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FORORD.

av Odd Fr. Johnsen
I år kan vi koste på oss et aldri så lite jubileum. Dette er
nemlig Byselskapets medlemsskrift nr. 50.
Som kjent ble Selskapet for Grimstad Bys Vel stiftet i
februar 1922, altså for snart 85 år siden. Følgelig har vi
ikke klart å oppfylle formålsparagrafens intensjon om et
”aarlig utkommende Grimstadhefte” hvert år.
Allikevel – vi har all grunn til å være stolte over de 50 heftene.
Til sammen utgjør de flere tusen sider lokalhistorie, med
temaer som spenner over et bredt register.
Også i år har vi forsøkt å få en viss spennvidde over
emnevalget, ved å ta opp så vidt forskjellige temaer
som Terje Vigen-bautaen på Fjære kirkegård, Grimstads
grammofonsjarmør Ingeman Stad, og en fotballkamp
mellom Arendals og Grimstads bystyrer i 1939.
Dessuten vil vi gjerne markere at vår byhistoriker Reidar
Marmøy denne høsten har fylt 80 år. Den aldri hvilende
Reidar runder sitt jubileum travelt opptatt med å skrive 2.
bind av ”Grimstad på 1900-tallet”. Vi vil gjerne gratulere
også fra denne plassen.
Grimstad 1. november 2006.

--

Reidar Marmøy – 80 år
På 1980-tallet hadde Selskapet for Grimstad Bys Vel
et materiale hvor Didrik Nagelstad hadde samlet inn
og registrert på økonomisk kartverk, navn i Grimstad
skjærgård. Styret var lenge usikker på hvordan dette
kunne anvendes og bearbeides helt til Arne Egeberg kunne
fortelle at Reidar Marmøy
skulle flytte til Grimstad
fra Kristiansand. I 1989
gjorde styret avtale med
Reidar som ville påta
seg oppdraget med å
skrive boken om Navn i
Grimstad skjærgård og
det var starten på et langt
og et for Byselskapet
fruktbart samarbeid med
Reidar.
De fleste av oss husket
Reidar fra oppveksten
i 1940 og 50-årenes
Grimstad da han var
ungdomsleder på Heia
og ivrig friluftsmann,
og selv har jeg gode
Reidar Marmøy fotografert ved bysten minner fra den gang han
av Byselskapets grunnlegger Karl O.
i studietiden vikarierte
Knutson. Begge to er ruvende skikkelpå brannvakta som var
ser i selskapets historie.
nærmeste nabo til mitt
barndomshjem. Det var alltid givende å besøke vakta og
prate med Reidar. Etter hvert forlot han Grimstad og vi
leste helst om ham i avisen, enten han var med og ga
--

ut kunnskapsbøker, var formann i Norsk lektorlag eller
leder for Marmøyutvalget som i 1960 og -70 årene utviklet
samarbeidsreformen i skoleverket.
Heldigvis holdt Reidar hele tiden kontakten med Grimstad,
ettersom han hadde både hytte og familie her og da han
ble pensjonist flyttet han like godt hjem igjen. Og det
var en lykke for Byselskapet. Etter utgivelsen av Navn i
Grimstad skjærgård ønsket Reidar å skrive om Fornminner
i Grimstad kystlandskap, i 1993 kunne vi utgi den og 2
år senere Håøy – losenes øy. Og det skulle ikke gå mer
enn to år til så hadde Reidar beskrevet Byselskapets 75årige historie på en faglig helt uovertruffen måte. Med sin
utrolige evne til oppspore informasjon om interessante
personligheter hadde Reidar begynt å bearbeide stoff om
et Menneske på jorden – Jens Haaø og det ble bok bare ett
år etter utgivelsen av Selskapets historie. I første halvdel
av 1990-årene påtok Reidar seg også redaktøransvaret
for Medlemsskriftet.
I mellomtiden hadde Gunnar Edv. Gundersen på
generalforsamlingen i 1993 lansert tanken om ikke
Byselskapet burde kunne videreføre Grimstad bys historie
fra 1927. Kort tid etter generalforsamlingen fikk styret en
henvendelse fra Reidar som hevdet at oppgaven burde
gå ut på å skrive byens historie på 1900-tallet. Han
gjorde oppmerksom på omfanget av arbeidsoppgaven,
og skisserte også en modell for hvordan den kunne løses
gjennom et målrettet arbeid. Det ble derfor etablert en
avtale med ham som hovedsaklig gikk ut på at styret skulle
avsette et årlig beløp til disposisjon for utarbeidelse av et
manuskript som skulle overlates Byselskapet når det var
ferdig. I 2004 valgte Byselskapet selv å gi ut praktboken
Grimstad på 1900-tallet, selv om det var meningen å
overlevere et ferdig manuskript til Grimstad kommune for
--

utgivelse. Ved siden av Byhistorien kunne Reidar i samme
år utgi boken om Herbert Waarum – fra plastbåter til
bedehus.
Når Byselskapet har kunnet klare å gi ut alle disse
bøkene, er en vesentlig årsak at alt Reidar gjør for oss er
dugnadsarbeid. Skulle forfatteren ha betaling ville det ikke
vært overkommelig. Det eneste styret kunne tilby var et
interessant arbeid og eventuelt heder og ære. Reidar har
i den tiden han har utført oppdrag for Byselskapet, og de
er som jeg har prøvd å påvise etter hvert blitt mange, vært
opptatt av å holde dugnadstradisjonen i hevd og det er
nettopp et av Reidars mange gode særtrekk.
Det er få, om i det hele tatt noen, som har gjort så mye
for Byselskapet de siste 10 – 15 årene. Vi slutter oss til
gratulantenes rekker i oppriktig takknemlighet og håper
på mange gode samarbeidsår til.
For styret i Selskapet for Grimstad Bys Vel
De varmeste hilsener
Ketil Aslaksen.

--

Terje Vigen-bautaen ved
Fjære Kirke er 100 år.
av Odd Fr. Johnsen

Søndag 29. oktober i år var det et spesielt arrangement
ved Fjære kirke. Da ble det markert at det var 100 år siden
Terje Vigen-bautaen ble avduket.
Som ved avdukingen for 100 år siden var bautaen også
denne gangen pyntet med norske flagg samt en girlander
av grønne planter som snodde seg rundt steinblokken.
Omtrent 200 mennesker var samlet rundt bautaen da
varaordfører
Lars
Magne
Tønnesøl
ønsket velkommen til et
program som i en viss
utstrekning fulgte det
samme mønster som for
100 år siden.

Fem stolte herrer kan konstatere at
Terje Vigen-bautaen er et faktum. Bildet
er tatt i forbindelse med avdukingen
21. oktober 1906. Initiativtakeren Hans
Hansen (Rep) er nr. 2 fra venstre.

--

Ved avdukingen av
Terje Vigen-bautaen på
Fjære kirkegård den 21.
oktober 1906 ble det satt
et endelig punktum for
en sak som hadde vært
svært omstridt og vakt
stor debatt, lokalt så vel
som nasjonalt. Så heftig
raste diskusjonen i 1906
at hovedtaleren under
årets
arrangement,
redaktør i Grimstad
adressetidende Trond

Audun Berg, til sammenligning karakteriserte den
nåværende strid om ABM-bygget på rutebilstasjonen som
krusninger på overflaten i forhold til de bølger som idéen
om en Terje Vigen-bauta i sin tid skapte.
Det som var stridens kjerne i 1906 – og som delte byen
i to leire – var spørsmålet om Terje Vigen virkelig var en
historisk skikkelse, eller bare en sagnfigur som Henrik
Ibsen hadde spunnet videre på i sitt berømte dikt. Mange
toneangivende personer mente det siste, og de protesterte
heftig mot at kirkegården i Fjære skulle få en minnestein
over person som aldri hadde eksistert. Lokalt ble dette
syn i første rekke forfektet av Jens Pharo Crawfurd,
kjent kulturpersonlighet i Grimstad den gangen, og han
ble støttet av bl.a. en professor i Kristiania og av Henrik
Ibsens sønn, Sigurd.
En skulle jo tro at med slike innflytelsesrike personer
som motstandere, ville idéen om en Terje Vigen-bauta
bli vanskelig, ja nærmest umulig å realisere. Når allikevel
bautaen står der, er det takket være én person, den
utrettelige Grimstad-patriot Hans Hansen (Rep).
Det var hos Rep at tanken om en TerjeVigen-bauta ble
unnfanget. Han så det som ledd i et større prosjekt, å
profilere Grimstad som Ibsen-by.
Rep var svært opptatt av å lokke turister til Grimstad, og
til det trengtes mer enn sol og vakker natur, hevdet han.
Grimstad burde satse på som byen er helt alene om, som
f. eks. den unge apotekerlærlingen Henrik Ibsen – og Terje
Vigen.
Derfor lot ikke Hans Hansen (Rep) seg slå ut, selv om
både professorer og andre talte ham midt i mot., Han gikk
på sine bein rundt i distriktet, i Fjære, Landvik og Øyestad,
og fikk i tale folk som kunne bekrefte hans påstand om at
Terje Vigen virkelig hadde levd. Han snakket med folk som
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hevdet å vite hvor Terjes grav var, og som mente å huske
at den tidligere hadde hatt sitt ”sorte brett” som dessverre
nå var råtnet.
Rep fant sågar fram til folk som hevdet at de hadde kjent
Terje Vigen, og husket at han på eldre dager gikk under
navnet Gamle Terje. De hadde sett ham med sin båt i
Grimstad (”han lå ved bryggen med fisk”) , og de kunne
fortelle at uansett vær gikk med sydvest. (”han svinged
sydvesten, og sprang om bord”).
Med utrettelig energi klarte Rep å snu stemningen.
Motstanden mot bauta-prosjektet minket, og Rep kunne
med stor tilfredshet notere seg at ”her i Grimstad og
Omegn er Stemningen for Reisning af Bauta øget, jo mer
Modskrivningen har tiltaget.”
Så kom endelig den store dagen da bautaen skulle
avdukes. Rep la opp til en festdag av de helt store.
Seremonien på kirkegården startet kl. 15.00, men en time
før var opptog fra byen. På Bankplassen (utenfor dagens
bibliotek) stilte diverse foreninger opp, medbringende sine
faner. Rekkefølgen i toget ordnet Rep ved loddtrekning.
La oss se hva Grmstad Adressetidende skrev om dette
et par dager senere. Rep var for øvrig medarbeider i
Adressa, så sannsynligvis har han skrevet dette selv:
”Tusinder av mennesker, gående og kjørende, gjorde
dette til et av de vakreste scenerier vi har opplevet. I toget
deltok Håndverkerne, Bakersvennene, Totalforeningen,
Arbeiderforeningen og Sangforeningen med faner. Oppe
ved Fjære-bakken møttes toget av losje Terje Vigen og
skytterlaget Terje Vigen, begge under sine faner. Ved
inngangen til kirkegården modtoges toget av komitéen, der
førte det rundt bautaen, hvor fanene blev plasserede.”
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Hele 4000 mennesker var til slutt samlet rundt
bautaen. Musikkorpset spilte, og mannskoret Grimstad
Sangforening sang. Kemner Karl O. Knutson holdt en
lang festtale før han avduket bautaen. Ordfører i Fjære,
Ommund Tellefsen, takket på kommunens vegne, og han
lovet at Fjære kommune skulle påta seg det fremtidige
vedlikehold. Han takket og alle som hadde arbeidet for at
minnebautaen skulle bli reist, og en særlig takk ble gitt til
Hans Hansen (Rep).
Senere samme kveld ble det holdt folkefest i
kommunelokalet på Vik. Her var det sang og opplesning,
foruten taler og beretninger fra krigsårene 1807-1814.
Rep fikk sin høyst fortjente takk for arbeidet med Terje
Vigen-bautaen. Slik gikk det ikke alltid der han engasjerte
seg. Noen år senere, under forberedelsene til Ibsenmuséet - der Rep var sentral fra første stund - brøt det
ut en bitter konflikt mellom han og Karl O. Knutson. Rep
følte at han ble motarbeidet, og at andre tok æren for hans
innsats. ”Jeg skulle utslettes”, sa han bittert senere.
Så galt har det heldigvis ikke gått, selv om Rep utvilsomt
fortjener en større plass i Grimstads historie enn han har.
De tanker og idéer han framførte for mer enn 100 år siden,
kan føres direkte til dagens satsing på Grimstad som
Dikternes by. Rep var både patriotisk og visjonær.
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GAMLE GRIMSTAD-PROFILER (IX)
Ingeman Stad, en syngende Grimstad-patriot.
av Odd Fr. Johnsen

17. mai 1980 var det mange i
Grimstad som fulgte med på
fjernsynets kveldssending. Da
kunne nemlig det populære
programmet ”Husker du?” med
Odd Grythe som programleder,
feire seg selv ved at program
nr.100 gikk på lufta.
Kjente og kjære artist-veteraner
som Harry Brandelius, Jens
Book-Jenssen,
og
Otto
Nielsen deltok i
jubileumsprogrammet, men i Grimstad
hadde vi en spesiell grunn til å
Ingeman Stad som 17 åring.
benke oss foran TV-apparatet
akkurat den 17.mai-kvelden: Byens egen trubadur og
grammofonsjarmør Ingeman Stad sto nemlig også på
gjestelista. To sanger bidro Stad med i programmet, den
ene var forresten en duett med programlederen Odd
Grythe.
81 år var Ingeman Stad da han var med på ”Husker du?”jubileet i 1980, men sangen hadde han slett ikke lagt på
hylla.
Om Ingeman Stad kan vi trygt si at sangen fulgte ham hele
livet, fra han var liten gutt på Biodden på begynnelsen av
1900-tallet, til han døde i 1983. Han har selv sagt i flere
avis- intervjuer at ”for meg har sangen betydd alt”.
Det er derfor ikke overraskende at Ingeman Stad begynte
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tidlig å synge i kor. Bare 16 gammel meldte han seg inn i
Grimstad blandete kor, til daglig bare kalt ”Blandakoret”.
Senere ble han også medlem av mannskoret Grimstad
Sangforening, og i tillegg sang han i kirkekoret. Stads
plass var blant tenorene, og hans stemmeprakt ble tidlig
lagt merke til, slik at svært ofte ble benyttet som solist i
de korene han var med i. Han fikk gode skussmål for sin
sangstemme, f. eks. skrev dirigenten i Grimstad blandete
kor, Thorvald S. Gundersen: ”I de 25 årene jeg har vært
leder av dette koret, kan jeg ikke erindre å ha hatt en eneste
sanger som tilnærmelsesvis har nådd opp på høyde med
herr Stad.”
Ingeman Stad begynte tidlig å interessere for Sørlandets
egne sanger, særlig Vilhelm Krags skjærgårdsviser med
melodier av Johan Halvorsen. I 1931 ga organist Gunnar
Abrahamsen fra Kristiansand ham denne attesten:
”Jeg har hørt mange synge skjærgårdsviser av Krag og
Halvorsen, men jag har aldri hørt dem synge med sådan
kunstneriske gemytt og humør som av herr Ingeman
Stad fra Grimstad”. Skjærgårdsvisene til Vilhelm Krag
ble nærmest et varemerke for Ingeman Stad, og ved en
anledning i Kristiansand sang han dem med Krag selv
blant tilhørerne.
Allerede i 1929 var det planer om å synge inn Krags viser
på grammofonplate. Stad prøvesang for plateselskapet
Columbia, men noe plate ble det ikke i denne omgang.
Men noen år senere var et annet plateselskap interessert,
og dermed var platekarrieren i gang. En av melodiene
Ingeman Stad sang inn den gangen ”Mitt hjertes dronning”,
var en av toppslagerne her til lands i 1933.
I 1946 gikk Stad på ny i studio, og denne gangen ble Krags
viser sunget inn. Både ”Dansen på Uvaar” og ”Krøllane”
ble festet til rillene. Og i 1963, da var han blitt 64 år, sang
- 14 -

Program fra en konsert i 1929. Slike underholdningskvelder
hadde duoen Ingman
Stad og Alf Myhre
mange av.
- 15 -

han dem inn nok en gang. Ved samme anledning sang
han også inn Grimstadsangen, av Hans Hansen (Rep),
og likeledes Grimstadsalmen som ble skrevet av Bendix
Ebbell til byjubileet i 1916.
Men tiltross for grammofonplater - og også opptredener
i radio – det var lokalt han var mest aktiv som sanger.
Han begynte tidlig å samarbeide med pianisten Alf Myhre
som i mange år var en sentral aktør i Grimstads sang- og
musikkliv. (Alf Myhre er for øvrig grundig portrettert i en
artikkel av Knut Øvensen i Byselskapets medlemsskrift nr.
45 i 2001)
Alf Myhre ble Ingeman Stads faste akkompagnatør.
Samarbeidet varte i mer enn 30 år, og de to holdt utallige
konserter sammen. De fleste byer og tettsteder på
Sørlandet ble besøkt.
”Norsk Selskap til skibbrudnes redning” eller Redningsselskapet lå Ingeman Stads hjerte nær, og i 26 år
opptrådte han under deres tilstelninger. I 1974 mottok han
en krystallvase fra Redningsselskapet som takk for det
arbeid han hadde nedlagt for selskapet gjennom mange
år.
Som tidligere nevnt la aldri Ingeman Stad sangen på hylla.
Han fortsatte å synge til han var langt over 80. Det var
nok helst ved lokale tilstelninger han da opptrådte, men
samtidig var det på sine eldre dager han nådde sitt største
publikum. Forklaringen på det er de allerede nevnte meget
populære fjernsynsprogrammene ”Husker du?” som NRK
sendte i 1970-årene. Hele fire ganger deltok Imgeman
Stad i denne programserien, i 1975, 1976, 1978 og i 1980.
”Den 25. september 1975 var en merkedag i mitt liv”, skrev
Stad etter sin første fjernsynsopptreden.
- 16 -

Ingman Stad og Odd Grythe i det populære TV-programmet ”Husker
du?”. Bildet er fra 1978.

Ingeman Stad var en ekte Grimstad-gutt, og bortsett fra
en periode i ungdommen da han var i Fredrikstad (arbeidet
på et båtbyggeri) og et høyst ufrivillig opphold på Grini
under krigen, så bodde han hele sitt liv i Grimstad.
Apropos Grini - etter krigen ble det laget en Grini-film.
Tittelen var ”Vi vil leve”, og her var Ingeman Stad med.
Det var for øvrig ikke hans første møte med filmen. I 1937
fikk han en rolle i Fant som i Tancred Ibsens regi ble spilt
inn i Grimstad. Stad hadde rollen som lensmann.
Ingeman Stad begynte i arbeidslivet som båtbygger, og
arbeidsplassen var i mange år Hasseldalen. I 1932 ble
han ansatt på skipsopphuggingen på Odden, og i 1945
ble han disponent i Agder Møbler. Han kjøpte ut alle
aksjonærene, og drev firmaet selv sammen med sin sønn.
Foruten møbler, utvidet han sortimentet til også å omfatte
musikkinstrumenter, plater og noter – noe som sikkert var
naturlig for den aktive sangeren. ”Agdermøbler & Musikk”
er et kjent begrep i Grimstad. Musikkdelen av firmaet
- 17 -

eksisterer fortsatt, og blir nå drevet av 3. generasjon
Stad.
Kanskje ga Stads medvirkning i Fant og Vi vil leve støtet
til hans andre store hobby ved siden av sangen – å lage
film. Og her har Grimstad mye å takke Ingeman Stad for.
Han skaffet seg tidlig smalfilmkamera, og var på farta
seint og tidlig. Resultatet er blitt en rekke opptak med stor
lokalhistorisk verdi. Heldigvis er dette bevart, og både
hans Grimstad-film fra 1951, og likeledes fra jubileumsåret
i 1966 finnes i dag på video.
Ingeman Stad var hele livet en svært aktiv mann. I
ungdommen drev han idrett, kanskje først og fremst
seiling, men også boksing og bryting .
Han deltok også på flere områder i samfunnslivet, som
foreningen Norden, Sykehusstyret og Bygningesrådet.
Som den Grimstad-patrioten var han selvsagt og aktiv
i Selskapet for Grimstad Bys Vel. Her var han livsvarig
medlem.
Det er derfor ikke overraskende at når Ingeman Stad ble
pensjonist, la det ingen demper på hans aktivitet. Han ble
da formann – i nettopp pensjonistforeningen.
Ingeman Stad døde 20. mars 1983. Han ble 84 år. Det
var et særdeles rikt liv som da tok slutt, og det er ikke
vanskelig å slutte seg til nekrologen som sto i Grimstad
adressetidende: ”Ingeman Stad var en velviljens mann,
alltid varmhjertet og positiv. Han etterlater seg rike minner
for alle som kjente ham”.
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BYSTYREKAMP
ARENDAL – GRIMSTAD I 1939.
av Gunnar Edv. Gundersen

I årene like før krigen var det populært med fotballkamper
fra Grimstads bedrifter, og også fra bystyret. Slike
fotballkamper ble også utkjempet med bystyrer fra
andre kommuner, og i 1939 var det en slik kamp mellom
kommunepolitikere fra Arendal og Grimstad.
Nedenfor gjengir vi et bilde av Grimstads lag. Flere av de
som var med her markerte seg som sentrale politikere
også etter krigen.
I knestående fra venstre ser vi: Petter Tellefsen, Karsten
Andersen, og Hans Felix.
Andre rekke: A. Rønning Arnesen, Hermann Hansen, Johan
Fr. Lehland, Bjarne Aslaksen, og Martin Gundersen.
Bakerst: G. E. Gundersen, Kristen Mørland og L. B.
Smith.

- 19 -

Det knytter seg også en liten personlig historie til denne
kampen. Bjørn Aslaksen og jeg var nemlig blitt med våre
respektive i spillerbilen for å se kampen. Det førte til at vi
også ble med på arrangementet på Grand Hotell etterpå.
Dengang var det ikke slik at bussene gikk så ofte mellom
Arendal og Grimstad, så vi måtte vente på spillerbilen for
å komme hjem.
Den senere mangeårige ordfører i Arendal, Jens T.
Thommesen, tok seg spesielt av oss to gutter. Omkring
20 år senere satt jeg sammen med Thommesen i styret
for Aust-Agder Høyre, og han husket denne saken da je
minnet ham på det.
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Årsberetning

for perioden 08.04. 2005 – 21.04. 2006
Generalforsamling 2005 ble avholdt i Hagebruksmuseets
lokaler på Berge gård. 08. april med 53 medlemmer
tilstede.
Bygningsvernprisen for 2005 ble delt ut av Kjeld Malde
til Jorunn og Oddbjørn Olsen for restaurering av Storgt.
30, ”Sanitetshuset”.
Valget ga følgende sammensetning av styret:
Formann:		
Ketil Aslaksen 		
Styremedlemmer: Per Jarle Nørholmen
			
Anne Gurine Hegnar
Peder Grøsle
Kjeld Malde
Varamedlemmer: 1. Bodil Austenaa Johansen
			
2. Torgrim Næverdal
			
3. Reidun Moum
Varamedlemmene og leder i Skjærgårdskomitéen,
Ingebjørg Stanton, deltar på alle styremøtene.
På første styremøte fordelte styret oppgavene seg imellom
slik:
Nestformann: Per Jarle Nørholmen med ansvar for
økonomistyring
Sekretær: Reidun Moum. Ansvar: Protokoll og
korrespondanse.
Annonsetegning medlemsskriftet: Bodil A. Johansen
Arkiv – huset i Kirkebakken, boklager og hjemmeside:
Peder Grøsle
Medlemsverving: Kjeld Malde
Vardeheia: Per Jarle Nørholmen
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Kjellviga/Binabben: Anne Gurine Hegnar, Kjeld Malde
og Torgrim Næverdal
Kontakt med Marivold camping: Skjærgårdskomitéens
formann
Kontakt med Grimstad Seilforening – bruk av
Grooseneset: Per Jarle Nørholmen og Ketil Aslaksen
Per Ivar Ruhaven har representert Byselskapet i styret
for Ibsenhuset og Grimstad bymuseum.
Antall ordinære medlemmer pr. 21. april 2006 er 653, og 102
livsvarige, til sammen 753, en økning på 23 medlemmer.
Det har vært avholdt 8 styremøter og det er behandlet 48
nye saker i tillegg til saker fra tidligere år, og referatsaker.
Det 8. styremøte var flytting av boklager fra Eddiken til
kommunale lokaler i Storgt. 46.(kommunekasserens
tidligere hvelv)
Etter mange års utmerket samarbeid med Agder
Økonomi, besluttet styret å si opp avtalen for å prøve
å få ned utgiftene til regnskapsførsel og rasjonalisere
medlemskartoteket. Styret mente Mereo AS kunne gi oss
en god tjenesete og inngikk avtale med dem. Nå får vi
bl.a. mulighet til opprette husstandsmedlemskap som vil
forenkle utsendelse av kontingentkrav og medlemsskriftet.
Pt er vi inne innkjøringsfasen, så en del utfordringer blir
det.
Styret har behandlet forslag til reguleringsplaner/
planarbeid:
• Forslag til reguleringsplan Skjeviga
• Forslag til reguleringsplan Terkelsbukt, Grefstad
• Forskrift om bane for vannscootere
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• Regulering Grømbukt
• Reguleringsplan Omre industripark.
I forbindelse med driften av campingplassen på Marivold
har det vært holdt løpende kontakt med Marivold Camping
A/S v/styreformann Arnfinn Gaard. Selv om vi fremdeles
ikke er helt fornøyd med vinterlagringen av campingvogner,
fungerer avtalen betinget tilfredsstillende. Det ble gitt
tillatelse til at en del plattinger kunne ligge ute i vinter, men
det kan ikke aksepteres til høsten. Campingplassen fikk i
fjor Byselskapets godkjennelse til å utvide flytebryggen i
Osterkilen mest for å forhindre båttrafikk på innsiden av
bryggen, mot badestranden. Dette er det ennå ikke gjort
noe med og vi må før årets sesong forlange at båtplassene
på innsiden av bryggen fjernes.
Styret i Byselskapet er samtidig styre for Marivoldveien,
en ordning som ble innført en gang midt i 1980-årene uten
at styret motsatte seg det. Vi har altså stått for vedlikehold,
hovedsakelig asfaltering, og innkreving av årlig beløp fra
brukerne. Styret prøver å bli kvitt dette ansvaret og vil i
løpet av sommeren innkalle til møte blant grunneiere,
hytteeiere og for øvrig bidragsytere til veien for å velge et
nytt styre. I forbindelse med campingplassens ønske om
utvidelse av veien har det allerede vært holdt et møte med
grunneierne, iallfall en liten begynnelse til samarbeid.
”Ferjebrygga” på Marivold er nå rustet opp til
tilfredsstillende standard for Byselskapet, vi håper
almenheten vil få glede av den nye avsatsen på bryggens
utside og bruke bryggen til ilandstigning. Utgiftene beløp
seg til kr 124 292,50, dette går ikke frem av fjorårets
regnskap ettersom arbeidet først ble ferdig i år. Leiere
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av bryggeplassene må regne med økning i leien pga
utbedringen, styret har bedt regnskapsfører om å vurdere
dette før det tas en avgjørelse. Ettersom bryggen er tenkt
til alminnelig bruk for publikum, kan vi ikke forvente at
leietagerne skal dekke utgiftene i sin helhet.
De siste årene har antall fortøyningsbøyer utenfor bryggen
øket ganske kraftig uten at Byselskapet er blitt forespurt.
Det er tydeligvis en misforståelse at man uten tillatelse
kan legge båter på svai der man ønsker. Styret har bedt
havneingeniøren se på saken
Huset på Grooseneset ble malt i fjor vår og brukes
fremdeles av Kunstforum og SkralFestival. Vi har søkt om
fylkeskommunal støtte til rehabilitering av huset, søknaden
ble dessverre avslått. Bruken generer fremdeles ingen
inntekter og husets skjebne er usikker, styret prøver i det
lengste å unngå å søke om rivingstilatelse.
Vegetasjonen på våre friarealer er fremdeles en stor
utfordring selv om vi prøver å holde den nede med beiting
og brenning. Ingebjørg Stanton og Ketil Aslaksen har
deltatt på konferansen ”Hva om Aust-Agder gror igjen”.
Det er tydelig at dette er et nasjonalt problem og beitingen
bare må fortsette.
Skjærgårdskomitéen har under sin dyktige og ivrige
leder, gjennomført flere verdifulle dugnader i perioden.
Dessverre er oppslutningen om annonserte dugnader
svært dårlig, men legg merke til at vi kommer til å forsøke
igjen i år. Komitéen avgir egen beretning.
Det gode samarbeidet med Landvik Historielag har
fortsatt og med stor deltagelse har vi vært med å arrangere
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følgende turer:
• Lonebu – Stormyrheia
• Tur til indre Maløy
• Tur til Håøya.
• Dobbedalsheia.
• Søndagsvandring fra Berge gård, til Groos
• Skitur i Nørholmen/Omreområdet
• Vi var også med å arrangere 100-års marsjen
sammen med Kongevei-marsjen
Tur til Indre Maløya og Håøya i samarbeid med Ove Bach
og kystlaget Terje Vigen.
I samarbeid med Grimstad kommune v/ Ove Bach har vi
vært med å arrangere to Bli kjent i Grimstad på sykkel
– turer, med tilfredsstillende deltagelse.
Motto for Kulturminnedagen 2005, var “Fra Slegge til
Mus”, og vi deltok i forberedelsene og gjennomføringen
av et stort arrangement på Storegra gård. Programmet
ble utpekt til landets beste og tildelt pris på kr 25.000,. Det var mange foreninger og lag som samarbeidet
om arrangementet, men det var lederen for Landvik
historielag, Knut Møretrø, som hadde ideen og Kathrin
Pabst ved Ibsenhuset som fortjener den største æren for
at programmet vant prisen. Uten den enorme velviljen fra
personalet v/Eirik Meidel og eier av Storegra gård, Johan
Benad Ugland, ville det vært umulig å få til et så flott
arrangement. Bondelaget sørget for parkeringsplasser og
det anslo at mellom 3000 og 4000 mennesker besøkte
Hegdekjær og Storegra denne dagen.
Bjerks hus i Kirkebakken er fremdeles i dårlig forfatning.
I forbindelse med byggeprosjektene i Kirkebakken vil
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prøve å få lagt vann og kloakk til veggen, dessuten må
deler av kledningen skiftes. Styret har ikke lyst til å bruke
mye ressurser på huset før det foreligger en realistisk
bruksplan som kan forsvare investeringen. I forbindelse
med julegateåpning, hadde vi et vellykket arrangement i
huset med salg av bøker og informasjon om Selskapet, det
førte til noen nye medlemmer og noen få solgte bøker.
02. januar i år mottok styret tinglyst skjøte som viser at
Staten v/Direktoratet for naturforvaltning har overdratt
del av Sandholmen til Selskapet for Grimstad Bys Vel.
Dermed har en langvarig sak fått en lykkelig slutt og nye
arealer er sikret for almenheten.
I forbindelse med arbeidet med 2. bind av Grimstad
bys historie, Grimstad på 1900 - tallet, sammenkalte
styret en del personer som Reidar Marmøy ønsket å
samarbeide med, til et møte. I rapport til styret 27. mars
skriver Reidar:
Store deler av kildematerialet er nå samlet inn og
ordnet. Kapitlene om 2. verdenskrig, om den første
etterkrigstid med rettoppgjøret, om byutvidelsene
og kommunesammenslutningen, er fullført.. Et
større kapittel om industriutviklingen kan ganske
snart fullføres. Jeg har dessuten gjort ferdig noen
delkapitler om temaer der jeg fremdeles mangler en
del materiale.
Jeg har ferdig stoff til å skrive om skoleforhold, utvikling
av idrettslivet og sport, revyaktivitetene og andre
kulturaktiviteter. Fra Jan Assev har jeg fått inn verdifullt
materiale til å skrive om inntekts- og utgiftsfordeling i
Grimstad kommune i perioden, og fra Marit Aslaksen
venter jeg ganske snart å få kildemateriale til å skrive
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om helsemessige forhold. Jeg venter også å få inn
materiale til å belyse utviklingen i kommunen generelt,
med utgangspunkt i den politiske utvikling og arbeidet
i kommunestyret.
Faglig sett er det en fordel at jeg stadig finner stoff
som er verdifullt i forhold til de kapitler og delkapitler
som allerede er skrevet. For ikke å forsinke arbeidet,
vil jeg innarbeide slik stoff så snart jeg har fått inn
så mye materiale jeg kan regne med å få. Deretter
vil de enkelte kapitlene gå til vurdering av Erik Aalvik
Evensen og Ola Veigaard.
I år som i fjor er Odd Johnsen fortsatt redaktør av
medlemsskriftet og kunne også i år gi ut et innholdsrikt
nummer. Knut Øvensen har gjort en uvurderlig innsats
med å avfotografere alle Birger Morholts tilgjengelige
tegninger og samlet bildene i et album som blir
Byselskapets eiendom. Arne Egeberg er fremdeles med
i redaksjonskomitéen.
Regnskapet som blir lagt frem etter beretningene, viser
et tilfredsstillende resultat som vil muliggjøre utgivelse av
bøker samt vedlikehold og tilrettelegging av friområdene.
Styret vil takke medlemmer og andre for godt samarbeid
i året som er gått.
Styret

- 27 -

ÅRSBERETNING

for
SKJÆRGÅRDSKOMITEEN
for perioden 09.04.2005- 21.04.06
Komiteen har i denne perioden bestått av: Bjørn
Bergshaven, Kjell Lehland, Alf Jensen, Erling Vik, Tor
Åge Svendsen, Knut Erik Jørgensen, Morten Jacobsen,
Kristian Folkman og Ingebjørg T. Stanton, med sistnevnte
som leder.
Komiteen har hatt flere møter, befaringer og dugnader.
Av dugnadsarbeid som har vært utført kan nevnes: den
årlige dugnaden på Marivold i mai måned, beising og
småreparasjon av brygger. Videre har vi også i år i løpet
av vinteren hatt flere dugnadskvelder og snekret toaletter.
Vi har snekret reisverket til to toaletter samt skjært ferdig
kledningen og takborda. Vi har stått i lokalene til Monter
på Bergemoen med dette arbeidet. Her har vi også fått
lagringsplass til det vi har snekret. I tillegg til at vi har fått
bruke deres verktøy og utstyr har de også sponset oss
med en verktøykasse med innhold.
Det ene toalettet skal settes opp på Håkallen mens det
andre skal erstatte et av de eksisterende toaletter på Ytre
Maløya. Vi vil få hjelp av Jobbsentralen til dette arbeidet.
Jobbsentralen hjalp oss også med å olje gangbroa over
Sundet.
Baderampen på Groos har vært tatt opp og satt ut hvert
år. Den ytterste delen har i år blitt stående i sjøen på grunn
av problemer med å få den opp. Rampe/ rekkverk fungerer
bare delvis tilfredsstillende og man bør vurdere om det
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skal gjøres noe for å finne frem til en bedre løsning.
Sauene og geitene har nok engang gjort en fantastisk
jobb, og hjelper oss med å holde gjengroingen tilbake.
De har faktisk gjort en så god jobb at det nå er oppdaget
den fredede orkideen narrmarihånd på Hampholmene og
Indre Leiholmen. Orkideen er lyskrevende og har fordeler
av at landskapet holdes åpent ved beiting men samtidig
blir den dessverre også beitet av sau og geit. Dette gjør at
beitetidsrommet sannsynligvis må reguleres f.eks at man
må vente med å sette ut dyr på beite på enkelte holmer til
etter at orkideene er avblomstret.
Siden vi har inngått kontrakt med gårdbrukere om å ha
sauer på beite har vi anledning til å søke om tilskudd
av kulturlandskapsmidler tilknyttet landbruket. Vi fikk
innvilget kr. 24.500.- til dette arbeidet. I tillegg bidro
også kommunen gjennom Skjærgårdstjenesten til dette
arbeidet. Pengene ble brukt på Herøya der det i løpet
av året er blitt hugget og ryddet store mengder med trær
og einerkratt. Mesteparten av ryddingen foregikk på
innsiden langs med Herøysundet men det ble også tatt
noe på utsiden mot Donkjølen. Arbeidet ble organisert av
Bygartneren. Store deler av Herøya er etter de siste års
ryddeaksjoner virkelig blitt flott og lett tilgjengelig men
Herøya er stor og det gjenstår fremdeles arealer som er
vanskelige å ta seg frem på.
Det ble også i år satt ut river på en del strender, litt svinn er
det men i det store og hele ser det ut til at folk bruker dem
og er flinke til å sette dem tilbake på plass etter bruk.
Det er flere foreninger og klubber som har sine ”faste”
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holmer hvor de hvert år har en ryddeaksjon. Lions klubb
rydder på Hampholmen, Grimstad Rotary rydder på Indre
Maløya , Grøm Rotary rydder på Teistholmen, Kystlaget
Terje Vigen rydder på Leiholmen og Ytre Bie Vel rydder
i Kjellviga. Dette arbeidet er vi svært takknemlig for og
oppfordrer flere lag og foreninger til å gjøre det samme. Vi
har mange holmer som trenger rydding.
Både Vardeheia og Binabben fremstår som fine
friluftsområder. Det har ikke vært noen større ryddeaksjoner
på noen av disse stedene i løpet av året.
Som vanlig må vi takke alle dere andre som på en eller
annen måte er med på å bidra til at friluftsområdene våre
fremstår ryddige og fine.
Vi har et nært samarbeid med Bygartneren og hans folk
i Skjærgårdstjenesten og takker dem for at de forvalter
Byselskapets eiendommer i skjærgården til vår fulle
tilfredshet.
Grimstad 20.04.2006.
Skjærgårdskomiteen
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Storgt. 17, 4876 Grimstad
Tlf. 37 04 07 35

Odden 2
Tlf.: 37 25 38 00
E-post: gri@via.no
Forretningsreiser • Sjømannsreiser
Misjons-/hjelpeorganisasjonsreiser
Ta også kontakt med VIA Arrangement,
bruk vår erfaring og kreativitet.
Vi gir forslag og priser på bl.a.:
Firmaturer • Kundearrangementer • Kurs- og konferanser
Storbyreiser • SPA-turer • Familie og venneturer.

ADVOKATENE

Halgeir Verdal og Asle Wennesland
Kontoradresse:
Storgt. 4, 4876 Grimstad

MNA
—i kontorfelleskap—

Postadresse:
P.b. 148, 4891 Grimstad
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Tlf.: 37 04 45 66
Tlf.: 37 04 46 62
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ØkonomiService AS
Regnskap • Bedriftsrådgivning
Tønnevoldsgt. 29,
4877 Grimstad

Telefon: 37 25 66 80

STATOIL SERVICE GRIMSTAD
V/ RAGNAR BERG
TELEFON: 37 04 06 68

AVISEN FOR GRIMSTAD
www.adressetidende.no
Telefon sentralbord: 37 25 80 00
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STORGT. GRIMSTAD TLF.: 37 04 05 25 - FAX: 37 04 05 60

— STORT UTVALG I LOKALHISTORIE —

Langfeldt Revisjon as
Vesterled 15, 4876 GRIMSTAD
Telefon: 37 04 66 63

MAN., TIRS., ONS., FRE. 10 - 14 • TORS 14 - 17
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Skal du kjøpe eller selge bolig,
kontakt

Tlf.: 37 25 70 00
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Statsautoriserte revisorer
Kittelsbuktvn. 1, P.O. Box 299
N-4803 Arendal
Tlf.: 37 07 20 00
Fax: 37 07 20 01

Torvet 1 • Tlf: 37 04 21 99 • 4876 Grimstad
E-post: post@torvetfoto.no
• Fremkalling på 1 time
• Foto på CD
• Retusjering
• Foto fra CD/Diskett
• Kopiering av bilder u/film • Digitale kamera
• Forstørring
• Rammer
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GRO Industrier AS
Grimstad Konservesfabrikk
Bergemovn. 42 - 4886 Grimstad
Tlf. 37 25 83 83 - Faks 37 25 83 90

Din lokale SAMARBEIDSPARTNER

Tlf. 37 25 51 00

www.sor.no

Kirkegt. 3 - 4878 Grimstad - Norway
Tlf.: 37 25 25 25 - Fax: 37 25 25 35

Postboks 333, 4892 Grimstad.
Telefon: 37 25 29 29. Telefax: 37 25 29 20.

www.dues.no
- 37 -

KIROPRAKTORENE

LISE LOTHE OG TIM RAVEN
Grimstad Kiropraktorklinikk as
Kulturhuset 3. etg., Storgaten 33, 4876 Grimstad
Telefon: 37 04 46 88 - Telefax: 37 04 01 99

Bjønneveien 7, 4879 Grimstad
Tlf.: 37 04 50 80, Fax: 37 04 31 99

23.000 kvm. næringspark
for handel og industri.
Telefon: 37 04 00 86

STØRST PÅ DVD FILMER
STORGATEN 33
4876 GRIMSTAD
TLF.: 37 04 00 67
www.videokjelleren.no
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Kulturhuset Legesenter
Storgt. 33 - 4876 Grimstad
Telefon: 37 25 28 28 - Telefax: 37 25 28 29

Igland Industrier AS, Bergemovn. 45, 4886 Grimstad
Tlf.: 37 25 70 70 - Fax: 37 25 70 71
E-post: post@igland.no - www.igland.no
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SMITH PETERSENSGT. 6 - 4876 GRIMSTAD
TELEFON: 03000 - TELEFAX: 37 04 61 50

Øystein Pettersen
— Midt i gågata —

Tlf.: 37 04 33 33

Herre - Ungdom - Dame

- 40 -

BOKS 570 • 6803 FØRDE
TLF. 57 83 39 00 • FAX 57 83 39 01

TELEFON:
37 25 45 10
37 25 45 11
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Skolegaten Legesenter
Kari Hilde Juvkam - Dag Findreng - Kjeld Malde
SPESIALISTER I ALLMENNMEDISIN

Skolegt. 6, 4876 Grimstad • Postboks 205, 4892 Grimstad
Telefon: 37 04 16 50 - 37 04 11 49 • Telefax: 37 04 18 24
GODKJ. SJØMANNS-, FLY- OG DYKKERLEGE

Interiørgården - Tlf.: 93 00 85 58
JERNVARER • VERKTØY • KJØKKENUTSTYR
BAD • GAVEARTIKLER • FISKEUTSTYR
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Henrik Ibensgt. 12, 4878 Grimstad
Telefon: 02002, Telefax: 37 25 82 49
www.sr-bank.no

Vår kontoradresse:
Storgaten 8, Grimstad, ved lyskrysset.
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J. b. ugland holding aS
Sørlandets Teknologisenter
Televeien 3
S.boks 501, 4898 Grimstad
Telefon: 37 29 20 00
Fax nr.: 37 03 01 55
www.jbu.no
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Moy Moner - 4870 Fevik • Tlf.: 37 04 72 31 • Fax: 37 04 71 48
Postadresse: Postboks 11, 4889 Fevik

- IKKE BARE GRAVSTEIN!
- PEISER - PLATER UNDER / FORAN OVN - KJØKKENBENKPLATER - STEINPLEIEMIDLER - GRAVLYKTER OG LYS - M.M. -

Telefon: 37 04 13 58

Nottos Pølser
Fortsatt like lange på begge sider
Boks 134 - 4891 Grimstad
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ARENDAL - GRIMSTAD - LILLESAND

GRIMSTAD

b a r e l a v e p r i s er
Telefon: 37 04 37 88

Spenst Grimstad
Postboks 284, 4892 Grimstad
Telefon: 37 04 22 33
Telefax: 37 09 17 31

MNIF-MRIF
RÅDGIVENDE INGENIØRER I BYGGETEKNIKK,
BYGGELEDELSE OG PROSJEKTLEDELSE
Adresse: Storgaten 2, 4876 Grimstad
Telefon: 37 04 36 00 / 37 04 36 60 • Telefax: 37 04 49 16
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LANDVIK HISTORIELAG
• Bonde og menneske. Knut Hamsun. Kr. 150,-.
• Midt i vår verden. Landvik kirke 175 år. Nå kr. 200,-.
• Med sol over skogkledte lier. Kr. 300,-.
• Gull i strupen, sølv i jorda. De syngende bønder. Kr. 150,-.
• Nytt ”Liv i Landvik.” Kr. 100,-.
FÅES KJØPT I BOKHANDELEN

Skolegt. 7, Grimstad. Postboks 250, 4892 Grimstad
Telefon: 37 25 12 10 - Telefax: 37 25 12 50
E-post: grimstad@nordea.no - www.nordea.no

Tannlege MNTF

KNUT ERIC JØRGENSEN
Bendikskleiv 4, 4836 Arendal

Tlf.: 37 02 55 22
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Storgata 31, 4876 Grimstad • Telefon: 37 04 14 00
T.P. SHIPPING A/S
GRIMSTAD - NORWAY
tel: +47 37 04 48 00
fax: +47 37 04 31 00
PROJECTS / HEAVY-LIFT / TOWAGE / DANGEROUS GOODS
SOLE NORWEGIAN MEMBERS OF ”THE HEAVY-LIFT GROUP”
e-mail: chartering@tpshipping.no • web: www.tpshipping.no

Vesterled 15, Løkengården, 4876 GRIMSTAD
Tlf: 37 25 73 00
E-post: grimstad.btc@nordic.hrgworldwide.com
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Bergemoveien 47, 4886 Grimstad
Telefon: 37 25 82 82
Telefax: 37 04 28 30
E-post: per@byggeriet.no
www.byggeriet.no
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SELSKAPET FOR GRIMSTAD BYS VEL TRENGER DEG!
• Fra oppstarten i 1922 har Selskapet for Grimstad Bys Vel
sikret almenhetens interesser gjennom frivillig og ubetalt
innsats fra våre medlemmer.
• Selskapet har kjøpt og vedlikeholdt store deler av
skjærgården og gjort den tilgjengelig for byens befolkning
og besøkende.
• Investert 1,5 millioner kroner i skjærgården siste ti år.
• Gitt ut flere lokalhistoriske bøker.  
For å ivareta fellesskapets interesser er vi avhengig av støtte både
hva økonomi og praktisk innsats gjelder.
Vi trenger flere medlemmer og oppfordrer enkeltpersoner og
familier til å melde seg inn for at vi også i fremtiden skal kunne
skjøtte våre oppgaver for fellesskapets beste. Er du medlem
allerede kan du hjelpe oss med å verve noen du kjenner.
Ønsker du medlemskap, send en e-post til: ketil.aslaksen@
grimstad.online.no Eller betal kr 150,- til vår konto 2840 30
00843, merk innbetalingsblanketten ”Nytt medlem” og husk å
føre på egen adresse.
Vår adresse: Selskapet for Grimstad Bys Vel, Postboks 197, 4892
Grimstad
Organisasjonsnr.: 986 956 638
Hjemmeside: http://home.no/grimstadbysvel
- 52 -

Ibsen-holmen ved Grimstad. Tegnet av Th. kittelsen, hentet
fra billedbindet i jubileumsutgaven 1978 av Henrik Ibsens
Samlede verker 7. bind

Vi er takknemlig for all hjelp til å holde de andre holmer og
øyer rene og attraktive.
Vær varsom med alt som gror i skjærgården.
All jakt og eggsnking er forbudt på Byselskapets områder.
Hjemmeside: http://home.no/grimstadbysvel
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SELSKAPET FOR GRIMSTAD BYS VEL
Interessante bøker for alle som har tilknytning til distriktet.

Reidar Marmøy: Grimstad på 1900-tallet. Bind 1: 1900-1940. Endelig er den
her, den fullstendige historien om Grimstad de første ti-årene av det forrige
århundret. Denne boken inneholder alt, fra det kommunale styre og stell og næringslivets opp- og nedturer, til utedoer og gatebelysning. Lokalhistorie på sitt
beste. Boken er utgitt i 2004, og koster kr. 400,-.
Reidar Marmøy: Herbert Waarum - fra plastbåter til bedehus. Denne boken
ble gitt ut til Waarums 80-års dag i august 2004. Herbert Waarum er kjent som
mannen bak den første norskbygde plastbåten, men her hører vi også om et aktivt
liv på andre felt. Foruten et grundig bilde av hovedpersonen Herbert Waarum,
byr boken på en god porsjon nyere Grimstad-historie. Kr 100,-.

Reidar Marmøy: Grimstad - byen med skjærgården. Historien om byen med
skjærgården, om sterke og utholdende personers kamp for byens og innbyggernes beste, og om kemner Karl O. Knutsons livsverk: Opprettelsen av Selskapet
for Grimstad Bys Vel. Boken ble gitt ut til Byselskapets 75-års jubileum i 1997,
og koster kr. 100,-.
Reidar Marmøy: HÅØY - losenes øy. Boken gir en inngående beskrivelse av
lossamfunnet på Håøy. Leseren kan følge slektene der ute og får et klart bilde av
forholdene under skiftende ytre vilkår. Kr. 200,-. Nå kr. 100,-.

Reidar Marmøy: Et menneske på jorden. Boken om Jens Svendsen Haaø,
kjent fisker og predikant fra Håøy. Boken forteller om vennskapet mellom Haaø
og Gabriel Scott, og den har med Jens Haaøs etterlatte manuskript om fiske og
fiskeredskaper. Kr. 200,-. Nå kr. 100,-.

Reidar Marmøy: Fornminner i Grimstad kystlandskap. Kystlandskapet ved
Grimstad er usedvanlig rikt på synlige minner etter bosetting i førhistorisk tid.
Forfatteren tar leseren med på utflukter til kjente og kjære steder og lar røyser,
hauger, bautaer og steinsettinger fortelle om bosetting og livsvilkår gjennom
skiftende tider. Kr. 100,-.
Reidar Marmøy: Navn i Grimstad skjærgård er som tittelen sier en forklaring
på ca. 1100 lokalnavn fra skjærgården. Men boken er også en velskrevet og
vel-dokumentert beretning og liv og levnet, historie og sjørfart på strekningen
fra Sømskilen til Auesøy. Boken er fint illustrert med tegninger av Bengt Petter
Hansen. Kr. 100,-.

Erik Aalvik Evensen: Amerika-brevene. Om brev fra Amerika som ble stjålet på
postkontoret i Grimstad i 1896. Her får vi historien bak tyveriet, samt en studie
av utvandringen fra Grimstad-distriktet til Amerika, med særlig vekt på perioden
1875-1900. Kr. 225,-. Nå kr. 100,-.
Vi selger fremdeles Johan Anton Wikander: Gamle havner i Grimstad, utgitt i
1985, 2. opplag 1989. Pris kr. 69,-.
Bøkene er til salgs hos NORLI Grimstad, boks 188, 4881 Grimstad.
Telefon: 37 04 05 25 - Telefax: 37 04 05 60.
Ved forsendelse vil porto og eksp.avgift legges til.
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