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FORORD
Av Per Ivar Ruhaven
I årets skrift tar vi for oss et halvt dusin ganske ulike temaer fra Grimstads
historie.
Det er kanskje ikke så mange som vet at kunstnerekteparet Oda og
Christian Krohg tilbrakte sensommeren 1890 i Grimstad. I første artikkel
forteller Knut Brautaset om dette oppholdet.
Grimstad Bys Museer eier flere gamle hus i byen. Ett av disse er
Matroshuset i Tverrstredet. Kjell Knudsen gir oss en oversikt over husets
historie fra det ble bygd i 1842 og frem til i dag.
Det er skrevet mye om Morten Smith Petersen, en av Grimstads største
personligheter. Erik Aalvik Evensen lurer på om Smith Petersen kan tåle
en ripe i lakken.
Mange områder langs havna har skiftet navn opp igjennom årene.
I dette årsskriftet tar redaktøren leserne med på en bryggesleng fra
Gundersholmen til Hasseldalen. Underveis forklarer han både dagens
navn og navn som er ferd med å gå i glemmeboken.
Det verserer mange historier om eneboeren og kommunisten Maurits
Woxholt på Rønnes. I oppveksten var Frode Eldegard Mindrebø ofte på
besøk hos eneboeren, og han har skrevet en artikkel der vi blir enda bedre
kjent med Maurits.
Hva var en Kapp Horner? Det forklarer Helge Grobæk i siste artikkel,
der han også forteller om Kristian Nyheim Kristiansen fra Frivoll som
antagelig var Grimstads siste Kapp Horner.
Knut Brautaset og Carsten Due har som vanlig vært gode støttespillere
for redaktøren, og Knut har dessuten gitt uvurderlig fototeknisk hjelp
med de fleste bildene.
Vi retter også i år en stor takk til artikkelforfatterne og alle våre annonsører. Uten dere blir det intet medlemsskrift. Takk også til Bodil Austenaa
Johansen som nok en gang har hatt ansvaret for å få alle annonsene på
plass.
Da håper vi at årets medlemsskrift vil bli til glede for medlemmene
og for venner av Grimstad. Som tidligere er heftet å få kjøpt hos byens
bokhandlere.
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GRIMSTAD KOMMUNES KULTURPRIS
2017 TIL KNUT BRAUTASET
Av Torgrim Næverdal, Formann Byselskapet

Knut Brautaset får overrakt kulturprisen av Grimstads ordfører, Kjetil Glimsdal 17.
januar 2018. Til høyre leder for kulturutvalget Rafik Ben Lajili. Foto: Martin Haugen,
Grimstad Adressetidende

Gratulerer, Knut, med velfortjent kulturpris. På vegne av Byselskapet
vil jeg gjerne takke for det fine samarbeidet vi har hatt med deg og for
alle dine bidrag til å kaste lys over historiske begivenheter i Grimstad.
Spesielt vil vi nevne bokprosjektet du hadde med Grimstad Bys Vel og
som resulterte i bokutgivelsen av Ibsens Grimstad i 2012. Dette er en elegant
fremstilling av Henrik Ibsens ungdomsår fra han ankom Grimstad 16 år
gammel i 1843 og frem til han reiste herfra som 22-åring; seks viktige år i
en dikterspires liv. I denne boka får vi en grundig og detaljert fremstilling
av personer, bygninger og begivenheter som fant sted på denne tiden.
5

I Byselskapet er vi takknemmelige for dine innspill med faktaopplysninger rundt historiske og politiske hendelser, krydret med bilder og
med avsløringer av gamle, ukjente dokumenter for å underbygge fakta
og gi historiene troverdighet. Kunnskap om fortiden gir ofte forklaring
på fremtidige hendelser.
Til tross for at du er innflytter til Grimstad, har du en imponerende
lokalkunnskap som bare de mest ihuga og dedikerte Grimstad-borgere kan
måle seg med; vi snakker her om flere generasjoner av Grimstad-borgere.
Jeg håper Kulturprisen vil gi deg inspirasjon til fortsatt å ville dele denne
kunnskapen med alle oss andre i årene som kommer.
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ODA OG CHRISTIAN KROHG I
GRIMSTAD SOMMEREN 1880
Av Knut Brautaset
Oda Krohg (1860–1935) og Christian Krohg (1852–1925) tilbrakte en del av
sommeren 1890 i Grimstad. De hadde med seg sine to barn Nana og Per på
henholdsvis fem og ett år. De malte motiver fra byen og omegnen. Christian Krohg
var også interessert i å gjøre forstudier til en illustrert utgave av diktet Terje Vigen.
De ankom antagelig midt i juli og reiste fra Grimstad første uke i oktober.

Oda Krohg (Othilia Pauline Christine Lasson) malt av Christian Krohg og Christian
Krohg malt av Peder Severin Krøyer. Begge malerier fra 1888. Bilder hentet fra
Wikimedia Commons. Fotomontasje: KB

Christian Krohg var en anerkjent og meget kjent kunstner da han kom
til Grimstad. Han og Oda hadde begge vært blant de fremtredende i
Kristiania-bohemen. Christian Krohg var en av Skagen-malerne med
flere opphold i Skagen først i 1879 og senere i 1880-årene. Flere av hans
malerier var kjent bl.a. «Syk pike» (1880–81) som uttrykker medmenneskelighet, sjømaleriet «Hardt le» (1882), og det sosialrealistiske «Albertine i
politilægens venteværelse» (1886–87). Krohg var også journalist og forfatter og
7

hadde gitt ut romanen «Albertine»,
en bok som viser dobbeltmoralen
i sammenheng med den offentlig
prostitusjonen. 12 (156) Boken ble
beslaglagt dagen etter utgivelsen,
og saken gikk helt til Høyesterett
hvor Krohg ble ilagt en bot på100
kroner.6 Oda (Othilia Lasson) hadde
vært gift med Jørgen Engelhart og
de hadde to barn, men ble skilt i
1888. Samme år giftet hun seg med
Christian Krohg.9 Oda og Christian
hadde fått sitt første barn tre år før
de giftet seg. Det er god grunn å
anta at deres tilstedeværelse i byen
både vakte en viss oppmerksomhet
og ble et samtaleemne. Den pietistiske kristendomsforståelse hadde
godt fotfeste på Sørlandet mot slutten av 1800-tallet.

Øverst: Notis i Grimstad Adressetidende
onsdag 30. juli 1890. Nederst: Annonse
i Grimstad Adressetidende lørdag 27.
september 1890. Begge steder er for
øvrig etternavnet Krohg stavet feil.

Til Grimstad

Christian Krohg var flere ganger på Sørlandet i løpet av årene 1881 til
1925.10 (194) I 1890 hadde han vært en stund i Frankrike og kom tilbake
til Kristiania i juni 1890 og ble en tid der.12 (188) Akkurat hvilken dag han,
Oda og de to barna kom til Grimstad er usikkert. En notis i Grimstad
Adressetidende 30. juli viser at de oppholder seg for tiden i byen og skal
bli her et par måneder. Mest sannsynlig kom Krohgs mot slutten av juli.
Antagelig tok de kystruten. Med avgang om aftenen fra Kristiania kunne
skipet legge til dampskipsbryggen i Grimstad neste dag ved firetiden om
ettermiddagen.

Utstilling i Bytingsalen

Før de forlot Grimstad holdt ekteparet Krohg en utstilling i «Bythingsalen»
(2. etasje i Storgaten 44 - det som opprinnelig var huset til Grimstads
Sparebank). Utstillingen ble annonsert i Grimstad Adressetidende 27.
september 1890.
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I annonsen nevnes «Træplantingsselskabet». I 1881 ble «Selskabet til
Grimstads og Omegns Forskjønnelse» etablert, men man bestemte at det
skulle føre navnet «Grimstad Træplantningsselskap».4 (621) Det kan regnes som
en forløper for «Selskapet for Grimstad Bys Vel» som ble stiftet i 1922. Noen
dager etter utstillingen, onsdag 1. oktober, hadde Grimstad Adressetidende
en omtale av utstillingen. I arkivkopien av avisen er trykken litt utydelig, og
omtalen er dessuten satt i gotisk skrift. Her følger en transkripsjon:
Grimstad den 1ste Oktober.
Udstillingen i Søndags af Chr. Krohgs Malerier og Skisser, der sammen med
et Par Billeder af Fru Krohg udgjorde cr. 20 Numere, havde samlet en talrig og
ikke mindre intresseret Tilskuerskare.
Vi skal ikke inlade os paa nogen Kritik, kun skal vi notere, at Portrætet af
Matias Haaø udmerkede sig ved en slaaende og karakterisk Lighed, samt at
Billederne fra Fiskebryggen, «det gamle Hus», Portræterne fra Torvet og Haven
i fuldt Maal syntes Kunsteren værdige. Fru Krohgs Billede inde fra Vigkilen med
det kjendte, gamle røde Hus er meget tiltalende og hendes store Genrebillede, der
forøvrigt endu er ufærdigt, er saavel hvad Anlæg som de færdige Detaljer af stor
Virkning og vil, det er vi sikker paa, blive Malerinden til baade Hæder og Glæde.
At Interessen for at se de utstillede Billeder var stor, vil man skjønne, naar
man hører at der den Dag var solgt 350 Billetter, hvad der for en By af Grimstads
Størrelse jo er ganske betragteligt. Det var kun efter gjentagne Opfordringer, Hr.
Krohg bestemte sig til at lade Billederne udstille, ligesom han ogsaa ønskede at
Indtægten deraf skulde tilfalde Selskabet for Byens Forskjønnelse, der saaledes
ble beriget med 80 Kroner.
Herr Krohg og Frue, der nu reiser til Kristiania til Høstudstillingen, skal
efter hvad vi har hørt atter næste Aar tenke paa at gjæste Grimstad, rimeligvis
for at fuldføre de i Sommer gjorte Forarbejder til Illustrationerne til Terje Viken.
Det var generøst av Krohgs å la inngangspengene – nærmere 6000
kroner i dagens pengeverdi – gå til det avisen kaller «Selskabet for Byens
Forskjønnelse». Ekteparet hadde ikke selv spesielt god råd. Legg også
merke til at avisen skriver Terje Viken og ikke Terje Vigen.
På «Kunstudstillingen 1890» i Kristiania (Statens høstutstilling) hadde
Christian Krohg med åtte verker.7 To av disse er helt sikkert fra Grimstad
nemlig maleriene med tittel og katalognummer «Fiskebryggen i Grimstad»
(258) og «Torvet i Grimstad» (259). Krohg må ha etteranmeldt disse kunstverkene for de er ikke med i den trykte katalogen, men i et tilleggsnotat.
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Etter Høstutstillingen skal Krohg ha
fått kritikk for at enkelte av bildene
hans hadde et fotografisk uttrykk.11
(44–46)
Krohg var faktisk en ivrig fotograf. Han og andre kunstnere hadde
begynt å bruke fotografiapparatet
til å utforske motiver. Om bildet
«Fiskebryggen i Grimstad» er malt
etter fotografi og observasjon, eller
om han har satt opp sitt staffeli
nede ved havnen, kan man selvsagt
ikke fastslå. I alle fall var maleriet
gjort ferdig slik at det kom med på
utstillingen i Grimstad og senere
på Høstutstillingen. I omtalen i
Grimstad Adressetidende 1. oktober 1890 antydes det at Krohgs ville Forsiden (44 x 37 cm) av Terje Vigen
gjeste Grimstad også sommeren utgitt av Gyldendalske Boghandels Forlag
i København i 1892.
1891, men det ble det sannsynligvis
ikke noe av. Det er ingen spor som viser at han og Oda kom tilbake.

Illustrasjoner til Terje Vigen

Christan Krohgs privatøkonomi var ikke den aller beste i 1890-årene.12
(190)
Han var derfor opptatt av oppdrag med illustrasjoner, og muligens er
det i den forbindelse han ønsket å lage tegninger til Henrik Ibsens episke
dikt Terje Vigen. Han må ha skrevet til Ibsen om å illustrere diktet Terje
Viken, for i to brev fra Ibsen i 1891 tas dette opp.13
Brev skrevet i München 4. februar 1891:
Herr Christian Krohg!
Som svar på Deres venlige forespørgsel skal jeg herved meddele at jeg, når herr
Hegel er villig til at overtage forlaget, særdeles gerne giver mit samtykke til at D
 e
illustrerer en særlig udgave af «Terje Vigen». Som De sér skriver jeg fremdeles
«Vigen» og ikke «Viken». Dette gør jeg for at betegne den bløde v estlandske udtale.
Deres meget forbundne
Henrik Ibsen.
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Maleriet «Fiskebryggen i Grimstad» var med på Høstutstillingen i 1890. Til venstre
ser man hus på Biodden og bak til høyre Ulehauet. Christian Krohg 1890. 72 x 100 cm.
Privat eie. Foto: Privat. Illustrasjon til Terje Vigen som gråtone-maleri. «Siden jeg
så ham en enkelt gang, han lå ved bryggen med fisk; hans hår var hvidt, men han lo og
sang og var som en ungdom frisk. Til pigerne havde han skjemtsomme ord, han spøgte
med byens børn, …». Reproduksjon av bilde som eies av Valdemars Slot.
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«Da var det som ordet frøs på hans mund; han stirred, han tog ikke fejl, – gennem
skodden, som letted i samme stund, han så en korvet i Hesnæs-sund at duve for
bakkede sejl». Øverst er reproduksjon av bilde som eies av Valdemars Slot. Nederst er
originaltegningen (27,5 x 40,5 cm.) som tilhører Grimstad Bys Museer. Foto: KB
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Ibsen refererer til «herr Hegel», og Jacob Hegel ble direktør for det danske
Gyldendal forlag. Ibsen regner også Grimstad-området som en del av
Vestlandet. Fra Kristiania, men også lokalt, så man det slik. Avisen som
startet opp i Arendal i 1832 het «Den Vestlandske Tidende». Det var
Vilhelm Krag som i en artikkel i Morgenbladet i 1902 innførte betegnelsen
Sørlandet.
Brev skrevet i Kristiania 10. august 1891:
Herr Christian Krohg,
Som svar på Deres venlige forespørgsel skal jeg meddele at jeg rimeligvis kommer
til at tilbringe den forestående vinter hersteds og at jeg meget glæder mig til ved
tid og lejlighed at få se Deres illustrationer til «Terje Vigen» og ikke mindre til
at få gøre Deres personlige bekendtskab. Deres særdeles forbundne
Henrik Ibsen.
At Ibsen gledet seg til å se illustrasjonene var ikke så rart. Han hadde jo
selv i yngre dager syslet med tegning og maling. Da han var apotekermedhjelper i Grimstad, laget han i 1849 et maleri av los Svend Hanssen

Terje Vigen i kne på korvettens dekk. Til venstre reproduksjon av bilde som eies av
Valdemars Slot. Til høyre foto av en illustrasjon med ukjent eier.
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«… den stærke mand lå med bøn og gråd iknæ på korvettens dæk». Gråtone-maleri
(med sepia?) av Christan Krohg. 50,5 x 45,5 cm. Grimstad Bys Museer. Foto: KB

Haaø (1780–1856). Denne losen hadde seilt til Danmark etter korn under
Napoleonskrigen. I sin tid ved teateret i Bergen laget han også tegninger til
kostymer. En praktutgave av diktet Terje Vigen med Krohgs illustrasjoner
ble gitt ut i København allerede i 1892.2 Siden er det kommet mange ulike
utgaver med disse illustrasjonene. Krohg laget noen av illustrasjonene som
tegninger og noen som enkle malerier i gråtoner (ofte brukes den franske
betegnelsen grisaille om bilder som er malt på denne måten).
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Krohg skal ha brukt flere av
sine malerier som utgangspunkt
for illustrasjonene til Terje Vigen.
Et eksempel er illustrasjonen der
Terje Vigen ligger ved bryggen med
fisk. Der tar Krohg utgangspunkt i
maleriet «Fiskebryggen i Grimstad»
og lager et forenklet gråtonemaleri
hvor Terje Vigen med sydvest står
oppreist i sjekten og to piker sitter
på bryggekanten og en voksen
kvinne står bak.
I den illustrerte utgaven av Terje
Vigen fra 1892 har man benyttet 21
av Krohgs originale tegninger/
gråtonemalerier inklusive tegningen på tittelbladet.2 Utgaven fra
1962 (21. opplag!) bruker akkurat
de samme illustrasjonene riktignok
De 18 originale illustrasjonene av
i mye mindre format.3 Ifølge kunstChristian Krohg til Terje Vigen slik de er
historiker Oscar Thue er det i alt utstilt på Valdemars Slot, Tåsinge.
registrert 25 slike bilder fra Krohgs Foto: KB
hånd 11 (51) hvorav 23 er benyttet i
ulike bokutgivelser. Man vet i dag
ikke eierskapet til fem av originalillustrasjonene. To av originalene eies
av Grimstad Bys Museer og 18 originaler henger i Valdemars Slot på øya
Tåsinge i Danmark. De var i sin tid eid av forlagsdirektør Jacob Hegel
i København som ga dem som gave til sin datter da hun giftet seg med
eieren av Valdemars Slot.11 (42) Jeg har sett disse illustrasjonene og ble
skuffet. Ikke skuffet over Krohgs bilder, men hvordan de etter min mening
er plassert; høyt oppetter en vegg. Det er lite tilfredsstillende. (De burde
vært hengt i øyehøyde i en sal eller korridor hvor hvert bilde var ledsaget
av det tilsvarende vers i diktet.)
Tegningen som viser Terje Vigen da han ser korvetten i sundet ved Hesnes
finnes i to versjoner. En versjon henger i Valdemars Slot, og er den versjonen
som er brukt i de illustrerte bøkene. Den andre versjonen eies av Grimstad
Bys Museer. Der er Terje Vigen vist med et noe eldre ansiktsuttrykk, og
det kan være grunnen til at det ikke ble benyttet. Det kan også ha vært
15

« - han svinged en åre med bladet op og hug den i bådens bund». Til venste: Gråtonemaleri. Reproduksjon av bilde som eies av Valdemars Slot. Til høyre: Terje Vigen. Nina
Sundbye (2006). Statue i Grimstad. Foto: KB

et utkast, for korvetten er fremstilt noe naivt. Ibsen skriver i diktet at
«han så en korvet i Hesnæs-sund at duve for bakkede sejl». Historien
om Terje Vigen fra Fjære som skulle hente hjem korn fra Danmark under
Napoleonskrigen er i diktet tidfestet til 1809. Da hadde ikke Royal Navy
korvetter, men de fartøy som var noe mindre enn fregatter («frigates»), ble
betegnet som «post ships» og «sloops of war». De første korvetter ble først
introdusert rundt 1830. Det var sikkert vanskelig i diktet å bruke orlogsbrigg eller tilsvarende. Ordet korvett peker utvetydig på et orlogsfartøy
noe mindre enn en fregatt og ikke et sivilt fartøy. Kanskje Ibsen var det
bevisst - i tillegg skrev han diktet Terje Vigen i 1861. Terje Vigen ble første
gang trykt i Nytaarsgave for Illustreret Nyhedsblads Abonnenter 1862, som
utkom i Kristiania 23. februar 1862. Terje Vigen ble også tatt med i boken
Digte av Henrik Ibsen utgitt i 1871 i København.
Illustrasjonen som viser Terje Vigen i kne på korvettens dekk finnes
i tre versjoner. En versjon er i Valdemars Slot og er benyttet i de fleste
bokutgivelsene. En versjon vet man ikke hvem som eier, men det finnes et
16

fotografi på Teknisk Museum i Oslo (NTM UWP 08515). Denne versjonen
er f.eks. å finne i Gyldendals utgave fra 1953. En versjon eies av Grimstad
Bys Museer og der kan det se ut som Krohg har benyttet en slags gråtone-teknikk med sepia (en svak rød-brun farge). Men Krohg skal ha brukt
tynt lerret som har hatt en tendens til å gulne.11 (44) Denne originalen har
ikke vært benyttet i bokutgivelsene.

Los Mathias Haaø

Christian Krohg arbeidet i 1890 også med et illustrert hefte med tegninger
av åtte loser han hadde portrettert og en kort tekst som fulgte tegningene.
Det ble gitt ut samme år og heftet hadde tittelen «Lodser -Tegninger med
text».5 Her finner vi en tegning av Hvasser-losen Per Sandø. Han ble brukt
som modell for «Terje Vigen» i illustrasjonene til diktet. I Grimstad ble
Krohg fascinert av los Mathias Haaø (1818–1890).
Haaø ble med i heftet til Krohg og sort/hvitt tegningen av ham er
sannsynligvis laget samtidig som det flotte, malte portrett som var med
på utstillingen i Grimstad i 1890. Det er dette bildet som lokalavisen i 1890
omtalt slik: «Portrætet af Matias Haaø udmerkede sig ved en slaaende
og karakterisk Lighed». (Sannsynligvis mente avisen «karakteristisk
Lighed».) Teksten som ledsager tegningen i heftet forteller om en dramatisk
kullseiling på Groosefjorden med den gamle losen til rors.5 Krohg skriver:
Gamle Matthias Haaø var pensioneret Lods og hadde en liden Gaard ude paa
Haaø, som han stelte med. En dag i Vaar skulde han seile med sin Sjægte ind
til Grimstad og en ung Dame fra Fyret fulgte med. Vinden var nok Nordvest,
og den er slem i Grimstad. Men Matthias mente nok det kunde gaa. Midt paa
Grosefjorden kom et Kast og kantred Baaten, som fyldtes og blev borte under dem.
Frøkenen kunde svømme og fik fat i en Aare. Matthias kunde ikke og gik under
Vand et Par Gange. Sidste gang han kom op flød der en Aare lige ved ham og
han holdt seg i den, men han kunde ikke traa Vandet og Sjøerne slog uafladelig
over Hodet paa ham. En 12-aars Gut ind paa Groselandet hadde set Ulykken og
kom roende ud til dem, i en liden Pram, men det var lang Vei. Han naadde først
Matthias og vilde ta ham, men han sa:
Det er bedst du tar hende først. For hun var jo ung, mente han. Saa buxerte
Gutten først Frøkenen ind til Land – kom ud igjen og hented Matthias.
Han harmed sig senere svært over, at han, som hadde vært Lods i saa mange
Aar, skulde kuldseile.
Riktig frisk blev han aldrig mere efterpaa og døde nu i Høst.
17

Los Per Sandø og los Mathias Haaø. Tegninger av Christan Krohg.
Samling.nasjonalmuseet.no/

Losen Svend Hanssen Haaø som
Ibsen malte av bilde av i 1849 og
Mathias Haaø (Mathias Edvard
Petersen) som Krohg portretterte
i 1890, må ha kjent hverandre.8 (88)
De bodde begge på Håøy utenfor
Grimstad, og Mathias vokste opp
i nabohuset til Svend.8 (47–49) Da
Mathias var gutt, var Svend en godt
voksen mann. Aldersforskjellen
var 38 år. Etter å ha vært til sjøs
ble Mathias los og bosatte seg i
Grimstad hvor han også drev som
takkelmester, det vil si med rigging
av seilskuter. I 1867 flyttet Mathias
Haaø tilbake til Håøy og til huset
som en gang hadde vært hans
barndomshjem. Krohg må ha malt

Portrett av los Mathias Haaø, Christian
Krohg 1890. 61 x 49 cm. Grimstad Bys
Museer. Foto: KB
18

portrettet kort tid før Mathias Haaø
døde. Han døde faktisk før Krohg
forlot Grimstad.
Det var naturlig å undersøke kirkeboken for Landvik sogn i Homme
dal prestegjeld etter Mathias Haaø
siden Håøy hørte til Landvik, men
der var han ikke. Mathias Haaø ble
begravet i Grimstad, og i kirkeboken
for Grimstad i 1890 finner man:
Mathias Edvard Petersen, lods, født
1818, død 17. september 1890. Det
opplyses at han var født og hadde
bopel på Haaøen i Hommedal
prestegjeld. Dødsårsak oppgis som
apoplexi dvs. hjerneslag.
Los Svend Hanssen Haaø. Henrik Ibsen
1849. 28 x 22,5 cm. Grimstad Bys
Museer. Foto: KB

Anders Nielsen

Anders Nielsen (1822–1900) hadde
seilt som skipper og ble reder og senere dampskipsekspeditør i Grimstad.4 (707) Han var sønn av
Ida Chatrine (1798–1861) og Niels Peter Nielsen
(1798–1860) som i sin tid eide det staselige hus nr.
38 nede ved havnen (Smith Petersens gate 7) der
Shell bensinstasjonen nå ligger. Bror til Anders
Nielsen var apoteker Lars Nielsen (1822–1865), og
hos ham var Henrik Ibsen i sin tid apotekermedhjelper. Da foreldrene til Anders Nielsen døde,
ble hus nr. 38 solgt til reder og verftseier Morten
Smith Petersen (1817–1872). Smith Petersen oppført en kontorbygning vis a vis som i dag kalles
«Kathinkas hus».
Anders Nielsen sikret seg tomt i Skolegaten
som i dag har adresse Skolegaten 1. Der oppførte han ca. 1865 en større murbygning. I denne
bygningen drev han sammen med sin hustru
«A. Nielsens Hotel» fra 1879 til han døde.4 (637) I
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Dampskipsekspeditør
Anders Nielsen. Portrett
av Christian Krohg –
antagelig 1890.Hentet fra
Grimstad bys historie av
1927. Refoto: KB

nyere tid hadde Den norske Creditbank (DNC) tilhold i bygget, men i dag
eies bygningen av Grimstad Sjømannsforening.
Christian Krohg malte et artig portrett av Anders Nielsen. Det er gjengitt i Grimstad bys historie. 4 (637) Da byhistorien ble skrevet, må man ha
hatt tilgang til maleriet og fått et fotografi av det. Det vil være meget
interessant om noen i dag vet hvor dette portrettet befinner seg. Portrettet
har tydelig Krohgs signatur og er sannsynligvis malt i Grimstad i 1890.
Anders Nielsen var da 68 år gammel. Det har vært antydet at Krohgs
under sitt Grimstad-opphold muligens bodde på Nielsens hotell, men
det er ikke dokumentert.
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MATROSHUSET, EN HISTORIKK
Av Kjell Knudsen

Det okerfargede huset eies av Grimstad Bys Museer og kalles Matroshuset. Det ble
bygget i 1843 av styrmann og senere skipper Kittel Knudsen Vallesværd.
(Foto: Kjell Knudsen)

I Nedre Tverrstredet, rett inn fra Storgaten ligger et lite to-etasjes okerfarget
hus som kalles Matroshuset. Husets adresse er merkelig nok Øvre Tverrstredet
1A. Det har sin forklaring i at det er oppført på tomten til huset på nordsiden,
Øvre Tverrstredet 1. Matroshuset eies av Grimstad Bys Museer, i likhet med
nabohusene Haldorsens hus og stall og den gjenoppførte Reimanngården. Til
sammen danner disse husene et verneverdig trehusmiljø som føyer seg naturlig
inn i bebyggelsen ved Lillerore og Vestregate.

Et bygningsmiljø under press

Men det har ikke alltid vært slik. Allerede midt på 1950-tallet hadde
Reimanns apotek, det første Ibsenhuset, måttet vike for det nye kontorbygget til Tønnevolds rederi. På slutten av 1960-tallet hadde familien
Dyvik solgt sin eiendom nederst i Storgaten til Grimstads Sparebank som
oppførte sitt nybygg på tomten. Samtidig var handelsstandsforeningen
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Områdene avsatt til næringsformål er vist med rød farge, trafikkformål med hvit farge
og bevaringsområder med gul farge. Det bevaringsverdige området i tilknytning til
gjenoppbyggingen av Reimanngården er nr. 20. Nr. 21A skulle være parkeringsplass og
innkjøring til parkering i fjell. (Grimstad kommunearkiv) (Foto: K. Knudsen)

opptatt av å få et handlesenter i nedre del av sentrum, og kommunen
hadde engasjert arkitektfirmaet A/S Sveram for å få analysert utviklingsmulighetene for Grimstad sentrum. I denne sammenhengen var det at
kommunen i november 1970 kjøpte Matroshuset av Petter Svendsen &
Sønn i reguleringsøyemed. Dette var mens debatten om Sveramplanen
pågikk for fullt. I saksforberedelsene skrev byingeniør Bjunes:
Med tanke på å styre utviklingen av sentrum i ønsket retning bør kommunen
kjøpe opp ubebygd grunn og grunn med saneringsmoden bebyggelse når slik
grunn er til salgs i sentrum. På den tilbudte eiendom står et hus oppført i det
attende århundre. Huset har ingen bruksverdi slik det står. Tomten er på 80 – 90
m2. Det ligger inneklemt mellom Storgaten nr. 11 (Waarum) og Ø. Tverrstredet
nr. 3 (Haldorsen) og har ca. 5 meter «fasadelengde» mot Tverrstredet. Tomten
er således neppe skikket til selvstendig bebyggelse. Men kan kommunen siden få
kjøpt naboeiendommen Ø. Tverrstredet nr. 3, vil disse to eiendommer sammen
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med kommunens eiendom Vestregt. nr. 4 utgjøre en tomt på ca. 700 m2. En slik
tomt vil være godt skikket til forretningsbebyggelse. For kommunen kan den få
særlig stor verdi i bytte mot andre eiendommer i sentrum som ønskes ervervet.
En annen anvendelse av eiendommen kan være å la den gå inn som en del av
et bevaringsstrøk. Huset er riktignok i dårlig forfatning, men kan meget vel
restaureres. Det er formodentlig et typisk bolighus for «strandsittere» som levet
her for over 200 år siden. Både dette hus og det på Ø. Tverrstredet nr. 3 har
utvilsomt kulturhistorisk verdi. Her kan en også finne plass til å føre opp det
gamle Ibsenhuset. (…) Konklusjonen av disse betraktninger blir at kommunen
bør kjøpe den tilbudte eiendom.
Regulering og riving var således en reell trussel, ikke bare mot
Matroshuset. Hele området mellom Øvre og Nedre Tverrstredet og
Vestregate og Storgaten var regulert til næringsformål i Sveramplanen.
Området mellom Nedre Tverrstredet og Tønnevolds bygg var regulert
til trafikkformål, bl. a. med innkjøring til fremtidig parkeringshus i fjell.
Området Vestregate/Lillerore, var i planen satt av til antikvarisk bevaringsområde, men bare ned til Øvre Tverrstredet.
Som vist ovenfor var byingeniør Bjunes i stand til å ha to tanker i hodet
samtidig, og det var den siste tanken som vant frem, ved at man i 1972
startet gjenoppbyggingen av Reimanngården. Dette var en sak styreformannen i Ibsenhuset – Grimstad bymuseum, Lisen Ugland Bergshaven,
hadde arbeidet for i mange år. Et annet styremedlem, arkitekt Else Dalen,
var faglig ansvarlig for gjenoppbyggingen. Museumsstyrets bekymring
var at mens Reimanngården reiste seg, kunne resten av trehusmiljøet
mellom Storgaten og Vestregate gå tapt som følge av reguleringsplanen, og
dermed risikere at 1700-tallshuset ville bli et fremmedelement istedenfor
et tilskudd til trehusbebyggelsen i området. Gjennom hele 1970-tallet
gjorde disse to kvinnene en stor innsats overfor kommunen, godt støttet av
fylkeskonservator Ulf Hamran, for at områdene for antikvarisk bebyggelse
i reguleringsplanen måtte utvides til også å gjelde for Haldorsens hus og
stall og Matroshuset. Gjennombruddet kom i 1978 da museet sikret seg
nettopp Haldorsens hus og stall.
Nå må det sies at mesteparten av luften gikk ut av Sveramplanen
allerede i 1971 da kommunen kjøpte Oddenområdet av Herbert Waarum
og Oddensenteret kom noen år senere, men reguleringsplanen sto ved
lag, så å få sikret seg disse objektene var viktig.
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Lisen Bergshaven og Else Dalen, to driftige kvinner som var drivkreftene bak gjenreisingen av Reimanngården og bevaringen av trehusbebyggelsen rundt.

Matroshusets historie

Så langt har vi konsentrert oss om miljøet rundt Matroshuset. Nå er
stunden kommet til å gå inn på husets historie. Byingeniør Bjunes antydet
i sitt saksfremlegg i forbindelse med kommunens kjøp av huset at det
var oppført i det attende århundre, altså på 1700-tallet, samtidig som
han karakteriserte det som et typisk bolighus for «strandsittere». En
vanlig definisjonen av en strandsitter var en person som eide et hus på
leiet tomt i et ladested eller strandsted, og som kunne være håndverker,
fisker, sjømann etc.
I 1989 ble Matroshuset oppmålt av «Sekretariatet for registrering av
faste kulturminner (SEFRAK)». På registreringsskjemaet blir det opplyst at
huset skal ha sitt navn etter «enroulert» matros Jahn Mauritzen som skulle
ha bodd i huset. Samme sted finnes en opplysning om at huset er bygget
ca. 1780–1790. Kilden for opplysningene er tidligere museumsbestyrer
Jarle Bjørklund.
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Grunnplan av Matroshuset slik det fremstilles i Sefrakregistreringens planskisse.
Skissen ble laget på stedet, derfor det noe kladdpregete inntrykket. (Grimstad kommune, byggesaksavd.) (Foto: K. Knudsen)

Johan Anton Wikander i «Gamle tomter i Grimstad» har Matroshuset
(nr. 73) med på sitt kart over Grimstad sentrum fra 1800 (s. 24/25). Han
skriver at det kan knyttes til huset nordenfor (nr. 71).
Det har tydeligvis vært en oppfatning at huset er et 1700-tallshus, men
slik er det faktisk ikke. For Matroshuset ble ikke oppført før vinteren
1842/43 av styrmann Kittel Knudsen Wallesverd på tomten til svigerfaren.
Svigerfaren var ingen andre enn matros Jahn Mauritzen. Han eide et hus
som stod der hvor Øvre Tverrstredet 1 står (Petter Svendsens hus), men
tomten strakte seg ned til Nedre Tverrstredet, eller Mellem Tverrstredet
som det het den gangen. Tomten var en festetomt under Skaregrøm. Han
var født omtrent 1770, og han treffes første gang i kildene ved folketellingen
for strandstedet Grømstad i Fjære sogn i Øyestad prestegjeld i februar
1801. Han var med andre ord en typisk strandsitter. Han var 30 år, og
bodde sammen med kone og ett barn og sine foreldre.
Huset til Jahn Mauritzen var lite, og i begynnelsen av 1840-årene var det
gammelt og i dårlig stand. Samtidig begynte han selv å trekke på årene.
Enkemann som han var, inngikk han en føderådskontrakt med sin sønn,
skipper Mauritz Jahnsen og før nevnte svigersønn. Etter at Kittel Knudsens
hus var oppført, ble Jahn Mauritzens hus revet, og sønnen bygde huset som
i dag er Øvre Tverrstredet 1. Deretter ble føderådskontrakten skrevet og
25

tinglyst, der sønn og svigersønn med pant i sine nybygde hus garanterte
for Jahn Mauritzens ve og vel resten av hans dager. Han døde i 1855.

De første branntakstene for Matroshuset

Det ble avholdt branntakst for det nye huset 23. mars 1843. Her følger
takstforretningen in extenso: « … Retten tog (…) Styrmand Kittel Knudsens af
Nyt paa øde Tomt og i Byens vestre Gade opførte Vaaningshuus i tilbørligt Øiesyn,
hvilket Huus fandtes af følgende Beskaffenhed: 2 Etasjer høit, 12 ½ Alen langt, 7
Alen bredt og 7 Alen høit fra Grundmuren til Tagrenden, hvorimod den øvrige
høide fra Tagrenden til Mønet er 6 Alen. I Huset, hvis Tag er af Bord og tækket
med Teglsteen, er 3 Værelser med Kjøkken og Loft samt grundmuret Jordkjælder, i
et af Værelserne en toetages Kakkelovn, samt i Kjøkkenet Skorsteen med Bagerovn.
Huset har i alt 6 Fag og 2 smaae Vinduer, hvoraf de 3 Fag hvert med 16 og de
øvrige 3 Fag hvert med 12 Vinduesruder. Bemeldte Huus i Betragtning af de for
Tiden i denne Bye gjældende Priser paa Træmaterialier og Arbeidsløn, taxeret for
200 [Spd]. Husets Eier, Kittel Knudsen, forbandt sig dernæst til inden 14 Dage
fra i dag af, at anskaffe og for Byfogden at forevise 2de Læder Brandspand, hvilke
Brandredskaber Retten fandt tilstrækkelige.» (1 alen = 0,6275 meter)
Vinduene som beskrives med 16 og 12 vindusruter i hvert fag, er av
samme type som vi finner i Reimanngården og Haldorsens hus og har
nok vært med på å gi huset et gammelmodig preg.
I 1846 og 1856 ble huset taksert med bare mindre endringer. Disse
takseringene var en del av Norges Brannkasses ordinære gjennomgang
av bygningsmassen som foregikk hvert tiende år.
I 1862 hadde det skjedd store endringer. Skipper Wallesverd forlangte
helt ny takst fordi det på nordsiden av huset var blitt oppført et tilbygg,
dels i tømmer, dels i bindingsverk, 13 alen langt og 5,5 alen bredt. I kroken
mellom hovedhus og tilbygg var det et bislag på 2,5 x 2,5 alen. Her var
husets hovedinngang. Vinduene ble også skiftet. I stedet for de smårutetete
vindusrutene, ble det nå satt inn moderne, store glass, seks ruter i hvert
fag. Nå hadde huset fått det utseendet det har i dag.
Etter hvert kom det til et halvtekke på nordsiden av bindingsverkstilbygget og et frittstående vedskjul. Det lå helt inn mot Mauritz Jahnsens
hus (Petter Svendsens).
Kittel Knudsen Wallesverd utnyttet tomtens bredde maksimalt. Han
bygde helt i tomtegrensen mot skreddermester Salve Henriksens hus
med bryggerhus og pakkbod som lå mot Storgaten. Det ble senere solgt
til kjøpmann og skipsreder Jørgen Børresen som bygde huset som nå er
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1. Matroshuset med tilbygget fra 1862. 2. Første byggetrinn av Kjøkkensenteret
fra 1858. 3. Det lille huset med gavl mot Storgaten ble få år senere revet og
Kjøkkensenteret fikk sitt nåværende utseende. 4. Jahn Mauritzens hus. (AAma Kubens
bildesamling)

Storgaten 11 (Kjøkkensenteret). På
den andre siden lå garvermester
Tron Ramslands hus og hage (nå
Haldorsen). Kittel Knudsen hadde
sin inngangsdør på nordsiden av
huset, så derfor måtte han ha en
meters avstand til naboens hagegjerde slik han kunne komme inn
på egen tomt. Det er ganske morsomt å legge merke til at bislaget
som stikker på skrå ut fra husveggen, følger retningen på veggen til
naboen. (Denne passasjen fortsetter
helt opp til Øvre Tverrstredet, og er
en av byens mange snarveier.)

Matroshusets bislag med inngangsparti
følger retningen på knekken mellom hagegjerde og bygning på naboeiendommen.
(Foto: K. Knudsen)
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Matroshusets beboere

Kittel Knudsen Wallesværd og kona Siri Jahnsdatter var de første som
bodde i Matroshuset. I 1858 døde Siri, og Kittel giftet seg på ny med
Gjertrud Birgitte Pedersdatter, Siris kusine. I desember 1861 fikk de en
datter, Sigrid Dorthea. Hun døde imidlertid i desember 1874, så ved
folketellingen i 1875 var det Kittel og Bergitte og en tjenestejente som
bebodde huset.
10. november 1885 døde Kittel, 75 år gammel. Ved folketellingen en
måned senere finner vi en kjøpmannsfamilie bestående av et ektepar med
fire barn som leieboere. Bergitte og en tjenestejente er de øvrige beboerne.
Folketellingen i 1900 viser at det bodde en familie i hver etasje.

Felles eierskap

I 1887 døde Bergitte, og fra da av ble Øvre Tverrstredet 1 og 1A betraktet
som ett objekt. Hvordan dette foregikk, fremgår ikke av panteregisteret,
men i august samme år inngikk Caroline Jahnsen, Mauritz Jahnsens enke,
en avtale med Jørgen Børresen som eide huset mot Storgaten (nåværende
Kjøkkensenteret), om å overta litt av tomten som hadde tilhørt Kittel
Knudsen Wallesværd mot at han frafalt retten til å bebygge en tomt
som lå mellom hans hus og Øvre Tverrstrede. Det er tydelig at Caroline
disponerte ett felles objekt. Kittels og Bergittes hus ble nå et rent utleiehus.
8. mars 1900 døde Caroline som den siste i sin generasjon. Folketellingen
for 1900 er den siste som viser at noen av Jahn Mauritzens etterkommere
bodde i Øvre Tverrstredet 1. Det var matrosens sønnesønnen, skipsreder
Jahn Jahnsen med kone og tjenestepike.

Nye eiere

I 1901 ble det utstedt skjøte fra «Afdøde Mauritz Jahnsens Arvinger»
til Nils Jacobsen Molland for Øvre Tverrstredet 1 og 1A. Kjøpesummen
var 5500 kroner. Nils Jacobsen Molland (1854 – 1910) var gårdbruker
på Molland i Landvik, skipsreder og tidligere skipper. Han var med på
å starte Hasseldalen Jernskibsbyggeri, og var adm. direktør i Agders
Assuranceforening fra 1904 til 1910.
Han satt med husene til han døde i 1910, og etter det satt enken,
Georgine Amalie f, Munch (1852 – 1920), i uskiftet bo. Ved folketellingen
i 1910 var begge husene ubebodd.
I oktober 1916 solgte enkefru Amalie Jacobsen Molland husene til lege
Chr. Christensen for 7500 kroner. Dr. Christensen emigrerte til USA med
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Kartutsnitt fra 1890 som viser at Matroshuset (73) og det som var Jan Mauritzens hus
(71) er blitt helt sammenbygget. Kjøkkensenteret (163) har fått sitt nåværende utseende
og størrelse. (Foto: Knut Brautaset)
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kone og to barn rundt århundreskiftet. Hva som skjedde med husene i
denne perioden er det ingen dokumentert kunnskap om, men mest
sannsynlig ble de leid ut.
I 1935 var det igjen duket for
salg. Denne gangen var det Chr.
Christensen og hustruers arvinger,
Carl Christian og Johan Fredrik
i første ekteskap, Ole Jørgen og
Hans Gerhard fra andre ekteskap som utstedte skjøte til Petter
Svendsen. Foranledningen var at
Chr. Christensens enke døde i 1934.
Selv hadde han vært død siden 1919.
Carl Christian, som også var lege,
arbeidet i mange år sammen med
kemner Karl Knutson for å få opp- Oslofotografen Narve Skarpmoen
rettet et Ibsenmuseum i Grimstad. fotograferte i 1916 – 1917 på oppdrag
Den nye eieren, Petter Svendsen, fra kommunen hele byen. Her er han i
var agent for Arendals Forsikrings Nedre Tverrstredet. (Original i album på
selskap og etablerte sitt kontor Grimstad bibliotek, digital kopi AAma,
i Øvre Tverrstrede 1. I tillegg til Kuben)
forsikringsvirksomheten drev han
også forskjellige agenturer, bl. a. for såpeprodukter og margarin. Da
han overtok huset, ble kjelleren gravd ut. Huset er bygd på flåter pga.
leirbunnen. Når det var springflo kunne det komme vann inn i kjelleren,
og også i kjelleren i Matroshuset. I først etasje i Matroshuset hadde Petter
Svendsen lager av såpeprodukter. I kjelleren var det grønnsåpelager.
Familien Svendsen bodde i 2. og 3. etasje i Øvre Tverrstredet 1. I 2. etasje
i nr. 1A bodde det en sydame som het Olga Andersen. Hun hadde bodd der
i mange år før Petter Svendsen overtok. Hun bodde i huset til på slutten
av 1960-tallet da hun flyttet inn i det nye aldersbygget oppe i Storgata.

Matroshuset tas i bruk av museet

Ikke før hadde kommunen overtatt Øvre Tverrstredet 1A, før flere næringsdrivende i området søkte om å få kjøpe det. De fikk avslag. Andre søkte
om å få bruke deler av huset som lager, det ble innvilget.
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Miljøet rundt Haldorsens hus og stall, Matroshuset og Petter Svendsens hus var
viktige verneobjekter på 1970-tallet. I bakgrunnen Kjøkkensenteret. (Birger Morholt.
Skannet fra Åsmund Bie Eriksen, Grimstad i mitt hjerte.)

I september 1974 søkte styret for Ibsenhuset – Grimstad Bymuseum
ved Else Dalen om å leie Øvre Tverrstredet 1A. I oktober sendte rådmann
Flaathe brev om at bygningen kunne disponeres vederlagsfritt mot at
Reimannapoteket og Ibsenhuset sørget for vedlikehold og faste utgifter.
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Museet bekreftet i brev av 14. januar 1975 at huset var tatt i bruk fra 1.
januar 1975.
Dette må betraktes som det tidspunktet som museet overtok ansvaret
for og driften av Matroshuset.
I årsmeldingen for Ibsenhuset – Grimstad Bymuseum for 1974 nevnes
at den nystartede Grimstad kunstforening har fått bruke Reimanngården
som utstillingslokale. (Det var i anledning Sørlandsutstillingen 1973.)
Så sies det: Ved at Museet har fått disponere Nedre Tverrstredet 1a, foreløpig
som lager, kan en ved eventuell reparasjon av lokalene, lage utstillingsrom for
Ibsenbilleder – galleri, som lett må kunne tas ned igjen, slik at en kan bruke lokalene
til større utstillinger i forbindelse med Reimanngården. Sørlandsutstillingen
trenger så meget plass, at det er ofte vanskelig å plassere hele utstillingen. Den
lokale amatørmalerklubben kan også være interessert i å bruke huset til utstillinger/
atelier. Imidlertid er dette bare på et forberedende stadium, huset må repareres
og gjøres brukelig.
Det må være på grunn av kunstforeningen og Sørlandsutstillingens bruk
av Reimanngården som utstillingslokale og behovet for tilleggslokaler i
Øvre Tverrstredet 1A, at midler fra Reimannapoteket skulle være med å
bekoste vedlikehold av huset.
I årsmeldingen for 1976 sies det: I Tverrstredet 1A ble veggene trukket med
strie, arbeidet ble utført av kunstforeningens styre. En del av Sørlandsutstillingen
måtte henges opp her, da det ble for liten plass i Reimann Gården. Det er lagt
inn vann og vask, og amatørmalere fra Arendal og Grimstad leier lokalene om
sommeren. Huset må males til våren.

Tverrstredet 1A blir til Matroshuset

Museets årsberetninger omtaler huset som Tverrstredet 1A gjennom
hele 1970-tallet og tidlig på 1980-tallet. Først i årsberetningen for 1984,
datert 30. desember s. å. kan man lese: Matroshuset. Tverrstredet 1A.
Dykkerklubben bruker 2. etasje som sitt klubblokal. Selskapet for Grimstad Bys
Vel har kontorutstyr i et rom i 1. etasje. De øvrige rom brukes av museet til lager.
I vedlegg til årsmeldingen datert tidligere på året omtales huset ved flere
anledninger som «Tverrstredet 1A». Det er altså bare i selve årsmeldingen
at Matroshuset dukker opp.
I årsberetningen for 1986 omtales Judit og Reidar Fløistads gave til
museet, nemlig deres avdøde bror Ivar Fløistads fotoutsyr. Museet planlegger å arrangere det fotografiske atelier i Matroshuset, Tverrstredet 1A.
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Et søk på «Matroshuset» i Agderpostens digitale avis ga 25 treff, det
eldste fra 3. mai 1988, for øvrig også i forbindelse med familien Fløistads
gave.
Men årsberetninger og aviser er en ting. Når begynte «noen» å snakke
om Matroshuset i mer uformell sammenheng, i stedet for Øvre Tverrstredet
1A, eller bare Tverrstredet 1A?
Både Johan Anton Wikander og Jarle Bjørklund er samstemte om at
det var Lisen Bergshaven som begynte å kalle huset for Matroshuset, men
når kan det ha skjedd, og hadde det noe med strandsitteren, matros Jahn
Mauritzen, å gjøre? Sønnen, Bjørn, kan ikke huske at hans mor konkret
nevnte Jahn Mauritzen, men han lærte av henne at et lite hus med tre
vinduer i fasaden var et typisk matroshus, fire vinduer, styrmann og
fem vinduer, skipper. Dermed må en vel ha lov til å slutte at for Lisen
Bergshaven var huset et matroshus. Det har nemlig tre vinduer i fasaden.
Riktignok i to etasjer, men likevel.
Det denne fremstillingen har kunnet dokumentere, er at daværende
byingeniør Bjunes allerede i 1970 kalte huset et typisk bolighus for strandsittere, så hvorfor ikke utrope han som et mulig opphav til navnet, og la
det være med det, så får spørsmålet heller henge litt i løse luften.

Avslutning

Denne artikkelen har hatt som siktemål å fortelle Matroshusets historie.
Kildematerialet viser at huset ikke er så gammelt som det har vært oppfattet som. Hvorfor det er slik, skal denne artikkels forfatter vokte seg
vel for å ha noen mening om. Han har ingen kvalifikasjoner hva gjelder
arkitektur eller stilhistorie.
Artikkelen berører også Ibsenhuset – Grimstad bymuseum som aktør
når det gjelder bevaring av Matroshuset, men det har ikke vært et poeng
å diskutere museets intensjon med å «få kontroll over det» eller fremtidige
planer for bruken av det. Kanskje kunne rette vedkommende i Aust-Agder
museum og arkiv, avd. Grimstad Bys Museer, ta utfordringen og skrive
litt om det i neste utgave av dette skrift?
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RIPER I LAKKEN?
Av Erik Aalvik Evensen
Et trekantdrama utspiller seg i småbyen. To aktører fra Landvik danner en
slags felles front mot byens store sønn, skipsrederen og gründeren. Følelsene
går høyt. Det ryktes om svik, lureri og bedrag. Bitterhet og skuffelse slår rot. De
800 innbyggerne i småbyen har utvilsomt fått noe å snakke om, men det er ikke
lett å stå åpent frem mot borgerskapet og samfunnets støtter. Én av tre dramatis
personae har imidlertid utvandret i 1846 og føler seg fri til å antyde stempelet
klapperslange på Grimstads gallionsfigur. Har han sine ord i behold?
Osul Nilsen Enge var av Igland-ætt og trådte sine enkle barnesko på
slektsgården i Øvre Landvik. I voksen alder kjøpte han seg gård i Eide
og tok navnet Enge etter eiendommen. Sammen med kona Gunhild og
de sju barna slet han med å gjøre driften regningssvarende, men måtte
samtidig innse at lån- og gjeldsbyrdene var tunge å bære. Imidlertid er
det ganske klart at han nøt tillit og respekt i lokalsamfunnet. Han var
etter tidens mål en belest og informert mann, aktiv i politikk og samfunnsspørsmål. Han tok sete i Formannskapet i Eide, var blant valgmennene som styrte de indirekte valgene og ble i 1840 valgt til nest-formann
på Amtstinget i Nedenes. Samtidig opparbeidet han seg et rykte som en
litt hissig og stivnakket bonde, en mann med et stort hjerte, et dobbeltmenneske som ofte var kritisk til og i klammeri med representanter for
kjøpmannsstanden. I likhet med broren Anders ble han i en del sammenhenger betraktet som en sosial rebell som ikke alltid var på god fot med
borgerskapet. Allerede i 1843 hadde en flokk bønder av Igland-ætt
begynt å sysle med tanken om å søke lykken i Det Forjettede Landet.
Amerikafeberen hadde nådd Agder og sammen med broren Anders Holte
og fetteren Peder Kalvehaven fikk trekløveret stilt til rådighet sponsormidler og sørget for at stifinneren Johan Reinert Reiersen ble sendt over
Atlanteren for om mulig å finne et egnet sted for et settlement. Gård og
grunn, innbo og buskap ble lyst ut for salg og i september 1846 forlot den
første emigrantflokken fra Grimstad hjemlandet om bord på skonnerten
«Grethe Lovise». De var 79 i tallet, bønder med familie fra i hovedsak
Landvik og Eide og ledet av de tre nevnte slektningene. 208 dager senere
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nådde de utposten St. Joseph i Missouri og i 1848 skrev Osul sitt første
brev til familien i Norge.
Til brødre, søstre og venner (Buchanan County,
Missouri, 16. juli 1848).
[…] Jeg tør forsikre vis min eiendom var opdyrket og
beplantet med korn godt vilde føde hele Eide sogns
befolkning.[…]
Slanger er her vel en del af men slæt ikke fuldt af
dem. Jeg så flere på en morgen i Norge end alle dem
jeg har set i Amerika, og heller ikke anrette nogen
skade. Jeg hørte en mand avvigte sommer som blev
bidt af en klapperslange men strax helbredet deraf. Jeg
kjender tobente slanger i Norge der er langt farligere
end selve klapperslangen. Der går en M.P. og skuler
nede i Grimstad. Jeg vil virkelig bede enhver at tage
sig i akt for dem, da deres bid er farligere end selve
klapperslangen her.

Osul Nilsen Enge (18021880). Fotografiet er tatt
i Kansas, USA, midt på
1860-tallet. Foto fra Anna
Igland Bendixen.

Her slippes altså katten ut av sekken. Osul bærer tydeligvis et ulmende
sinne i seg; de første par årenes slit på den nye gården i St. Joseph har
ikke mildnet det heftige temperamentet og interessen for begivenheter
i Norge. M.P. kan ikke være noen annen enn Morten Smith Petersen: en
slange på to ben som er like farlig som klapperslangen, i følge nybyggeren
fra Landvik og Eide. Det er kraftig kost han serverer. Har han grunn til
å komme med en slik påstand? Ved å bruke bildet av slangen mer enn
antyder han at samfunns-koryféen Smith Petersen farer med svik og
lureri. Kan vi da stole på Osul Enge? Er han en mann av en slik støpning
og karakter at vi overbevises om hans troverdighet? Hans meritter og
posisjon taler tvilsomt for ham, og han forsikrer i brevet at han taler sant:
Om hva jeg har skrevet her kan enhver tro af hva de vil. Jeg ved selv jeg har
skrevet efter min beste overbevisning og sundt overlæg, og sagt min oprigtige
mening om det som er sandt, så får skandalene sige hva de vil jeg er lige nøyd,
og glad for at være dem kvit.
Det er snakk om troverdighet. Osul Enge har et horn i siden til Morten
Smith Petersen og nøler ikke med å bruke harde og ganske bitre ord i
sine påstander – vel vitende om at brev fra Amerika omkring 1850 var
«offentlige» i den forstand at de ble lest høyt og kopiert. At bonden på
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Mathias Gundersen ((1815-1899), til høyre Morten Smith Petersen (1817-1872)
Fotografiene tilhører Grimstad kommune. Refoto av Knut Brautaset.

prærien fremdeles har gjennomslagskraft, bør det herske liten tvil om.
Han er en lederskikkelse og skal de følgende årene klatre i det amerikanske samfunnet og inneha viktige posisjoner i de norske «koloniene» i
Missouri og Kansas. Han er nestoren og får etter hvert navnet Father Nelson
i lokalpressen. Han besitter utvilsomt en dyp sans for rettferdighet og det
er talende for hans karakter at da splittelsen i den norske bosettingen er
et faktum, er det sannsynlig at Osul Enges motstand mot fetteren Peder
Kalvehavens slavehold som er en av årsakene.
Osul Enges utfall mot M.P. danner første ledd i en indisiekjede som
slår tvil om skipsrederen, bankdirektøren, verftseieren og gründerens rettskaffenhet og forretningsmoral. Vi må søke videre til Mathias Gundersen,
Osul Enges sambygding fra Landvik, for å bygge kjeden videre og få på
plass det andre hjørnet i trekanten.
Mathias Gundersen drev skipsverft i Morviga og hans erindringer fra
1884 kaster et avslørende lys over venn og fiende, og fremfor alt utviklingen
av verftsindustrien i Grimstad. I 1843 flyttet Gundersen aktiviteten sin til
byen: han kjøpte Hasseldalen i Vikkilen. Dette skulle komme til å bli hans
store suksess – og til slutt hans endelikt som reder og verftseier. De første
årene på 1840-tallet var preget av dårlige økonomiske tider på alle felter:
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prisen på tømmer var miserabel, fortjeneste eksisterte knapt i shipping,
verftene hadde stort sett ingen ordrer for nybygg og det hersket en gjennomgående mangel på kapital. Året 1844 bragte imidlertid med seg gode
tegn til oppsving og tre år senere hadde Mathias Gundersen 200 mann i
arbeid i Hasseldalen. Gundersen var da i ferd med å bli en av byens store
menn, en mann av kapital og makt, verftseier, reder og eiendomsbesitter,
men var av natur en keitete mann og plaget av sjenanse og følelse av
tilkortkommenhet i kontakten med de finere samfunnslagene. Etter hvert
kom han i kontakt med Morten Smith Petersen, byens mest dominerende
skikkelse, han ble introdusert i byens sosiale liv og fikk noe mer sans for
elevert skikk og bruk.
I erindringene som omtaler hendelser i 1843, gjør Mathias Gundersen
seg noen interessante betraktninger om en gruppe bønder fra Landvik
og Eide. Han forteller at om lag 40 bønder med familie er i gang med å
planlegge utvandring til Amerika, for å kunne finne en ny start og dermed
det gode liv. Han har som hjelp for de gamle sambygdingene besørget at
sølv-speciedaler fra en bank i Christiania er overbragt til Osul Enge, Peder
Kalvehaven og Knut Østerhus. Observasjonen er viktig for den viser at
planleggingen blant utvandrerne var i gang allerede i 1843 - og reisekapital
var en forutsetning for å komme av gårde. Det var altså ingen plutselig
innskytelse som satte prosessen i gang, tvert i mot, en moden overveielse
lå bak beslutningen. Det er også verdt å merke seg at episoden peker mot
en mulig handelsforbindelse mellom Gundersen og utvandrerbøndene
– sannsynligvis i form av salg av skipstømmer til Hasseldalen. Mathias
Gundersen kjøpte seg for øvrig i 1845 inn i ei sagmølle i Landvik og var
gjennom denne involvert i salg av tømmer til La Rochelle i Frankrike. I sum
peker dette i retning av ganske tette bånd, kanskje vennskap mellom Osul
Enge og Mathias Gundersen – i alle fall er en gjensidig sympati til stede.
I 1847 begynte problemene å tårne seg opp for Mathias Gundersen.
Han hadde da strukket både kapital og lån vel langt, og bønder i Landvik
og Fjære hadde kommet til unnsetning ved å låne ham mindre summer,
fra 50 speciedaler og oppover. Kanskje et nytt eksempel på båndene som
eksisterte mellom Gundersen og bøndene i bygdene rundt Grimstad?
Da krisen for alvor rammet Mathias Gundersen, kom disse relativt små
beløpene til å gå tapt. Gundersen selv forteller at han etter hvert skyldte
både arbeidere og bønder ganske store summer. Om Osul Enge var en av
långiverne vites ikke, men i alle fall er det nærliggende å tenke at tapet
av disse pengene fikk sinnet til å bruse i den hissige Osul Enge. Da hadde
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Hasseldalen med overbygd bedding og skute som tørker seil. Utsnitt av sceneteppet til
Det dramatiske Selskab i Grimstad malt av Lauritz Hansen i 1868.
Foto: Knut Brautaset

han sannsynligvis overført skylden for affæren og ettervirkningene til den
nye eieren i Hasseldalen, Morten Smith Petersen, vår tredje aktør.
Mathias Gundersens gylne år tok slutt i 1848. I et forsøk på å reise
ny kapital og finne en vei ut av det økonomiske uføret, tok han kontakt
med «vennen» Morten Smith Petersen. Gundersen hadde øyensynlig
godt håp om å finne støtte og hjelp hos den formuende bankdirektøren
og rederen, men ble i stedet rådet til å gi opp driften. Det er god grunn
til å spørre om Smith-Petersen hadde en skjult agenda. Skuffelsen hos
Gundersen var stor, og han bestemte seg for å overgi boet til konkurs.
Mange av byens borgere reagerte med forbauselse. Gundersen var egentlig
ikke i en fortvilet situasjon – han hadde eiendommer i byen, flere skip
på beddingen og utsiktene var langt fra håpløse. Bitterheten over Smith
Petersens manglende vilje til å hjelpe kommer tydelig frem i Gundersens
opptegnelser. Han karakteriserer rådene han fikk som uheldige, dårlig
fundert og overilte. Vennskapet fikk en brå slutt.
Etter et forsøk på drive verftet videre på kreditorenes nåde, gav Mathias
Gundersen endelig opp og Hasseldalen ble solgt til ingen andre enn Morten
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Smith Petersen for 2164 speciedaler – en forholdsvis beskjeden sum, tilsvarende om lag kr. 550.000 etter våre dagers pengeverdi. Folkemeningen
bedømte det som «en billig penge» og det ble mumlet om lureri og bedrag.
For Mathias Gundersen var det selvfølgelig en vond og bitter følelse å se
verftet glippe ut av hendene. Også for andre personer i lokalmiljøet førte
salget med seg problemer: kontrakter på tømmer ble lagt bort og private
lån til verftet ble rett og slett ignorert.
Tross avstanden til Missouri var nok Osul Enge klar over hva som
skjedde med sambygdingen Mathias Gundersen. Det er i det hele tatt
overraskende å se hvor mye informasjon som på forskjellige måter fløt
over Atlanteren i pionertiden – på tross av en dyr, skrantete og noe tilfeldig
postgang. Reaksjonene hans finner sitt uttrykk i brevet fra 1848. I det
han spisser pennen sitter en rettferdig harme rotfast i hjerterøttene og
den hissige bonde raser og angriper. Den gamle rebell har våknet til liv
og går i striden for sin venn Mathias Gundersen. Han tar parti for den
underlegne, tapende part og målet er som i tidligere år de mektige og
privilegerte, representantene for innflytelse og kapital. Han kan kanskje
kritiseres for å være i sine følelsers vold, men det som finnes av fakta
understøtter hans syn og har gitt Morten Smith Petersen mer enn en ripe
i maktens velpolerte overflate.

Merknad:

• Mathias Gundersens erindringer ble utgitt av Byselskapet i Årsheftene
(1931–1936).
• Morten Smith Petersens rolle i overtagelsen av Hasseldalen er behørig
omtalt i Trond A. Bergs svært interessante artikkel i Adressas gode serie
om hus i Grimstad; Grimstad Adressetidende, 1. november 2014. Min
fremstilling overlapper Trond A. Bergs beretning, men med en annen
innfallsvinkel og med tilleggsopplysninger fra en «ny» aktør, Osul Enge.

40

STEDSNAVN I GRIMSTAD

Gamle og nye stedsnavn langs bryggene
Av Per Ivar Ruhaven
Utgangspunkt for bryggevandringen er grensen som Grimstad fikk etter byutvidelsen i 1878. Den begynner lengst vest ved Gundersholmen og avsluttes med
Hasseldalen i øst.
Vestrebukt er havneområdet mellom Odden og Torskeholmen. Østrebukt er
området mellom Torskeholmen og Biodden.
Helt frem til 1902 hadde hvert hus i Grimstad et nummer som var innført ved
branntaksten i 1847. Dette angis som (hus nr.). Således er hus nr. 38 i dag Smith
Petersens gate 7, og hus nr. 79 er Storgaten 1 (Sorenskrivergården).

Gundersholmen

Gundersholmen er holmen sør for Odden. Den ble landfast med Odden
i 1961 og fikk etter hvert det kaianlegget den har i dag. Gundersholmen
hørte opprinnelig til gården Skaregrøm. Navnet er gammelt, kanskje fra
1600-tallet og er nevnt i et kart fra ca 1815 (Wikander). Vi vet ikke hvilken
Gunder som har gitt holmen navn, men han har sannsynligvis brukt sundet
mellom holmen og Odden som havn og opplag for skute eller båter.

Soldaten

Like utenfor Gundersholmen ligger Gundersholmskjæret med byens
eneste sjømerke. Opprinnelig var det en enkel jernstang på skvalpeskjæret.
Losoldermann og havnefogd Oluf Due (1833–1909) fikk satt opp et nytt og
mer karakteristisk merke i 1895. Merket var en jernstang med en trekloss
på toppen og en tverrarm med tilsvarende treklosser på hver ende. «Det
nye sjømerket lignet en soldat der han sto, og Gundersholmbåen ble etter
den tid hetende Soldaten.» ( Wikander 1985)

Saulebukta

Saulebukta brukes i dag om bukta utenfor Rema, vest for Odden. Bukta
gikk opprinnelig helt inn til der Meny ligger i dag. På 1970–80-tallet ble
mesteparten av bukta fylt igjen.
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«Soldaten» utenfor Gundersholmen. Christian og Carsten Due malte sjømerket i 2004.
Foto fra Carsten Due.

I tidligere tider var Saulebukta navnet på dagens Vesterbukt. (Se
nedenfor)

Odden

Grunnen tilhørte gården Skaregrøm og ble i 1808 overtatt av Christian
Rosenberg Pharo (1767–1848). Han etablerte et skipsverft på østsiden
av Oddenområdet, og odden ble snart kalt Pharos odde. Allerede på
1740-tallet hadde eieren av Skaregrøm, Jacob von der Wida Geelmuyden
(1704–1768), fått privilegiebrev til å anlegge kjølhalingskran og verft på
Odden. Akkurat som Biodden var Odden lenge uten veiforbindelse med
byen. «Værkensgården» som lå rett vest for Sorenskrivergården, tilhørte
Froland verk. Derfra langs Vardeheia til Odden var det bare en smal
gangsti.
Axel Chr. Pharo (1809–1884) overtok virksomheten på Odden etter sin
fars død i 1848, men han måtte selge seg ut i 1863 på grunn av dårlige tider.
Etter flere eierskifter overtok Jørgen Bang (1829–1908) hele området i
1878, og han bygde på kort tid opp en stor virksomhet med dampsag og
høvleri, treskipsverft og brygge med kjølhalingskran. I 1898 ble bark Silas
sjøsatt som det siste av de i alt 15 skipene Bang lot bygge. Odden ble snart
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Odden i 1902. Foto: Wilse

kjent som Bangs verv, et navn som holdt seg lenge etter at virksomheten
der ute var slutt. Etter Bangs død i 1908 solgte arvingene eiendommen.
Eiendommen ble nå delt opp i Odden Dampsag og Høvleri og Odden
Skipsverft og mekaniske Verksted som bygde stålskip. Dampsagen holdt
bare på i noen få år, mens stålskipsverftet holdt ut noe lenger. Men det
var vanskelige tider for verftsindustrien, og i 1923 endte skipsverftet på
tvangsauksjon. Aker mek. Verksted overtok boet og fullførte et påbegynt
ståldampskip som ble sjøsatt i 1924. Skipet fikk navnet Bollsta og var eid
av Fred Olsen. Det ble den siste sjøsetting på Odden.
Etter år med stillstand skulle Odden fra 1933 og frem til 1970 bli et sted
for opphugging av skip. Grimstad Ophugnings Co drev sin virksomhet
i mange år om enn med skiftende økonomisk resultat. I 1956 overtok
Christiania Spigerverk aksjemajoriteten og investerte i nytt kaianlegg
med kraftige kraner. Norsk Skipsopphugnings Co. ble bedriftens nye
navn. Virksomheten fortsatte i noen år, men i 1970 var det definitivt
slutt. Konkurransen fra lavkostland som Taiwan gjorde det umulig med
videre drift. Det er likevel interessant å få med seg at på 37 år hadde de
to bedriftene på Odden hugget opp 110 skip med en samlet tonnasje på
210 000 brutto tonn.
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Det var Herbert Waarum som overtok Norsk Skipsopphugnings 50 mål
store område, og han satte i gang med opprydning av tomta og bygging
av nytt kaianlegg, Waarums brygge. Her etablerte Grimstad Godsterminal
byens nye trafikkhavn. Allerede i 1971 solgte Waarum nesten hele Odden
til kommunen. Han beholdt imidlertid ca 7,7 dekar, passende for oppføring
av et handlesenter, og i 1975 åpnet Oddensenteret sine dører.

Vestrebukt/Vesterbukt

er bukta sør for Vardeheia mellom Odden og Torskeholmen. «Vardeheia
gikk opprinnelig steilt og bratt ned i sjøen. Foran Vardeheia var det grunt
vann, men ingen strand.» (Wikander, 1985)
Det gamle navnet på bukta var Saulebukta. «Saulebogta var det folkelige navn på Vestrebukt i tidligere dager. Naar skibene kom hjem for
at lægge op, seilte de sig fast i den bundløse sølen, og her var det godt
vinterkvarter, fortelles det» ( Knutson, 1927). I de siste tiårene er navneformen Vesterbukt blitt mer og mer brukt.

Kong Harald Vs brygge

fikk navnet sitt i 1991 da kongefamilien under sin signingsferd besøkte
byen i juni. Et besøk som falt sammen med Grimstads 175-årsjubileum
som kjøpstad. Brygga ligger i Vesterbukt nedenfor hovedinngangen til
Oddensenteret. En navneplate med de kongeliges signaturer finnes på
den sorte og hvite varden som står ved brygga.

Jernbanebrygga

er brygga som går fra Odden til Sam O. Berges brygge, altså brygga
utenfor det nye biblioteket.
Navnet fikk brygga da jernbanen kom i 1907, og Grimstad jernbanestasjon ble bygd på tomta der det nye biblioteket ligger i dag. Før den tid
het brygga Thue Johnsens brygge etter reder og trelasthandler Nicolai
Thue Johnsen (1846–1926) som kjøpte eiendommen Storgaten 1 (hus nr.
79, nå Sorenskrivergården) i 1885.

Sam O. Berges brygge

er navnet på brygga utenfor Sorenskrivergården. Den var opprinnelig
en del av Thue Johnsens brygge. Sam O. Berge (1892–1988) var møller
og båtkonstruktør. Han tegnet sjekter, seilbåter og andre fartøyer/båter.
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Jernbaneområdet i 1907. Foto: Fløistadsamlingen, Grimstad Bys Museer

Vesterbukt i dag. Foto: May Elin Aunli
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Mest kjent er han for den populære Grimstadjolla, byens egen seilbåt. To
ganger på 1930-tallet ble han uoffisiell verdensmester i modellbåtseiling.

Torskeholmen

tilhørte gården Skaregrøm frem til 1813 da Christian Rosenberg
Pharo kjøpte bygården hus nr. 79 (i dag Sorenskrivergården) og fikk
Torskeholmen med på kjøpet. I 1885 overtok Nicolai Thue Johnsen hele
eiendommen, men solgte Torskeholmen til Grimstad Havnevesen i 1903.
Mellom Torskeholmen og fastlandet skilte det 32 meter, og havnevesenet
begynte straks å fylle ut Torskeholmsund. I forbindelse med åpningen av
Grimstad bad ytterst på holmen i 1905 ble det bygd en gangbro over det
som var igjen av sundet. Gangbroen sto der til 1913 da holmen ble landfast.
Året etter gjorde entrepenør Høyer Ellefsen ferdig et nytt kaianlegg med
jernbanespor ut til Torskeholmen. Et stor havnelager ble bygd der i 1921,
og resten av området var lagringsplass av pitprops ( minetømmer) og
feltspat for eksport.
Den videre utbygging av Torskeholmen kom først etter krigen. I 1948
startet Grimstad Fryseri opp sin virksomhet med fryseri og kjølelager,
og Fiskernes Salgslag fikk sin moderne fiskeforretning i samme bygget,
der Salgslaget fortsatt holder til. I tilknytning til Fryseriet ble det i 1957
bygd en filetfabrikk vegg i vegg med Grimstad Bad. Grimstads havnebilde forandret seg betydelig da Trygve Skretting bygde en 33 meter høy
kornsilo på Torskeholmen i 1964. Det var ikke mange i byen som savnet
«kjerka til Skretting» da den ble revet 1987. Grimstad Bad opphørte som
kommunalt bad i 1962. Før bygningen ble revet i 2008, huset den i noen
år den populære restauranten «Dr Berg». Bygningen der filetfabrikken
hadde holdt til, ble historie omtrent samtidig.

Honnørbrygga

er betongtrappa ytterst på Torskeholmen. I forbindelse med det store
bryggearbeidet på holmen lot entrepenøren Høyer-Ellefsen i 1914 « for
egen regning opføre og forære til byen et smukt monumentalt trappearrangement, der nu benævnes Honnørbryggen». ( Nielsen 1927)
«Brygga ligger der den dag i dag, men så mye «honnør» har det ikke
vært gjort på trappetrinnene.» ( Berg, 31.01 2015)
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Østerbukt i dag. Foto: May Elin Aunli

Østrebukt/Østerbukt

er bukta mellom Torskeholmen og Biodden. I de siste årene er navnet
Østerbukt blitt mer og mer brukt.

Tønnevolds brygge

går i dag langs eiendommene Storgaten 4 og 6 (hus nr. 81 og 82) fra
Torskeholmen til Lauras brygge. Brygga utenfor Storgaten 6 ble tidligere kalt Bangs brygge etter skipsreder Jørgen Bang, og senere sønnen
Johan (1869–1944), som eide eiendommen på begynnelsen av 1900-tallet.
Skipsreder O.T. Tønnevold (1848–1926) kjøpte Storgaten 4 på slutten av
1800-tallet. Sønnen Thomas (1876–1956 ) overtok senere denne eiendommen, og sønnen Rasmus (1884–1963) kjøpte Storgaten 6. Således fikk hele
brygga navnet Tønnevolds brygge.

Lauras brygge

er navnet på brygga mellom Tønnevolds brygge og Terje Vigens brygge.
Brygga har navnet etter Laura Reiersen (1854–1935) som drev jernvareforretning i Smith Petersens gate 1/hus nr 87 fra 1888. Før dette ble brygga
kalt Crawfurds brygge etter Charles Crawfurd (1802–1877) som i 1834
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Vestre del av Østerbukt i 1947. Foto: Byingeniør Morten Johnsen

etablerte byens første spesialforretning i jernvarer i hus nr. 87, byens eldste
hus fra ca 1630. Laura Reiersen ble ansatt hos Crawfurd i 1874, og da hun
overtok forretningen etter Crawfurds sønn Robert (f.1840), ble hun Norges
første kvinnelige jernvarehandler.

Terje Vigens brygge

går videre fra Lauras brygge til Smith Petersens brygge. Her står Nina
Sundbyes Terje Vigen-statue, som ble avduket i Ibsen-året 2006. Fra benkene foran er det fin utsikt utover Grimstad-fjorden og Smørsund.
Denne brygga har hatt mange navn i årenes løp:
Den het Pharos brygge på den tiden da Christian Rosenberg Pharo
drev sin virksomhet med skipskran her. Brygga ble også kalt «Pharos pir»
på grunn av et bolverk som støttet opp brygga. I 1862 solgte Pharos sønn,
sogneprest Axel Chr. Pharo (1809–1884), brygga til skipsreder Jørgen Bang,
og den skiftet da navn til Jørgen Bangs brygge. Bang solgte i sin tur den
østre delen av brygga til svogeren Gunder Huseland (1821–1899 ) som
opprettet en husholdings- og skipshandel der. Derfor ble denne delen av
brygga i en periode også kalt Gunder Huselands brygge. I 1906 startet Hans
Hanssen (1884–1977) trelastforretning på bryggeområdet. Til å begynne
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med leide han bryggene og Huselands butikk og lagerbu. I 1913 kjøpte han
begge eiendommene, og dermed skiftet bryggene navn til Hans Hanssens
brygge, navnet som dagens gamle Grimstad-borgere kjenner best.

Dansebakken

var en heiknatt som gikk fra dagens Apotekergård, videre til Grimstad
Sjømannsforenings murhus og Drevdals hus (Sammen om Nøden).
Wikander (1985) sier: «Dansebakken gikk steilt og bratt like ned i sjøen.
Foran Dansebakken var det ikke noen strand, men grunt vann slik som
foran Vardeheia».
Hva betyr så Dansebakken?
På 1840- og 1850-tallet fraktet Grimstad-skuter hundrevis av sørlendinger
over til USA. Ikke minst fra Setesdal kom folk til Grimstad for å starte på
den lange reisen. Det var som oftest en felespiller blant setesdølene, og for
å drøye tiden mens de ventet på skipet som skulle frakte dem til Amerika,
ble det spilt og fremført både gangare og springare på Dansebakken.
Hans Hansen Rep. mener å vite at på Dansebakken «dansa de både St.
Hans-kvelden og andre tier».
Historien er god, men Wikander har en annen forklaring. «Dansebakken
kan forklares i fra det tradisjonelle ordet danse: Innerst i Grimstad havn
fra ca Dansebakken og mot Biodden, kan du med visse vindretninger inn
i havnen, få stående bølger som interfererer med de innkommende bølger.
Dette fenomenet har i tidligere tider, før utfylling av havneområdet og da
altså Dramsvigheien og Dansebakken «styrtet» rett ned i sjøen, vært enda
mer fremtredene. Navnet kan da forklares ut fra disse stående, dansende
bølger som har vært et merkelig og karakteristisk tegn. Navnet er godt
dokumentert fra tiden omkring 1780 og altså lenge før utvandringen til
USA begynte».

Smith Petersens brygge

har fått navn etter en av byens store sønner, skipsreder og verftseier
Morten Smith Petersen (1817–1872) og ligger mellom Terje Vigens brygge
og Dampskipsbrygga. Den opprinnelige Smith Petersens brygge var
ikke så lang som i dag. Den lå utenfor hus nr. 38 i Bryggegaten (nå Smith
Petersens gate 7) som Smith Petersen kjøpte i 1863 etter Niels P. Nielsen
(1798–1860). Med eiendommen fulgte Niels P. Nielsens brygge, et godt
bryggeanlegg der Nielsen hadde drevet sitt lille skipsverft med skipskran
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og utstikkerbrygge, den eneste i byen som var stor nok til å ta imot mindre
dampskip. Større dampskip måtte ligge ute på havnen helt til 1871 da
Havnevesenets nye dampskipsbrygge ble tatt i bruk. Nielsens utstikker
lå omtrent der Nottos pølsebod ligger i dag. Det var også her Anders
Kvarsnes (1878–1963) holdt til med sitt fiskeutsalg på 1930–40-tallet, og
Rønnesferja hadde sitt anløpssted.
Tidlig på 1900-tallet gikk Smith Petersens eiendom ut av familien. Det
staselige bolighuset ble revet i 1937 etter å ha vært drevet som Victoria
hotel i noen år. Den nye tiden gjorde sitt inntog, og allerede året etter
hadde Shell bygd en bensinstasjon på tomta. Da tok det ikke lang tid før
folk begynte å kalle Smith Petersens brygge for Shellbrygga. (Opprinnelig
var vel Shellbrygga bare navnet på den lille utstikkerbrygga med en
diesel- og en bensinpumpe.)
Almenningen var et område nedenfor Ibsenhuset som endte i en
liten strand øst for den gamle Smith Petersens brygge. I følge Wikander
(1985) fylte Grimstad-borgerne på sand og jord her og laget lasteplass
for tømmer. Strandsonen hadde fra før sand fra naturens side, og derfor
var det et naturlig sted å anlegge en lasteplass. «Her var det, at bønderne
i gammel tid, før der kom vei til skipsverftene, maatte kjøre sit tømmer
ut, hvorfra det saa blev fløtet videre til bestemmelsesstedet.» ( Halvdan
Gundersen 1927). «Det var der byens hester fikk seg et forfriskende bad
i sommervarmen». ( Morholt 1959).
Da Hans Fløistad (f. 1857) i 1895 startet kolonial- og kullhandel mellom
Smith Petersens eiendom og Almenningen, i hus nr. 204 ( i dag Smith
Petersens gate 9), anla han en liten brygge med bod og lager for ved, kull
og koks. Denne fikk navnet Fløistad brygge.
Øst for Almenningen lå Tollbodbrygga. Den ble bygd i 1868 samtidig
med at byen fikk ny tollbod på utsiden av det som i dag er Henrik Ibsens
gate 10. Denne brygga ble erstattet med en ny i 1914. Da ble det også bygd
en liten molo, der tollernes gråmalte motorsjekte kunne ligge fortøyd.
Bysten som står på Smith Petersens brygge i dag, er av Mortens sønn
Fredrik (1845–1903). Han overtok familiens eiendom og virksomhet da
faren døde, og var i tillegg byens ordfører i hele 22 år, fra 1879 til 1901.

Dampskipsbrygga

I 1869 kjøpte Grimstad havnevesen tomta rett øst for Tollboden og satte
i gang bygging av en utstikkerbrygge stor nok til å ta imot større skip.
To år etter sto Dampskipsbrygga ferdig. I årenes løp er den blitt reparert
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og utvidet en rekke ganger. Det ble lagt et nytt plankedekke som var 50
meter langt og 11 meter bredt i 1894, og nå ble det også oppført et nytt
vareskur uten vegger. Brygga ble utvidet ytterligere i 1955. Den ble da 60
meter lang og 15 meter bred. De siste skipene lastet og losset sine varer på
Dampskipsbrygga i 1971. Etter den tid ble kysttrafikken overført til Odden.
I dag er det få utstikkerkaier igjen i landet. I så henseende er
Dampskipsbrygga unik. Som en av landets siste trepirer har den derfor i
dag nasjonal verdi. (Bjørklund).

Fiskebrygga

Like øst for Dampskipsbrygga lå Fiskebrygga (i dag også kalt «den gamle
fiskebrygga»). I årenes løp har byen hatt flere forskjellige fiskebrygger:
Den første lå ved Charles Crawfurds (senere Laura Reiersens) strandtomt. Det var her Henrik Ibsen «så Terje Vigen en enkelt gang når han lå
ved bryggen med fisk».
Under byggingen av Dampskipsbrygga ble det på østsiden satt
opp en steinbrygge, som fra 1871 ble byens andre fiskebrygge. De fiskerne som solgte fisk direkte fra skøytene og sjektene sine, lå nærmest
Dampskipsbrygga, mens det på østre del av brygga stod en bod der fisken
ble solgt over disk. I mellomkrigstiden var det Thorvald Tobiassen fra
Rønnes og Gustav Olsen Maløya som drev fiskeforretning her, Maløya
til rett etter krigen.
Ikke alle fiskehandlerne holdt til på Fiskebrygga. På 1920-tallet startet
Anders Kvarsnes fiskesalg fra en overbygd lekter som lå i Dramsvika
like øst for Fiskebrygga. Den ble senere flyttet nærmere byen, til stranda
mellom Hans Hanssens tomt og Smith Petersens brygge. Like i nærheten,
på Lauras brygge, drev også en annen fiskehandler, Georg Jensen, utsalg
fra en lekter. Da Fiskernes Salgslag åpnet butikk på Torskeholmen i 1948,
forsvant disse fiskelekterne fra bybildet.
I østenden av Fiskebrygga lå Fiskepiren. Det var en liten havn, nærmest
en poll, der et tyvetalls sjekter og prammer hadde en lun havn særlig når
sydvesten sto på. Den ble fylt igjen i 1955, men i dag har flere tatt til orde
for å gjenåpne pollen og bruke den som badestrand.

Dramsvika

er området fra Dampskipsbrygga til Murgården på Biodden.
Om navnet Dramsvika sier Marmøy (2011) følgende: «Høyst sannsynlig
har navnet sammenheng med hunnkjønnsordet drafn som betegner noe
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Fra Fiskepiren til Dueodden i 1916. Foto: Narve Skarpmoen

som er uklart, grumset eller forurenset. Lydovergangen fra fn til m-lyd
er velkjent i Grimstad-området. Ofte foregår overgangen i to etapper. Fn
eller vn til mn deretter fra mn til mm, for eksempel ovn -omn -omm.»
Opp igjennom tiden har mange drevet sin virksomhet i bukta. Allerede
i 1775 ble byens første skipsverft, Grømstads skibsværft, anlagt her av
Jens Nielsen (1732–1805). Sønnen, skipsbyggmester
Anders Nielsen (1766–1831), bygde skipet Ambrosia på verftet i 1810.
Etterpå ble området rundt beddingen kalt Ambrosiaplassen.
Senere hadde skipsreder Jens Emil Einersen (1840–1924) sin virksomhet
her, og da ble det anlagt en brygge, som fikk navnet Einersens brygge.
Herfra drev han Dramsevikens trelastforretning og skutene hans lå i
vinteropplag utenfor brygga.
I sin tur ble trelastforretningen kjøpt av Anton K. Nilssen (d. 1958),
og brygga skiftet navn til A.K. Nilssen brygge, et navn som fremdeles
brukes av gamle Grimstad-borgere.

Biodden

er odden som strekker seg fra Dramsvika til Hasseldalen. Biodden har
navnet sitt etter gården Bie, fra gammelnorsk Byi som betyr gård, (Rygh).
Lenge var Biodden uten veiforbindelse med byen. På 1830-tallet lå det
bare et par-tre hus fra Sorenskriver Voss’ hus i Dramsvika (nederst i Voss’
52

Indre del av Biodden på slutten av 1940-tallet. Foto: Per Svendsen

gate) og til det som i dag er Murgården. Jens Pharo Crawfurd (1929)
forteller hvordan det var å komme til og fra Biodden i gamle dager (før
ca 1850): «Adkomsten til de 2–3 huse på Biodden var kun over en smal
planke, der laa paa stene over vannet. Anden adkomst var der ikke,
var der storm eller lidt høiere vand maatte man i baat, hvis man skulle
til byen. Forresten var det jo mest baaten der benyttedes; var mennene
hjemme om vinteren levede de av fiskeri, og fisken skulde jo saa sælges
i byen. Konerne stellede hjemme, de var ikke meget vidløftige i de tider,
og ungerne vassede likesaa gjerne da som nu.»
Det som kjennetegner Biodden i dag er alle de små private bryggene.
Tidligere var det imidlertid også noen få større brygger her. Rett utenfor
Murgården lå Dramsvikas brygge. Her hadde Dramsvika mekaniske
verksted fra 1939 til midt på 1980-tallet sin brygge med egen liten kran.
Omtrent 50 meter lenger ut på Bioddlandet lå Agder Kjøpelags brygge.
Der hadde Kjøpelaget et lite kaianlegg hvor frakteskuter la til for å losse
kraftfor.
Lille Biodden eller Dueodden er navnet på den lille pynten som stikker
ut foran Kjeld Maldes bolig i Bioddgaten 20. Om opprinnelsen til navnet
Dueodden skriver G. E. Gundersen (1959) følgende:
«Konsul Due med familie bodde jo i nærmeste nabolag så vi gikk ut
fra at navnet hadde forbindelse med ham og hans familie. Men navnet
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Ytre del av Biodden i 1947. Foto: Byingeniør Morten Johnsen

Dueodden skriver seg fra et annet hold. Uttrykket «Bornholmere» om
folk fra Biodden og navnet på odden som i gamle karter benevnes som
Lille Biodden, skriver seg fra seilskutetiden – fra den gang skutene hentet
trelast i havnene i Den Botniske bukt. Mange av våre skuter hadde noen
harde turer nedover Østersjøen, senhøstes som det ble mange ganger.
Å komme i le bak Bornholm og å kunne ligge der i relativ fred og ro og
reparere på seil og skute, har nok for mange vært som å komme hjem
til den lune Grimstad-fjord. Og når de så, etter å ha levert lasten sin i
England, var vel fremme i Grimstad etter lossing av kull til en av byene i
Sør-Norge, gikk i opplag for vinteren med Biodden som skjerm fra østan
og nordosten, da har de nok husket på Bornholm og på sørspissen der
som heter Dueodden. Og så har de kalt folket på Biodden for bornholmere
og Lille Biodden for Dueodden.»
Rett etter Dueodden lå Ferjebrygga. Her hadde Rønnesferja sin ferjestasjon med brygge og ventebu helt frem til ca 1970. Da overtok Odd Josephsen
ferjetrafikken, og hans båter var for store til å legge til på Biodden. Han
fortsatte imidlertid med ferjing fra Rønnes til Dampskipsbrygga, men i
1973 var også det slutt. Uten tilstrekkelig kommunal driftstøtte var ikke
trafikken lønnsom lenger. Etter hvert ble både ventebua og ferjebrygga
på Biodden revet. I dag er det en liten badetrapp på stedet, til stor glede
for mange.
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Mellom Ferjebrygga og Bioddpynten ytterst ute lå Mekanikus
Pedersens brygge, som var det siste bryggeanlegget på bysiden. Allerede i
1902 bygde Johannes Pedersen (1845–1918) en lang mursteinsbygning der.
Den inneholdt både støperi og mekanisk verksted. Selve bryggeanlegget
på utsiden av bygningen ble anlagt først tidlig under andre verdenskrig
og var et kjent trekk i bybildet helt frem til 1980-årene.

Hasseldalen

ligger ved innløpet til Vikkilen nordøst for Biodden og var opprinnelig en
husmannsplass under gården Ytre Bie. Da verftseier Mathias Gundersen
(1815–1899) kjøpte plassen i 1841, var den fraflyttet og lå som havnegang
for dyr. Her startet Gundersen et skipsverft som ble overtatt av Morten
Smith Petersen allerede i 1848. Han utviklet verftet til å bli et av landets
ledende. Sønnen Fredrik fortsatte driften etter farens død i 1872. Tidlig på
1890-tallet gikk det mot slutten for byggingen av treseilskip i Hasseldalen,
og i 1899 fikk derfor Smith Petersen etablert et jernskipsbyggeri der. Etter
få år falt markedet, og det siste jerndampskipet ble sjøsatt i 1903.
Verftet ble nå solgt til fetterne Jørgen C. Jørgensen (1876–1955) og Johan
J. Vik (1867–1929). Jørgensen &Vik fortsatte med trebåtbygging, noen større
fartøyer, men mest livbåter og lystbåter for seil eller motor. Etter andre
verdenskrig ble det hovedsaklig satset på livbåter, først i aluminium og
senere i glassfiber.
Denne virksomheten fortsatte frem til 1990 da rederiet Bergshav kjøpte
eiendommen og flyttet sine kontorer til Hasseldalen. To gamle produksjonslokaler ble revet for å gi plass til nye tidsmessige administrasjonsbygg.
Det gamle miljøet ble likevel bevart ettersom Navnebua med navnebrettene
til de 34 skipene som Smith Petersen bygde i Hasseldalen, var blitt fredet
noen år tidligere. Det samme var Seilmakerloftet fra 1910, Storbua med
slipp fra1914 og Kontoret fra ca 1800 med Ingerdammen bak. Dammen
var i sin tid anlagt for å skaffe vann til den dampen som måtte til for å
bøye trematerialer.
Utenfor det gamle Kontoret står en byste av Morten Smith Petersen,
som ved siden av å være skipsreder og verftseier også var Grimstads
ordfører i flere år midt på 1800-tallet og dessuten stortingsmann og stifter
av Det Norske Veritas i 1864.
I dag holder Aust-Agder Sjøfartsmuseum til i første etasje i et av de
nye administrasjonsbyggene, et lokale som rederiet Bergshav har stilt til
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fri disposisjon for museet. På denne måten er Hasseldalen fortsatt knyttet
til sjøen som i Morten Smith Petersens dager.
Østerbrygga er navnet på steinbrygga som går fra dagens Aust Agder
Sjøfartsmuseum og videre mot det nye leilighetsbygget til Bergshav, altså
til den gamle grensen mellom Grimstad og Fjære.

Navn som mer eller mindre har gått ut av bruk:

Agder Kjøpelags brygge, se Biodden
A. K. Nilssens brygge, se Dramsvika
Almenningen, se Smith Petersens brygge
Ambrosiaplassen, se Dramsvika
Bangs brygge, se Tønnevolds brygge
Bangs verv, se Odden
Crawfurds brygge, se Lauras brygge
Dramsvikas brygge, se Biodden
Dueodden, se Biodden
Einersens brygge, se Dramsvika
Ferjebrygga, se Biodden
Fiskepiren, se Fiskebrygga
Fløistads brygge, se Smith Petersens brygge
Gunder Huselands brygge, se Terje Vigens brygge
Hans Hanssens brygge, se Terje Vigens brygge
Jørgen Bangs brygge, se Terje Vigens brygge
Lille Biodden, se Biodden
Mekanikus Pedersens brygge, se Biodden
Niels P. Nielsens brygge, se Smith Petersens brygge
Pharos brygge, se Terje Vigens brygge
Pharos odde, se Odden
Shellbrygga, se Smith Petersens brygge
Thue Johnsens brygge, se Sam O. Berges brygge og Jernbanebrygga
Tollbodbrygga, se Smith Petersens brygge
Torskeholmsund, se Torskeholmen
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Trond Audun Berg, Jarle Bjørklund, Carsten Due, Tordis Jarle, Kjell
Knudsen, Frode Mindrebø, Johan Anton Wikander med flere.
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«KOMMUNISTEN PÅ
KNUTSTRANDSHEIA»
Av Frode Eldegard Mindrebø
Da denne artikkelen ble påbegynt, i 2017, var den et samarbeidsprosjekt mellom
Aashild Kvarsnes og undertegnede. Av forskjellige årsaker ble den dessverre
ikke fullført til årsheftet i 2017, og i år forlot Aashild denne jorden etter nesten
101 år. Vi hadde imidlertid flere gode samtaler mens hun var i form til det, og
vi må kunne regne hennes del av samarbeidet som både fullført og viktig. Selv
har jeg fortsatt gravingen i detaljene og skrivingen i sommer, og det føles riktig
å tilegne artikkelen Aashilds minne. Hovedpersonen var tross alt hennes onkel,
og hun hans nærmeste slektning og støtte så langt tilbake som jeg kan huske, og
adskillig lengre enn det.
Mine minner om Maurits Arthur Severin Andersen Woxholt strekker seg
så langt tilbake jeg i det hele tatt kan erindre, og de er utelukkende gode;
gamle minner er jo gjerne det. For oss som vokste opp på Rønnes på
sekstitallet, og etter hva jeg har erfart også lenge før det, var Maurits en
naturlig del av tilværelsen der ute. Original, javel, men et fargerikt innslag
i hverdagen, og en trivelig nabo på alle måter. For å sitere Henrik Ibsen:
« … han gjorde visst intet menneske mén hverken på land eller sjø …».
Maurits ble født i «losoldermann Halvor Ellingsens hus» på Ullerøya i
Høvåg 22. mars 1883, endatil på selveste skjærtorsdagen, og døpt i Vestre
Moland kirke fire dager senere, på andre påskedag. Foreldrene, skibsfører
Oskar og fruen Åsille Øvine, var da i tredveårene. Barndommen var nok
trolig som tatt ut av en roman av Gabriel Scott, med en seilende far og
en mor som passet og styrte hus og hjem og, etter hvert, en ungeflokk på
fem, med Maurits midt imellom to eldre brødre (Anders og Gunnar) og
to yngre søstre (Magda og Allis).
Aashild Kvarsnes har beskrevet denne ungeflokkens opplevelser i
sin bok «Sjøen er alltid fin» fra 1987. Hun har imidlertid gitt personene
fiktive navn, men Ellen Govertsen Trøgstad har i sin bok «Lokalhistorie
for Justøy, del II» i samarbeid med Aashild, endret noen deler av teksten
til de riktige navnene, og vi tar sjansen på å sitere et par korte klipp derfra,
først om reiseopplevelser med skipper Oskar:
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«Losoldermann Ellingsens hus» på
Ullerøya, hvor Maurits ble født.

«Motiv fra Ullerøya», malt av
Edvard Vigebo (nå eiet av Emma
Elisabeth Vennesland). Trolig viser det
Losoldermann Ellingsens hus.

«En søndag formiddag da lillesøstera Allis bare var et par måneder,
kom losen Tønnes og kakka på vinduet. «Nå æ Oskar udenfor, Madam
Andersen», sa Tønnes. Losen tok seg god tid for han visste at dersom det
fantes brennevin i huset, så vanket det nå et glass.
Så reiste Aasille, 5 barn og tjenestepiken Josefine med tomasteren
«Regnbuen» til Hamburg. Hele øya var møtt fram. Prammer og sjekter
fulgte skuta utover. Noen sto med kikkert på varden. Derfra kunne de
i godvær se blinkene fra Hansholmen fyr og av og til så de selhund på
skjærene. I Hamburg fikk de se jernbane for første gang og så var de i
dyrehave. I august var de tilbake på Ullerøya.»
Og så om lek i unge år:
«Øst for huset sto sjøbua. Der lå sjekta «Ulka» fortøyd. I en bukt lenger
vest seilte ofte tre hjemmesnekra småskuter for fulle segl. Anders eide
fullriggeren «Seagull». Gunnar barken «Madposen» og Maurits døpte
galeasen sin for «Oskar og Aasille».»
I 1889, da Maurits var seks år gammel, flyttet familien fra Ullerøya til
Vågsholt i Eide, og da gir vel i grunnen forklaringen på Maurits’ noen
spesielle etternavn seg selv. Vi kjente ham jo bare som Maurits Woxholt,
som jo åpenbart refererer til hjemmet på Vågsholt. Det kan i samme forbindelse nevnes at Kvarsnes-navnet som broren Anders benyttet, skriver
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seg fra farssiden. Far til Maurits og Anders var sønn av Anders Aasuldsen
Kvarsnes fra Vestre Vallesverd.
Skolegangen fikk Maurits, ifølge Aashild Kvarsnes, først på Vågsholt
skole, og deretter ett år på amtsskolen i Eide, før han og broren Gunnar
begynte på landbruksskolen på Bjørnetrø i Fjære, trolig på et halvt års
kurs. Som en kuriositet kan det nevnes at skolestua på Bjørnetrø i dag
utgjør deler av forsamlingshuset «Alvheim» i Eide.
Maurits sto til konfirmasjon i Eide kirke 3. oktober 1897. Deretter
begynte han i murerlære i Kristiansand og skaffet seg med tiden både
svenne- og mesterbrev i murerfaget. Ser man bort fra enkelte kreative og
nokså kortvarige forsøk i andre bransjer, arbeidet Maurits deretter som
murer i hele sitt, relativt korte, yrkesaktive liv.
De som kjente Maurits i senere år oppfattet ham kanskje langt på vei
som «den evige ungkar», med alle sine særegenheter, men ifølge Aashild,
var det i hvert fall én gang nære på. I unge år var Maurits forlovet med
Ragna fra Homborøya. Planene må uansett ha blitt endret underveis, for
hun ble gift Olsen, og hverken Andersen eller Woxholt.
I folketellingen i 1900 er familien fortsatt registrert i Eide, men etter hvert
flyttet Maurits med familien til Rønnes, nærmere bestemt til «Kavlis hus» i
Rønnesstranda. Nokså fort etter dette må Maurits ha flyttet til Kristiansand
for å gå i murerlære, og i folketellingen i 1910 er han registrert som losjerende på Øster Berg i Øyestad mens han arbeider som «murstensmurer,
Arb. f. t. som saadan ved gjenopførelsen av Rykene fabr.»
Under, eller like etter, første verdenskrig kjøpte Maurits tomt under
Knutstrandsheia på vestsiden av Osterskilen (G.nr. 28, b.nr. 52) av Oskar
Emil Larsen Selin. Eiendommen ble kalt «Solbakken», og her bygget
Maurits hus. Huset var nokså spesielt, da det fortelles at han satte opp
reisverket, og så bygget ferdig andre etasje slik at det i praksis fungerte
som et loft på påler, og med gangvei inn fra heia på baksiden. Og lenger
enn det kom visst ikke det prosjektet.
Utover på 1920-tallet ble det vanskelig med murerjobber, og Maurits
forsøkte seg i en periode med sjøveis transport. Han kjøpte motorsjekta
«Nanna» og et par ferger (eller lektere) som han drev fraktvirksomhet
med. Flere folk i nabolaget har jobbet som hjelpemenn for Maurits i denne
tiden, blant andre tomteselgeren Oskar Selin, og Junstein Johnsen på
Buvollen, ofte i fart opp og ned Reddalskanalen. Men tidene var vanskelige,
og etter hvert fikk Maurits nok av det evinnelige kavet. Han gav opp
transportvirksomheten, og i 1930 solgte han «Solbakken» for å trekke seg
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tilbake lengre opp i heia der han visstnok hadde en muntlig avtale med
Oskar Selin om å disponere ei tomt. Her bygget han seg den steinhytta
han skulle bli boende i resten av sitt relativt lange liv. Den, etter hvert,
toroms hytta, som han kalte for «Veum» (han så nok seg selv som en «Varg
i Veum» der oppe), ble murt opp av stein fra omgivelsene. Treverket var
stort sett drivgods fra skjærgården utenfor, og den røde granitten i
Knutstrandsheia dannet bakveggen. Etter hvert ble det stablet opp steinmurer i fjellsiden, og på strategiske steder ble det rigget hvilebenker, alle
med en formidabel utsikt over Grimstads skjærgård og havet utenfor.
Maurits måtte også selv rigge til stien over Tykkeskau til den gamle
ferdselsveien på toppen av kleiva borte ved Tellefsdam.

«Veum» sett fra vest.

Det ble mindre muring for andre etter at han flyttet opp i «Veum», mye
mindre. Men enkelte oppdrag utførte han, og det skal blant annet være
Maurits som har murt peisen både på Bjarne Bergshavens hytte på Ytre
Marivold og Gunnar Buvollens hytte på den andre siden av Osterskilen.
Hørselen hans hadde blitt stadig dårligere helt siden han gikk på landbruksskolen, og etter hvert ble dette et betydelig handicap. Under andre
verdenskrig ble det jo nokså folksomt på Marivoldsiden, og Maurits gjorde
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et forsøk på å kamuflere hytta si.
Han var kommunist og ville helst
ikke ha noe med okkupasjonsmakten å gjøre. Men de kom på besøk,
fjernet kamuflasjen, og gjorde et
mislykket forsøk på å gjennomføre
et forhør. Resultatet ble at de etter
hvert gav opp, men før de dro, satte
de opp et skilt over døren der det
sto «Schwerhörig, bei nahe taub»
(og ikke «beinhart taub» som det
har vært påstått). På den tiden jeg
husker Maurits, var han stokk døv,
og vi ungene måtte skrive det vi
ville meddele på papirlapper, og så
brølte han tilbake; volumkontrollen
var ikke helt kurant.
Etter krigen kom Maurits plutselig i vinden på arbeidsmarkedet
Maurits ved inngangen.
igjen. Han var blitt kjent med
(Datert 22. august 1937).
Thorbjørn Selås, som jo også var
murer. De to kom visstnok godt
overens, både politisk og på andre måter, og da Selås fikk oppdrag i forbindelse med gjenreisingen av Nord-Norge, trengte han en mann med
mesterpapirene i orden. Maurits var en selvskreven kandidat, men han
var slett ikke så entusiastisk til oppdraget. Reisen og alt det ukjente som
ventet der oppe virket skremmende på en kar som både hadde valgt og
vennet seg til eneboerlivet. Men enden på visa ble at de to reiste nordover
og var med på de første enkle gjenreisningstiltakene oppover langs kysten.
Selås jobbet visst hele veien fra Bodø til Kirkenes, og Maurits var i hvert
fall med i Bodø og Hammerfest. Men lengselen hjem til Knutstrandsheia
og «Veum» var sterk, og så vidt meg bekjent, reiste han aldri mer særlig
langt hjemmefra. Det fortelles til og med at før de reiste, ba kommunisten
Maurits på sine knær til den gud han offisielt ikke trodde på om at han
måtte komme helskinnet hjem igjen til «Veum».
Kommunismen, ja, den er ikke til å komme utenom. Og så vidt jeg
husker, var Maurits i godt selskap der ute på Rønnes, eller «Cuba» som det
ble kalt på folkemunne. Det ble sagt at han hadde vært moskvakommunist
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helt til 1963, da Mao brøt med russerne. Siden den gang var han i all
hovedsak maoist, og det var ikke få ganger vi ungene fikk gjennomgå litt
hjemlig kaderopplæring gjennom Maurits’ høytlesning fra den lille røde
boken han alltid hadde for hånden. Men selv om hans trolig kjæreste eie
var det silkevevde portrettet av formann Mao som hang på veggen hans,
så beholdt han også Leninbysten uten tilsynelatende å ha politiske skrupler
av den grunn. Og på slutten av livet ble han etter sigende mer Albaniaorientert enn noe annet i sin politiske overbevisning. Hovedfienden var
nok uansett ikke andre kommunister, men amerikanerne, og jeg husker
godt hans utredninger om hvordan historien om månelandingen i 1969
bare var et propagandatriks som «Null-og-Nixon» hadde funnet på.
Vi flirte litt av Maurits’ egne propagandafremstøt, vi ungene, men vi
syntes uansett det var spennende å høre på ham. Også så mye som han
hadde lest! Han foredro for oss om alt fra moderne teknikk og astronomi
til Einsteins relativitetsteori. Rett nok hadde vi ikke særlig store forutsetninger for å vurdere gehalten i foredragene hans, men spennende var det,
og vi satt med ørene på stilk mens de pågikk. Det var i det hele tatt slett
ikke lenge mellom hver gang vi stakk innom på heia, og velkommen var
vi stort sett alltid.
Om sommeren kom av og til «trosfellene» på besøk i «Veum» fra fjern
og nær. Det var med en viss ærefrykt vi hilste på folk som Just Lippe
(«von der» hadde han i tråd med sin politiske overbevisning fjernet) og
kona Asvor Ottesen. De bodde visstnok to sommere i det bakre rommet
i «Veum» innen de fikk sine egne steder på Rønnes. Jeg mener bestemt at
vi ble fortalt at Just hadde vært geriljasoldat på Filippinene, og vi syntes
han var en svært så spennende kar. Om det var tilfelle, vet jeg ikke. Jeg
har i hvert fall ikke klart å verifisere det siden. Men en broget fortid hadde
han jo definitivt, og litt historie dryppet det på oss ungene også om vi fikk
følge med, og ikke gjorde for mye av oss.
Det kanskje aller mest spennende besøket i «Veum», det har jeg bare
fått beskrevet av andre; det var den dagen, trolig midt på siste halvdel av
sekstitallet, da kineserne dukket opp. Det må ha vært på tidlig ettermiddag,
for da skolebussen stoppet på Høyden (toppen av Rønnesbakken), sto det
en diger svart bil med uniformert sjåfør i veikanten. I tillegg til sjåføren, var
bilen befolket av dresskledte menn fra den kinesiske ambassaden, og de
lette etter «mannen i steinhytta». Den gangen var ikke vi ungene opplært
til å være redd for fremmede, i hvert fall ikke på Rønnes, så kineserne
ble fulgt over heia til «Veum». Vel fremme fikk veiviseren reisepass, og
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delegasjonen forsvant inn i steinhytta til Maurits. Hva som skjedde etter
at døren ble lukket den dagen, har nok flere av oss fundert på mer enn
én gang. Trolig var det den dagen det lille silkevevde portrettet av Mao
dukket opp på veggen hos Maurits, og muligens stammer hans lille røde
utgave av «mesterens lærebok», den vi siden ble lest høyt for fra ved
adskillige anledninger, også fra denne hendelsen.
Eremitt var han kanskje, men langt fra ensom og folkesky, bare folk
respekterte ham som et medmenneske og ikke så på ham som en kuriositet.
Han skriver selv først på sekstitallet: «I 1942 telte jeg alle besøk et helt
aar! Det ble i gjennomsnitt 3 besøk for hverdager, og 5 for helligdager! I
de senere aar har visittene øket betydelig, saa jeg er sikker paa, at jeg ikke
siger for høit tall, naar jeg mener at jeg i de 11000 dagene jeg nu har bodd
her i Veum har hatt over 36000 visitter. Dette kan da ikke kalles langsomt!
Dertil er der 7 sjornalister og 5 blader som har gjort sit bedste for å gjøre
mig berømt eller vel helst beryktet!»
Maurits fikk tidlig sine helseplager. Døvheten var som nevnt tiltagende
helt fra ungdommen, og med årene ble han også sterkt plaget av gikt (som
det kaltes den gangen). De fleste av de årene jeg husker Maurits, gikk han,
ganske så krumbøyd, med to hjemmelagde stokker. Og det kanskje mest
imponerende var at han, så vidt jeg husker, alltid krabbet direkte opp heia
på det bratteste nede fra «Solbakken» der han hadde båten liggende. Det
gikk sent, men det gikk; og tid hadde han tilsynelatende alltid nok av.
Båten hans, en liten aluminiumsjolle som var bygget i Hasseldalen
og som i dag befinner seg hos kystlaget i Skjeviga, brukte han flittig hele
sommerhalvåret. Fartøyet bar det stolte navnet «Ben Bella» og var oppkalt
etter FLN-lederen som ble det frie Algeries første president. Politikken
grep inn i de fleste deler av Maurits’ tilværelse. Han holdt seg for øvrig
ikke med motor, men klarte seg med årene og et lite råseil han kunne seile
medvinds med. Vanligvis dro han ut vestover grytidlig på morgenkvisten
med den første østabrisen, og returnerte litt utpå dagen før sørvesten ble
alt for frisk, i hvert fall om solgangsbrisen oppførte seg som den skulle.
Selv tilbragte jeg hele somrene i barndommen med familien i den lille
sjøbua vår like innenfor broa, og hadde Maurits fått mer fisk enn han
kunne håndtere, så hamret han gjerne med stokken i brygga vår til noen
kom ut for å ta imot overskuddet. Selvfisket fisk og selvplukkede måkeegg
utgjorde hoveddietten til Maurits på denne tiden av året. Om vinteren
levde han i vesentlig grad på Joikakaker, båret ut til ham av Aashild
på hennes ukentlige besøk, eller handlet til ham av naboer. Han hadde
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Simon Knutsen, med dattersønnen Jan, sammen med
Maurits på «søndagsbenken» i 1962.

Maurits på «søndagsbenken».
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F. v.: Rita Løken, Karin Andersen (Due), Marit Stålesen (Giffen), Maurits, Lise Fedde
(Simmons), Tordis Myrane, Grete Elder (trolig i 1961).

F. v.: Asbjørg Knutsen (Hansen), Maurits, Kiss/
Christl Fedde (Govertsen) (trolig i 1960).
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F.v.: Maurits, Marit Stålesen (Giffen).

«Ben Bella» lever fortsatt, nå hos Kystlaget Terje Vigen i Skjeviga.
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etter hvert en løypestreng fra «Veum» til «Solbakken» for nødvendig
kommunikasjon. Det var heller ikke uvanlig at jeg ble sendt i heia med
et solid stykke av kakebaksten når mor mi hadde bakt til helgen, og den
slags gjorde man jo på den tiden.
Helseutfordringene, sammen med de noe primitive boforholdene,
gjorde jo at Maurits til tider var under et visst press for å oppgi eneboerlivet
og flytte til «mer ordnede forhold»; på denne tiden betydde nok det først
og fremst til gamlehjemmet på Søm. Han var dypt skeptisk til en slik
livsstilsendring, både fordi han stort sett var såre fornøyd med livet slik
han hadde det, og også fordi han hadde en dyp frykt for brann. At han
vinterstid holdt varmen med å vri kokeplaten inn under sengebunnen
rimer kanskje ikke helt med det siste, men verden er nå til tider ikke helt
rasjonell.
Historien om Maurits’ forsøk på Søm-overnatting har jeg hørt og sett
flere versjoner av opp gjennom årene, men slik jeg husker den, seilte
han østover en ettermiddag for å se på, og kanskje prøve, forholdene på
gamlehjemmet. Han kom frem og ble vel tatt imot. Hvorvidt han ble tilbudt
overnatting inne i hovedhuset eller på låven skal være usagt, jeg har hørt
begge varianter. Resultatet ble uansett at overnattingen etter hvert ble
kansellert og at han satte hjemover til «Veum» igjen med en viss lettelse.
Selv omtalte Maurits denne historien på følgende måte i brevs form høsten
1961: «Jeg tog meg en seiltur i baaten ned til Arendalselva i August og
var indom Søm og saa paa forholdene der. Det var sagtens baade fint og
hyggelig, men jeg var likevel glad da jeg fik rodd mig heim til Veum om
kvelden! Det var de varmeapparater nede i kjelleren, med vedlager og
træfliser omkring ovnene som jeg ikke fandt mig tilfreds med. Her i hytta
kan jeg da ialfald komme ud, om den tog fyr; …». Gamlehjemtilbudet
fra Søm ble visstnok godtatt på et senere tidspunkt, trolig i 1965, men
allikevel aldri realisert.
Vinteren 1970–71, da han nærmet seg 88 års alder, ble Maurits for
første gang så klein at han ble innlagt på sykehuset i Arendal. Dette var
en tilværelse han hadde kjempet for å unngå hele livet, og han var nok
rimelig sannspådd da min mor var borte hos ham på sykebesøk på slutten,
og han utbrøt at «de tar livet av meg her, Astrid; det er mat i ett sett, og
de vasker meg hver dag».
Maurits døde på sykehuset 13. februar 1971 og ble begravet på Grimstad
kirkegård fem dager senere. Hans eget ønske om at asken hans skulle spres
i heia på baksiden av hytta var vel lovstridig på den tiden, og ble i hvert
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Navneskiltet som hang over døren inn til «Veum».

fall ikke etterkommet. «Veum» forfalt fort, og ble etter hvert ødelagt av
brann. Graven ble slettet i 2000. Nå er bare minnene igjen, og der senga
til Maurits engang var, vokser det nå ei fin bjørk.
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EN KAPP HORNER FRA FRIVOLL
Av Helge Grobæk
Det er vel kanskje ikke alle Årsskriftets lesere som kjenner begrepet Kapp
Horner? Derfor først en kort orientering. I 1937 ble foreningen «International
Association of Cape Horners» stiftet i Saint-Malo i Frankrike.
Seilskuteveteraner fra 11 land etablerte et verdensomspennende broderskap. Medlemmer måtte bare oppfylle en betingelse: minst en gang å ha
seilt på et seilskip i kommersiell fart rundt sydspissen av Sør-Amerika.
Medlemskapet ble inndelt i 4 kategorier:
1. Albatross var et medlem som hadde ført et
seilskip rundt Kapp Horn.
2. Mollyhawk var et medlem som først hadde
rundet Kapp Horn som mannskap og senere
blitt kaptein.
3. Cape Pigeon var et medlem som hadde
rundet som mannskap.
4. Sympatisør var et medlem som uten å oppfylle de ovennevnte vilkår ble godtatt av
klubbens øvrige medlemmer.

Cape Horn klubbens logo
fra 1937.

Hvert medlem i hver kategori hadde en egen «stormast» hvor kategorien
var skrevet ned. Masten var inndelt i 7 vertikale nivåer av rær. Etter
å ha passert 70 år rykket man hvert 5 år opp til neste rå i «masten».
Norge fikk sin Kapp Horn klubb i 1964, men den ble nedlagt i 1996 fordi
medlemsmassen etter hvert ble naturlig redusert. På et tidspunkt ivret
man etter å fortsette klubben hvor direkte etterkommere etter en Kapp
Horner kunne bli medlemmer. Så vidt vites ble dette ikke vedtatt. Bergen
Sjøfartsmuseum overtok arkivene til den norske klubben.
I seilskutetida – spesielt i siste halvdel av 1800 tallet – hadde Norge en
betydelig posisjon i det globale transportmarkedet – med andre ord, et
stort antall seilskuter fra Norge og Sørlandet seilte med forskjellige varer
på alle hav. Sjøveien var på den tid den mest økonomiske transportmåte
for verdenshandelen. Å frakte et tonn hvete fra Le Havre i Frankrike til
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Kopi av «Masten» til Frivoll-mannen Kristian Nyheim Kristiansen.
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Valparaiso i Chile kostet ikke noe særlig mer enn frakt av et tonn på tog
fra Paris til Marseille. Uten å gå for langt inn på dette var Norge datidens
lavkostland. Det var stor arbeidsledighet, og langs kysten var det mye
tilgjengelig arbeidskraft som fikk sjøen som arbeidsplass. Sjølivet var
strevsomt og brutalt. Sjøfolkene fikk dårlig betalt og kunne oppleve nesten
umenneskelige arbeidsforhold. Heldigvis bedret forholdene seg etterhvert.
Noen seilruter ble betraktet som ekstra farlige. Rundturen fra Europa
til vestkysten av Sør- og Nord-Amerika var ansett som den verste. Og
ikke mindre farlig var returen til Europa, idet vindene rundt det sørligste
punkt av Sør-Amerika – Kapp Horn – hovedsakelig blåser konstant fra
vest. Rundt Hornet møter man vestlig settende strømmer som gjør bølgene
ekstremt krappe og høye. Så å runde Kapp Horn (navngitt av en hollandsk
kaptein i 1616 etter hans hjemby) var alle sjøfolks mareritt. «Hornet» som
de gamle sjøfolkene kalte det, er fullt av grunner og skjær. Når stormene
i kombinasjon med kyststrømmene pisker opp havet, skaper dette et av
verdens farligste områder å seile i. En konstant tåke driver frem og tilbake
langs Hornet og gjør heller ikke seilasen enkel. Seiler man lengre syd for
å unngå de forskjellige værforhold, utsettes skipene for drivende isfjell
og snøstormer som fører til nedising og fare for forlis. Bortimot 10% av
skutene som seilte rundt Kapp Horn, forliste fullstendig eller ble funnet
som avmastede vrak! En nesten utrolig historie ble fortalt av den franske
skipper Emil Bourge som med sitt skip rundet Hornet en gang på slutten
av 1800- tallet. De møtte en tremastet engelsk fullrigger, The Coreageous, som
var innkapslet i et isfjell. Om bord var alt tilsynelatende på plass. Seilene
var i ferd med å bli revet, og på rærne sto en del av mannskapet. De var
kommet for langt syd på en tid av året da kulden mer eller mindre medfører
umiddelbar nedfrysing. Mannskapet frøs bokstavelig talt ihjel der og da,
og i løpet av vinteren ble skipet kapslet inn og ble til et flytende isfjell.
Grimstad-skuter rundet også Hornet, og historier er fortalt om både
jernbarken Premier og stålfullriggeren Skaregrøm. Da kaptein Aasmund
Ommundsen fra Fjære rundet Kapp Horn med Premier i september 1899,
var både hans kone og datter Dagmar ombord. Fru Ommundsen skrev
dagbok fra reisen, og den skal fortsatt være i familiens eie. Dagboken
beskriver et sant helvete (ikke hennes ord) av en seilas. De mistet rigg og
ror og drev hjelpeløst omkring nær kysten før de fikk rigget et nødror av en
av mastestumpene som sto igjen og greide å komme seg til Falklandsøyene
for reparasjon.
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En ekte sjøulk – Kristian
Nyheim Kristiansen i familieselskap på sine eldre dager. Til
høyre Kristiansens utnevnelse
til Cape Pigeon på Øvre
Bramseil – som han fikk på sin
90-års dag i 1981.

Kapp Horn-seilasene opphørte stort sett da Panamakanalen ble åpnet
i 1914. Noen skuter seilte imidlertid fortsatt rundt Hornet. Fullriggeren
Skaregrøm, tilhørende skipsreder Johan Bang, var den siste norske seilskuten som passerte Kapp Horn fra vest mot øst så sent som i 1926.
Skaregrøm forliste ved Azorene i desember samme år. Kapp Horneren
Kristian Nyheim Kristiansen fra Frivoll var tømmermann om bord.
Skaregrøms forlis og videre skjebne er beskrevet av andre, men så vidt
jeg husker, fikk nettopp tømmermannen stor ros for sitt arbeide med å
sikre den nedbrutte riggen.
Hvem var så denne vår Kapp Horner fra Frivoll?
Kristian Nyheim Kristiansen var født på Frivoll i 1891. Som 17-åring dro
han til Amerika i 1908, men kom tilbake noen år senere. Han reiste til sjøs
som tømmermann i 1912 og var om bord på mange skuter fra Grimstad.
Hans siste tur til sjøs ser ut til å være som båtsmann. Så sent som i 1950 er
han om bord i M/S Castleville av Oslo (A.F.Klaveness AS rederi). Han bega
sjøen som det heter og begynte å arbeide på Kalvild Tresliperi. Familien
forteller at han i mange år hver arbeidsdag gikk den gamle kongeveien
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fra Frivoll til Kaldvell og tilbake om kvelden. Etter han kom hjem tok han
gårdsarbeidet fatt. En arbeidets adelsmann!
Kristian var medlem i Kapp Horn klubben som Cape Pigeon. Han
døde i 1986, og kvalifiserte da til tittelen «Cape Pigeon of Røilseil» i «Kapp
Horn-masten». Antagelig var han ved sin død den eldste gjenlevende
Kapp Horner i Norge. Som det fremgår av «stormasten» var han i 1981
på nivå 6-råen. Som en kuriositet kan nevnes at visstnok ingen seilskuter
hadde flere enn 6 vertikale seilnivåer/rær. At Kapp Horn-masten hadde
7 nivåer skal ha sammenheng med at Kapp Horn klubben ønsket å kunne
ære sine medlemmer til de eventuelt passerte 100 år.
Brødrene Ivar og Arnfinn Johnsen fra Rønnes ble hyllet i lokalpressen
som Kapp Hornere da de i 1967 rundet Hornet om bord på skonnerten
Regina Maris tilhørende skipsreder John Wilson fra Arendal. Men ekte
Kapp Hornere var de kanskje ikke ettersom Regina Maris var et lystfartøy
og ikke et seilskip i kommersiell fart.
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SELSKAPET FOR GRIMSTAD BYS VEL

Årsberetning 2018 for perioden 29. april 2017–20. april 2018
Generalforsamlingen 2017 ble holdt på Grimstad ungdomsskole fredag
28.04.17 med 65 medlemmer tilstede. Møtet ble åpnet med kulturell
sangoppvisning av Sørrøster.

Valget ga følgende sammensetning av styret:

Formann: Torgrim Næverdal
Styremedlemmer: Aileen Fosseli, Bente Eielsen, Bodil Austenaa Johansen,
Anne Gurine Hegnar
Varamenn: Morten Sten Jacobsen, Stein Reinholt Jensen, Otto Bugge
Varamennene og formann i Skjærgårdskomitéen, Bjørn Willem Bergshaven,
deltar på alle styremøtene.

Vi har fordelt oppgavene styret imellom slik:

Sekretær med ansvar for protokoll og økonomiansvarlig: Bente Eielsen
Annonsetegning medlemsskriftet: Bodil Austenaa Johansen
Huset i Kirkebakken: Otto Bugge og Morten Sten Jacobsen
Boklager: Aileen Fosseli og Bodil Austenaa Johansen
Binabben/Kjellviga: Torgrim Næverdal og Anne Gurine Hegnar. Torgrim
har ansvaret for flagging på Binabben.
Vardeheia: Aileen Fosseli, også med ansvar for flagging her.
Kontakt med Marivold Camping: Torgrim Næverdal, Stein Reinholt
Jensen og Otto Bugge
Kontakt med Grimstad Seilforening og Gittas Hus: Torgrim Næverdal
og Otto Bugge
Marivold Feriehjem: Bodil Austenaa Johansen og Morten Sten Jacobsen
Bokkomité: Carsten S. Due og Torgrim Næverdal samt aktuell forfatter
Styret for Marivoldveien blir representert av Per Jarle Nørholmen på
vegne av Byselskapet
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Medlemstall

Antall medlemmer pr 31.12.17 er 838, hvorav 91 livsvarige og 171 husstandsmedlemmer. Dette er en gledelig økning på 148 medlemmer siste
året.

Styremøter og saker

Det er avholdt 7 styremøter og blitt behandlet 16 nye saker i tillegg til
saker fra tidligere år samt en rekke referatsaker. Styret har også behandlet
forslag til reguleringsplaner og planarbeid i Grimstad kommune.

Marivold

Samarbeidet med Marivold Camping har også siste året vært utfordrende.
Vi har likevel greid å etablere kommunikasjon med driver av campingplassen. På siste møte før jul mellom styret og driver av campingplassen
ytret leietaker ønske om å forlenge leieperioden som utgår i 2025. Styret
i Byselskapet har ikke tatt noen avgjørelse om en ny leieperiode med
fortsatt campingdrift skal iverksettes eller om området skal tilbakeføres til
allmennheten. Selskapet for Grimstad Bys Vel har som hovedformål å legge
forholdene best mulig til rette for allmen ferdsel og bruk av være områder.
Dersom våre brukere av området opplever stengsler eller redusert tilgang
til Marivold og Paradisbukta, vil det komme i konflikt med Byselskapets
interesser. Campingdriften har vært et aktivum og til glede for mange
av byens innbyggere. Dagens driver av campingen holder også området
pent og ryddig. Styret håper å etablere en god kommunikasjon fremover
og vil fortsatt prøve å få til et godt og forpliktende samarbeid før vi tar
endelig stilling til fremtidige planer for Marivold.
I år har Grimstad kommune gruset og planert en stor parkeringsplass
der ute. Den har fungert svært bra når det har vært stor utfart med mange
biler i påsken og på søndager.

Postmannslaget

På Postmannslaget serverer Bodil og Hans vafler, og Postmannslagets
venner holder huset i flott stand. Vi har også i år lagt ned en god del
penger for å få stedet oppdatert og velfungerende.

Grooseneset

Gittas hus har gjennomgått omfattende rehabilitering både utvendig og
innvendig. Vi håper nå å bli tilknyttet vann og kloakk og vil da kunne tilby
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tidsmessig bad med toalett og dusjmuligheter til potensielle leietakere.
Også i år vil Skral leie området. Samarbeidet med Svein Petter Håtvedt og
Stine Sofies Sommerskole foregår utmerket. Det er nedlagt et imponerende
dugnadsarbeid, og Gittas hus forskjønner nå området for første gang på
mange år.
Styret er veldig glad for at Per Ivar Ruhaven fortsetter sin utmerkede jobb
som redaktør av årsskriftet.
Byselskapet er nå på Facebook og hjemmesiden er oppdatert. Dette vil
forhåpentligvis lettere rekruttere nye medlemmer.

Styret i Byselskapet i 2018. Fra venstre Anne Gurine Hegnar, Stein Reinholt Jensen,
Bente G. Eielsen, Bodil Austenaa Johansen, Aileen Fosseli, formann Torgrim Næverdal
og Otto Bugge. Morten Sten Jacobsen var ikke tilstede.
Bildet er tatt utenfor Byselskapets hus i Kirkegaten 10. Her hadde Bernhard Bjerk
sitt blikkenslagerverksted på 1900-tallet. Byselskapet kjøpte huset i 1986 av rørlegger
Sverre Holm som i noen år hadde brukt det som lager
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GENERALFORSAMLING 20. APRIL 2018
PROTOKOLL

Formann, Torgrim Næverdal, ønsket 54 medlemmer velkommen til
Selskapets 96. generalforsamling som ble holdt i auditoriet på Grimstad
ungdomsskole.
Generalforsamlingen var innkalt iht. Selskapets lover med annonse og
påminnelse i Grimstad Adressetidende.
Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader.
Protokollskriver: Erling Vik
Protokollunderskrivere: Tove Salvesen og Reidun Bergshaven
Styrets årsberetning ble gjennomgått av formannen.
Årsberetningen ble godtatt med akklamasjon.
Skjærgårdkomitéens årsberetning ble gjennomgått av leder for komiteen,
Bjørn Willem Bergshaven. Årsberetningen ble godkjent med akklamasjon.
Begge årsberetninger vedlegges protokollen.
Regnskap for 2017 ble gjennomgått av Bente Eielsen og godkjent av generalforsamlingen. Styret gis fullmakt til å lage/godkjenne budsjett for 2018.
Regnskap vedlegges protokollen.
Fastsettelse av kontingent – forslag for 2018: kr 200,- forblir uendret for
hovedmedlem, kr 150 for husstandsmedlem. Vedtatt uten merknader.
Valget ble på vegne av valgkomitéen ledet av Carsten S Jacobsen.
Valgkomiteens forslag vedlegges protokollen og ble enstemmig vedtatt:
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Torgrim Næverdal ble valgt til formann for ett år.
Styremedlemmer: Anne Gurine Hegnar og Bodil Austenaa Johansen ble
valgt for 2 år. Aileen Fosseli og Bente G. Eielsen var ikke på valg.
Varamedlemmer: Morten Sten Jacobsen, Otto Bugge og Stein Reinholt
Jensen ble valgt for ett år.
Skjærgårdskomitéen: Hele Skjærgårdskomitéen ble gjenvalgt for 1 år.
Revisor: Oddvin Salvesen ble gjenvalgt for 1 år.
Valgkomité: Reidun Olimstad, Carsten Sten Jacobsen og Per Jarle
Nørholmen.
Alle valg ble foretatt med akklamasjon.
Kulturvernprisen ble tildelt Asbjørg Haugebo Helleland for restaureringen av et eldre hus på Helleland. Paal Malde stod for utdelingen, og
det ble knyttet kommentarer til arbeidet av byggmester Ragnar Bøylestad
fra Bøylestad & Moen DA som har utført restaureringsarbeidet. I tillegg
viste Ole Ugland bilder av arbeidet.
Byselskapet ga som sedvanlig en pengesum på kr. 5.000 til prisvinneren
i tillegg til plakett.
Generalforsamlingen ble avsluttet med et veldig interessant kulturhistorisk innslag av Knut Brautaset som viste historien og utviklingen til
Byselskapet i ulike epoker.
Referent: Erling Vik
Protokollen godkjent ….. mai 2018

Tove Salvesen

Reidun Bergshaven
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Etter generalforsamlingen ble det arrangert sosialt samvær i Jervhuset,
hvor det ble servert nydelig erter, kjøtt og flesk med tilbehør. Til kaffen
serverte som vanlig Bjørn Bergshaven stor deilig bløtkake.
Aileen Fosseli og Bodil A. Johansen m.fl. sto for servering.
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ÅRSBERETNING FRA
SKJÆRGÅRDSKOMITÉEN
for perioden april 2017 til april 2018

Komitéen har i denne perioden bestått av:

Bjørn Bergshaven (formann), Jan Ivar Olsen, Morten Steen Jacobsen, Alf
Jensen, Erling Vik (sekretær), Knut Skår Knutsen (dugnadsansvarlig), Pål
Reidar Svendsen, Roar Ousland, Even Olsen, Øystein Salvesen, Øivind
Simonsen. Formannen har som vanlig deltatt i Byselskapets styremøter.
Det er gjennomført tre møter i Skjærgårdskomitéen og en rekke dugnader.

Skiltkomité

En skiltkomité er blitt opprettet med følgende sammensetning:
Bjørn Bergshaven – formann
Erling Vik – Sekretær
Even Olsen, Øystein Salvesen, Roar Ousland
Mandatet til komitéen var å lage forslag til utforming av nye skilt, utplassering i terrenget samt utarbeide budsjett. Forslag skulle deretter godkjennes
i Skjærgårdskomitéen og i hovedstyret. Komitéen har hatt fem møter.

Hovedoppgaver

Hovedoppgaven for skjærgårdskomitéen har vært vanlige skjærgårdsaktiviteter, reparasjon av Richards bu på Store Hampholmen, nye skilt med
«Ilandsstigningsbrygge» på alle brygger og nye «velkommen skilt med GPS
posisjon». I tillegg er alt arbeid med nye skilt/oppslagstavler nå ferdigstilt
og klare til utsetting. Oppslagstavlene blir montert i løpet av våren. Her
vil komiteen berømme Roar Ousland som har gjort et veldig bra arbeid.
Det er bevilget tilskudd fra Miljødirektoratet til utskiftning av flytebrygg
ene på Ytre Maløya da disse er i en dårlig forfatning. Planlegging av
arbeidet starter nå og bevilgningen har en sluttrapportfrist på 01.03.19.
De hvite merkene som er malt på fjellet på Østre og Vestre Svertingen,
var i ferd med å bli fjernet fra sjøkartene til sjøkartverket dersom de ikke
ble malt opp/vedlikeholdt av frivillige i fremtiden. Dag Wirak har påtatt
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seg ansvaret for jobben, og merkene blir dermed fortsatt synlige og stående
på sjøkartene.
Torgrim Næverdal har påtatt seg ansvar for maling av varden på Svartskjær.
Skjærgårdstjenesten har gjort en betydelig rydding av flere holmer i
skjærgården.

Toaletter

Det er Skjærgårdstjenesten i Grimstad kommune som tar seg av alle
toalettene når det gjelder rengjøring og tilsyn gjennom sommersesongen.
Det er ingenting spesielt å rapportere, toalettene ser ut til å fungere fint.

River og griller

Alle opprustede og utbrente griller er nå fjernet. River til badestrendene
blir samlet inn hvert år og utplassert før sesongen starter.

Ryddeaksjoner av lag og foreninger

Jobbsentralen har ryddet på Vardeheia.
Grimstad Rotary har som tidligere år ryddet fra Taget til Jan Jensens
brygge på indre Maløya.
Grøm Rotary har ryddet på Teistholmen.
På Groos er det Grimstad Seilforening som er ansvarlig for å holde området
ryddig.
Binabben fremstår som et fint friluftsområde som er mye besøkt.
I Kjellvika er det Bie Vel som holder det ryddig og fint.
Som tidligere år har vi også i år brukt geiter og sauer til nedbeiting på
flere av holmene.
Det er Bygartneren som organiserer dette arbeidet og sørger for at dyrene
får regelmessig tilsyn samtidig som det blir tatt hensyn til den unike
floraen som vi har på holmene.
Som vanlig må vi takke alle dere som på en eller annen måte er med på
å bidra til at friluftsområdene våre fremstår ryddige og fine. Ikke minst
takker vi Bygartneren og Skjærgårdstjenesten i kommunen for et utmerket
og godt samarbeid.
Skjærgårdskomitéen i Byselskapet
April 2018
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holvik@interoptikk.no

oddengullsmie@gmail.com

post@agdermusikk.no

gullsmedjg@gmail.com
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www.gat.no

Rådgivende ingeniører: Byggsak
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Storgt. 31
4876 Grimstad
Tlf: 37 04 94 08
post@helsebutikkenigrimstad.no
www.helsebutikkenigrimstad.no

Grimstad kiropraktorklinikk
Fokussenteret, Storgaten 90

Vi hjelper deg med dine
ledd- og muskelplager

Online timebestilling: www.etlivibevegelse.no
Tlf: 37 04 46 88

Br. Rislå Tellefsen

“GRØN NSAKSBUA”
Oddensenteret
Mobiltlf.: 906 86 955
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Kjøp forsikring
hos Sparebanken Sør
Vi sørger for at du får de forsikringene du trenger
gjennom vårt eget forsikringsselskap, Frende Forsikring.
Ta kontakt med en av våre rådgivere i Grimstad
eller kjøp direkte på sor.no/forsikring

HUSFLIDSTUA
Godt utvalg i broderier og garn.
Alt til Åmlibunaden. Mann og dame.
Vi tar syoppdrag.
Storgt. 32, 4876 Grimstad
Telefon 37 04 89 14 • husflidstua@live.no
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Torskeholmen, 4876 Gimstad
Telefon: 37 04 02 01 - torskeholmen@gmail.com

Møbler til hele hjemmet!

GRIMSTAD

Følg oss på

Adr: Bergemoveien 40, Tlf: 370 41 140 | www.fagmobler.no

Storgata 33, 4876 Grimstad
Tlf: 37 25 82 50
www.eiendomsmegler1.no
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Storgata 33, 4876 Grimstad
Tlf: 02002
www.sr-bank1.no

SMAG&BEHAG
GRIMSTAD

STORGATEN 14 – TLF. 370 40 900
KONTAKT@SMAG-BEHAG.NO – WWW.SMAG-BEHAG.NO

Torvet 10, 4836 Arendal
Tlf: 37 02 55 22
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STRANNA AS
Økonomisk Rådgiving

Odd Petter Birkeland
Grimstad – Tlf. 982 07 005
E-post: opb@strannaconsult.no
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kro & kneipeepienk & ork

Trip Advisor

90

siljestrek.no

04733 likes

Tannlege MNTF

Fredrik Fæster-Granhaug
Grimstad kulturhus
Storgt. 33, 3. etg. 4876 Grimstad
Tlf: 37 04 01 58 | Fax: 37 04 55 84

Grimstad

Storgata 12 • Tlf: 37 04 14 00 • grimstad@sport1.no

Advokat

LARS THS. RODVELT
Sentralbord: 37 25 81 80
Bark Silasvei 5 – Grimstad

I kontorfellesskap med
Advokatfirma Hald & Co DA
www.advokatrodvelt.no
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(H)

Autorisert regnskapsfører – Medlem av NARF
Tlf: 47 47 17 00 | www.bedok.no

Bergmoveien 40, 4886 Grimstad
Telefon: 37 25 82 82
e-post: felles.grimstad@xl-bygg.no
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LANDVIK
HISTORIELAG
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonde og menneske. Knut Hamsun.
Midt i vår verden. Landvik kirke 175 år.
Med sol over skogkledte lier.
Gull i strupen, sølv i jorda. De syngende bønder.
Liv og Lagnad i Landvik.
Nytt “Liv i Landvik.”
Vandring ut.
Landvik bygda vår.



fåes kjøpt i bokhandelen
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Bark Silasvei 5, 4876 Grimstad
Tlf.: 37 25 86 00 • E-post: post@agder.com
www.agder.com

Bergs Hår
HESTETORGET
inneh: Liv Berg

Storgaten 33
4876 Grimstad
370 49 100
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Vi har en stor hånd
veks
avdeling som utfø
rer
alt av maling og gu
lvlegging, også våtro
m+
egen systue!

Vi har det du trenger innen:
Maling og tilbehør | Tepper og gulvbelegg | Tapeter | Gardiner og utstyrsvare

Interiørgården - Bark Silasvei 8 - 4876 Grimstad
www.fargerike.no - post@fargerike-grimstad.no
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GRØM

bare lave priser
Telefon: 37 04 54 70

Storgata 23
4876 Grimstad
37 04 04 80
post@riips.no

Vi har det utroligste!
Telefon: 37 25 66 00
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CHR REPSTADS SØNNER AS
DIN LOKALE BILFORHANDLER

Arendalsveien 74, 4878 Grimstad
peugeotgrimstad.no
Tlf. 37 25 61 70
Salg av nye og brukte biler • Periodisk kjøretøykontroll
Verksted • Delelager

Moy Moner - 4870 Fevik - Tlf.: 37 04 72 31 - fevik.stein@online.no
Postadresse: Postboks 11, 4889 Fevik

– IKKE BARE GRAVSTEIN!
– SKIFER/GRANITT –
– PLATER UNDER / FORAN OVN –
– KJØKKENBENKPLATER –
– STEINPLEIEMIDLER –
– GRAVLYKTER OG LYS –
– M.M. –
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Adresse: Storgt. 21, 4876 Grimstad. Tlf: 37 04 04 46
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Grimstad
e-post: grimstad@monter.no
Åpningstider: Man–fre: 07–18 Lør: 09–15
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– Kåret til Norges koseligste café
Løkkestredet 7 • Tlf 37 27 57 63

Bergeveien 8, 4886 Grimstad | www.odegardens.no

Tlf. 370 43 222 grimstad@comfort.no
Reddalsveien 15, 4886 Grimstad
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ØSTERHUSGRUPPEN

& 400 01 522
WWW.ØØØØ.NO
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BILVERKSTED – SERVICE – SKADE
post@autorep.no
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● Batteri
● Bilstereo
● Bremsedeler
● Clutch
● Drivledd
● Dynamo
● Eksosdeler
● Filter
● Forstilling
● Olje
● Støtdemper

Vardegaten 17. 4876 Grimstad

Tlf 37 25 29 50 www.bema.no
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