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Storfilmen Kon Tiki, som har fått 
strålende anmeldelser, settes 
opp på kinoen i Grimstad fra i 
morgen. 
 I 1947 ble en krigstrett verden 
fascinert av den unge, norske 
mannen Thor Heyerdahl. Han 
hadde utviklet en revolusjone-
rende teori om at Polynesia var 
blitt befolket fra Sør-Amerika. 
For å bevise teorien sin gjorde 
han noe hittil uhørt: Han be-
stemte seg for selv å teste den i 
praksis – og la ut på en eventyr-
lig og farefull ekspedisjon over 
Stillehavet. Filmen Kon-Tiki er 
en dramatisering av de virkelige 
hendelsene.
 For øvrig blir det førpremiere 
på MODIG 3D, er hjertevarmt 
eventyr med uforglemmelige 
rollefigurer og den velkjente 
Pixar-humoren som elskes av 
publikum i alle aldre. 

«Kon Tiki» 
på kulturhuset

Grimstad skal fornyes, byen skal få en sårt 

tiltrengt ansiktsløftning langs sjøen fra Smith 

Petersens brygge til Odden og Gundershol-

men. Det er et ambisiøst prosjekt, som vil ta 

tid, men etter at havneplanen er vedtatt, åp-

ner muligheten seg nå for nye spisesteder, 

lekeplasser, grøntanlegg, boliger og møte-

plasser – en levende by – rett i vannkanten. 

Altfor store arealer i dette området har vært 

skuslet bort på busser, biler og parkering.

Et av målene med en slik byutvikling er å 

gjøre Grimstad enda mer attraktiv i konkur-

ransen med handlesentrene på Stoa og i 

Sørlandsparken. Drammen har hatt et vel-

lykket «byoppussingsprosjekt» som gjerne 

holdes frem. I Risør, en av landets mest ver-

neverdige byer, har det vært langvarig kran-

gel om hva som skal skje på Holmen, i inn-

seilingen til byen. Kanskje har Grimstad noe 

å lære av den prosessen og resultatet man er 

kommet frem til der. Dagens Næringsliv for-

talte historien i en større reportasje for 14 

dager siden. 

Det gamle industriområdet Holmen skulle bli 

en levende bydel, med helårsboliger, ferielei-

ligheter og hotell. Resultatet etter flere års 

kamp blir et leilighetskompleks med fullt 

unntak fra boplikten. «Sjofle Groruddal-

blokker», kaller Erling Okkenhaug det i DN. 

Han har vært engasjert i byutvikling i 20 år 

og sier noe som Grimstads politikere bør 

legge seg på hjerte: «Politikernes oppgave er 

å ivareta byens unike kvaliteter, ikke inves-

torers økonomi. Politikerne fremmet ikke en 

eneste vektig «bestilling» til utbyggerne før 

arkitektkonkurransen.» Også riksantikvar 

Jørn Holme har bedt Risør kommune tenke 

annerledes, uten å vinne gehør.  

Det er politikerne som må bestemme og si 

hva de vil med havneområdene, ikke utbyg-

gerne. Motearkitektur og blokker som finnes 

alle andre steder, må unngås. Den nye bebyg-

gelsen bør være inspirert og i samklang med 

det historiske Grimstad i volum, størrelse og 

arkitektur. Få gjerne Riksantikvaren med på 

laget, bruk kommunens estetiske veileder. 

Det går an å lære av Risørs feiltrinn på Hol-

men og i større grad ta hensyn til byen som 

ligger der og «stedets ånd». Finansmannen 

Sigurd Münter i Risør sier til DN: «Risør har 

en unik kulturarv på grunn av alt vi ikke har 

bygget. Vi har byen til låns.»

 red@gat.no

Byfornyelse 
på brygga

BYUTVIKLING. Havneområdene i Grimstad 
skal utvikles. Det blir et av temaene på en 
stor konferanse her i byen 29. august. Bil-
det er fra en pressekonferanse om saken 
tidligere i måneden.

Terje Stalleland har meldt denne 
forespørselen til ordføreren i 
kommunestyret mandag: I man-
ge kommuner rundt oss ser vi at 
spørsmålet om boplikt diskute-
res politisk. I Grimstad har vi 
boplikt i deler av kommunen. Så 
vidt meg bekjent, er det ingen 
rutiner i forhold til om boplik-
ten overholdes. Man kan anta at 
det skyldes at 
der ikke er 
p r o b l e m e r 
knyttet til hus 
som står tom-
me i Grim-
stad, og at 
boplikten der-
for er et regu-
leringsmiddel 
uten betyd-
ning. 
 Fremskrittspartiet mener 
prinsipielt at boplikt er et virke-
middel som ikke bør benyttes. 
Når det også ser ut til at den 
ikke kontrolleres, eller har be-
tydning i det hele tatt, vil det 
etter min mening være best å 
fjerne denne reguleringen i 
Grimstad.
 Deler ordføreren min virkelig-
hetsbeskrivelse, og vil du ta ini-
tiativ til å få satt saken på det 
politiske sakskartet i den nær-
meste fremtid?

Terje Stalleland
   Grimstad Frp

Boplikten

TERJE STALLE-
LAND.

GAMMELT LUFTFOTO. På Torskeholmen, I- og T-brygga, den gamle 
båtslippen og bryggene var vi mye.

Husker dere den gamle T-brygga og 
I-brygga, som «bølget seg» utover 
etter vinterisen? Der var det spen-
nende å sykle. Og Skrettings lager 
ute på Torskeholmen. Jeg husker vi 
var under brygga der, i en liten 
jolle, og fisket og kikket etter hum-
mer. 
 Min yngste bror klarte å få opp 
en hummer ved den gamle slippen 
en gang. Den satt med bakparten 
inni en fiskeboks. Han var en kløp-
per til å fiske strikjetter også.
 Jeg husker også de mange bryg-
gedansene på Torskeholmen. Og så 
koselig det var med Blue Band, 
Johnny Band, ja, jeg kunne nevne 
mange andre. Hvordan vi kom oss 
inn? Jo, vi hadde båtplass rett på 
innsiden av gjerdet de hadde satt 
opp, ved de blå buene det ble solgt 
billetter fra, Så vi satte oss i båten 
og ventet til det ikke var noen vak-
ter å se. Så hoppet vi i land. 
 Det var en fin båt vi hadde, jeg 
var kry av den. Båten ble brukt i 
mange sammenhenger, og jeg tror 
det var den som en av kongene ble 
kjørt inn til bygga fra da han var på 
besøk her i byen. 
 Mange kjente skuespillere som 
skulle på ferie i skjærgården var 
også ombord i den båten. Min far 
kjørte taxitrafikk med den og had-
de mange turer i kanalene og ellers 
rundt om i skjærgården. Det ble 

også solgt pølser, is og brus fra bå-
ten på St. Hans, og sikkert andre 
sommerdager også. Isen fikk de fra 
Lillesand AMA, tror jeg det var. 
Den kom i trebokser med tørris så 
den ikke skulle smelte. Jeg husker 
det var gøy å ligge på brygga og 
hive tørrisen på vannet og ligge og 
se på når vannet riktig kokte. 
 Jeg husker også at foreldrene 
mine stod og solgte pølser, brus og 
is på Torskeholmen. Det var på den 
tiden en Krones-is kostet en krone, 
en Pin up femti øre og båtisen fem-
ogsøtti øre...
 Husker dere den gamle Tollbua 
som sto foran butikken til Fløistad. 
Og Kiss Johansens butikk, Rønn-
evigs kiosk, Dues reisebyrå (der 
hang det noen bilder av palmer, 
knallblå himmel og flotte hvite 
strender). Der kunne en drømme 
seg langt av sted. Og så Sko Peder-
sen, det gamle bygget til Stad mø-
bler og musikk (der det var en tra-
gisk brann), Dampskipskaia, eller 
brygga som mi sa...
 Jeg husker det var en trailer med 
isolasjon som havnet i sjøen der en 
vintedag. Den hadde kommet ned 
Voss bakke og klarte ikke svingen. 
 Og midt i bakken lå Folkets Hus 
(nå leiligheter) der det var mange 
forskjellige aktiviteter, både dans 
og Maran Ata-møter...

Ventet til vaktene var gått

min barndoms by

Wenche Foss 
har mimret om 
folk og by i årene 
omkring 1960

I forbindelse med St. Ragnvaldda-
gene får Grimstad og Fjære hygge-
lig besøk fra Orknøyene. Ishbel 
Borland, som er leder av vennskaps-
foreningen Orknøy-Norge (ONFA), 
kommer sammen med sin mann 
Colin Borland.  Vi får også besøk av 
John Mowat som er sekretær i 
ONFA. Den norske konsulen, Bill 
Spence, og fru Sue Spence skulle 
også kommet, men måtte dessverre 

melde forfall pga sykdom i fami-
lien.

I løpet av oppholdet kommende 
helg vil de delta på arrangemente-
ne under St. Ragnvalddagene og ta 
del i en guidet rundtur i Grimstad 
med Ove Bach som kjentmann. 
Lørdag kveld er det uformelt Ork-
nøytreff for involverte - og søndag 
inviterer ordfører Hans Antonsen 
til offisiell lunsj.

Grimstad 
Kirkekor
GRIKK starter opp igjen i kveld 
og har øvelser hver torsdag.

Koret har god bredde i sitt 
arbeid – fra tradisjonelle salmer 
og arrangementer, folkemu-
sikkinspirert formidling, klassis-
ke perler til spennende klanger.  
Målet er det samme: Formidle 
kirkens budskap. Forutsetning 
for å være med er at du liker å 
synge, vil ta vare på og videreut-
vikle stemmen din. Samtidig er 
det dokumentert at å synge i kor 
gir energi og helse. Nye med-
lemmer er velkommen og faste 
medlemmer ønskes tilbake til 
høstens program. Se annonse i 
dagens avis.   

Besøk fra Orknøyene


