetene og bevegelsesmønsteret.

Alle idrettsområder ligger utenfor den gamle bykjernen, de fleste
i tilknytning til skoler. Et variert tilbud av forsamlingslokaler
finnes både midt i byen og i sentrumsnære områder. Museum,
bibliotek og galleri er typiske bygg en finner midt i sentrum.
Grimstad kulturhus, åpnet i 1985, rommer 3 kinosaler og brukes
også til teaterforestillinger, konserter med mer, i tillegg til gallerivirksomhet.

For sentrumsplanen betyr dette:
•
•

Rutebilstasjonsområdet bør få tilført ny aktivitet som fører
til at Oddensenteret og ”det gamle sentrum” bindes sammen.
Trafikken i Smith Petersensgate bør reduseres.
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Det er fra flere hold trukket fram at byen mangler et flerkulturhus
som kan romme forskjellige typer aktiviterer, både for uorganisert
virksomhet og for frivillige lag og foreninger. Kontor, møterom og
lagerlokaler savnes. Dette kan være et all-aktivitetshus på tvers av
kulturer og aldre. Ikke minst er dette behovet påpekt av – og for
- ungdom.

For sentrumsplanen betyr dette:
•
•

Litteraturhuset, som er samlebetegnelsen på det nye biblioteket
og Ibsen/Hamsun-satsningen i Grimstad, vil kunne tiltrekke seg
mange grupper besøkende: turister, høgskolemiljøet og fastboende i
regionen. Det skal satses på nye former for formidling, og skal først
og fremst være en møteplass for litteraturinteresserte – ute og inne.

Gi rom for spontane kulturaktiviteter.
Avsette sentralt beliggende areal til festivalområde.

Møteplasser
De fleste uformelle møtestedene ligger inne i byen – der er det mest
folk, og størst sannsynlighet for å treffe kjente. I tillegg til torv og
plasser, peker bryggene seg ut (særlig området rundt Nottos kiosk
og områdene vest ved Jernbanebrygga), samt Sorenskriverhaven.
Sistnevnte er opparbeidet som lekepark, og blir mye benyttet av små
barn i tillegg til at det er et treffsted for litt eldre barn og ungdom.

Kulturaktiviteter kan være mer eller mindre spontane ytringer eller
hendelser. Forutsetningen er imidlertid at det finnes arealer og
”kultur” for at slikt kan oppstå. I denne forbindelsen tenkes det
særlig på ytringer fra ungdom. Kulturaktiviteter bør ses i sammenheng med og innpasses på møteplasser i byen. Det er positivt med
fortettet aktivitet – når det foregår noe, tiltrekker det publikum og
oppmerksomhet, og dette kan igjen generere ny aktivitet.

Hva kjennetegner en god møteplass? Det skal være et sted som
rommer en meningsfylt aktivitet og har en historie som har
betydning for enkeltmennesker og for fellesskapet. Ofte vil det være
et naturlig knutepunkt med en sentral beliggenhet. Det behøver
ikke være påkostet og ”fint”, men det må ha godt klima, en god
atmosfære, og innby til kommunikasjon, slik at man har lyst til å
oppholde seg der.

Festivaler inneholder mer planlagte aktiviteter, men har også et
aspekt av spontanitet over seg. Det kreves areal som kan være
fleksible og uten for mange bindinger. Det er av stor verdi at slike
arealer ligger midt i sentrum for å generere ny aktivitet og bygge
opp om etablerte virksomheter.

At stedet i utgangspunktet har noe spesielt, eller det skapes
noe spesielt, for eksempel et kunstverk som tiltrekker seg
oppmerksomhet, kan være kjennetegn for en god møteplass. I
Bergen vet alle hvor ”Den blå steinen” på Torgallmenningen er. Et
annet eksempel på at noe særegent preger møtestedet, er det store
platantreet på Gråbrødretorvet i København. Vann er (nesten) alltid
et vellykket trekkplaster – det skaper liv.
Beliggenheten er selvfølgelig viktig – et naturlig sted å ferdes,
vakker utsikt, sittemuligheter. Ofte vil en enkel serveringsmulighet
i nærheten være et pluss. Det kan bli en god sirkel – noen er der fra
før, derfor kommer andre til, og sannsynligheten for å treffe venner
tilfeldig, øker.
Etter at loven som forbød røyking på serveringssteder trådte i kraft
1.juni 2004, har det dukket opp mange flere tilbud om tilrettelagte
uteserveringer. Dette er positivt for bruken av uterommene, særlig
der det er mange mennesker som naturlig ferdes.
At folk tar gatene og uterommene i bruk, og det foregår ulike
aktiviteter, er positivt og virker kriminalforebyggende.
Og når det arrangeres ”nattåpen by” er det ikke først og fremst kjøp
i butikkene i sentrum som er trekkplaster. Folk strømmer til byen
for å treffe andre og se hvor det skjer noe.
Grimstad er etter hvert blitt en flerkulturell by, og integreringsprosessene i forhold til flyktninger og andre innvandrere blir en del
av hverdagen. Mange som kommer fra andre kulturer ferdes generelt

Kulturbygg og utearenaer hvor det foregår kulturaktiviteter. Kart KdL 2007.
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Bietorvet (Centraltorvet) er en fin møteplass. Foto IH 2007.

mer ute i det offentlige rom. For dem tar det tid å venne seg til det
norske klimaet, og mange ønsker seg nøytrale aktivitetshus som
kan brukes som møtested. Kafeer og lignende har tradisjonelt vært
møtesteder i hjemlandet, men i Norge blir det oppfattet som dyrt å
bruke kafeer på denne måten. Særlig er det kvinnene som strever
med å finne naturlige møtesteder. Et sted der flyktninger møtes
spontant er utenfor skolegården ved Grimstad gamle barneskole.
Her får voksne innvandrere og flyktninger undervisning, og
mange av deres barn går i Storgata barnehage. Slik fungerer G. E.
Gundersens plass som en fin møteplass 1.
Gater, parker eller andre områder kan fungere forskjellig avhengig
av situasjonen: Eksempelvis vil parken på Kirkeheia være
nærfriluftsområde for de som bor midt i sentrum, for andre er det en
vakker ramme rundt kirka, for turister er det kanskje først og fremst
et flott utsiktspunkt.

Ei kvinnegruppe som møtes på Røde Kors –huset på Biodden. Frivillige tilbyr
hver uke ulike slags aktiviteter til kvinner som er med på introduksjonsprogram
for nyankomne. Foto Hilde Weidemann 2006.

Gundersens plass og Dyviks plass er så små at en ikke kan kalle det
parker, men heller små (møte)plasser.

I større byer er parkene tradisjonelt sentrale møtesteder for byens
fastboende. I Grimstad brukes skjærgården flittig, og de fleste
fastboende, selv de som bor sentralt i byen, har egen hage eller
utesitteplass. Men jo mer fortetting i form av leilighetsbygg, jo mer
grøntareal og møteplasser er det behov for i nærområdene, og særlig
i forhold til barn og gamle som er minst mobile.

I denne sammenhengen kan også nevnes Victoriatorvet, som i dag
kanskje ikke er så mye brukt, men har en sentral beliggenhet, og
kan bli mer attraktiv dersom den blir opprustet. ”Mørlands hjørne”
er lite tilrettelagt, men er likevel en sentral møteplass på grunn
av sin beliggenhet. Bietorvet (Centraltorvet) er opprustet for få år
tilbake, og fungerer i dag meget godt som møteplass. Uteserveringen
bidrar i stor grad til at plassen er blitt så populær.

En har kartlagt hvilke steder som er møteplasser i sentrum. Med
møteplasser tenker vi her først og fremst på tilgjengelige, bilfrie
arealer, og hvor det gjerne er tilrettelagt med benker, beplantning
eller lignende. Det er glidende overganger mellom areal som
defineres som park, torv, plass, brygge. Gågata er kanskje det mest
sosiale fellesrommet. Kirkeheia og Sorenskriverhaven har deler av
parken tilrettelagt som møteplass, mens Landgraffsparken, G.E.
1

Wenzells plass og Torvet er blant flere plasser som er omtalt under
historiske steder. Begge sliter med at det er for mange parkerte biler
som opptar areal og gjør det umulig å tilrettelegge med plantinger
og andre elementer som bygger opp omkring kvalitetene som finnes.

Kilde: Pers meddelelse fra Tora Selås Skippervold, leder for flyktningetjenesten.
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Bygningene omkring, særlig på Torvet, er godt bevarte og danner et
definert og godt uterom. For å få folk til å ta plassene i bruk, må det
tenkes nytt og satses på noe som skaper en positiv atmosfære, trivsel
og ikke minst aktivitet.
Bryggene er også sentrale møteplasser. Og da tenker en på den
sammenhengende strekningen som man kan ferdes fra Fiskebrygga,
over Smith Petersens brygge (Shellbrygga) og Terje Vigens brygge
til Torskeholmen, og derfra over Tønnevolls brygge, Jernbanebrygga
og til Kong Harald Vs brygge mot Oddensenteret.
Området ved Smith Petersens brygge står sentralt i framtidig
byplanlegging. Utsikten og nærheten til sjøen gjør at det er en
selvfølge at arealet nærmest sjøen skal være allment tilgjengelig.
Plassens beliggenhet tilsier at dette arealet er alt for verdifullt til
parkeringsformål. Samtidig har den en verdi som en åpen plass
– enkel utformet, og fleksibel til å kunne tas i bruk til ulike formål.
Det som i dag er manøvreringsareal for busser på vestsida av
rutebilstasjonen, er tiltenkt en rolle som litterturhus og park/
møteplass. Det nye tiltaket som vil være et prestisjeprosjekt av
høy kvalitet, bør fylles med folk og aktiviteter. Et avgjørende
punkt for at området skal fungere, vil være reduksjon av
gjennomgangstrafikken i Smith Petersens gate og gode
parkeringsmuligheter.
Møteplasser og snarveier/fotgjengerareal i sentrum. Kart KdL 2007.

Oddenområdet mangler tilrettelagte møteplasser ute. Selve
Oddensenteret fungerer som en stor innendørs møteplass, men er
begrenset til senterets åpningstider.

For sentrumsplanen betyr dette:
•
•
•

Victoriatorvet med den viktige trappeforbindelsen til Lillerore. Foto IH 2007

Møteplasser som fungerer godt i dag bør opprettholdes.
Torvet og Wenzells plass bør frigjøres for parkering
og opprustes.
Oddenområdet trenger en møteplass ute.

Torvet en januardag 2007. Torvet preges av parkerte biler – sommer som vinter.
Foto IH.

på leting etter det særegne…
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Barns uteområder
Stedsanalysen har valgt å sette en spesiell fokus på barns bruk av
uteområdene i og nær sentrum.
Barn ønsker uformelle treffsteder i byen. Dette er uttalt i
forbindelse med barn og unges kommunestyre. De ønsker flere
grønne arealer, lekeplasser, badeplasser og isbaner.
Sentrum har betydning, først og fremst for barn/unge som bor i
byen, men også for alle andre deler av kommunen og for besøkende.
God planlegging krever kunnskap om barns behov. Det må
fokuseres på tiltak for at barn og unges helse, trivsel og utvikling
skjer i ønsket retning på alle plan: motorisk, følelsesmessig,
intellektuelt og sosialt. Dette er viktig for barnet selv, for familien,
for bo- og bymiljøet.
Familien er viktigste faktor i barns oppvekstmiljø. Dette innebærer
tilrettelegging for familievennlig bosteder og muligheter for livsutfoldelse. Det er viktig å tenke forebygging av skjevutvikling som
økende grad av sosiale, fysiske og fysiske problemer som isolasjon,
vektproblematikk, inaktivitet, rus, kriminalitet og gjengdannelser.
Man kan ikke planlegge gode miljøer, men en kan gi gode rammer.
Tilrettelegging er voksnes ansvar - arealplanleggere og politikere.

Barn på tur til Kjellvika vinterstid. Foto Flatefjell Andelsbarnehage 2006.

læreplaner og vektlegging av fast undervisning ute. Barnehagene
drar vanligvis på tur flere ganger i uka. De har behov for tilgang
på naturområder som ligger så nærme at de kan gå. Det er for
få år siden kartlagt hvor og hvordan skoler og barnehager bruker
ute-områdene i Grimstad, og resultatene er oppdatert og tatt inn
her 2.

Naturområder, snarveier og lekeplasser
Turaktiviteten til skolene og barnehagene, og deres bruk av uteområder har økt sterkt de seinere årene, noe som skyldes nye

Sammenhengende natur- og uteområder i sentrum er Skredderheia,
Fløyheia, rundt Levermyr og utenfor Jappa
barneskole og Grimstad ungdomsskole.
Disse områdene er i ulik grad tilrettelagt
for undervisning, fysisk trening og lek.
Naturområdene, særlig de som ligger
nærmest skoler og barnehager brukes
intensivt og representerer et stort aktivum.
Disse arealene bør ikke reduseres.
Det skal legges vekt på at tilrettelagte
uteområder i størst mulig grad skal
planlegges for alle, dvs. at prinsippet om
universell utforming skal legges til grunn
ved detaljplanlegging.
For hundre år siden var det stor
barnetetthet i bykjernen, og barns
lekeområder den gang var gatene og
løkkene. I dag er barns lekeområder
skolegårder og de kommunale

Sorenskriverhaven og strekningen bort til Smith Petersens brygge (Shellbrygga). Skråfoto 2002.
2

Kilde: Kartlegging av barnehagenes og skolene bruk og behov for turområder. Grimstad kommune 2001.
på leting etter det særegne…
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”Grønne” og ”blå” strukturer

barnehagenes utearealer, og andre lekeplasser som er åpne for alle.
I tillegg kommer natur- og friluftsområder. Lekeplassene utgjør en
del av grønnstrukturen. Snarveier er stier, turveier eller gang- og
sykkelveier som barnehager og skolebarn ofte benytter. Noen av
disse er inntegnet på kartet over møteplasser og arealer for ferdsel
til fots.

Grønnstruktur er etter hvert blitt et kjent begrep i byplanleggingen.
Det omfatter alle opparbeidete ”grønne” områder i byen, slik som
parker, torv, lekeplasser, evt. kirkegårder og anlegg rundt offentlige
bygninger. Men også trerekker, forhager og private gårdsrom kan
gi vesentlige bidrag til grønnstrukturen. Naturområder i byen,
eller bynære strøk inngår selvfølgelig i begrepet grønnstruktur.
I Grimstad er det særlig heiene rundt bykjernen, badeplassen
i Kjellviga og utsiktsplass og badeplass på Gundersholmen og
Vesøyneset en tenker på. De tilrettelagte ferdselsrutene ”Hamsuns
ruslespor” og ”Groosebekken vandrepark” er eksempler på god,
planlagt grønnstruktur.

Det er lite lekeareal midt i sentrum og i vestre del av planområdet.
Lekeplassen i Sorenskriverhaven ble renovert i 2005 og er blitt svært
populær, også for litt eldre barn og ungdom.

”Blå strukturer” omfatter vassdrag og sjø. Innenfor sentrumsplanens område er det viktigste bekkedraget vassbekken/Groosebekken som renner ut ved Groos. Sentrum har en lang strekning
med sjøfront, som består av brygger, strand og fjell – helt fra
Grømbukta til Skjeviga.
Det er hensiktsmessig å få fram de nære sammenhengene det
er mellom de ”grønne” og ”blå” arealene i forhold til biologi,
funksjonalitet og estetikk. Det biologiske aspektet har å gjøre
med flora og fauna, at det finnes store nok leveområder, at det
er kontinuitet i vandringsveiene, og at det biologiske mangfoldet
opprettholdes. Å sikre vassdragsbeltet langs bekker og elver er
eksempel på det. Det funksjonelle innebærer at det skal være mulig
å ha et sammenhengende veinett for gang- og sykkeltrafikk i bilfrie
og trivelige omgivelser, sikre tilstrekkelig varierte arealer som kan
dekke forskjellige behov for undervisning, opphold, utsiktsplasser,
lekeplasser og bademuligheter. Det estetiske aspektet i denne
sammenhengen har å gjøre med vårt behov for vakre omgivelser,
og se årstidenes variasjoner i lys og farger.
Heiene
Heiene som omgir bykjernen gir flotte utsiktspunkter over landskapet, bebyggelsen og ut over sjøen og skjærgården. For at heiene
skal fungere som utsiktspunkter må stier, atkomstveger og tilgjengelighet været sikret og skiltet. Her er det et potensial for at forholdene
kan legges bedre til rette for turister og besøkende, f.eks med turopplegg eller brosjyrer og kart, for å kunne ta turer på egen hånd.
Barns utearealer. Mye brukte naturområder og lekeplasser er kartlagt. KdL 2007.

Snarveiene
Snarveier, allmenninger og snau som gir en rask forbindelse mellom
to gater eller ut til sjøen, er ofte gamle ferdselslinjer. Flere steder i
Grimstad heter det ”Stinta”, slik som forbindelsen fra Viktoriatorvet
til Lillerore, og fra Henrik Ibsens gate til Arendalsveien. Snarveiene
her er trapper, for høydeforskjellen er betydelig. Mange snarveier
som folk husker fra sin barndom er borte i dag. Og selv de som
fortsatt er tilgjengelige, er det mange innflyttere som ikke kjenner
til. Slike snarveier er kun farbare til fots, og vedlikeholdet kan
heller være sparsomt – om vinteren blir slike steder ikke måkt eller
brøytet, men de mest brukte blir holdt åpne ved tråkk.

For sentrumsplanen betyr dette:
•
•

Naturområder, snarveier og lekeplasser nær skoler
og barnehager skal sikres.
Tilrettelagte uteområder bør i størst mulig grad planlegges
ut fra prinsippet om universell planlegging.

på leting etter det særegne…
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Vardeheia – friområde og utsiktsplass – ligger midt i byen. Skråfoto fra 2002.

Noen stikkord for å opprettholde slike forbindelser:
• nærhet til bebyggelse og (bak)hager og gårdsrom som gir
spennende opplevelser av byen
• bilfritt
• raskeste forbindelse
• historisk kontinuitet
Sjøen
Tilgjengelighet til og langs sjøen er sentralt i en by som Grimstad,
hvor vesentlige deler av sentrum vender seg mot sjøen. Det er en
generell tendens til at små åpninger ned til sjøen som har vært brukt
av ”alle” stenges eller privatiseres på en slik måte at folk ikke tør
å gå der lenger. En må derfor tilstrebe at dagens muligheter for å
finne en åpen passasje eller gløtt ut til sjøen ikke tettes igjen. Det er
riktig at kommunen tar ansvar for å rydde opp i juridiske forhold for
allmennheten, og at avtalene er klare. Ferjebrygga på Biodden er en
av de siste gode atkomstene ned til sjøen fra bebyggelsen.
Målsettingen er få tilrettelagt for ferdsel langs sjøen fra Biodden til
Grømbukta. Det er alltid attraktivt å kunne gå så nærme sjøen som
mulig ved å følge brygger, stier eller naturlig fjell. Noen steder er
det i dag så bebygd eller strandstrekningen er så privatisert at det
er ikke mulig å få til noen passasje langs sjøen. Her må en velge en
”nestbest-løsning” som vil være å finne en gangpassasje som ikke
gir full uttelling på sjøutsikt, men som kan ha andre kvaliteter.
Ofte vil det være en fordel for de som eier områder langs sjøen at
ferdselen blir kanalisert og kommer i ordnede former.

Ferdselsmulighet langs sjøen. KdL 2007.

på leting etter det særegne…
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Sykling
Miljøvennlig transport er et viktig virkemiddel for utvikling av
sentrum i ønskelig retning. Sykkelveier kan også være en del
av grønnstrukturen, i og med at mange traseer går gjennom
naturområder og/eller bilfrie områder.

Sykkelrute 1 – Nordsjøruta – er del av det nasjonale sykkelrutenettet. Den går via Fjære kirke over Biesletta og gjennom
sentrum. En regional sykkelrute kommer fra øst langs Rv 420 fra
Arendal, og går vestover fra Bie via Kjærlighetsstien til Frivollveien
og Klingremoheia. Denne vil i framtida få økt interesse når
kollektivknutepunktet blir etablert ved Statoilstasjonen ved E18.

Grimstad profilerer seg som sykkelby, hvor filosofien er enkel:
det skal legges til rette for at de som allerede bruker sykkel skal
bruke den mer, og de som ellers har mulighet for det, skal oppdage
at sykkel er effektivt og fint framkomstmiddel. Grimstad skal
bli en bedre by å sykle i, og det skal bli tryggere og mer effektivt
for syklistene. Mye er allerede gjort for å legge til rette både for
fritidssykling og arbeidssykling. For å bedre framkommeligheten
i sentrum, er det gunstig at en større andel av trafikken foregår på
sykkel – særlig i rushtidene. Økt bruk av sykkel i sentrum vil også
være gunstig i forhold til parkeringsareal. Dersom en legger til rette
for at sykkel skal være viktig som framkomstmiddel til jobb og
annen nyttetrafikk, må trasévalget være gjennomtenkt og effektivt.
Det må være en god standard på veidekket med belysning. Det må
være fokus på driftsrutiner både på sommer- og vintervedlikehold.
Transportananlysen vil ta for seg mer av denne siden ved bruk av
sykkel.

Gode lokale sykkelforbindelser må også prioriteres til det framtidige
Campus-området og tilliggende tunge institusjoner med mange
arbeidsplasser (Ericssonbygget, HIA og Dahlske videregående
skole). Studenter og skoleelever er storbrukere av sykkelveinettet
mellom bosted, undervisningsbygg, idrettsarenaer og andre
aktivitetsbygg/områder, og særlig mot sentrum.
Det må legges til rette for parkeringsplasser for sykkel,
sykkelgarasjer og sykkelutlån/-leie. Dette må organiseres slik
at elementene blir en integrert del av detaljplanleggingen.
I sentrumsgatene er ikke sykkelbruken avklart, og i dag er det de
fleste steder blandet trafikk. Syklister er heller ikke en ensartet
gruppe. I all sentrumsplanlegging bør det tenkes på smarte
løsninger for syklister – det må oppleves som en snarvei – og gjerne
egne sykkelfelt i gater med mye trafikk. Sykling i gågater må foregå
på fotgjengernes premisser.

Sykling er en fin form for friluftsliv! Foto Ove Bach 2006.

For sentrumsplanen betyr dette:
•
•
•
•
•

Heiene med atkomstveier bør bevares som utsiktspunkter
og nærfriluftsområder.
Det skal etableres sammenhengende ferdsel langs sjøen
fra Biodden til Grømbukta.
Snarveier i sentrum skal sikres
Det bør legges mer til rette for sykling som friluftsaktivitet
God framkommelighet for sykkel, sykkelparkering og -utleie
skal inngå i detaljplaner innenfor sentrumplanens områder.

Kartet viser nasjonal sykkelrute (rute 1), og regionale og lokalt viktige sykkelveier.
KdL 2007.

på leting etter det særegne…
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Barn bruker naturen i sitt nærområde! Foto:Flatefjell Andelsbarnehage 2006.
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KAPITTEL 4

Fortetting – eller ikke?

I kommuneplanen trekkes det fram behov for å øke boligbyggingen i
og nær sentrum. Det pekes også på at kommunen skal legge til rette
for etablering av flere leiligheter.

kriterier. I stedsanalysen har en forsøkt å fokusere på ett tema av
gangen, slik som å vurdere landskap, natur, friluftsliv og historiske
interesser hver for seg. I denne fasen, hvor en skal komme fram til
en samlet vurdering av områdenes kvaliteter, er poenget å se på all
informasjon samlet. En vil da få fram at det er flere eksempler på
synergi-effekter å vise til: Heiene er markerte i landskapet og fine
utsiktspunkter, og nettopp derfor blir de også mye benyttet som
friluftsområder. Vassdrag er viktige for det biologiske mangfoldet,
som landskapselement og for ferdsel/friluftsliv. Torv og plasser i
byen er sentrale både i forhold til det historiske aspektet og som
møteplass i dag. Parken på Kirkeheia er et kulturminne, men
også utsiktsplass, landskapselement, friluftsområde, møteplass og
kulturarena.

Mange hensyn konkurrerer når det skal vurderes hvor fortetting bør
skje. Ofte er det større enighet om hvor det ikke skal fortettes.
I Miljøverndepartementets veileder ”Fortetting med kvalitet”,
pekes det på fire farer ved fortetting:
1. Grønne lunger kan bli nedbygd.
2. Fortetting kan gi uheldige trafikkbelastninger.
3. Fortetting kan gi reduserte bokvaliteter.

Områder med kvaliteter som bør bevares

4. Fortetting kan forstyrre eller ødelegge stedets særpreg,
kulturhistoriske elementer og landskapstrekk.

De områder som kan kalles bevaringsområder karakteriseres av
høy verneverdi i bebyggelse, gater, veier, vegetasjon, overordnet
landskap og/eller ”grønne” og ”blå” strukturer. Slike områder tåler
svært små endringer, og kvaliteter står i fare for å gå tapt dersom
ikke nye tiltak skjer på en varsom måte. I disse områdene bør det
være en høy bevissthet omkring hvilke verneverdier som finnes.
Nye tiltak må finne sted på bakgrunn av dokumentasjon i forhold
til verneverdiene, utført av personer med kompetanse innenfor
fagfeltet. Det betyr at nye tiltak som skal gjennomføres innenfor
slike områder må underordne seg det som er definerte kvaliteter
fra før.

Det er sentrumsplanen som skal fastsette områder for bevaring,
boligfortetting og byutviklingsområder. Stedsanalysen er utarbeidet
for å være et faglig grunnlag slik at sentrumsplanen unngår disse
farene. Særlig er det konsentrert om det første og siste punktet.
Påpekning av kvaliteter og bevaring av landskap, natur, ”grønne”
og ”blå” strukturer, områder med særpregede bygninger og miljø,
og møteplasser er omtalt i stedsanalysens tre første kapitler. Det
som ofte glemmes, er å ta vare på det typiske også fra nyere tid. En
har lett for å overse kvalitetene i den nære fortid. Det er en fare for
at de som minst ser verdiene som skal bevares, er den påfølgende
generasjonen.
I sentrumsplanen bør det rettes en spesiell fokus på arealene langs
innfartsårene til byen, særlig fra øst og vest. I prinsippet bør en sone
på ca 10 meter på hver side av veien defineres som sårbar. Det er
både funksjonelle, sikkerhetsmessige og estetiske grunner til at det
bør legges spesiell vekt på planlegging innenfor denne sonen. Hva
med å gjeninnføre de flotte alleene som Grimstad engang hadde?

For sentrumsplanen betyr dette:

Felles interesser innenfor samme område

•

•
•

Når en ser på kvaliteter i bebyggelse, landskap og miljø, er det
flere steder at de samme områdene blir verdsatt ut fra forskjellige

Innenfor områder med påviste kvaliteter bør verneverdiene
ha førsteprioritet.
Dersom det skal igangsettes tiltak innenfor slike områder,
skal eksisterende kvaliteter i landskap, natur/grønnstruktur
og bebyggelse dokumenteres, og det skal framgå hvordan
disse kvalitetense vil bli tatt vare på i framtidig situasjon.
Langs innfartsårene fra øst og vest skal det rettes en spesiell
fokus på arealene nærmest veien.

på leting etter det særegne…
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Kartet viser en oppsummering av de omtalte bykvalitetetene i stedsanalysens kapittel 1- 3. Kartproduksjon: KdL 2007.
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Føringer for sentrumsplanen

En tettere by fører til økt bruk og belastning på fellesområder,
lekeplasser og parker – noe som igjen betyr intensivert vedlikehold
og økte kostnader.

Sentrumsplanens forutsigbarhet vil være positivt for alle. Hvor skal
det skje en (forsiktig) fortetting? Hvor skal det skje store endringer?
Og på hvilke vilkår?

Krav som stilles til godt bomiljø i sentrum

Fortettingsprosjekter skaper ofte stort engasjement i lokalmiljøet.
I den delen av planprosessen må det legges stor vekt på god medvirkning fra berørte parter. Riktig planlegging handler om å utøve
demokratiske spilleregler. Det betyr at den enkelte har krav på å
være informert og ha mulighet til å påvirke en prosess, men må også
innrette seg etter lovlig fattet vedtak.

Støy kan være – eller bli – et problem. Nye boliger kan og bør
bygges med god støyisolering, men uteområder kan ikke i samme
grad støyisoleres. Gleden av å bruke balkongen, terrassen eller
egen hage kan derfor bli sterkt redusert dersom støyproblematikken
ikke tas alvorlig. Samtidig kan det ikke forventes samme grad av
stillhet som for en bolig ”på landet”. Hva som er akseptabel støy
er i noen grad subjektivt, men det finnes også objektive normer for
støybelastning. En klassisk konflikt er det mellom folks behov for ro
og nattesøvn og ønske om lange åpningstider for serveringssteder,
konserter eller andre kulturtilbud, eller et generelt mangfoldig og
aktivt kvelds- og nattliv i sentrum.

Nye boliger i sentrumsnære områder – hvor og hvorfor?
Boliger i byen er en del av det mangfoldet som kjennetegner et
levende sentrum. Folk som bor i sentrum bidrar til at livet fortsatt
pulserer etter butikkenes stengetid og kontortidas slutt, og øker
tryggheten for andre sentrumsbrukere. Beboere i og nær sentrum
danner også et godt kundegrunnlag for butikker, kino, kafeer
og andre servicebedrifter. En tettere utnyttelse og flere boliger i
sentrum kan bidra til å redusere transportbehovet – daglige gjøremål
kan utføres til fots eller på sykkel. Samtidig øker grunnlaget for
sterkere kollektivsatsning. Ved å bygge tett, eller relativt tett, og
utnytte områder som i dag enten er ubrukbare til boliger eller
dårlig utnyttet, vil en unngå å ta i bruk jomfruelige arealer og
store kostnader til ny infrastruktur. Dette er samfunnsøkonomisk
lønnsomt og ledd i en mer bærekraftig byutvikling.
Mange forskjellige grupper ønsker å bo sentralt – eldre og yngre
mennesker, enslige og par, funksjonsfriske og funksjonshemmede,
og folk med ulik etnisk bakgrunn – for å nevne noen grupper.
Dette skaper et positivt mangfold, og en sunn, blandet befolkningssammensetning. Boligstørrelsen kan variere – ofte er det stor
etterspørsel etter mindre leiligheter. Det bør vurderes om det skal
foretas en mer dyptgående boliganalyse mht hvilken type boliger
som det er etterspørsel etter, og som egner seg for å bygges i de ulike
delene av sentrum. I Grimstad er det i dag mange studenter, og en
forventer at det vil bli vesentlig flere. Studenter er derfor en sentral
gruppe av befolkningen som ofte etterspør sentralt beliggende bolig,
og særlig når avstanden mellom undervisningssted, kulturaktiviteter
og andre servicetilbud i bykjernen er så kort som i Grimstad.

Boliger i sentrum har i utgangspunktet lite natur og grønt rundt seg.
Behovet for tilgang til naturen vil være forskjellig for befolkningsgruppene, bl.a. avhengig av alder, livsfase, kulturbakgrunn. For
barn og eldre, som ofte har en liten bevegelsesradius, må det legges
til rette for grøntområder med høy kvalitet nær boligene. Jo mindre
leilighetene er, og jo tettere de ligger, desto mer behov er det for
gode felles uteområder.
Ved boligfortetting bør det dokumenteres arealberegninger
og kvalitet på barns utearealer, herunder sikker skolevei og tilgang
til større lekeplasser/naturområder. Sentrumsplanen vil fastsette
konkrete bestemmelser.
Det må stilles krav til kvalitet for ny bygningsmasse og uteområder
som skal innpasses i eksisterende miljøer. Det er en større faglig
utfordring enn å planlegge i helt nye områder. Det krever, i
tillegg til generell god planleggingskompetanse, kunnskap om
landskap og historisk miljø, samt vilje til å gjennomføre en god
medvirkningsprosess i forhold til velforeninger og nabolag.

Boligfortettingsområder
Innenfor boligfortettingsområder kan det være enkeltstående
bygninger, trær eller funksjoner i området som må tas vare på,
mens området for øvrig kan tåle endringer/fortetting. Graden av
hva området kan tåle, må godtgjøres gjennom en samlet plan for
hele området, eller en større del av området, naturlig avgrenset. Det
betyr at i utbyggingsprosjekter må det dokumenteres hva som finnes
av kvaliteter, og planen må belyse hvordan disse kan integreres
i prosjektet. Stedsanalysen og trafikkanalysen vil gi føringer for
sentrumsplanen. Men det er sentrumsplanen som vil konkretisere
kriterier for fortetting innenfor de forskjellige områdene og være
juridisk bindende.

I Grimstad finnes det i dag mange typer by-boliger, fra store,
gamle eneboliger på romslige tomter til mindre eneboliger – nye
og eldre – på større eller mindre tomter, noen få områder med
rekkehus og flermannsboliger, hus tett i tett i gatestruktur, og noen
få leilighetsbygg. Hvordan fortetting skal skje, byggeform, stil og
uttrykk, vil være gjenstand for vurdering i hvert enkelt område.
Krav til universell utforming kan lettere tilpasses nye boliger, og bør
i utgangspunktet settes som et krav når det bygges boliger i sentrum.
Det kan være et godt tilbud til eldre som fortsatt ønsker å bo i
samme nærmiljøet, og som trenger en mer lettstelt bolig.
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Byutviklingsområder

Lauvstø-området er eksempel på et helhetlig område med nesten
utelukkende boligbebyggelse. Deler av bebyggelsen og grønne
lunger bør bevares, mens området som helhet kan tåle fortetting.
I Lauvstø-området vil det være uheldig om fortettingen skjer
uten at det er laget felles retningslinjer og i hht til en samlet plan.
Enkeltprosjektene behøver imidlertid ikke gjennomføres samtidig.

Disse områdene karakteriseres av blandet arealbruk i dag, og at
det i mange tilfeller er ønskelig med mer omfattende forandringer.
Det dreier seg i hovedsak om mindre arealer, som enten ligger
sentralt i bykjernen eller inntil hovedveier.
I byutviklingsområder kan det fortsatt være ønskelig med
blandet formål (boliger, næring og/eller offentlig virksomhet/
åpne arealer), og i større og mindre grad vil det være ønskelig at
dagens funksjoner skal innpasses. Områdene har potensial for
en annen og bedre utnytting enn dagens. Slike endringer kan
påvirke byutviklingen på lang sikt, og krever godt forarbeid før
gjennomføring. Bl.a må det gjennomføres grundige trafikkanalyser.

For sentrumsplanen betyr dette:
Boligfortettingsområder:
• I nye fortettingsprosjekter bør det legges stor vekt på en
demokratisk planprosess med god medvirkning.
• Områder med felles retningslinjer/ bestemmelser bør 		
planlegges under ett.
• Eksisterende kvaliteter i landskap, natur/grønnstruktur
og bebyggelse bør dokumenteres, og det bør framgå hvordan
disse kvalitetene vil bli ivaretatt i framtidig situasjon.
• Det bør stilles kvalitetskrav til nye boliger som skal integreres
i eksisterende miljø. Grad av utnytting bør vurderes nøye
og fastsettes for hvert område.
• Nye boliger og uteområder bør i størst mulig grad planlegges
i henhold til prinsipper om universell utforming.
• Det må stilles krav til tilfredsstillende størrelse og kvalitet
på lekeareal, herunder trafikksikker skolevei og tilgang
til større lekeplasser/naturområder.

For sentrumsplanen betyr dette:
Byutviklingsområder:
• Avgrense byutviklingsområder som bør planlegges i samme
reguleringsplan, basert på konsekvensanalyser.

Grimstad sentrum fra sørøst. Bildet er tatt før siloen på Torskeholmen ble revet(1986). Dette landemerket preget bybildet i flere tiår. Postkort: Arne foto.
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