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DIVE - analyse
En DIVE analyse er en kulturhistorisk stedsanalyse. På riksantikvarens hjemmeside, www.riksantikvaren.no finner en veilederen til analysen.Veilederen i bruk av DIVE - an
alysen er et resultat av prosjektet Communicating Heritage in Urban Development Proscesses (Co-Herit 2007-08).
R.iksantikvaren fikk i 1999 i oppdrag fra Miljøverndepartementet å starte arbeidet med kunnskapsutvikling og veiledning innen by- og tettstedsutvikling. En del av dette arbei
det var å utvikle en kulturhistorisk stedsanalyse som kunne brukes i praktisk planlegging. R.iksantikvaren har ved hjelp av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR.)
gjort en kvalitativ undersøkelse av et utvalg stedsanalyser. Dette var kunnskapsfundamentet bak R.iksantikvarens engasjement i lnterreg - prosjektet Sustainable Historie
Towns, der direktoratet i samarbeid med forskere, arkitekter og kommuner utviklet prototypen på DIVE-analysen i 2005. Analysens navn DIVE, kommer av de engelske
ordene Describe (beskrive), Interpret (fortolke),Valuate (vurdere), og Enable (aktivere), hvilket beskriver de fire hovedtrinnene i analyseprosessen. Samtidig er navnet et bilde
på at man i analysen dykker (engelsk dive) ned i historien, med utgangspunkt i nåtiden. DIVE - analysen henter systematikk fra både planfag og kulturhistoriske fag, og struk
turen samsvarer med prosesslogikk slik den er utviklet innen moderne kommunikasjonsforskning.
I korte trekk kan en si at analysen skal se på hvordan stedet kan utvikle seg ved åta utgangspunkt i at de kulturhistoriske elementene er en ressurs for videre stedsutvikling.

Analysen gjennomgår 4 trinn.
I. trinn:

2. trinn:

3. trinn:

4. trinn:

- skal belyse analyseområdets historiske karakter ved å samle informasjon om analyseområdets
opprinnelse og utvikling ved å dykke ned i "det historiske rom og kunnskapstank."Systematisere
den innsamlede historiske informasjonen og beskrive og formidle kunnskapen om
analyseområdets historiske karakter.
- skal belyse analyseområdets historiske betydning ved å fortolke analyseomårdets historiske
kontekster, undersøke analyseområdets historiske lesbarhet og tilstand og beskrive/ formidle
analyseområdet historiske betydning.
- skal belyse analyseområdets kulturhistoriske verdier og muligheter ved å vurdere kulturarvens
kvaliteter og verdier, undersøke kulturarvens utviklingspotensial og sårbarhet. Beskrive og
formidle kulturarvens endringskapasitet.
- skal definere analyseområdets handlingsrom, foreslå forvaltningsstrategier og prinsipper og
vurdere aktuelle virkemidler og tiltak.

Hortenkommune
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DIVE - analysen for Åsgårdstrand er utført av en arbeidsgruppe bestående av:
Gruppeleder:

Horten kommune v/planlegger

Guro Nystuen Brattland
Helge Etnestad

Sekretær:

TRAFO arkitektur
v/
Arkitektkontoret TELLUS v/

Ingunn Hylen T homassen
Eivind Hanch - Hansen

Deltakere:

Vestfold fylkeskommune v/kultur vern
Horten kommune
v/
Horten kommune
v/
Horten kommune
v/
Fortidsminneforeningen v/
Msgaardstrand og Omegn historielag
Stiftelsen Gamle Åsgårdstrand v/

Siv Abrahamsen
Vera I. Gjersøe
Solfrid Sakkariassen
Hilde Aker
Nanne Roseng
Henning Lysell
Per Ole Bjønnes

v/

Rolf Kristensen fra Msgårdstrand og Omegn historielag har vært en viktig kilde og
ressursperson til arbeidet med analysen.
Arbeidsgruppen for DIVE analysen ligger under Horten kommune og arbeidet med områdeplan for Åsgård
strand. Arbeidet er utført av arbeidsgruppa i fellesskap.
Kommunen er oppdragsgiver, eier og prosjektleder. Det er blitt avholdt jev nlige arbeidsmøter høsten 2016 med
ett møter pr trinn eller fase i analysen. I arbeidsmøtene er de ulike temaer og historiene diskutert.
TRAFO og Ark- Tellus har ledet arbeidet med DIVE analysen og sammenfattet arbeidet i denne rapporten.
Rapporten er utført på bakgrunn av diskusjoner i arbeidsgruppen, og i dialog med Horten kommune. Men i
oppsummeringen av analysen, trinn 4 er det i stor grad konsulentens faglige råd og anbefalinger som kommer til
uttrykk.
Sammen med oppdragsgiver ble det vurdert at analysen skulle utarbeides på et overordnet nivå og gi retning
slinjer i forhold til dette. Analysen er utført på bakgrun n av tilgjengelig informasjon og ressurser i gruppen på
gjennomføringstidspunktet. Det kan derfor forekomme feil ved manglende informasjon og utilstrekkelig kontroll.
Det kan derfor finnes enkeltelementer som ikke er fanget opp innenfor denne helhet.

Horten kommune
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Målsetning for analysen:
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DIVE analysen er en kulturmiljøutredning som grunnlag for om
rådereguleringsplan for Åsgårdstrand, Horten kommune. DIVE
analysen skal være et kunnskapsgrunnlag for dokumentasjon og
st yrket forståelse av:
- Byens historiske utvikling, karakter og kvaliteter.
- Byens kulturhistoriske betydning for samfunnet lokalt og utad.
- Kulturmiljøets verdi, prioritering og tålegrense.
I planprogrammet for områdeplanen i Åsgårdstrand står det
"Formålet med områdereguleringsplanen er å styrke bevaringen
av det gamle Åsgårdstrand, og å vurdere hvilke muligheter (eller
rammer) stedet har for videre vekst og utvikling som bysenter
og sted."
"Styrke bevaring i planarbeidet ved å legge til rette for heiherlige
og tydelige bestemmelser for Åsgårdstrand sentrum."
Om handlingsrom:
Finne potensialet for fortetting innenfor områdeavgrensningen.
Det er også ønskelig med anbefalinger av høyder, volumer og
utformingsprinsipper av nye bygg basert på det differensierte
verdisystemet.
Tema som spesielt skal belyses i analysen er:
-

1700/ 1800-tallbebyggelse
Edvard Munch og andre kunstnere
Badeby/turisme
Havneområdet

Analyseområdets avgrensning:

Horten kommune
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Trinn I - BESKRIVE
TID I ROM MATRISE

Viktige hendelser i Åsgårdstrand - Historiske tilbakeblikk
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I første del av analysen (trinn-I) etableres en
kunnskapsbase for vurderingen av kulturarvens verdi
og muligheter i stedsutviklingen. Kunnskapsbasen er
en beskrivelse de naturgitte og kulturelle forutset
ningene for utviklingen av analyseområdet. Den skal
belyse viktige utviklingstrekk og vise sammenhengen
mellom Åsgårdstrands historie og d agens omgivelser. ,-.'!'""�---.:�'.:-•c:?:= -.;=a;__,_:_.:.
Som metode for å beskrive og systematisere stedets
utviklingstrekk og historiske hendelser, benyttes en
tid-rom-matrise. Utviklingshistorien er ordnet kro
nologisk - slik at man med ut.gangspunkt i nåtiden
følger sporene bakover i tid og avdekker lag på lag i tråd med metodikken.
I denne analysen har vi valgt å innarbeide to slike
tid-rom-matriser: en hovedmatrise som tar for seg
Åsgårdstrands utvikling som tettsted med vekt på
synlige fysiske spor, som bygningsmiljø, havn og in
frastruktur og en kunstnermat.rise som beskriver
utviklingen av kunstbyen Å sg årdstrand gjennom
Munch's og andre kjente kunstneres liv og virke p å
stedet. I forhold til temaene som skal belyses har vi
valgt å innarbeide 17-1800 - talls bebyggelen i den
generelle matrisen for Åsgårdstrands utvikling. Hav
neområdet viser vi ved å legge dette i en egen kol
onne under overskriften infrastruktur. Badeby/ tu
ristby blir i hovedsak dekket i den generelle matrisen
for utvikling, men temaet henger også i stor grad
sammen med utviklingen av kunstnerbyen Åsgård
strand som er vist i egen matrise. De to matrisene
er inndelt i samsvarende historiske epoker for å
tydeliggjøre parallelle hendelser og utviklingstrekk

Horten kommune

Åsgårdstrand fra sjøen ca. 1915

;;;- �--·' /.!.1-,-.••

Kiøsterudgården og Grand Hotell,
Postkort fra 190 5

Edv. Munch på vandring
rned sine kusiner 1932-33

Åsgårdstrand
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Bebyggelse perioden 1990 - 2016
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-

Kommunen skifter navn fra Borre til Hor ten i 2002.

I

I

-

stedsanalyse

Ny vekstperiode. Byen vokser utenfor det gamle sen
trum. Åsgården sykehjem og aldersboliger bygges.Det
må tilrettelegges for sikker gangatkomst, arbeidet med
gang- og sykkelsti fra sentrum til Kjærkrysset påbeg
ynnes i I 996.

-----

♦
♦
♦
♦
♦
• ♦
•
•

• ♦
• I

I

I
I
I

••
••
••
•

I

I

I

I

Åsgårdstrand blir turiststed med utvidete åpningstider
- og får bystatus i 20 I 0.Det tilrettelegging for økt båt
turisme - småbåthavnen utvides. og seilforeningen er
aktiv.
Edvard Munch' s hus og eiendom fredes av Riksan
tikvaren i 20 I 3. F lere profesjonelle kunstnere bor og
arbeider i Åsgårdstrand.
1991-92: Kulturminne-registrering av gammel be
byggelse (SE R
F AK).

I
---t
Horten kommune
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Omverden og
tendenser

Vestfoldregionen

2017 -

"Det grønne skiftet"

fremtid

Fokus på Edvard Munch
med nytt Munch mu
seum i Oslo
2016: Regional plan for bærekraftig
Vekstperiode
arealpolitikk (RPBA)

1990
2016

k u lturhisto risk st edsan alyse - HØST E N 2016

Viktige hendelser i Åsgårdstrand - Historisk tilbakeblikk
Åsgårdstrand sentrum avgrensning som områdeplanen / Bygningsmiljø

God bolig-, turist- og kunstnerby

2016: Åsgårdstrand får Vinmonopol.
2014: Detaljreguelring av Ola Abrahamsonsvei 17/19.

Urbane tendenser/
fortetting

Økt utbyggingspress i sentrums
områder

2013: Fredning av Munchs hus og eiendom.
20 I 0: Åsgårdstrand får bystatus.

Ny teknologi / IT

Byutvikling:
Økt urbanisering og handel

2007: Stedet blir turistby; utvidete åpningstider.

Bygningsstil periode:
Minimalisme ca. fra
1990 -

Utvikling av seilsportanlegg og
friområde i havnen.
2007: Reg.plan for båthavnen og
deler av badeparken vedtas.

2006: Reg.plan for Myrløkken vedtas: Idrettsanlegg
friområdet Bakkeåsen og kons. småhusbebyggelse.
2005: Åsg. sykehjem og omsorgsboliger bygges.
2003: Reguleringsplan for Åsg.strand sykehjem.
2002: Kommunen skifter navn fra Borre til Horten.

SEFRAK/
Vern av historisk bebyggelse

Horten kommune

Havn og infrastruktur

Småbåthavn / økt båtturisme.

1995: Reg.plan for gang-/sykkelvei til Kjærkrysset.
1994: Reg. plan for Strandlinjen nord for Åsgård
strand
1993: Reg. plan Åsgårdstrand kirke
1991-92: SEFRAK-registrering av hus oppført før
1900.
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1990-2016
1970-1989
1946-1969
1900-1945
1850-1899
1751-1849
1500-1750

••

I
I

I
I
I
I
I
I

•I
•I

-

s t e d s a n a Iy s e

-
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Bebyggelse perioden 1970 - 1989

-
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-

Åsgårdstrand kirke bygges i 1969-70.

I
I
I
I

God privatøkonomi og økt boligutbygging fra ca. 1970.
Fortetting med eneboligutbygging.

·---···�••

'I

I
I

••
••
••
•

Disposisjonsplan forÅsg.strand sentrum med verne
plan for eksisterende bebyggelse vedtas i 1974.1 1983
vedtas reguleringsplanen forÅsgårdstrand sentrum og
vern av eldre bebyggelse formaliseres .

••••

••
•..
••
••
••

Handelsfunksjoner flytter ut av sentrum.Regulering
splan for Paletten kjøpesenter vedtas i 1984 og flere
forretninger flytter ut og etableres utenfor sentrum .

I

I
I
I
I
I

Grand Hotell pusser opp og utvider.

••

••
••
•

••••

••
•..
••

Horten kommune
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Trinn I - TID / ROM MATRISE Omverden og
tendenser
1970 •
1989

Vestfoldregion en

Enebolig-utbygging
Bygging av kjøpesentra
Bygningsstil periode:
Postmodem isme ca. fra
1970 - 1990.

Forretninger ut av sentrum

Viktige hendelser l Åsgårdstrand - Historisk tilbakeblikk
Åsgårdstrand sentrum avgrensning som om
rådeplanen/ Bygningsmiljø

Havn og infrastruktur

1987: Reguleringsplan for Løkkeveien vedtas.

1981 : Borre og Horten stas
joner på Hortenlinjen.

� Reguleringsplan for Paletten kjøpesenter.
1983: Reguleringsplan for Åsgården vedtas.
1983: Reg.plan for Åsgårdstrand sentrumsområde:
Vem av gamle hus i Åsg.strand fonnaliseres.

Boligområder med tett/lav karakter

1981 :Vedtatt reguleringsplan for Øderydningen: Kon
sentrert og frittliggende eneboligbebyggelse.
1974: Disposisjonsplan for sentrum vedtas (ikke
hjemlet i PBL): Inneholder verneplan for eksist. be
byggelse.
1969-70: K irken bygges.

Horten kommune
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1990-2016
1970-1989
1946-1969
1900-1945
1850-1899
1751-1849
1500-1750

•
•
•

I

I

I

I

I

I
I
I
I
I

••
••
••
•
I

·---···'•

Bebyggelse perioden 1946 - 1969
12

-

Gjenreisning etter 2. verdenskrig med oppgangstider
og byvekst - bygging av velferdsstaten.
Munchs hus blir museum i1947.

••
••
••

••
••
••
••
••
••

I

I

Horten kommune

-

Kommunen kjøper N.C. Nielsens gt. 3A(Skovdals hus)
i1946 og det gjøres om til rådhus.Åsgårdstrand feirer
sitt 400-årsjubileum i 1950 med kommunalt pålegg om
hvitmaling av hus.Samme år reises monumentet over
falne.Sprøytehuset på toppen av Eplehagen brenner
og ny brannstasjon blir oppført. Bygging av Bakkeåsen
skole i1956 .
I 1959 utvides tettstedet ved regulering av Nygårds
feltet til ene-/ tomannsboliger og næringsbebyggelse.
Bilen blir allemannseie på1960-tallet og veiene iÅs
gårdstrand oppgraderes. Ny plan- og bygningslov med
byggeforbud i strandsonen innføres i1965.Samme år
slåsÅsgårdstrand sammen med Borre.
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Trinn I - TID/ ROM MATRISE -

1946
1969

Viktige hend elser i Åsgårdstrand - Historisk tilbakeblikk

Omverden og
tendenser

Vestfoldregionen

Åsgårdstrand sentrum avgrensning som områdeplanen/ Bygningsmiljø

Havn og infrastruktur

Den kalde krig.

Utvikling av infrastruktur og
industri

1965 : Badebygget i Munch-parken rives.
1959: Reg.plan for Nygårdsfeltet: Åsg.strand utvides
med ene-, tomanns-boliger og næringsbygg.

Oppgradering av lokale veiløp og
infi-astruktur.

Gjenreising av landet og 1965: Kommunesammenslåing med
bygging av velferdsnas- Borre kommune
jonen.

1962: Sidebygningen til Grand Hotell brenner.
1957: Seilerhuset bygges.
1956: Oppføring av Bakkeåsen skole.

Etablering av ny bensinstasjoner i
Åsgårdstrand.

Oppgangstider/byvekst

1955:Victoria Hotell brenner.

Gamle E 18/Raveien: Åsgårdstrand
får tilknytning ved Kjærkrysset;
byen vender seg vestover.

Bilen blir allemannseie

1950:Åsgårdstrand feirer400 års
jubileum

1965: Plan og Bygning
sloven 1965 og Strand Industriell hvalfangst - fra Sande
loven (med forbud mot fjord og Tønsberg (Svend Foyn):
bygging i strandsonen).
Bygningsstil periode:
Modernisme ca. 1950 1970

1960 Nye Viaoria Hot.ell er oppført.

1951: Off. døveskole i tidl. Åsg.strandTuristhotell
1950: Ny brannstasjon og monument for falne.
Kommunal bestemmelse om hvitmaling av hus.

Horten kommune

I 1950 starter Åsgårdstrand kom
mune en prosess med å sikre
seg arealene nedenfor Kiøsteru dgården og Grand Hotell. Man
opparbeider området til omtrent
slik det er i dag og kaller det
Strandpromenaden. I denne peri
oden blir også veien (Havnegaten)
bort til båthuset opparbeidet.
Båthuset lå i steinbruddet like
nedenfor Munchs hus.

TRAFO ar ki te ktu r / A r ki te kt ko n to r e t TELLUS
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Trinn I - TID/ ROM MATRISE Omverden og
tendenser
forts.
19461969

Vestfoldregionen

Viktige hendelser i Åsgårdstrand - Historisk tilbakeblikk
Åsgårdstrand sentrum avg rensning som områdeplanen / Bygningsmiljø

Havn og infrastrul<tu r

Etterkrigstiden med
gjenreisning av l andet
og bygging av velferds
nasjonen

1949: Sprøytehuset (brannstasjonen)
øverst i Eplehagen brenner.
1946-65: Hotellfagskole på Grand Hotell
1947: Første kommunestyremøte i nytt rådhus.
1947: Edvard Munchs hus blir museum

1946: Kommunen kjøper Skovdals hus - som blir
rådhus (pengegave fra Erna Bull).
Odd Åsen Industrier blir etablert (kjøleteknikk).

Horten kommune
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Bebyggelse i perioden 1900 - 1945
IS

-

I

Glansperiode for Åsgårdstrand som bade- og som
merby, det samme for andre kystbyer i Vestfold.

�---···

Landskapet, det spesielle lyset og det idylliske bysen
teret gjør atÅsgårdstrand tiltrekker seg kunstnere
og blir kunstnersentrum. Flere sentrale norske billed
kunstnere bor og arbeider i byen.Spesielt erEdvard
Munch kjent for motiver fraÅsgårdstrand i denne
perioden, men også Hans Heyerdahl, Christian og Oda
Krohg m/fl.

♦
♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦♦

••

♦

♦

•t

♦

••
•

♦

Ny dampskipsbrygge anlegges 1900-04.Etablering av
kloakk- og vannanlegg med vannposter fra 1912, bek
ken legges i rør ca. 1930. Kiøsterudgården fredes i
1927. Grand Hotell brenner i 1931, gjenreises i mur.

•

♦

I
I
I
I
I

••
••
••

I

I

•••

Krig/okkupasjon: "Hirden" driver skole på Grand Ho
tell fra 1941-45

••

••

I

----t ......
Horten kommune
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Trinn I - TID I ROM MATRISE -

1900
-1945

Viktige hendelser i Åsgårdstrand - Historisk tilbakeblikk

Omverden og
tendenser

Vestfoldregionen

Åsgårdstrand sentrum avgrensning som områdeplanen / Bygningsmiljø

Krig/ okkupasjon

Videreføring av kurbadbyene med
Sandefjord som den viktigste

Åsgårdstrand befester sin posisjon som bade- og
kunstnerby.Turisme blir hovednæri ngsvei og hotell
kapasiteten utvides. Kunstinteresserte turister med
penger bidrar til oppblomstring.

Bygningsstil periode:
Funksjonalisme ca.
1925-1940.
Tek nologisk utvikling,
boliger får innlagt elek
trisitet

Etablering av næringsvirksomhet i nedre bydel (bl.a.
i Smalgangen og på Thaulows plass):

I. verdenskrig gir både økte inntek
ter men rammer også skipsfarten.

Befolkningen får mer friti d
Nasjonalisme/
Nasjonsbygging
Bygningsstil periode:
Det nye Norge ca.
1905-1930

Havn og infrastruktur

•
•
•
•
•
•

S lakterbutikk
B akeri/ utsalg (2 stk)
Manufakt urforretning
Skomaker
Dagligvare/kolonial (4 stk)
Bensinstasjon er (4 stk)

1941-45: "Hirden" driver skole på Grand Hotell.
1941 : Badehotellet brenner.
1936: Åsgårdstrand Sparebank åpner nybygg på
Thaulows plass.

1934-35· Brosteinslegging

av
Grev Wede Is gate og Strandgaten.
Rutebilplassen flyttes fi-a Badeho
tellet til torget. (off. mid ler/god
kommu neøkonomi).

Spa.-ebankens nybygg åpnet i 1936.

Horten kommune
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Trinn I - TID/ ROM MATRISE Omverden og
tendenser
1900 1945
(forts.)

Viktige hendelser i Åsgårdstrand - Historisk tilbakeblikk

Vestfoldregionen

Åsgårdstrand sentrum avgrensning som områdeplanen/ Bygningsmiljø

Mange hvalfa ngere tjener bra og
bygger flere romslige eneboliger
i Vestfoldbyene.Vestfold kal les
"gullkysten".

1935-38: Hvalfangere bygger funkisvillaer i Dahls vei.

Havn og infrastruktur

1933: Åsgårdstrands offentlige bad etableres i Mind
egården.
193 I: Grand Hotell brenner; gjen reises i mur.
1930:Tomtekjøp for fremtidig kapell og kirkegård.
Offenlige plasser før/etter 1900:
•Torvet
• Eplehagen
•Thaulows plass
• Den gamle skolegården
• Badeparken
Veistubb mellom tidligere Strandstien og Nygårds
gate (nå Edv. Munch's gate) får navnet Buggesgate
trolig etter skomaker mester Hans Petersen B ug ge i
1927. Samtidig ble det gitt navnet Strandpassagen til
stien som fortsatt går mellom tidligere Strandstien
og stranden.
1927: Kiøsterudgården fredes.
ca.1920:Aasgaarden turisthotell utvides med tilbygg.

ca. 1930: Bekken legges i rør.
Nytt kloakk- og vannanlegg eta
bleres.

Faste bussrute-forbindelser:
1922: T ønsberg
1924: Horten

fra 1912: Etable1ing av vannposter
i sentrum.

Badehotell et, Bakkega ta 14, også kalt Central Hotell,
foto 1930-tallet

Horten kommune
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Trinn I - TID I ROM MATRISE Omverden og
tendenser

1900194S
(forts.)

Vestfoldregionen

1923:Vedtaksfredning av flere byg
ninger i Vestfold
1920: Bygnings
fredningsloven

Viktige hendelser i Åsgårdstrand - Historisk tilbakeblikk
Åsgårdstrand sentrum avgrensning som områdeplanen/ Bygningsmiljø

Havn og infrastruktur

Thor 0. Hannevig starter sin egen bank i Åsg.strand
i 1917 som varer til 1921. Åsgårdstrand Sparebank
etableres i 1921 på Thaulows plass.

1921: Ny kommunelov

1906:Veien mellom Tønsberg/
Olsrød og Åsg.strand rustes opp.
Bygningsstil periode:
Jugendstil 1890 - 1920
1906 :Velhuset bygges som forsamlingslokale for
ungdomsforeningen. I 1927 overt.as huset av den nys
tiftede Velforeningen. Lokalet har frem til i dag vært
benyttet som forsamlingslokale, kino, mm.

Sveitserstil ca. 1840 1920

Anløp av rutegående dampskip fra
Christiania og andre byer.

1906: Nils Hansen Norvang får bygget Tårnhuset,
Edv. Munchs t 23.
Etter 1900: Høyglansperiode for
badebyene. Det reklameres for
helsebringende bad i hovedstads
avisene
1900-1904: Ny dampskibsbrygge
etableres: Søndre steinmolo
blirlandfeste og den gamle pæle
broen rives.
Aasgaarden Hotell ca. 1935

Horten kommune
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1990-2016
1970-1989
1946-1969
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••
••
••
••
I

-

Bebyggelse perioden 1850 - 1899

-

20

-

I

�---···••

HØST E N 2 0 I 6

Dampalder; storhetstid for skipsfart i Vestfold .

•••

Åsgårdstrand etablerer seg som kurbad- og ferieby. Det
bygges hoteller og kjøpmenn tilbyr privat losji for bade
gjester.

••••

Fra 1850 utvikles byen sørover ved bygging av hagebybe
byggelse langs Stangs gate, som lave frittliggende hus i Sveit
serstil.

••
••
••
••
••
••
••
•

I 1854 bygger N.C. Nielsen ny handelsbrygge og utviklingen
av havneanlegget skyter fart. Faste dampskipsanløp fra 1855,
bl.a. av passasjerbåter i rute til/fra Christiania. Åsgårdstrands
bad etableres i 1862 og utvides senere med anlegg for sjø-,
damp- og gytjebad.

I
I

I
I
I

••
••
••
••
••
••

I

Åsgårdstrand får egen kommunegrense i 1850 og byg
rensene stadfestes og merkes opp i 1879. Jarlsbergbanen
(Vestfoldbanen) åpner i 1881.

••••

•

Horten kommune
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art over Asgardstrand fra 1889 med bygrense og grensesteiner markert
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18501899

Dampalder
overgang fra seil
Sunnhet og helse

Bygningsstil periode:
Sveitserstil 1840 - 1920
Husmannsvesenet for
lates og folk får i større
grad inntekt fra industri
og sjøfart og i mindre
grad landbruk.

Viktige hendelser i Åsgårdstrand - Historisk tilbakeblikk

Vestfoldregionen

Åsgårdstrand s entrum avgrensning som områdeplanen/ Bygningsmiljø

Havn og infrastruktur

Aktive sjøfartsbyer i Vestfold:

Leietomter på 1800-tallet, er en gunstig virkning for
oppstart og utvikling av stedet. Pga. lav tomteleie
utvikler stedet seg til haveby med småhus i romslige
hager.
1890-tall: Veranda mot gaten er lokal byggemote.

Passasjerbåter går i rute fra
Christiania til Vestfoldbyene.

Kurbad-brer: Etableres i Holm
estrand, Asgårdstrand, Sandefjord
og Larvik
.LS.S..L: Åpning av Jarlsbergbanen
(Vestfoldbanen) fra Drammen til
Larvik.

.LaZ.2: Bygrensene stadfestes. Grensene blir oppmer
ket med 24 stk grensesteiner (oppmålt 1849).
1876: Strømbadet utvides med anlegg for varme og
kalde sjøbad, damp- og gytjebad (gytje fra Sande
fjord). Åsgårdstrands Bad blir etablert 1862.

1850-1900: Det etableres og eksisterer flere hotel

ler i Åsgårdstrand. Victoria Hotell, Central hotell og
Aasgaarden hotell.
95 hus i Åsg.strand har privat losji for badegjester.
Kjøpmenn leier ut til turister.

1894: Dampskipsbrygga tilknyttes
landsiden via en ny pælebrygge/
bro av tre (Munch!)
1882: Lokal togstasjon etableres
på Adal. Skyssrute til Åsg.strand.
� Åsgårdstrand får egen
havnekommisjon.

la.5.8.: Åsg.strand blir fast stopp på

damskipsruten Vallø - Christiania;
"P
Fra ca. 1850: De tidlige Patrisier-husene danner skole appabåten"
for småskalabebyggelsen opp mot åsen/raet: Der
1858: Hjuldamperen "Bjørn Far
blir bygget en mengde lave, frittliggende Sveitserhus
mand"
anløper Åsg.strand.
med Louis XVI-preg. Ligger oftest nær gaten, frodige
bakhager samt forhager med stakittgjerder.
Havneforholdene vans kei iggjør
anløp av dampskip.

Parti fra Stangs gate - mot nord

Horten kommune
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Trinn I - TID / ROM MATRISE -

18501899
forts.

Viktige hendelser i Åsgårdstrand - Historisk tilbakeblikk

Omverden og
tendenser

Vestfoldregionen

Åsgårdstrand sentrum avgrensning som områdeplanen/ Bygningsmiljø

Svensk innvandring til
Østfold og Vestfold

Trelastutførsel fra Vestfoldbyene.

Sent 1800-tall: Høy svensk arbeidsinnvandring til
Åsgårdstrand. Området rundt Lønneveien blir kalt
"Lille Sverige" fordi mange svensker bosetter seg
der.

Norge blir delt inn i
kommuner (herreder)
i 1837.

Felles havnevesen med Holestrand.
Byene i nordfylket stagnerer

Havn og infrastrul<tur

1854: N.C. Nielsens bygger ny
handelsbrygge "Nilsevara".

1850: Åsg.str. får egen kommunegrense v/Kgl. res.

V iktige kommunale oppgaver var: brannvesen,
skolevesen fattigomsorg
og veibygging.

Bygningsstil periode:
Senempire (Biedermaier) ca. 1835 - 1870

Horten kommune
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•

I
I
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-

Bebyggelse perioden I 751 - 1849
24

-

Seilskutetid;Åsgårdstrand befester stillingen som ut
førseishavn for trelast.
Stor del av stedets mannlige befolkning var sjømenn og
det fantes flere redere i byen.

I

I

••
•

•

'•,•

Fra ca.1750 bygger sjøfolk og arbeidere boliger på
GrevensGrund - nord for bekken.Åsgårdstrand får
offentlig skole på1770-tallet. Byen har egen tollstasjon
og vertshus vedThaulows plass.

.••••

••
••
�

••
•

I

I
I
I
I
I

I
I
I
I

•
•,
'•,•
•,
••
,

Fra 1780 til1820 bygger handelsborgere flere store
patrisierhus i Louis XVI-stil, bl.a. Kiøsterudgården. Ca.
1800 anlegges byens første molo- og bryggeanlegg. I
1821 avvikles grevskapet,Åsgårdstrand etableres som
eget formandskapsdistrikt og underlegges Borre i1849.

I

Horten kommune
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Viktige hendelser i Åsgårdstrand - Historisk tilbakeblikk

Omverden og
tendenser

Vestfoldregionen

Åsgårdstrand sentrum avgrensning som områdeplanen / Bygningsmiljø

Seilskutetid

Vestfoldregionen har to store
grevskap. Åsgårdstrand ligger in
nunder Jarlsberg grevskap.
Vallø saltverk etableres i 1739.
Saltverket er en periode Nordens
største .

1849: Hele Asgårdstrand underlegges Borre og blir
en del av Mellem Jarsberg sorenskriveri.
1838: Kommunen opprettes som Åsgårdstrand for
mandskapsdistrikt.

Det er mange redere i fylket;
både i byene og på bygdene (bon
deredere).

I 791: Byen får egen tollstasjon under Holmestrand.

1849

1821: Grevskapet av
vikles (Grevskapsloven)
Danmark - Norge er i
flere kriger i perioden.
Napoleonskrigene gir
uår og folk mangler
korn.
Bygningsstil periode:
Empire e.a. 1800 - 1835

1830: e.a. 20 skip registrert i Åsg.strand. 3 skipsverft
i området.

1779:Vertshus på Thaulows plass (Victoria Hotell).

1815:Tilførselsvei fra Åsg.strand
torv til K jærkrysset anlegges.
e.a. 1800: Byens første molo-/
bryggeanlegg blir etablert i enden
av Havnegaten (av Chr. Endresen
og M. Riddervold).

1774:Åsgårdstrand får offentlig skole (Smalgangen).
1800-tallet: Livlig utførselsh avn for
trelast.

ill8: Skolen etableres i Rådstugata.
fra 175 0: Bygging av arbeiderboliger og boliger for
fiskere fra Edvard Munchs gate (Nygaardsgaten) og
Strandstien til Thaulows plass: Småhus langs/inntil
gaten i selv-grodd struktur. Frittliggende, saltak, I - I
½ etasje.

Parti fi•a Edvard Munchs gate - mot nord

Horten kommune

Havn og infrastruktur

Periode med skipsbygging.

okt.2016
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Omverden og
tendenser

Vestfoldregionen

Åsgårdstrand sentrum avgrensning som områdeplanen / Bygningsmiljø

Havn og infrastruktur

1751 1849

(forts.)

Bygningsstil periode:
Klassisisme / Louis
Seize ca. 1780 - I 8 I 0
1700 tallet er norsk
sjøfarts veksttid.
Poteten innføres
omtrent 1750.

Flere store bygårder i Louis XVI-stil
oppføres i bl.a.Tønsberg og Kongs
berg sent på 1700-tallet.
Holmestrand får bystatus i 1752

Åsgårdstrand - Aquatint

ca. 1800

1780-1820: Oppføring av en del store patrisierhus
i Louis XVI-stil i nedre/østre bydel, som Grand,
Kiøsterudgården og Skovdals hus (Åsgårdstrand
rådhus fra 1946).
Karakter: 2-etasjes midtgangshus med bredside mot
havnen, bratt valmet tak, symmetrisk fasade.

Skovdals hus - fasade mot Havnegaten

Horten kom mune

sept. 2016
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Laurvig grevskap opprettes i1670.GustavWihelm
Wedel kjøper grevskapet avGyldenløve ogÅsgård
strand underlegges Jarlsberg.ØvreNygård ogÅs
gården avgir grunn til byen. Arealene etableres som
byparsellene "NygårdsGrund" og "GrevensGrund"
på hver side av bekken, som munnet ut i fjorden rett
sør for dagens havn.

I

•••

••••

••
•

28

-

I
I

••
•

Bebyggelse perioden 1670 - I 750

••
•

Kongeveien mellom Larvik ogDrammen rustes opp og
det anlegges kjørbar vei tilÅsgårdstrand.

••
•

I
I
I
I
I
I

•I

I

•

•

I
I

Horten kommune

•••
••••
·•.

TRAFO a r k i t e k t u r / A r k i t e k t k o n t o r e t TELLUS

D IVE

AN ALYSE

- ÅSGÅRDST R AND -

Trinn I - TID / ROM MATRISE -

16701750

k u lturhisto risk st edsan alyse -

HØST E N

2016

Viktige hendelser i Åsgårdstrand - Historisk tilbakeblikk

Omverden og
tendenser

Vestfoldregionen

Åsgårdstrand sentrum avgrensning som områdeplanen/ Bygningsmiljø

Havn og infrastrul<tur

Utvikling av skipsfart.

Laurvig og Griffenfeldt Uarlsberg)
grevskap opprettes.

1752: Ladestedsrettigheter for innenlandske varer,
tømmer til Nederland. Handel- og sjøfartssted med
kjøpmannsmiljø og rederier.

I 700-tallet: Veiavgreninger fra
Kongeveien og anleggelse av Åsg.
strandsveien fra T bg.Nallø.

Perioden 1670 - I 720 er
preget av krig og høyt
skattetrykk. Danmark
Norge er i krig med
Sverige. Mange menn
blir utskrevet til soldater.
Hest og vogn blir vanlig
fremkomstmiddel. Økt
trafikk gir behov for
opprusting av veinett.

Grevskapet opprettes.

Horten kommune

1683: GustavW ilhelmWedel kjøper 1739: Nygård Øvre, tidligere del av Åsgården, etableres som byparsellen "Nygårds Grund" nord
grevskapet Jarlsberg av Ulrik f
Gyldenløve.
for ladestedet.
1670: Laurvig grevskap opprettes.

1683: Åsgården blir overtatt av GustavW ilhelm
Wedel-Jarlsberg. Deler av Åsgården innenfor ladestedets grenser skilles ut som parseller og blir "Grevens Grund".
GWWedel- Jarsberg dør i 1717 og det er hans sønnesønn Fredrik AntonWedel Jarlsberg som overtar
grevskapet. I 1737 selger Greven nordre del av Åsgården til Anders Nielsen og det er da han beholder
"Aasgaardstrand tomter og grunder" som det står i
skjøtet.

TRAFO
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1670: Kongeveien mellom Lar vik
og Drammen rustes opp.
Veiforbindelsen mellom Åsg.
strand og Kjær blir kjørbar.Toldergaten, Nygaardsgate og Stangs
gate/Romsveien anlegges.
Grevens embetsmenn kontrollerer og avgiftsbelegger virksomhetene til det frittstående
handelsmiljøet i Åsgårdstrand.
Etablering av provisoriske trebrygger og -slipper langs sjøen.
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Trinn I - TID / ROM MATRISE Omverden og tendenser

Vestfoldregionen

Viktige hendelser i Åsgårdstrand - Historisk tilbakeblikk
Åsgårdstrand sentrum avgrensning som områdeplanen/ Bygningsmiljø

Havn og infrastrul<tur

Perioden frem til 1670
Navnet kommer av Åsgårdens strand.Av ås (høydedrag) og gård. Gården ligger høyt oppe på raet.
En annen viktig gård er StoreStang. Begge gårdene har stor skog langs sjøen.Disse er utgangspunkt for etabler ingen av lastestedetÅsgårdstrand på
I 500-tallet. U tskipning av trelast til Holland blir en viktig nær ing. Kysten i Vestfold avskoges på I 5- og 1600 tallet. Byen er registrert som ladested un
der Tønsberg og Holmestrand i lensregnskapene etter 1610. Havneforholdene er dårlige.
15001670

Del av Åsgården og Store Stang gårder har skoger
Tønsberg er middelalderby og i
langs sjøen. Disse blir utgangspunkt for etablering av
følge Snorre var Tønsberg kaupstad ladestedet Åsgårdstrand på I 500-tallet.
Trelasthandel med Hol året før slaget ved Hafrsfjord (ca.
land (bl.a. pæler til by
870 e.Kr. ).
1665: Åsg.strand under Jarlsberg Sorenskriveri; man
bygging)
tall dok. 5 registrerte strandsittere, etablering av
1500-1600: Hele Slagenområdet
tidlig bebyggelse langs sjøen.
Utvikling av sagbruk/
avskoges pga. tømmerhogst.
Oppgangssag innføres
1638: Ladested under Holmestrand, trelasteksport
Fergeforbindelse mellom Horten
til Holland.
og Jeløya eksisterer.
1621 -22: lflg Borre bygdebok s.241 er det registrert
1560: Markebo sør for Åsg.strand
kvern på Åsgården.
og Stenbryggen i nord er registrert
på Hollandske kart.
1610-11: Byen nevnt som ladested under Tønsberg i
lensregnskapene. Utskiping av trelast til Europa.
Tømmerhogst og uttransport av
trelast fra Vestfold.
1570 og 1592: Åsgårdstrand (Aska) vist på holland

Strandsittertid

Dårlige havneforhold med
ubeskyttet strandlinje og lang ut
grunn.
Utvendig oppankring - tungvint
innlasting av trevirke.

Lastested for tømmer til skip.

ske sjøkart.

Horten kommune
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Kilder:
Aasgårdstrand og Omegn historielag:

31

" Broen -Aasgaardstrandiana" : 200 I - 20 I 5

Broen 20 I I Aasgaardstrandiana, «Gode gamle minner fra Stang pensjonat» av Irene Jyrstad Høilund
Broen 20 I I Aasgaardstrandiana, «Båtforeningen i Åsgårdstrand» av Knut Nergaard
Broen 20 I I Aasgaardstrandiana, «Det er brann!!!» av HaraldAas
Broen 20 I O Aasgaardstrandiana, «Hilsen fra Åsgårdstrand» av Rolf Kristensen
Broen 20 I O Aasgaardstrandiana, « Da Munch og Karsten duellerte i Åsgårdstrand» av Oscar Marthinsen
Broen 20 I O Aasgaardstrandiana, « Lille Sverige - og en glemt invandringshistorie» av Lars A. Døvle Larssen
Broen 20 I OAasgaardstrandiana, «Min barndoms - Lille Sverige » av Else Kristiansen
Broen 20 I O Aasgaardstrandiana, « Grensejusteringer og bygging av Nygårdsfeltet» av Sverre G. Grue
Broen 20 I OAasgaardstrandiana, «Oda Krohg i Åsgårdstrand» av Anne Wichstrøm
Broen 2007 Aasgaardstrandiana, «Kunstneren i Strandstien» av Kari Goverud
Broen 2007 Aasgaardstrandiana, «Thaulows plass - Åsgårdstrands city» av Knut Nergaard
Broen 2005Aasgaardstrandiana, «Åsgårdstrands første badegjest» av Rolf Kristensen
Broen 2005 Aasgaardstrandiana, «Kjøpmann og altmuligmann» av Kate Jacobsen
Broen 2005Aasgaardstrandiana,« Veier til Åsgårdstrand» av Henrik Roberg
Broen 2004 Aasgaardstrandiana, « Stedsnavn i og ved Åsgårdstrand» av Rolf Kristensen
Broen 2004 Aasgaardstrandiana, «Hansteenbryggen» av Knut Nergaard
Broen 2003 Aasgaardstrandiana, «Hotellene» av Knut Nergaard
Broen 2002Aasgaardstrandiana, «Da Åsgårdstrand sloss for selvstendigheten» av Hans Christian Oset
Broen 2002Aasgaardstrandiana, «Nygaards Grund 4 - Eiendommen som ble verdensberømt museum» av Rolf Kristiansen
Broen 2002Aasgaardstrandiana, « Gatelangs i Åsgårdstrand» av Knut Nergaard
Arne Eide:
" Åsgårdstrand - Om hvite hus og løvkroner, spredt historikk" - 1946
Knut Spilling: "Aasgaardstrandiana" Bind I og li - 1957
Vestfold fylkeskommune:« Historiske Riss for Vestfold -Vestfolds historiske utvikling fra I O 000 f.Kr og til vår egen tid.
SEFRAK- registeret:
Lokale registreringer Åsgårdstrand (krets 405 under Borre), utført 1991 - 1992 (+ Stangs gate: 1997)
Riksantikvaren: Fredningsgjennomgangen i Vestfold: 2008 - 2011
Riksantikvaren: " Kulturhistorisk stedsanalyse: En veileder i bruk av DIV E-analyse" - 2009
Hans Martin Frydenberg Flaatten: " Måneskinn i Åsgårdstrand - Edvard Munch" - 2013
Aasgaardstrand og Omegn historielag:

Horten kommune

Intervju med Rolf Kristensen og Henning Lysell - 20.09.2016
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Trinn I - TID/ ROM matrise - Viktige hendelser -

KUNSTNERBYEN ÅSGÅRDSTRAND

Hans Heyerdahl: "Badested" -1887/88

Horten kommune
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Omverden/tendenser Kunstnerbyen Asgårdstrand

Kunstfakta Asgårdstrand

I dag finnes flere profesjonelle kunstnere i Åsgårdstrand. Vi kan nevne Ragnar
Almen.Anne Lise Toverud, Ingerid Kuiters,Astrid Mørland og Randi Schwartz.

2016 fremtid
20002015

2013: Munchs hus blir fredet av Riksantikvaren.

19801999
Bjørn Willy Mortensen

1965 1979
1945 - Bilens inntog i Åsgårdstrand
1964
Internasjonal bølge av abstrakt
og nonfigurativt maleri.

1946-69: Bjarne Eriksen og Sigurd Eriksen maler i Åsgårdstrand. Brødrene
oppholdt seg i Paris, fant tidlig sin stil, holdt fast ved denne. Nokså lik. Utdannet
hos Zahrtman, men tilhørte Alfheim-kretsen rundt Heiberg og Sørensen. Påvirket
av impresjonsimen. En rekke sommeropphold i Åsgårdstrand i etterkrigsårene.
Malte fargeglade dekorative landskapsmotiv - videreføring av impresjonismen.

1947: Munchs hus blir museum.

Alf Amundsen:
"Slakter Stenersens hus i Strandstien"
"Fra Strandstien"
"Parti med bekken, Calmeyers port"
"Frøken Gjermundsens hage"
"Kunstnerens hjem"
"Mot rådhuset"
"Skogmotiv ved Spetaasdammen"
"Kunstnerens hage"
B. Eriksen:
"Fra Bakkegaten i Åsgårdstrand" 1961
"Utsikt mot Ekenæsgården og Grand hotell"
1909?
"Smalgangen" 1950 og "Kystmotiv"

1946-47: Restaurering av Munchs hus.

1945:Alf Amundsen maler Slakter Stenersens hus i Strandstien 2.

S. Eriksen:
"Havnegt. mot Kiøsterudgården" 1969
"Båtslippen i Åsgårdstrand" 1968
"Fra Åsgårdstrand"

Horten kommune
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0 mve rdeniten de nser Kunstner byen Åsgårdstrand
1910
-1944

Sol sommer, sjø og salg i en bryt
ningstid:

1905-16: Optimisme og frem
tidstro. Sterk indust.rialsering
sprosess.
1911-14: Gjennombruddstid for
det moderne maleriet i Norge.
Jub.utstilling i Christiania i 1914:
Norsk malerkunst fikk en frem
tredende plass.
Populære utstillinger ble kopiert
ute i regionene.

Hor
ten kommune

HØSTE N 2016

Kunstfakta Åsgårdstrand

1944: Edvard Munch dør.
1938: Munch går tur med Rolf Stenersen: «Kom så går vi en tur og ser på alle

bildene mine!» Det var motivene for bildene han tenkte på. Munch ser også på
Åsgårdstrands kulturlandskap som et viktig samlende element i «Livsfrisens» bild
esyklus.
1932-34: Munch finner nye motivgrupper og gjør nærstudier i Åsgårdstrand. Han
gjenoppdager Åsgårdstrand i forbindelse med sitt jubileum, sin 70-årsdag. Munch
Krangler med skatte-myndighetene i Aker og vurderer å bosette seg i Åsgård
strand. Gir et inter vju der noen dager før sitt jubileum i 1933.
1909-31: Munch tilbringer ikke lenger feriene i Åsgårdstrand. I denne perioden har
Munch noen korte og noen langvarige opphold i byen, men rekker å male noen
nye bilder fra huset og hagen. Munch kretser også om Åsgårdstrand i sine littærere
notater og dagbøker. Han får fornyet kunstnerisk inspirasjon av igjen å oppholde
seg både i sitt eget hus og i Åsgårdstrand generelt. Henter frem flere tidligere Ås
gårdstrand motiv, maler opp igjen bl.a. på bestilling fra Stenersen.

Munch:«Slagsmålet», 1932-35
Edvard Munch:
«Mannen og kvinnen», I 9 I 3
«Stående kvinne i interiør», 1915
"Kyss på stranden", 1916
'Vampyr i skogen", 1916-18
'To kvinner på stranden", 1933-35
"Ubudne gjester", 1932-35
"Damene på broen", 1934-40
"Livets dans", I 92 I
"Møte", I 921
"Pikene på broen", 1912
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Kunstfakta Asgardstrand

Omverden/tendenser Kunstnerbyen Asgardstrand
1910 "Vestfol dsutstil I in gen".
-1944
Stigende interesse for billed
forts. kunst. Regionalisering av kun
stlivet; stadig flere kunstnere slo
seg ned i distriktene. Mange fikk
stor betydning for det lokale
kunstlivet. Motivkrets appellerte
til moderne fritidskultur: Om
setning!
Fra 1910 til ca. 1940:
Vestfold er det stedet i Norge
der utsikter til å omsette kunst
om sommeren var best.
Kjøpekraftig/interessert, men
konservativt publikum (fer
iegjester).
Kunstnerforbundet regnet San
defjord som et av sine beste
markeder. Flere nye kunstfore
ninger. Separatutstillinger.
Matisseelever gjør seg gjeldende
fra ca. 1910.

0

0

Hans Heyerdahl:
før 1920: Kunstnernes kår var til tider svært vanskelige. Jahn Ekenæs er etablert
"Kiøsterudhaven,
Åsgårdstrand", 1912
i Åsgårdstrand. Ekenæs' kone fikk visergutten til å komme med små løgner, som
"Trær
i
Åsgårdstrand"
skulle påskynde mannens arbeid for å skaffe inntekter til familiens livsopphold.
Ekenæs bilde «Ung gutt med grønnsakskurv» er malt utenfor nåværende Edvard
Munchs gate 20. Maleriet viser husene med veranda-innganger som fortsatt er å se
Harald Kihle:
i gaten. Ekenæs dør i I 920.
"Edvard Munchs hus", 1919

Maleren Karl Uch ermann' s kone fikk oppkalt en melkeskvett etter seg fordi hun
alltid ba om å få en ekstra skvett når hun kjøpte melk, «Uchermannskvetten».
1914: Even Ulving bosetter seg i Åsgårdstrand. Han var en etablert og populær
kunstner, som tilbrakte mye av somrene i båt på fjorden. Han malte en rekke idyl
liske sjø- og landskapsbilder fra Åsgårdstrand, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme.
1902-19: Thorolf Holmboe - var Gudes siste norske elev i Berlin.Eksperimen
terte innenfor ulike stilretninger. Malte i Åsgårdstrand under/like etter I. ver
denskrig. Motiver fra stedets idylliske hager, Fjugstadskogen, bade- og sjølivet på
fjorden med seilbåter og skjær i solskinn.

Ola Abrahamsson: "Fra Åsgårdstrand"
Even Ulving:
"Wessmannsvei Aasgaardstrand",
"Fra Aasgaardstrand", "Vår Åsgårdstrand"
"Novembermorgen i Aasgaardstrand",
"Kystlandskap"

Ulving: «Gårdsinteriør Åsg.strand», 1915

Horten kom mune
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Omverden/ten denser Kunstnerbyen Asgardstrand
1905- Nasjonalisme/
1909 Nasjonsbygging
Flere kunstretninger lever side
om side.

Vestfold/Åsgårdstrand:
Sommerpensjonater; hyttebyg
ging.

Kunstfakta Asgardstran d

0

0

Munch tilbringer somrene i Åsg.strand frem til 1905 - deretter i utlandet til 1909.
Etter 1905 var Åsgårdstrand og det lille huset viktig for Munch, selv om han ikke
var der like ofte som tidligere.
1906-09: Munch er i Berlin ogWarnemi.inde fra 1906 til 1908. I 1908 drar han til
København, hvor han får sitt sammenbrudd samme år. Legger seg inn hos dr.Jacob
sens klinikk. R.eiser hjem til Norge våren 1909. Bildene Munch malte i utlandet
minner om landskapet fra Åsgårdstrand. Landskapet i Åsg.strand ble slik et refer
ansepunkt i hans videre arbeid. Munch malte mange av sine mest kjente bilder flere
ganger; samtidig som han forsøkte å fornye seg. Han tar opp igjen Åsgårdstrand
motivene i tre utsmykkingsoppdrag fra 1900-1930: R.einhardt-. Stenersen-. og Freia
frisen.
Fra ca. 1905: Alf O.Amundsen. Født i Åsgårdstrand. Flyttet til Christiania. gikk
på akademiet. Besøkte familien i Åsgårdstrand om sommeren, kjøpte seg sommer
bolig. Flyttet tilbake i 1926. Skal ha fått veiledning både av Munch og Heyerdahl. Ble
introdusert for Munch sommeren I 903.

Munch 1902: "Pikene på broen" (variant)
"Sommernatt", 1906-07
+"Unge kvinner på stranden", 1906-07
+"Melankoli" 1906 =del av Reinhardtfrisen
variasjoner over motiver fra Åsgårdstrand.
"Kiøsterudgården", 1905
"Vårlandskap", 1905
''Tre piker i Åsgårdstrand", 1905

Heyerdahl: "St. Hans", 1909

Horten kommune
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Omverden/tendenser Kunstnerbyen Åsgårdstrand
1898
1904

Stemninger og symbolikk på Vest
foldkysten.
Åsgårdstrand var
kunstnersentrum på grunn av
landskapet og det spesielle lyset.

Kunstfakta Åsgårdstrand

I et par tiår rundt forrige århundreskiftet var Asgårdstrand et kunstnersentrum
som nær kunne måle seg med Skagen i betydning.
K jente kunstnere som Henrik Lund. Ludvig Karsten. Pola Gauguin og Arne Kavli
bodde her i perioder eller kom på besøk.Andre kunstnere og kultur personer var
Jappe Nilsen. Gunnar Heiberg. Sigurd Bødtker.Jonas Lie og Gustav Vigeland.
Hans Heyerdahl skriver sommeren 1900 en artikkel om Åsgårdstrand i tidsskriftet
URD, hvor han bl.a. sier:[.. .Aasgaardstrand har som kjært Bam, mange Navne:"Den
Hvide By", "Kirsebærbyen" og flere .. ] og han for tsetter: [ Nu passed Navnet "Den
Hvide By". Hvidt og grønt, men mest hvidt at se ..]
1902: Slagsmål et mellom Edvard Munch og Johannes von Ditten. De to hadde sin
bakgrunn i rivaliserende kunstnermiljøer i Christiania; Munch på vei mot inter
nasjonal berømmelse med sine bilder fra selve livet - med strand, sjøen og skogen
som kulisser.Von Ditten på et annet plan - med sine vestlandske fjordlandskaper.

E. Munch 1901-1903:
«Lekende barn på gaten i Åsgårdstrand»

190 I: Ludvig Karsten's første opphold i Åsgårdstrand. Hadde nær kontakt med
Munch. Besøkte Åsgårdstrand flere somre. Malte bl.a. «Hvit strand» i 190 I.
1900: lahn Ekenæs maler sin utsikt fra atelieret nedover Strandstien mot Horten,
med BotTe kirke som kan skimtes i bakgrunnen på bildet Denne utsikten ses i dag
nordover n·a Grand (Thon) Hotels nye fløy.
1898 Munch kjøper sitt hus i Åsgårdstrand, Nygårds Grunn nr. 4. Etter huskjøpet
endrer Munch fokus, både motiv- og stil messig: Mer opptatt av lokalbefolkningen.
Han maler også en del gatemiljøer og ikke minst sin egen eiendom - også flere
badebilder som innvarsler vitalismen.
Før 1900: Edvard Diriks malte ofte i Åsgårdstrand i yngre år. mistet senere kon
takten med Vestfold.

Hort
en kom mune

E. Munch I 902
«Klestørk i Åsgårdstrand»
«Pikene på broen», 1901-02
"Livets dans", 1899-1900
"Rød villvin" 1898-1900
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Omverden/tendenser Kunstnerbyen Åsgårdstrand
1888 Impresjonismen
-1897

Kunstfakta Åsgårdstrand

1894: lahn Ekenæs flytter til Åsgårdstrand. Fastboende kunstmaler. Han hadde
vært 20 år i Munchen og produsert en rekke bonderomantiske bilder. Hans popu
laritet i Tyskland gav ham selvtillit og en økonomisk r yggrad. I Norge mente kunst
kritikerne at han hadde stoppet helt opp i sin kunstneriske utvikling. Flyttet trolig
til Åsgårdstrand pga. nær familie. I 1895 kjøper han Strandstien 2. Der lager
han atelier med glasstak på loftet. Møtte Ibsen i Tyskland.

Edv. Munch 1888-1897:
"Gammel fisker", 1897
"Mot skogen", 1897
«Måneskinn», 1895
«Badende kvinner», 1894
«Sommernattsdrøm», 1893

Fra ca. 1890: Dyremaleren Karl Uchermann korn tilbake til Norge i 1881 fra
arbeid og studieopphold i bl.a. Munchen, Paris og Antwerpen. Han og konen feri
erte da hver sommer i Åsgårdstrand. De var nære naboer av Edvard Munch. Uch
errnann var ikke spesielt inspirert av Åsgårdstrands omgivelser og lys, men malte
sine dyr uanfektet av hvor han befant seg.
Naturalismen

Sommeren 1891: Christian Krohg rn/farnilie leier seg inn på Feskjær. Ingen kjente
bilder kjent fra Åsgårdstrand denne sommeren. Munch malte bildet «M elankoli» i
Åsgårdstrand med vennen Jappe Nilsen som modell. Eneste spor etter Oda Kroghs
opphold i Åsgårdstrand sommeren 1891 er Jappe Nilssens ulykkelige kjærlighet til
Oda. Hans sjalusi ble en inspirasjon for Munchs bilde «M elankoli».
Sommeren 1889:0da Krohg (1860-1935) og Christian Krohg (1852-1925) er
i Åsgårdstrand med storfamilien. Oda Krogh debuterte på Høstutstillingen i 1886
med «Fra Christiania- fjorden». Bildet representerte noe helt nytt i norsk kunst.
Det er den stemningsfulle og poetiske sommernatten som introduseres som terna.
Oda og Christian Krogh var knyttet til Kristianiabohemen, en radikal gruppe kun
stnere og intellektuelle som ville frigjøre seg fra borgerskapets livsstil og dobbelt
moral, med Hans J æger som førende ideolog. Sommeren 1889 står familien i sen
trum. Oda føder sønnen Per i juni. Christian Krohg maler flere motiver fra denne
sommeren som dokumenterer familiens liv, f.eks. «Om morgenen» og «I baljen».
Oda malte bildet «Ved engen» (senere kjent som "Kinesisk lykt") i Åsgårdstrand
denne sommeren.

Christian Krohg 1889: «I baljen»

Horten kommune
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Kunstfakta Åsgårdstrand

Omverden/tendenser Kunstnerbyen Åsgårdstrand
1888
-1897

forts.

Krohg-familien bodde trolig på Åsgården etter detaljer i bildene å dømme. Ett
bilde viser f.eks. bymessig en seng i et soverom med pene gardiner og møbler; pent
interiør, veranda mot de flate jordene og gode kurvstoler. Det viser at de er barn
av borgerskapet med behov for en relativt komfortabel standard.
Mange venner og bekjente var samtidige sommergjester. Edvard Munch hadde vært
Krohgs elev, Hans Heyerdahl var hans venn og kollega.

Christian Krohg I 889·
«Om morgenen»
(<Bokken»
(<0da I eser Verdens G angJ>

1889 - 1905: Munch tilbringer sine somre i Åsgårdstrand.

1888: Munchs beskriver Åsgårdstrand i et brev til sin tante:
[. . . Det er et forferdeligt hyggeligt og vakkert sted, det er den deiligste fu� hernede..]
Sitatet er fra 1888, da Munch var på rekognosering for å finne et sommerhus i
Åsgårdstrand. Han bor der første gang sommeren 1889. Munch leide da huset
Nygårds grunn nr. 25? {i dag E. Munchs gate nr. 33), bygget i 1850-årene av matros
Halvor Halvorsen som i 1851 giftet seg med Thorine Olava Thorsdatter som ble
enke i 1889 og fikk kjærkommen inntekt for utleie av huset.
.LB.85.: Munch besøker Åsgårdstrand første gang, da familien ferierer i Borre.Han er
mye sammen med maleren Hans Heyerdahl, som tilbringer sommeren der. Pola
Gauguin skriver at Munch var tiltrukket av Åsgårdstrand allerede da:
[.. . Det er noe rart med veien langs sjøen fra Borre til Åsgårdstrand, det er som den drar
folk til seg og får dem til å gå utover. Den lange buede linjen av glitrende lys i strand
kanten - som med sine store, avslepne steiner rolig glidende smyger seg ut i sjøen, er som
en perlesnor øyet må følge.. ]

Heyerdahl 1890: «Landeveien Åsg.strand»

Hortenkom mune
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Omverden/tendenser Kunstnerbyen Asgardstrand
1870- Romantikk og Realisme
1887
Friluftsmaleriets gjennombrudd
i 1880- årene ga kunstnerne en
økt interesse for norske mo
tiver i landskap og folkeliv.

Fra 1880: Økonomisk vekst/
industrietablering

1870- Sjøen og strendene med det
1887 vide lyset over kyststripen i
forts. Borre, Åsg.strand og Slagen
virket tiltrekkende og fasciner
ende på flere kunstnere som
bl.a. hadde bodd lengre tid i
utlandet.
Depresjon i 1870-årene

Kunstfakta Asgardstrand

0

0

Fra ca. 1885: Hans Heyerdahl tilbringer mange somre i Åsgårdstrand - og får en
nær tilknytning til stedet. Inspirert av fransk naturalisme og landskapsmaleri. I Åsg.
strand var motivene mangfoldige og særlig Heyerdahl ble inspirert av dem: Idylliske
hus og hager, stranden, badelivet - med mondene damer; herrer og badende gutter.
Barn i arbeid og lek, gamle fiskere og ikke minst Fjugstadskogen.
Hans Heyerdahl tilhører gullalderen i norsk kunst og regnes bland de største i den
rekke av kunstnere som trådte frem i 1880-årene. Hans interesse for kystland
skapet hadde kommet til uttrykk noen år tidligere, men det ble Åsgårdstrand, som
forløste friluftsmaleren i ham. Heyerdahl s malerier var i stor grad knyttet til folke
livet og naturen: Først lokalbefolkningen - fiskere, bønder og barn - deretter som
mergjestene. Han oppholdt seg her de fleste somre frem til sin død i 1913.

Sommeren 1885 bodde Munch med familie i sidebygningen på Grønlien (under

Heyerdahl 1887: «Gammel fisker»

Munch innleder denne sommeren et romantisk forhold til Milly Thaulow (f. lhlen)
et par år eldre, mer beleven og ikke minst gift: Hun kom til å symbolisere hans
møte med kvinnen:[. . .jeg stod for mysteriet kvinnen - jeg så inn i en annen verden.] De
møtes denne sommeren på Dampbåten på vei til Borre. Hennes familie hadde
sommerhus på villa Solbakken i Borre. Denne kjærlighetshistorien skal ha vært
inspirasjon for Munchs mange kjærlighetsmotiv på 1890-tallet.

Hans Heyerdahl:
"Pikene på broen", 1912
"Kiøsterudhaven, Åsgårdstrand", 1912
"Sommeridyll" etter I 900
"Solnedgang over fjorden, Åsg.strand" ant.
1890-årene
"Badende gutt", 1892
"Trær i Åsgårdstrand"

Røre) i Borre. Edvard Munch var sendt ut for å finne et passende sted for å til
bringe sommeren med familien, samtidig som han fikk nødvendig ro og inspirasjon
til å male. Munch-familien leier av familien Deberitz, foreldrene til maleren Per De
beritz.

Kunstnere har alltid vært på leting etter steder med natur som kunne virke inspir
erende for utøvelse, med lys og luft og ro til å arbeide uforstyrret, som var helt
grunnleggende.Videre var det viktig med praktiske forhold som godt husvære, mat
laging, klesvask, feie gulvet og kanskje stå modell, og så måtte det være billig: Bakg
runn for at mange kunstnere fant veien til Borre og Åsg.strand.

Horten kommune
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Omverden/tendenser Kunstnerbyen Asgårdstrand
Før

1870

Grevskapet avskaffes.
Få kunstnere med fast bopel i
Vestfold.

HØST E N

2016

Kunstfakta Asgårdstrand

Det økonomiske grunnlaget for kunstnere blir borte da tradisjonelle portrettbestillinger mm. forsvinner med grevskapet.

Begxnnelsen av 1800:
1759-1825: Fredrik Petersen var bosatt i T ønsberg. Mest kjent som por trettLandskapsmaleriet begynner å
maler, men malte også fantasifulle landskapsbilder med utgangspunkt i Vestfoldnaturen.
gjøre seg gjeldende. Norsk natur kom på moten, men det var
i hovedsak den ville vestlandsnaturen som gjaldt, samt Telemark. Symbol på norskhet.
Midteo av 1800-tallet: Billedkunstnerne ble etablert økonomisk,
politisk og kulturelt.
Fremvekst av et bredt borgerskap, men kunst-interessen var
begren-set til et snevert sosialt
sjikt i de større byene.

Horten kommune
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Kunstnere med tilknytning til Åsgårdstrand:
Frits Thaulow:
Jahn Ekenæs:
Johannes von Ditten:
Christian Krohg:
Karl Uchermann:
Hans Heyerdahl:
Oda Krohg:
Even Ulving:
Edvard Munch:
Ludvig Karsten:
Ola Abrahamsson:
Sigurd Eriksen:
Bjarne Eriksen:
Edvard Diriks:
Alf O.Amundsen:
Harald Kihle:

847847848852855857860863863876883884882855886905-

906
920
924
925
940
913
935
952
944
926
980
976
970
930
972
997

Kilder:
•
•
•
•
•

"Måneskinn i Åsgårdstrand - Edvard Munch": Hans Martin Frydenberg Flaatten
"Maleriet i Vestfold 1600-1940" - 1995 av Einar Wexelsen
Broen Aasgaardstrandiana 2002 - artikkel «Da Åsgårdstrand sloss for selvstendigheten»
Broen Aasgaardstrandiana 2003 - artikkel «Oda Krohg i Åsgårdstrand» av Anne W ichstrøm, «Kunstnerliv i Åsgårdstrand og Slagen» - av Liv Schøyen Grue
Broen Aasgaardstrandiana 2007 - artikkel «Kunstneren i Strandstien» av Kari Goverud

Horten kommune
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Trinn 2 - Kulturarvens betydning i Åsgårdstrand

1990-2016
1970-1989
1946-1969
1900-1945
1850-1899
1751-1849
1500-1750

••
••
••
••

•

I trinn 2 har vi oppsummert den historisk infor
masjonen om Åsgårdstrands opprinnelse utv
likling og karakter i:

•I
••
•I
••
••

I

·---··-�••

- et kart som viser dagens bebyggelses
utvikling gjennom tiden .
- en oppsummering av viktige særtrekk i
Åsgårdstrand, deres utviklingstrekk,
historisk lesbarhet og tilstand.

••
•

••

•

•

•

I
I

- et kart som viser kulturarvens historisk
lesbarhet.

I

Vi har i arbeidsgruppen diskutert hvilke
elementer og karaktertrekk i analyseområdet
som har hatt spesiell samfunnsmessig betydn
ing, har spesiell betydning og som vil få spesiell
betydning videre for Åsgårdstrand.

-

43
-

••
••
••
•

I

I
I
I

Dette ble grunnlaget for å finne viktige særtrekk
for Åsgårdstrand.

Hortenkom mune
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LANDSKAP:
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Askammen - østhellin en med uts n over stortå ent landska

Yi ktige utviklingstrekk

Langsnitt

ø, Nygård

Dams:isen

Solberg•
glrden

��-=-=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_�-�-�-�-�-�-�_;,_:_-_-_-_-_-_-_- _ _ _ _ _�
ÅSGÅRDSTRAND

ekvidistanse =2: 1

SNITT AA

GREV WEDELS GATE

Kiøsterud / Sverstad

l-lavna

m = ca. 1: 10.000

----------•------------------------------•-i
•

Å sgå rdst rand sett fra sjøen

Åskammen er en karakter istisk landskapsform som defi
nere r stedet. Det er et homog ent og horisontalt landskap
med flaten/ kammen og østhellingen ned mot sjøen. I
d enn e østhellingen ligger Åsgårdstrand. D et er en klar
sjølinje som er pa r all ell med åskammen og hor isonten.
Østhellingen gir et vidt utsyn ut mot sjø en, horisonten og
et åpent landskap. En kan bevege seg rundt i Åsgår dstrand
og oppover i lien, men o ve r alt finne r en igjen det flotte
sto re utsynet ove r sjøen mot øst. Dette gir kvalitete r til
alle tomter i Åsgårdstrand og e r et tydelig karakt ertrekk.
Det gir også en spesiell flott opplevelse ved atkomstveien
til Åsgårdstrand nå r du ankommer på tvers av skråningen,
mot havet i hor isonten. I den tydelige østhellingen finne r
v i to mindr e g rønnkledde koller, Damsåsen i nor dv est og
Bakkeåsen i sydvest, som d el av det overordn ete landskapet.

Lesbarhet qg tilstand
Landskapet med åskammen og østhellingen er for tsatt
tydelig og lesbar. Eksisterende veinett og den lave be
byggelsen understreke r landskapet. Dette gjør også at
tomtene i liten g rad skygger for hverandr e, fordi de ligge r
te rrassert på ulike ni vå i skråningen. Det er god utsikt f r a
skråningen ut mot sjøen.

Hort
en kom mune
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Bekken

Viktige utviklingstrekk

Vannmagasinet ca. 1950

Bekken gikk i grensen mellom de to gårdene Åsgården med
Nygårds grunn på nordsiden og Stangs grunn på sydsiden. Her
ble Åsgårdstrand dannet. Trolig var bekken en viktig årsak til
stedets plassering selv om skogen som ressurs var det viktig
ste grunnlag.
Grensen mellom gårdene fulgte bekken som et naturlig skille.
Bekken har gitt grunnlag for kvern og sag i eldre tider. Vi kan
se av strukturen at hver gård hadde sitt veinett på hver sin
side av bekken. Ved bekkens utløp ble tømmeret lagret for
eksport, spesielt til Holland.
Lesbarhet
Ca. 1930 ble bekken lagt i rør. Mange av de yngre innbyggerne
i dagens Åsgårdstrand vet ikke at det har vært en bekk som
gikk gjennom sentrum. Men ser vi etter, finner vi flere spor
etter bekkens løp og den gamle grensen.Vi finner spor i eien
domsgrenser, veiløp og bebyggelsens struktur.

�0-:ru�:-.,� Bekken sett fra
Kloppa mot sjøen,
- , sannsynligvis av Hans
Heyerdahl.

Tilstand

••

�········----

Hort e n kom mune

Smijern fra gaml e den gamle kloppa i Smalgangen

Bekkeløpet i dag

TRAFO

Grensen og bekken er vanskelig å se i dag. Bekken er lagt i rør
og er kun så vidt synlig i utløpet ved bystranden. Men vi finner
elementer som er strukturert etter bekken slik som bygg,
eiendomsgrenser og veistrekninger. Sannsynligvis vil en finne
murer og elementer i terrenget om en forsøkte å grave den
frem. Rekk verket over den tidligere bruen (Kloppa) i Smalgan
gen er rekkverk i hagen til boligen N. C. Nilsens gate 3B.
a r k i t e k t u r / A r k i te k t k o n to r e t TELLUS
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Viktigeutviklig
n strekk
Et karakteristisk trekk ved Åsgårdstrand er huset i hagen.
Hagene i Åsgårdstrand utgjør således en viktig del av
grønnstrukturen i byen. Den kystnære skogen er også
karakteristisk, ikke bare i Åsgårdstrand, men langs kysten
i hele området. Skogen er også blitt kjent gjennom Ed vard
Munchs kunst.
De to kollene Damsåsen og Bakkeåsen er tydelige grøn
tområder og det finnes noen viktige alleer og gamle bev
aringsverdige trær.

Lesbarhet
Grønnstrukturen i Åsgårdstrand er tydelig i dag. Stedet
er preget av hager og innslag av skog: Dette er spesielt
tydelig i Ed vard Munchs hage. Vi finner også enkelttrær og
alleer ved Riddervolds gate og ved Havna foran Kjøster
udgården og Grand Hotell.

Tilstand
Hagene har privat karakter og blir ivaretatt. De viktige
grøntområdene ved havna er også relativt godt holdt. Men
det er de offentlige rommene sentralt i Åsgårdstrand som
er i mindre god stand. Områdene her preges i stor grad
av vei med høy trafikk og utflytende asfaltarealer.

Ho rte n kom mu e
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47

Torvet
Viktig e

t
u vikil ngstrekk

Torvet er dannet ved et gammelt veikryss mellom Bak
kegata, N.C. Nielsens gate, GrevWedels gate og Hav nega
ta nord for bekken på Nygårds grunn.Torvet ligger på en
liten flate i skråningen ned mot sjøen. Her møter vi det
gamle sentrum i Åsgårdstrand og bebyggelsen ved Sol
berggården danner et fondmotiv for alle som ankommer
byen fra vest. Før 1949 lå sprøytehuset øverst i Eplehaven
og dannet et skille mellom Torvet og Eplehaven.

Lesba h
r et
Torvet som byrom defineres i stor grad av tre bygninger
på nord- og østsiden av plassen. Torvet nr. 3 og 5 er to
hus, opprinnelig del av Solberggården som avgrenser plas
sen mot øst, mens Tor vet 1 danner vegg mot nord. Be
byggelsen er fra perioden 1825 - 1850. Men både nr. 3 og
5 er ombygget. Nr. 3 er et eldre handelshus.
Plassen er ikke tydelig lesbar i dag fordi hovedveien gjen
nom Åsgårdstrand går forbi som en barriere på plassen,
med gateløp, svingradier og rabatter tilpasset biltrafikken.
I dag er overgangen mellom Torvet og Eplehaven vanskelig
å definere. Utflytende veiareal gjør også plassene vanskel
ige å definere.

Tilst
and
Utflytende rom og mye trafikk preger byrommet i dag.

Horte n k ommune
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Thaulows plass
Viktigeutvikli ng tre
s kk
Thaulows plass er et annet gammelt veikryss mellom de eldste
landeveiene til Åsgårdstrand. Stangs gate er en forlengelse av den
fortsatt eksisterende Romsveien fra Slagen kirke over Oseberg til
Åsgårdstrand. Denne møter Toldergatens forlengelse i Bakkegata syd
for bekken på gamle Stangs grunn.Thaulows plass er kanskje Åsgård
strands viktigste møteplass og byrom. På 1850-tallet og frem til han
delen flyttet ut av sentrum ca. 1990 har dette vært byens tyngdep
unkt for handel og forretninger. Trappen til Joker er o� har historisk
set t vært et viktig møtepunkt for lokalbefolkningen i Asgårdstrand.

Lesbarhe
t
Jokerbyg get i Bakkegata 8,Victoria hotell, Stangs gate 2A og Spare
banken og Thaulows plass I,har hele tiden vært viktig avgrensende
bygg på Thaulows plass. Det er disse tre bygg som også i dag
tydeligst definerer plassen. Bygningene har fortsatt næringsfunks
joner som kontor, kafe og kolonialbutikk. De utgjør fortsatt en viktig
strukturell helh et som definere byrommet.

Jokerbygget er i stor grad ombygget, vi ser rester av sveitserdetaljer
i fasaden.Viktoria hotell er bygget om og modemisert flere ganger
etter brannen i 1955.Vi finner ingen synlig grad av autentisitet i
dagens bygning. Sparebanken er i hovedtrekk godt bevar t, men
inngangsparti, trapp og et tilbyg g i bakkant er endret på 1980 tallet
fra det opprinnelige bygget som stod ferdig i 1936. Plassen er ellers
utflytende, med mye biltrafikk og parkeringsareal som ødelegger op
levelsen av b rommet.

Hote
r n kom u
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e
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Bade arken
Viktigeutvi kl i ng strekk

�
�
�
�
�

••
••
••

I
I
I
I
I
I

••
••
••

Badeparken er det første viktige byrommet i Åsgårdstrand.
Det var her ved bekkeoset at tømmeret ble l ag ret før ut
skipning til båtene utenfor. Handelen med tømmer spesielt til
Holland var stor på 1500- og 1600-tallet og varte helt frem til
slutten av 1800-tallet. Bekken munnet ut her og det ble anlagt
en sag i tilknytning til denne. Det var også senere en bensin
stasjon på tomten. Fra midten av 1800-tallet begynte turis
tene å komme til Åsgårdstrand. Rett syd for om1idet lå Cen
tral hotell, senere kalt Badehotellet med badeparken utenfor.
Her var det også tidligere en lang pir med sjøbadeanlegg.
Badeområdet utvidet seg mot nord og det var i en periode
tennisbaner på plassen. Området er i dag et sentralt offentlig
bade- og rekreasjonsområdet i Åsgårdstrand. Bekken ble lagt
i rør ca. 1930 .

Lesbarhe
t
Plassen er tydelig lesbar i d agens Åsgårdstrand med sin avg
rensning mellom veien og sjøkanten.Tidligere endte N.C.
Nilsensgate direkte ned på plassen, men nå har veiene mer
karakter som barriere mellom parken og resten av byen, slik
at stedet i vesentlig grad er preget av biltrafikk.

Til st
and
Plassen er godt opparbeidet med en grønn gresslette nord
for den offentlige badestranden. Bekken ble lagt i rør ca. 1930.
Det finnes antydninger til hvor rørene går og munner ut i
sjøen der et badehus er plassert ytterst på tomten.

Horten kom mune
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Viktige utviklin gstrekk
Åsgårdstrand har ikke en naturlig havn i le formet av landskapet. På
grunn av den sjønære skogen har det vært stor tilgang på trevirke
som ressurs. På en enkel måte kunne tømmeret slippes direkte på
sjøen, der det igjen ble plukket opp av skip som fraktet det ut i ver
den.

��--��----I

Det er blitt bygget brygger og moloer for å tilrettelegge for større
og mindre båtanløp opp gjennom historien. Dette har gitt og gir
Åsgårdstrand et næringsgrunnlag enten det har vært handel, fiske
eller i senere tid turisme. I ca. 1850 kom den første passasjerbåten
til Åsgårdstrand. I dag har Åsgårdstrand en aktiv småbåthavn og egen
seilerklubb. I senere tid har også turismen i kombinasjon med Ås
gårdstrand som kunstnerby ført til at det er anlagt en kunstpark ute
på moloen. Åsgårdstrand er kanskje først og fremst kjent gjennom
Edvard Munch's motiv fra bildet « Pikene på broen».

Lesbarhet
Havnen med sin gradvise utbygging og transformasjon er tydelig les
bar i dag. Vi finner både Badeparken, der det tidligere var tømmerop
plag, og det karakteristiske bryggeanlegget der Munch stod å malte
bildet «Pikene på broen».

Tilstand
I dag består havnen av en stor småbåthavn som ligger i le innenfor
en betongmolo. Det er lite havnetrafikk. Halve havna er privat båtop
plag for lokalbefolkningen og feriegjester i Åsgårdstrand, den andre
halvdelen er gjestehavn for småbåttrafikken sommerstid.

Hor ten kommune
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amle veiene strukturert etter landska
Viktie
g utvik il n g strek k
Veinettet var i gammel tid først og fremst tilpasset gam
mel jordbruksferdsel, til dyrkningsarealer og beiteområder,
til kirker og møller, sagbruk og torvmyrer, fiskebrygger
og handelsplasser hvor «livsens fornødenheter» kunne
skaffes.Veiforbindelsen på raet er del av Kongeveien mel
lom Larvik og Drammen som stod ferdig som kjørbar
vei i 1670.To eldgamle veier er Toldergata og Stangs gate.
Strandgaten og veien forbi Åsgården opp til K jær er også
gamle.

Fm Stangs gate rundt 1910, postkort

Bryggebakken (nå Havnegaten) I 918

Lesbarhet
Flere av de gamle veifarene er fortsatt i bruk.Toldergata,
Stangs gate, Edvard Munchs gate, GrevWedels gate og

N.C. Nilsensgate er tydelige spor av de gamle veifarene.

Noen av dem har blitt sekundære veier og andre hoved
veier.

Tilsta nd
GrevWedels gate og N.C. Nielsens gate motT ønsberg er
i dag en viktig hovedvei og oppleves som gjennomfartsvei
med høy årsdøgntrafikk.

N. C. Nilsens gate mot Tønsberg

Horten o
k mmune

TRAFO a r k i t e k t ur / Ar k it e k t k o n to r e t TELLUS

D IV E

ANA LYSE

- ÅS GÅRDSTRAND

-

ku Iturh is t or is k s teds a n a I y s e -

HØST EN 2 0 I 6

Trinn 2 - viktige sætrekk i Åsgårdstrand
53

Atkomstvei, K·ærveien, o veinettet enerelt
Vlktigeutvikli n gstrekk
Atkomstveien fra Kjær heter Kjærveien og videreføres i
Grev Wedels gate til Torvet. Den er Åsgårdstrands viktig
ste atkomstvei.Veien er en gammel strekning og danner
ryggraden i nettverket av mer generelle boliggater som
ligger horisontalt terrassert i det østhellende landskapet
ned mot sjøen. Dette gir et naturlig veinett strukturert
etter landskapet.

Le
sbarhe
t
Atkomstveien og veinettet er godt lesbart, logisk og en
kelt å forstå. Det gir god atkomst ut til hele Åsgårdstrand.

Tilsta n d
I hovedtrekk er tilstanden god. Kjærveien er etablert som
viktig atkomstvei fra Kjærkrysset utenfor v årt område
med tre-alle samt gang- og sykkelvei ned mot Åsgård
strand. Veinettet er ellers i større og mindre grad utbygd.
Men det ligger som et tydelig vev en naturlig bør bygge
videre p å i utviklingen av Åsgårdstrand.

1

Horten kom mu ne

Fondmotiv på Torvet
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Vann oster
Viktigeutviklin g strekk

,--....=--·• Etter at bekken ble lagt i rør rundt

� 1930 ble vann fra 3 vannreservoirer

J lagt ut til vannposter i Edvard Munch's

� gate, Bugges gate, Stangs gate og på
j
�
torvet - i alt 18 - 19 stykker.

Lesbarhet
I dag finnes det 3 stk. vannposter igjen
som markerer det gamle ledning
snettet. Det ligger også en vannpost
�,_...,_,_,.,, lagret på låven i Kjøsterudgården.
Enkelte vannposter er i nyere tid
t-c.•"91•• omgjort til brannhydranter. Vannpos
tene er markert inn på Krums kart fra
1928.

Tilstand
De gamle vannpostene står der som
flotte eksempler på et gammelt tekn
isk system, men uten noen funksjon
eller bruk i dag.

Horten kom mune

TRAFO a r k i te k tu r / A r k i t e k t k on t or e t TELLUS

DIVE AN ALYSE - ÅSGÅRDST R AND - kulturhis torisk s te dsa n alyse - HØST E N 2016
0

Trinn 2 - viktige sætrekk i Asgårdstrand
55
Grensesteiner
Viktige utviklin gstre kk
Åsgårdstrand får egen kommune
grense i 1849.1 1879 blir denne
stadfestet med oppmerking av 24
stk grensesteiner som plasseres ut i
terrenget.Avgrensningen og grens
esteinene er markert inn på kart n-a
1889.

Lesbarhet
Det fin nes i dag igjen 12 stk av grens
esteinene. De har alle sin opprinnelige
plassering, men er ikke lett synlige
eller tilgjengelige. En må vite om dem
for å finne dem eller legge merke til
dem.

l
Horte n kommune
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Tilstand

...

Steinene står der mer eller mindre
gjengrodd.
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Villa i ha e med stakitt - t isk Stan s ate
Viktige u
tvikli gs
n trekk
Fra midten og slutten av 1800 tallet, med S veitserstilen, begynte en
å trekke boligene tilbake fra gateløpet og i større grad legge hager
foran huset mot gaten. Dette har fortsatt opp gjennom tidene med
nyere bebyggelse og har gitt en klar karakter til Åsgårdstrand med
hus i hage.
Karaktertrekk
• frittliggende småhus; I ½ - 2 etasjer, saltak/ helvalmet tak
(funkis)
• tilbaketrukket fra gaten
• stakittgjerder skaper gaterommet
• terrengtilpasset; ligger øi terrenget, høyde tilpasset adkomsten
fra gaten
• frodige hager foran og mellom husene + store enkelttrær gir
typisk hagebypreg
Lesbarhet
Bebyggelsen i Åsgårdstrand består i stor grad av småhus med lav
høyde. Strukturen med frittliggende hus i hage er dominerende i
området.
Ti lsta d
n
Strukturen er fortsatt tydelig både i de eldste strøkene som Stangs
gate, men også i de øvre nyere områdene. Bebyggelsen er svært
variert og en ser flere stilarter kombinert. Bebyggelsens skala er i
hovedsak holdt i 1-2 etasjer.Vi ser at det nå kommer eksempler på
boligprosjekter som utfordrer denne skalaen.
Horte kom
n
mune
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Viktigeutvi kling strek k
Den eldste bebyggelsen i mindre skala fra før 1850 har et
tydelig forhold til gaten. Boligen evt. med forretningslokale
eller annen næring ble lagt inntil gaten med uthus og hage
i bakkant. Dette var hus til arbeidere, fiskere, håndverker,
bakere, slaktere etc.
Karaktertrekk:
• frittliggende småhus; I 1/2 - 2 etasjer (maks.), saltak
• forholder seg til gateløpet; bygningene skaper gater
ommet
• terrengtilpasset; ligger� terrenget, tilpasser seg
høyden foran/bak huset
• hager til siden for/mellom husene skaper sjøgløtt fra
gaten+ bakhager

Lesbarhet
I Åsgårdstrand ser vi denne strukturen fra og med T hau
lows plass i Stangs gate via Smalgangen og langs hele Ed
vard Munchs gate frem til Munchs hus. Men vi finner også
denne strukturen i nedre del avToldergaten.

Tilstand
Strukturen er tydelig og klar. Bebyggelsen langs gaten, er
spesielt i Edvard Munch's gate, av eldre karakter, men i god
forfatning. Bebyggelsen har stor grad av autentisitet. Noen
bygninger har utviklet seg over flere perioder med innslag
av flere historiske stilarter. Bebyggelsen benyttes i stor
grad til ferieboliger, og det er lite innslag av annen næring i
området. Området har et helhetlig og generelt godt bev
art kulturmiljø.

Hor ten kom mune
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Patrisi erhusene - reder årder - Louis Seize
Viktigeu
tvikli ng t
s re
kk
I 1752 ble Åsgårdstrand anerkjent som ladested i forbindelse med at Holmestrand fikk
kjøpstadsrettigheter. Det fantes da et frittstående kjøpmannsmiljø i Åsgårdstrand, som bl.a.
tok hånd om den gamle trelasthandelen i om rådet Det var kjøpmenn og redere som sent
på 1700, tidlige på 1800 oppførte en del store patrisierb yg ninger i k lassisk Louis Seize stil.
Eksempler er Havnegata 5 (Kiøsterud gården), N.C. Nielsens gate 3 (Rådhuset / Skovdals
hus) og Havnegata 1-3 (Solberggården).
Karaktertrekk
• solitære kjøpmanns-/redervillaer i 2 høye etasjer på hevet sokkel/kjeller
• karakakteristisk 30-35 ° helvalmet tak med utsvaiet gesims og symmetrisk oppbygde
fasader i påkostet og vakkert utført snekkerarbeid, Louis Seize-detaljering.
• helhetlige gårdsanleg g som inkluderer (delvis) bevart uthusbebyg gelse og gårdsrom
• store, skrå hager mot havnen/sjøen med store, gamle enkelttrær/treg rupper

Lesbarhe
t
Noen av de gamle patrisergårdene er borte og andre er i større grad ombyg get Men vi
har fortsatt noen gode eksempler som er bevart, som Kjøsterudgården og det gamle Råd
huset.

Til t
s and
Patrisergårdene er stort sett i privat eie. Kjøsterud gården er fredet og har stor g rad av
autentisitet Men i d ag står den tom og forfaller for t, om det ikke sørges for jevnlig ved
likehold. Kjøsterudgården er også den mest intakte i forhold til helhetlig struktur og form,
med opp1innelig uthus, naust og låve bevart Men gården har i dag ingen funksjon. Rådhuset
er i stor grad bevart Det er i kommunens eie og i drift til kulturaktiviteter, kunstnerboliger
og atelier. Gården blir vedlikeholdt, men har en noe mindre grad av autentisitet.
Solberggår den er byg get om flere ganger og har derfor mindre grad av opprinnelighet.

Hot
r en kom mune

TRAFO

a rk itektur / Ark t
i ektk ontoret TELLUS

D IVE

AN ALYSE

- ÅSGÅRDST R AND -

kul t ur h is t o r is k s t edsa n alyse - HØST E N 2016

0

Trinn 2 - viktige sætrekk i Åsgårdstrand

KUNSTNERBYEN:
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Yikti2:eutviklin2:strekk
Mange kunstnere har fra midten av 1800 tallet og frem til i dag
bodd i Åsgårdstrand om sommeren eller gjennom hele året. Hans
Heyerdahl regnes som den første kjente billedkunstner som
bodde i Åsgårdstrand hver sommer: Siden kom Edvard Munch,
Wilhelm og Oda Krogh og flere. Rundt 1890 var det et bohem
miljø med kunstnere i byen. Selv i dag bor det flere kunstnere i
Åsgårdstrand. Disse har på forskjellig vis satt preg på byen.

Lesbarhet
Det finnes gallerier, atelier og kunstnerboliger flere steder i byen.
Det gamle Rådhuset benyttes til kunst og kulturarrangementer,
særlig sommerstid. Vi finner også et tyngdepunkt for kunstner
boliger, atelieer og gallerier i området ved Rådhuset, Smalgangen,
Rådstugaten og Skolestua. Edvard Munchs hus og atelier drives
som museum. Mange av gatene er navngitt etter kunstnere som
har tilbragt tid i byen. På havnen finner vi også en nylig anlagt
kunstpark på moloen.

Tilstand
Åsgårdstrand har fortsatt i dag et miljø for kunstnere og regnes
som en viktig kunstnerby. Det er kunstnerboliger i uthusbe
byggelsen på Kiøsterudgården og I sammenheng med område
planen jobbes det også nå med byløftet der en ser på videre
utvikling av Åsgårdstrand som kunstnerby. Det er viktig å jobbe
målrettet for å tilrettelegge for kunstmiljøet i videre utvikling.
Situasjonen kan fort snu. Selv om inspirasjonen etter Heyerdahl,
Munch og de andre finnes i byen.

Hor ten kommune
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Viktige utvik lin g st e
r kk
Det finnes mange eksempler på kunst som har brukt Åsgård
strand som motiv. Dette gjelder spesielt en stor andel av Ed
vard Munchs bilder. Munch lot sine staffelier og bilder stå ute i
vær og vind mens han malte dem.
Lesbarhet
Mange av motivene til kjente kunstverk fra Åsgårdstrand finner
vi fortsatt igjen i dag. Noen steder er kunsten brukt som identi
fikasjon på postkasser og skilting der kjente bilder er skapt.
Tilstad
n
Det er særlig motivet til Edv. Munchs" Pikene på broen" som
er viktig. Motivet er endret i noen versjoner av bildet, som følge
av endringer ved Grand Hotell. (Hotellet vises ikke i alle vers
joner.) Grand Hotell og Kiøsterudgården preges i dag av slitasje.

Horte n kom u
m
e
n

TRAFO a r k it e k tu r / A r k it e k t ko n t or e t TELLUS

D IVE

AN ALYSE

l se - HØST E N 2016
- ÅSGÅRDST R AND - ku l tu rhis t or is k s te ds a na y
0

Trinn 2 - viktige sætrekk i Åsgårdstrand
61

Særtrekk fremmet ·ennom kunst
Vikti e
g utviklingstrekk
Det er særlig gjennom Edvard Munch's kunst at kjente
trekk fra Åsgårdstrand er blitt tydeliggjort og verden
skjent.Vi kjenner igjen skogen i Åsgårdstrand, vannlinjen
med strender og bryggepirer samt månesøylen i hans
bilder. Noen av disse elementene har igjen blitt viktige
""""------"-'-... særtrekk i hans kunst.
Bryggen der Munch malte «Pikene på broen» er nok det
mest kjente motivet fra Åsgårdstrand.

Lesba rhet
Kjenner man Munch's kunst er elementene i hans bilder
lett gjenkjennelige når en besøker Åsgårdstrand. Dette
gjelder spesielt skogen, strandlinjen og motivet ved broen.

Tilstand
Tilstanden til disse særtrekkene er i stor grad god, na
turelementene er bevart. noe bebyggelse og gateløp kan
være endret, men på mange av de kjente bildene kjenner
vi igjen stemningen fra Åsgårdstrand.

Strandlinjen i et av Munchs motiv Melankoli 1892

Horten kom mune
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Badebyen Asgårdstrand
Viktigeutviklingstrekk
Fra 1850 ut viklet Åsgårdstrand seg til å bli en badeby slik
som flere andre av kystbyene i området. Glanstiden for
Åsgårdstrand som badeby var kanskje rett etter århun

-�:-::��:=------======------.J dreskiftet. Men det startet med passasjerbåtene som kom
til byen fra 1860-tallet. Det ble bygget et badeanlegg ved

havnen og flere hoteller ble oppført. Kjøpmenn hadde
også en ekstra næring med organisering og drift av utleie
markedet med feriehus. Lokalb efolkningen tjente penger
ved å flytte ut i bryggerhuset sommerstid for så å leie ut
sin bolig.

Lesbarhet (autentisitet og integritet)
Åsgårdstrand har en bystrand og badeparken med sol
plass i det grønne. Her foregår det bading året rundt. Det
finnes et hotell igjen, men ellers ingen tegn til kurbad og
lignende. Havnen er i siste tider ut viklet som småbåt og
gjestehavn.

Tilstand
Stranden og badeparken er i god stand, men har et større
potensial.

Horten kom mune
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Hotell i As årdstrand
Viktigeutvik i
l n g strek k
Det var i alt 4 hoteller i Åsgårdstrand på det meste. Det
var Grand hotell nede ved havna, Central hotell eller
Badehotellet som lå litt lengre syd,Yidere var det Victoria
hotell på Thaulows plass og Åsgården Turisthotell som lig
ger utenfor vårt område. Det har også vært drevet pens
jonat i Stangs gate 19 i mange år.
Lesbarhet
______ I dag finnes det kun ett hotell igjen i Åsgårdstrand der
gamle Grand hotell lå. Grand hotell brant i 1930. Og ble
senere bygget opp i mur. Siste tilbygg kom på 1980-tallet
med en soveromsfløy i bakkant.

Victoria Hotell

Tilsta d
n
Tilstanden til hotellet er forholdsvis god, men bærer preg
av at det er vanskelig å drive hotell på mindre steder i dag.

Grand Hotell

Hor te n o
k mmu ne
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Kartet Historiske spor viser en oppsummering av kulturarvens viktige særtrekk i Åsgård
strand og deres lesbare spor i dag.

Horten kommune
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Trinn 3 er den vurderende fasen i analysen der vi har sett på kulturarvens kvaliteter og verdi, undersøkt utviklingspotensial og sårbarhet for så å vurdere endringskapasitet til
kulturarven i Åsgårdstrand. Dette har vi satt opp skjematisk.

I arbeidet med vurdering av verdi for kulturminner snakker en om mange forskjellige typer verdi. De deles ofte i tre kategorier, kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og bruks
verdi:
1. Kunnskapsverdi kan omfatte:
• Bygningshistorie, materialhistorie, stilhistorie, teknologihistorie, håndverkshistorie, kunsthistorie, arkitekturhistorie, planhistorie
• Næringshistorie, landbrukshistorie, fiskerihistorie, industrihistorie, sosialhistorie, samferdselshistorie, idrettshistorie, krigshistorie, bosettingshistorie, ut
markshistorie
• Religionshistorie, minoritetshistorie, personalhistorie, forskningshistorie, vitenskapshistorie
• Miljøhistorie, forvaltningshistorie, vegetasjonshistorie
2. Opplevelsesverdi kan omfatte:
•Arkitektonisk verdi, kunstnerisk verdi, estetisk verdi, håndverksmessig verdi, bruks- og alderspreg, patina
• Symbolverdi, tilhørighet, identitetsverdi
• Undring, refleksjon, forbløffelse, gjenkjennelse, nysgjerrighet, sinne
3.

Bruksverdi kan omfatte:
•Økonomisk verdi, ressursverdi, næringsverdi, utviklingsverdi, formidlingsverdi, pedagogisk verdi, museal verdi, tilgjengelighet.

Horten kommune
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Nr.

Kulturarv
navn

Kulturarv
beskrivelse

Oppført

Status

Verdi

Utviklings- potensial

Sårbarhet

Endrings-kapasitet

Forslag vern

I

Åskammen,
landskap

Horisontalt homogent landskap
i østhellingen

-

Godt lesbart landskap

Identitets-bærer
for stedet - opplevelse, viktig
som strukturerende element

Potensialet ligger i å
tydeliggjøre det særegne
i landskapet. Dagens
struktur gjør dette. Ingen utviklings-potensial

Store endringer i terrenget
samt sto re utbygginger ut av
stedets skala
og proporsj oner

Liten endringskapasitet
i Østhellingen. Landskapet må ivaretas ved at
bygg tilpasses terrenget.
Større endringskapasitet
oppe på flaten.

Landskapet, spesielt i
østhellingen, må vernes.
Det betyr ingen større
masseuttak og god
tilpasning mellom bygg
og terreng i forhold til
nivåer ute og inne, skala,
struktur og høyder.

2

Åskammen,
utsyn, lys og
horisont

Stor himmel,
utsyn mot øst
der hav møter
himmel

Utsynet, himmel
og hav oppleves i
hovedsak over hele
Åsgårdstrand

Identitets-bærer
for stedet - oppleve Ise,

Ingen utviklings-potensial Gjenbygging og
fortetting.

Noe. K an fortette noe,
men må sikre siktlinjer
og godt utsyn med jevne
mellomrom.

Viktige siktlinjer må
registreres. Det må
også ivaretas gjennom
bestemmelser ved
maksimal lengde for
bebyggelsen.

3

Bekkeløp

Bekkeløp og
grense gjennom
Åsgård-strand

Gjen-gravd
ca. 1930

Uvitenhet om
bekkeløp i Åsgårdstrand.

Kunnskaps-verdi
og bruksverdi.

Stort potensial og ressurs som ligger ubenyttet.

Bygging på
tvers av bekkedrag/ grense.

Middels. Kan tilbakeføres
om en har ressurser og
råderett over grunnen.
Eller draget kan dyrkes
som en blå-grønn sone.

Historiske spor må
vernes / ivaretas.

4.

Grønn vegetasjon - hageby

De grønne private hagene

Fra 1850

Godt bevart og
brukes fortsatt

Stor bruksverdi.
Identitets-bærer
for stedet - oppleve Ise.

Lite utviklings-potensial

Fortetting og
gjen bygging.
Bilens plass
utvides, asfalt.

Liten. En hvis prosentandel hage må bevares for
å opprettholde strukturen.

Må ivareta et minimumsareal grønn hage i
bestemmelsene.

5.

Grønn vegetasjon - skogen

Blant annet
Fjugstadskogen,
Bakkeåsen og
skogstrær i Edv.
Munchs hage

Skogen bevares nå,
har vær t snauhugget
i området.

Kunnskapsverdi,
skogen som
ressurs, opplevelsesverdi, kjent
gjennom Edv.
Munchs kunst og
bruksverdi.

Lite utviklings- potensial

Nedhugging og
fortetting.

Liten. Ryddes og holdes,
men bevares.

Skogen er og må markeres og vernes.

Horten kommune
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Nr.

Kulturarv
navn

Kulturarv
beskrivelse

6.

Grønn vegetasjon enkelt
trær og alleer.

Blant annet
langs havna.
Ved K jøsterudgården, ved kirka,
innkjøring til
Åsgårdstrand fra
nord etc

7.

Torvet

Et veikryss med
handels-funksjoner

Fra ca.

Åsgårdstrands
viktigste byrom
også gammelt
veikryss.

Fra lenge
før 1800

Opprinnelig
her tømmer ble
lagret før utskipning. Bekkens
utløp og badeog solplass.

Første
Populær og flittig
havn for
brukt grøntområde
Åsom
sommerstid. Opparstrand-sted beidet gressplen.

8.

9.

Thaulows plass

Badeplassen

Horten kommune

Oppført

-

1880

Status

Verdi

Utviklings- potensial

Sårbarhet

Endrings-kapasitet

Forslag vern

Store flotte trær i
god stand.

Kunnskaps-verdi,
opplevelsesverdi
og bruksverdi

Middels utviklings- potensial. Utvikles som del
av større sammen-hengende grøntanlegg eller
plassdannelser. Fortelle
historien om ballastplanter etc.

Nedhugging

Noe.Alleene kan forsterkes og bevares. Det
kan utvikles steder
knyttet til den grønne
vegetasjonen.

Markeres og vernes i
plan.

Trafikal og utsatt
offentlig plass

Kunnskapsverdi, historisk
viktig plass, opplevelsesverdi,
identitets-bærer
og fond motiv i
gaten. Bruksverdi,
noe handelsfunksjoner.

Stor t potensial.

Bilens
hastighet og
utflytende
veiareal. Handels-funksjoner
flyttes ut av
sentrum.

Stor t.

Definere og videreutvikle Torvet som viktig
offentlig byrom.Være
bevisst plassen som fond
motiv og virkemiddel.

Sentrale næringsfunksjoner opprettholdt, utflytende parkerings- og
veiareal.Viktig
møteplass.

Kunnskapsverdi,
historisk plass
og sentrum
av ÅOpplevelses-verdi,
identitets- bærer.
Bruksverdi, viktig møteplass
handels-sentrum.

Stor t utviklings-potensial.
Utvikle møteplassen,
handelssentrum, gjennom tydeliggjøring og
oppstramming, fjerne
bilens utflytende bruk av
plassen.

Bilens utflytende veiareal.
Handels-funksjoner flyttes ut
av sentrum.

Stor kunnskapsverdi, rik
på historisk
aktivitet og innvirkning. Stor
bruksverdi som
viktig badested
regionalt.

Utvikle videre som grøntområde der historiske
elementer kan fortelle
om stedets historie, som
bruk av tre og bekken
som ressurs.

C. N. Nilsensvei som barriere på grunn
av stor trafikkmengde og
høy hastighet.

Utvikle fond motivet
og møtet med Åsgårdstrand, definere og
utvikle den offentlige
plassen for menneskene,
redusere bilens innvirkning på plassen og utvikle
næringsfunksjoner.

Tiltak for å redusere
far t gjennom sentrum.
Utvikle fond motiv.Tilrettelegge for offentlig
plass som eget prosjekt.

Stort.
Tiltak for å redusere
bilens fart og utflytende
veiareal.Tilrettelegge for
samlingspunkt og handel.

Stor.Videreutvikle grøntareal og badeplass, samt
bygge ned veien som
barriere.

Definere og videreutvikle plassen som
møtepunkt, handelssenter og viktig historisk
plass.

Sette retningslinjer
for utvikling av plassen og gjøre tiltak for
å redusere veien som
barriere.
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Nr.

Kulturarv
navn

Kulturarv
beskrivelse

10.

Eplehagen

Grønn plass
mellom C.N.
Nilsens gate og
Rådstugata.

I I.

Skolegården

Den gamle skolegården i Åsgårdstrand. I dag
skolegården med
den gamle skolehuset og badet.
Disse bygningene
driftes av Stiftelsen Gamle Åsgårdstrand, men
eies av Horten
kommune.

12.

Havn / b rygge
-næring

13.

Havn / b rygge
- turisme og
fritid

Horten kommune

Oppført

Status

Verdi

Utviklingspotensial

Sårbarhet

Endringskapasitet

Forslag vern

Grønn plen som er
støyutsatt og trafi kkutsatt. Lite brukt
areal

Kunnskapsverdi,
historisk betydning

Har vært del av privat
hage til Solberggården.
Kan utvikles som grønn
plass / hage for offentlig
bruk. Mulig parsellhager?
T ilknytning til kunstnermiljø / lokalbefolkning,
barn og unge?

Trafikk støy,
-luft og
mengde.

Stor endri ngskapasitet.

Bevares og styrkes som
grønt areal. Styrke området som som grønn hage
for lokalbefolkningen.

1774- ?ny
skole?

Gruslagt plass / bakgårdsrom. Lite bruk
i dag. Bygningene og
skolegården er i variabel bygningsmessig
stand og forsterket
vedlikehold er nødvendig.

Kunnskapsverdi,
historisk betydning.

Har potensial, utvikles i
sammen med kunst og
kulturmiljøet i tilknytning
til bygningene rundt. Og
som offentlig tilgjengelig
område. Nyere bodbygg
mot vest avgrenser plassen til kunsterboligene
og atelieer i Rådstugaten.
Bodbygget kan flyttes /
endres/ rives for å knytte områdene sammen.

Fortetting og
nedbygging av
plassen.

Middels endringskapasitet.

Skolegården, det gamle
skolehuset (Rådstugaten
5) og badet (Smalga ngen
5) må bevares for Åsgårdstrands befolkning.

Hovednæringer
har vært tømmereksport,
fiske, dampbåt
kai, passasjerbåter.

Havn for
tømmer
fra 1600?

Havnen med molo
er oppgradert og
i god strand med
dypvannskai. Men det
er liten aktiv bruk av
havnen i dag.

Kunnskapsverdi,
historisk tilbakeblikk med
tømmer og pappabåter.

Det ligger et potensial
for aktivitet og drift av
havnen i forhold til dagens aktuelle næringer.

Ikke grunnlag for drift i
markedet. Ikke
kostnader til
vedlikehold

Stor. Havna og moloen
kan tilpasses ny næringsdrift etter behov. Havnen
har vært under konstant
utvikling i forhold til
bruksverdi, og tåler endringer.

Dampbåtshavnen må
ikke fjernes ellers ingen
spesielle vern.

Havnen har
vært benyttet i
forbindelse med
turisme og fritid.

Fra 1850
med passasjerbåter

Båthavn for fritidsbåter er i god stand
med aktiv seilforening. Ingen passasjerbåter ankommer Å
i dag.

Stor bruksverdi.

Stort potensial for å
videreutvikle havnen
innenfor turistnæringen,
kunst og kultur og fritidsaktiviteter rundt vannakti viteter.

Mangel på drift
og vedlikehold.

Stor endringskapasitet
for å videreutvikle
småbåthavn og tilrette!egge for aktiviteter
for lokalbefolkning
og turistaktiviteter i
forbindelse med sjø.

Bevare broen og kulissene for maleriet"Pikene
på broen" av Edv. Munch.
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Nr.

Kulturarv
navn

Kulturarv
beskrivelse

Oppført

Status

Verdi

Utvi klingspotensial

Sårbarhet

Endrings-kapasitet

Forslag vern

14.

Havn/ b rygge
- kunst og
kultur

Havnen er kjent
gjennom kunsten
fra Edv. Munch's
bilde «Pikene på
broen» og nå
kunstparken.

Fra 1900

Kulissene for maleriene <<Pikene på
broen» er ikke godt
bevart, særlig med
Kiøsterud-gården i
bakgrunnen.

Opplevelsesverdi
som kulisse for
Edv. Munchs
bilde: «Pikene på
broen». Nasjonal
og internasjonal
interesse.

Potensialet som ligger i kulissene for Edv.
Munch's maleri «Pikene
på broen» er stort og
kan utnyttes mye bedre
enn i dag.

Mangel på drift
og vedlikehold.
Forfall av havn
og motiv.

Liten endringskapasitet for bryggen med
Munch's motiv «Pikene
på broen». Men kunstparken ute på moloen
har middels endringskapasitet så lenge det ikke
forstyrrer motivet til
Munch.

Bevare broen og kulissene for maleriet «Pikene
på broen» av Edv. Munch.

15.

Eldre veinett

Veinettet fra
Munchs hus i
Edv. Munch's
gate til og med
T houlows plass
i Stangsgate.
Nedre del av
Toldergate og
Smalga ngen.

Før 1850.

Gateløpene ligger
der i dag og brukes,
Strandgaten eller
N.C. Nilsens gate er
del av hovedga ten
med mye trafikk
og derfor utbygget.
De andre gatene er
preget av liten skala,
utflytende veiareal
og løftet terreng.

Opplevelsesverdi,
historisk, museal betydning og
stor betydning
som kulisser for
kunstneres verk
i Åsgårdstrand,
spesielt Munch's
bilder. Disse
har nasjonal og
internasjonal
interesse.

Det ligger et stort potensial, spesielt i Edv.
Munch's gate og ved
Smalga nge, til å tydeliggjøre og fremme historien samt steder som
er kulisser for viktige
kunstverk. Dette støtter
utviklingen av Åsgårdstrand som turist- og
kunstnerby.

Riving, nybygg,
tilbygg og endring av eldre
bebyggelse
langs gatene
som gir endret karakter
til ga teløpet
eller store
utbygninger
som gjør det
samme. Utvideise av ga terommet ved å
flytte gjerder
for å gi plass til
bilen.

Veldig liten endringskapasitet, spesielt i Edvard
Munchs gate. Skala og
ga tens tverrsnitt må
bevares.

Gateløpene må bevares
ved å tydeliggjøre deres
snitt og struktur. Gaterommet må strammes
opp etter historiske
prinsipper.

16.

Hus langs gate

Bebyggelsen
er strukturert
langs gaten med
kun en trapp ut
i veien og hage
i bakkant. Mye
arbeiderboliger;
håndverkere etc.

Fra 1700
tallet

Godt bevarte
Stor opplevmed eldre
elsesverdi og
kunnskapsverdi
bebyggelse. Bebyggelsen har innslag
av flere ulike stilperioder selv om den
klassiske Louis Seize
og Empir er rådende.

Potensial som viktig kulturar v som kan videreutvikle Åsgårdstrand som
turist og kunstnerby

Brann, rivning
og større utbygninger. Biler;
parkering og
garasje også et
problem. Nye
krav til bolig/
fritidsbolig

Liten endringskapasitet.

Må bevares! Det må
registreres hva som kan
fjernes I rives (f.eks.
nyere garasjer) og definere h va evt. endringer
og nybygg skal ta hensyn til og rettes etter.
Tydeliggjøre historisk
lesbarhet.

Horten kommune

ga teløp

både i fortid, fremtid og
nåtid.
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Nr.

Kulturarv
navn

Kulturarv
beskrivelse

Oppført

Status

Verdi

Utviklings- potensial

Sårbarhet

Endrings-kapasitet

Forslag vern

17.

Strandgaten /
N.C. Nilsensgate

Hovedveien
gjennom Åsgårdstrand

Brosteinslagt i 1934

God stand.

Stor bruksverdi.
Kunnskapsverdi som eldre
gateløp og viktig
atkomst til tømmerplassen I
havnen.

Stort utviklingspotensial.
Gateløpet må utvikles
som en bygate på fotgjengernes prinsipper for
å bryte veien som barriere slik den ligger i dag.
Bussholdeplass må sikres
i begge retninger.

Enda høyere
trafikkmengde
gjennom
sentrum.

Ingen spesielle vern av
gaten.

Opplevelsesverdi
på grunn av beliggenhet i skråning og utsikt.

Kan den historiske bruk
av brostein brukes på en
ny måte som tilfredsstilier dagens funksjon?

Stor endringskapasitet.
Veien må bli gate. Den
bør tydeliggjøres ved
vurdering av tverrsnitt,
materialer, beplantning
og lyssetting. Og gi en
opplevelse av å komme
til et sted med torget
og Solberggården som
fondmotiv.

Om bebyggelsen og
eiendommene,
eksisterende
og nye, endrer
måten de forholder seg til
veiene på.

Liten. Ønsker veinettet
bevart, sikre utsynspunkter; men kan strammes
opp og tydeliggjøres.

Må bevares med prinsipp
for tverrsnitt.

Må bevares. Definere
min % BYA hage evt.
maks % BYA bebyggelse i
planbestemmelser; definere plassering inn på
tomt og terrengnivå ute
/ inne.

18.

Generelt veinett

Etter 1850 ble
veinettet planlagt
med hensyn til
brann og hygieneforhold

Etter 1850

God stand, men til
tider med utflytende
veiareal.

Bruksverdi og
opplevelsesverdi
som strukturerende for hagebebyggelsen, en
homogen struktur og karakter.

Middels potensial veinettet kan tydeliggjøres
og strammes opp for å
gi rammer for lokalbefolkning og turister.

19.

Villa i hage

Den generelle
bebygge Isesstrukturen i
Åsgårdstrand,
som definerer
hagebyen.

Fra 1850

Frodig og levende

Stor bruksverdi,
opplevelsesverdi
som identitetsbærende
element og
kunnskapsverdi,
som struktur
med bolig og
fritidshus.

Middels potensial. Struk- Fortetting, økt
turen tåler i hovedsak
byggeskala og
alle stilarter og mange
feil terrengtilpasninger. Strukturen
tilpasning.
gir gode boligkvaliteter
som lys luft og nærhet til
det grønne. Det er viktig
at bebyggelsen forholder
seg ti I terrenget og gaten
i nivå og at det er en viss
andel hageareal rundt
byggene.

Middels endringskapasitet. Strukturen kan
romme et stort mangfold av bebyggelse og
stilarter; innenfor en
felles bebyggelsesstruktur.

Opplevelsesverdi
og stor kunnskapsverdi.

Har potensial til å utvikles som en kuriositet
for Åsgårdstrand. Det
bør sjekkes om det er
mulig å få dem i teknisk
bruk igjen.

Middels.

20.

Vannposter

Horten kommune

Første offentlige
vannanlegg i
Åsgårdstrand

Ca. 19201

Ikke i bruk. Det
eksisterer noen få
eksempler.

At de fjernes.

Er gjerder et viktig element?

Må bevares.

De bør bevares, men kan
tilpasses mange situasjoner og gjerne få tilbake
sin funksjon.
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Kulturarv
navn

Kulturarv
beskrivelse

Oppført
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Verdi

Utviklingspotensial

Sårbarhet

Endringskapasitet

Forslag vern

21

Grensesteiner

Merking av
bygrensen satt i
1849.

1879

12 av 24 steiner
er der i dag. De
er lite synlige og
tilgjengelige.

Kunnskaps- og
opplevelsesverdi

Mulig potensial i et
historisk perspektiv,
i forhold til turisme
og lokalbefolkningens
identitet.

At de fjernes.

Middels. De bør bevares
og ligger der som en
mulighet for å tydeliggjøres.

Må bevares.

22.

Patrisierhus
og -anlegg/
klassiske kjøpmannsgårder

Kjøpmenn og
redere som
på slutten av
1700 og tidlig
1800 oppførte
store patrisierbygninger:
Kiøsterudgården,
Rådhuset og
Solberggården.

1750 -

3 av disse patrisiergårdene står
igjen i dag. Kiøsterudgården eies av
hotellet. Gården er
fredet og har stor
grad av autentisitet
og integritet, men
mangler vedlikehold.
Rådhuset er i kommunalt eie og brukes
aktivt. Solberggården
er i privat eie og har
gjennomgått endringer.

Kunnskap og
Kiøsterudgården har
opplevelsesverdi stort potensial som et
er stor. Spesielt
fredet anlegg og et ikon
Kiøsterudgården for Munch's Åsgårdhar identitetsstrand.Anlegget kan
bidra som historiefortelbærende element. Bruksverdi ler for Åsgårdstrand i
for Rådhuset og forbindelse med turisme,
Solberggården er kunst og kultur.
også bra.

Forfall og mangel på vedlikehold. Arbeider
blir ikke utført
i henhold til
antikvariske
prinsipper.

Svært liten endringskapasitet.

Må og er bevart - fredet.

1800

Gjøre tiltak for å
unngå videre forfall ved
Kiøsterudgården. Hele
anlegget må vernes,
inklusiv inngjerding og
lindetrærne foran.
For Solberggården og
Rådhuset må det gjøres
registreringer og analyser for å klargjøre videre
vern.

23.

Hotelldrift i
Åsgårdstrand

Det har vært 4
hoteller i Åsgårdstrand, i dag
er det ett.

1880-

Thon Hotell eneste
gjenværende . Hotellet brant i 1936?,
gjenoppbygget i
mur med tilbygg fra
1980-tallet. Et litt
slitent preg i dag.

Kunnskapsverdi
og bruksverdi

Stort potensial for videreutvikling av Å som
turist og kunstnerby.

Forfall og mangel på kundegrunnlag

Stor endringskapasitet.

Ingen bevaring.

24.

Kunst fra Åsgårdstrand

Kunstverk som
er skapt i Åsgårdstrand og uttrykker stedlige
kvaliteter.

Fra 1880

Usikkert fordi de
ikke er registrert

Stor opplevelses- Stort potensial for å
og kunnskapsver- underbygge Åsgårddi med nasjonal
strand som kunstnerby
og internasjonal
og turistby.
interesse.

Kunstverkenes
kulisser og
kjente trekk
fjernes eller
endres helt.

Liten endringskapasitet.

Må registreres og bevares!!

25.

Særtrekk frem- Gjelder særlig
met gjennom
Edv. Munch's
kunsten
kunst, skogen,
strandlinjen
med pirer og
månesøylen.

Fra 1880

Skogen og strandlin- Stor opplevjen finner en ved Edv. elsesverdi og
Munchs hus og hage. kunnskapsverdi
med nasjonal
og internasjonal
interesse.

Endring av
strandlinje og
nedhugging
av skogen.
Månesøylen og
lyset råder vi
ikke over.

Svært liten endringskapasitet.

Må ivaretas og bevares!

Horten kommune

Stort potensial for underbygge Åsgårdstrand
som kunstnerby og
turistby.
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Kulturarv
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Oppført
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Verdi

Utviklingspotensial

Sårbarhet

Endringskapasitet

Forslag vern

26.

Kunstnerbyen
Åsgårdstrand

Kunstmiljøet
som eksisterte
sammen med
turismen på sent
1800 har inspirert og inspirerer
fortsatt kunstnere til et miljø
i Åsgårdstrand
i dag.

Fra 1850 Rådhuset
benyttet
spesielt
etter ....

Eksisterende miljø
med støtte fra det
offentlige, bruker
rådhuset aktivt.Atelier, kunstnerboliger,
gallerier mm.

Stor opplevelsesverdi og
kunnskapsverdi.
Mindre bruksverdi

Kan være økonomisk
vanskelig, men stort
potensial for videre utvikling i forhold til kunst,
opplevelse i en god kombinasjon med Munch's
hus og turisme.

Stram økonomi og privatisering.

Middels endringskapasitet.

Bør videreutvikles i samarbeid med historiske
verdier med fokus på
høy kvalitet.

27.

Turisme i Åsgårdstrand

Den gamle kurbadbyen har i
dag blitt badeby
med offentlig
strand.

Badestrand og
badeparken er i god
stand.

Kunnskapsverdi
og bruksverdi

Stort potensial for
videre utvikling av aktiviteter tilknyttet bading,
sjø, vann og turisme. Det
har tidligere vært tennisbaner her og et badeanlegg ut i sjøen.

Mangel på
vedlikehold,
forsøpling,
gjenbygging og
privatisering.

Middels endringskapasitet

Må bevares og videreutvikles.

Kunst, kultur og
turisme har ført
ti I en strandpromenade fra
Badeplassen til
Munch's hus.

Området mellom
det bevaringsverdige
Åsgårdstrand og havna, i dag asfaltert og
utflytende flater med
parkering. Oppleves
som ørkenvandring.
Mange turister parkerer her. Området
har funksjon som atkomstvei til Munch's
hus. Dette fungerer
ikke - ingen estetisk
god adkomst, mange
er usikre på om de
er på rett vei.

Bruksverdi og
opplevelse

Stort potensial for utvikling i forhold til kultur,
kunst, bading, sjø for
lokalbefolkning og turisme. Også i forhold til
turisme til Edv. Munch's
hus.

Bilareal. Utbygging.

Stor endri ngskapasitet.

Bør videreutvikles for
bruk mot havn og sjø,
men også for kultur,
kunst og turisme.

-badeby

28.

Turisme i
Åsgårdstrand
- strandpromenade

Horten kommune
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Trinn 4 - Handlingsrom for utvikling i Asgårdstrand
73
I DIVE analysen oppsummerer i det
fjerde trinnet analysens prosess i et
handlingsrom. Handlingsrommet viser
mulighetene og rammene for forvaltning,
bruk og utvikling av analyseområdets
kulturhistoriske ressurser og verdier.

DIVE analysen skal både fungere separat
og som innspill til planarbeidet med om
råderegulering for Åsgårdstrand.

-- Nyere veinett med hagebystruktur
� Eldre vei nett med lan gsgående
bebyggelsesstruktur
- Patrisierhus
1
- Andre historiske viktige bygg
�
- Byrom I plasser
•
c::::::J Bekken
':.
l!"2".Z,I Skogen
�
� Alleer
�
c::::::J Viktige stier og s mett
':.
KystlinJen
•
� Havneområdet
�
Hovedgate
':.
- Promenade
�
Kunstnermiljøets senter
\
, � ........� Mulige nye stier og smett
..
-E<:lv�1nch's
. ,.

Trinn 4 i analysen munner ut i konkrete
anbefalinger basert på de tidligere tre
trinnene i analysen. Her gis det konkrete
anbefalinger til løsninger og prioriterte
tiltak. Analysen tydeliggjør også stedets
kulturarv og verdier for kommunen,
politikere og lokalbefolkningen generelt.
I Åsgårdstrand sitter en på verdier av
nasjonale og internasjonale interesser
gjennom Edvard Munch's virke i byen og
hvordan særtrekk ved Åsgårdstrand har
kommet til uttrykk gjennom hans kunst.

Horten kommune
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Funksjoner:

I. Åsgårdstrand må videreutvikles som by med
særlig vekt på et godt boligmiljø, kunstmiljø og
som et attraktivt turistmål.
2. Åsgårdstrand som boligby, med lys, luft og bol
iger i grønne hager. Det må tilrettelegges for
gode møteplasser og aktiviteter i gangavstand
for alle aldersgrupper.
3. Åsgårdstrand som kunstnerby må utvikles med
et tyngdepunkt rundt Rådhuset og skolegården.
Her må det gis tilbud både for kunstnere, loka
lbefolkningen og turister. Det bør være tilbud
for alle aldersgrupper, men en må særlig se på
muligheter for å involvere de unge. Kommunen
må utarbeide en helhetlig plan for drift, vedlike
hold og utvikling av dette området. Dette in
nebærer at kommunen må avsette midler for å
tilby kunstnerboliger og atelieer i byen, samt gi
støtte til kunst og kulturarrangement.
4. For turist- og kunstnerbyen Åsgårdstrand må
det utarbeides et eget prosjekt for hvordan
møte Åsgårdstrand og markering av adkomst
til kunstnerbyen. Dette kan være tiltak bl.a. på
torvet og ved ny strandpromenade.
5. Åsgårdstrand som turistby utvikles spesielt i
forhold til kunst og kulturarv, men også som en
attraktiv sommerby med havnepromenade, van
naktiviteter; badeby- og småbåtfunksjoner.
6. Opprettholde havnefunksjon for mulig person
trafikk
7. Åsgårdstrand må i stor grad tilrettelegge for
videre drift av hotell i sentrum.
Horten kommune
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Edvard Munchs malerier knyttet til konkrete
m otiver i Åsgårdstrand
1.

2.

3.

4 piker i Åsgårdstrand, 1903 - 2 utgaver
3 piker i Åsgårdstrand, 1905
På verandaen, 1902
Ludvig Carsten, 1905
Ingse Vibe, 1905
Mann og kvinne, 1913-15
Ubudne gjester; 1932-35
Hus i sommernatten, 1902
Blomstrende morelltre, 1905
I hagen, 1902
Tregrupper og torpedobåter; 1905
Fruktbarhet, 1902-03
Hage, 1902-03
Ung kvinne under epletreet, 1904
Hagen i Åsgårdstrand, 1904-05
Hus og atelier i Åsgårdstrand, 1899
Epletreet 1904
Hagen i Åsgårdstrand, 1904-05
Piker som plukker sommerfrukt, 1904
Piker som vanner blomster; 1904
Lindefri sen
Ved hugges og sages, 1902
Vårlandskap, 1905
To unge piker i hagen, 1905
Slagsmålet, 1905
Badescene fra Åsgårdtrand, 1904/1936
Kyss på stranden, 1914
Badende unge menn, 1904
Badende gutter,
Badende jenter 1894
Christian Gierløff, 1916
Sommernatt ved stranden, 1902-03
Sommernatt ved fjorden, 1902-03
Måneskinn over sjøen, 1904
Strand 1904
Måneskinn, 1895
Strandmystikk 1892
Nattstemning, 1892

Horten kommune

I

I

�

Badende gutter, 1904-05
Strand, 1904
4.

Melankoli,

5.

Sommernatt. Inger på stranden, 1889

6.

Sommeraften. Aftenpassiar; 1889
Sommer; 1889
Sommer i Åsgårdstrand, 1889

7.

Veien til Borre, 1905

8.

Gate i Åsgårdstrand, 1901

I
I

·---···
••

•

St. Hansnatt, 1901-03
9.

TI

•
••
••
••
••
••

I

Hus i Borre, 1904-05

10. Røde knauser i Åsgårdstrand, 1904
11. Erotikk i sommerkvelden, 1891
12. Slagsmålet, 1932-35
13. Klestørk i Åsgårdstrand, 1902
14. Lekende barn på gaten i Åsgårdstrand, 1901-03
15. Soloppgang i Åsgårdstrand, 1893-94

••
••
•

••
••

••

I
I
I

I
I
I

16. Stjernenatt, 1893
17. Trær og hagemur i Åsgårdstrand, 1902-04
18. Stormen, 1893
19. Rød villvin, 1898-1900
Hus med rød villvin, 1898-99

••
••
••
..

20. Flere versjoner av "Pikene på broen" og "Damene på
broen"
21. Kiøsterudgården, 1902-03
22. Postbåten kommer; 1890
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Retningslinjer for utvikling i Åsgårdstrand
Landskap:

8.

Sært rekk og identitetsfremmede elementer i Åsgårdstran d
som er f remhevet i analysen må ivaretas og utvikles videre.
D amså sen
Bakke åsen
9. Lan dskapet i østheiningen må bev ares. Ny bebyggelse må
forholde seg til dette terrenget i for hold til nivå, ute og
inne, struktur, høy der og skala.
I 0. Det homogene landskapet må ha en ensartet be
byggelsesstruktur med jevn høyde. Eksisterende hage
bystruktu r må vi dereutvi kles som hovedstruk turen i Ås
gårdstr and. Bygningenes høyde, utnyttelse og skal a sikres i
bestemmelser.
I I. Sik tJinjer og utsyn må sikres i strukturen. Dette bør inn
lemmes i bestemmelser generelt og markeres på kart
spesielt.Veiforbin delser som følger østhellingen sikrer
siktlinjer siktlinjer mot fjorden og åsen.Vi dere bør det i
bestemmelsene ikke tillates sammenhengende bebyggelse i
mer enn et visst antall meter. For eksempel 20 m.
12. Høyere og mer massiv ny bebyggelse må plasseres oppe på
fl aten, vest for Damsåsen og Brakkeåsen (se snittA-A).
13. En må spesielt vurdere ny bebyggelse som blir liggen de i
silhuettJinjen sett f ra sjøen. Denne bebyggelsen skal ikke
ha enkeltbygninger som er særlig f remtredende i høy de og
volum, om ikke det er spesielle ikonbygg som f.eks. kirken.
14. Kystlinjen fra br yggeanlegget ved seilforeningen og nordoH agebystruktu r
Mulig høye re utnyttelse
ver må bevares.
Øv Nygård
Damsåsen
15. Bekkens løp må iv aretas som et historisk spor og en ressurs som kan utvikles på et senere ti dspunkt, enten ved
Havna
Bugges hus
Torvet Solberggården Kiøsterud/Sverstad
tilbakeføring av deler eller hele løpet som bekk, eller ved
·=-------------��""""�
å utvi kle løpet til en grønn -blå struktur. Dette kan være i
------------------------=="'='-a-:,�lfl;__U::b Q,.__ _
form av vegetasjon, sti eller p arkdrag med mer elle r mindre
·
·•·'-=- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - -=���
�...__
= ----. innsl ag av vann i ulike varianter.
== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
- - - ASGARDS"TRAND SNITT AA GREV WEDELS GATE m = ca. 1: 10.000

�rf63:
==�'.:":======�-�

�-.l[Jj

----------------------------------------
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Retningslinjer for utvikling i Åsgårdstrand
Bebyggelse:

-- Nyere veinett med hagebystruktur
E=3 Eldre veinett med langsgående
bebyggelsesstruktur

• .. 1

-

�
•
�
�
�
�
,
�
�
�

c::=:J
iZæiil
c==J
C=.J

Patrisierhus

Andre histori skev iktige bygg
By rom/plasser
Bekken
Skogen
Alleer
Viktige stier og smett
Kystlinjen
� Havneområdet
Hovedgate
- Promenade

Kunstnermiljøets senter

�

• . IIW-.11•• � Mulige nye stier og smett
._
�
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ge

..........
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•
•
I
I
I
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16. Hagebystrukturen må tydelig defineres. En må
finne riktig utnyttelsesgrad som ivaretar og
sikrer tilstrekkelig grøntareal for hver enkelt
eiendom. Det bør derfor benyttes % BYA som
markering av utnyttelse. Det må også defineres
en minste avstand for bebyggelsen til eiendoms
grensen og særlig til vei. Det skal oppleves at
bygget ligger i hagen og ikke mot veien. Høyder
for bebyggelsen må fastsettes slik at den blir
enhetlig for hele området. I prinsipp bør den
ikke være høyrere enn at gesimsen er på 2
etasjer med mulighet for loft. Likevel må det i
områdene nær Edv. Munchs gate være en god
tilpasning mot småskalabebyggelsen der.
17. Bebyggelsen i Åsgårdstrand består av et rikt
utvalg historiske stilarter både på forskjellige
eiendommer, men også innenfor en bygning.
Dette må videreføres. Ved nybygg må en kreve
et at det oppføres med et bevisst uttrykk i
forhold til sine omgivelser og med høy arkitek
tonisk kvalitet. En må søke å unngå falsk kop
iering av eldre stilarter.
18. Det må videreutvikles prinsipper for fargeset
ting av bebyggelsen innenfor Bevaringsområde
og 2, slik at stilartene får tilbake sin opprinnelig
bruk av farger.
19. Kirken må framstå med et avgrenset rom rundt
seg. Se illustrasjon for forslag.
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Retningslinjer for utvikling i Åsgårdstrand
,........., Nyere veinett med hagebystruktur
� Eldre v einett med langsgående
bebyggelsesstruktu r
- Patrisierhus
- Andre historiske viktige bygg
- Byrom/ plasser
[=:J Bekken
� Skogen
[=:J Alleer
r=J Viktige stier og smett
Kystlinjen
� Havneområdet
Hovedgate
- Promenade
Kunstnermiljøets senter
Mulige nye stier og smett

Veier og forbindelseslinjer:

20. Det generelle veisystemet som ligger horisontalt i østhei
ningen med forbindelser på tvers som sikrer utsyn må
bevares og videreføres.
21. Hovedgaten Grev Wedels gate og N.C. Nilsens gate gjen
nom Åsgårdstrand bør utformes som del av byen på
fotgjengernes premisser. Ved særlig fokus på veidekke,
beplantning kantsteiner og belysning utformes gaten for
lav hastighet.
22. Selve Torvet og bygningene Torvet 3 og 5 utformes og
forsterkes som fondmotiv og velkomststed for Åsgård
strand.
23. Edvard Munchs gate bør bli gågate fra Havnegata /Torvet
til Edvard Munch's hus.
24. De eldre gatene strammes opp med gjerder, stakitt, kant
er og belegning, f.eks. brostein der det er historisk riktig.
Bilene fjernes og tilbys plass et annet sted.
25. Sørge for gjenåpning av gamle stier og smett.
26. Sørge for godt vedlikehold og opprettholdelse av eksis
terende stier og smett.
27. Vurdere ny gangsti langs gammel bygrense fra Edvard
Munch's hus til Falkestien og Ola Abrahamssons vei, både
for å synliggjøre og tydeliggjøre bygrense med grenses
teiner, men også for å sikre effektive forbindelseslinjer.
28. Strandstien var tidligere en gate fra Havnegata, der Bug
ges gate nå går til sjøsiden av Edv. Munch's hus. På grunn
av ny bebyggelse er denne forbindelsen vanskelig å op
prettholde. Derfor bør en i stedet opparbeide Havne
gaten fra Sverstadgården til Edvard Munch's hus som ny
promenade,. Promenaden kan binde sammen bade- og tu
ristbyen Åsgårdstrand med kunstbyen og Edvard Munch's
steder.
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Retningslinjer for utvikling i Åsgårdstrand
•""

Plasser og byrom:

-- Nyereveinett med hagebystruktur
� Eldreveinett med la ngsgående
bebygg elsesstruktur
Patrisierhus
- Andre historiske viktige bygg
- Byrom I plasser
c::::::J Bekken
lu'Zl Skogen
c::::::J Alleer
r=.J Viktige stier og smett
Kystlinjen
� Havneområdet
Hovedgate
- Prom enade
Kunstnermiljøets senter
[ZJ Mulige nye stier og smett

-

1
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Torvet ca. 19 I O med vannpost og sprøytehuset

•
�

'

••
•

.

I

I

I
I

·•.·•.

Torvet i dag tatt omtrent samme sted

29. Torvet i hovedgaten bør markeres som fond
motiv «nå er du i Åsgårdstrand» Det bør til
lates et nytt bygg der sprøytehuset lå frem til
1949, for å definere både Torvet og Eplehagen
bedre. Se pkt 32.
30. T haulows plass skal videreutvikles som byens
viktigste møteplass spesielt for lokalbefolknin
gen.Aktiviteter og næring bør først og fremst
søkes lokalisert rundt T haulows plass og i Smal
gangen.
31. Badeparken må videreutvikles som del av
strandpromenade og badeanlegg. Det ligger et
potensial for reetablering av badeanlegg i sjø,
samt andre aktiviteter i tilknytning til park og
sjø.
32. Eplehagen videreutvikles som grønn park,
gjerne i forhold til kunstnere eller lokalbe
folkning. Det må tillates oppført et nytt bygg
der Sprøytehuset lå frem til 1949 i tilsvarende
høyde og volum. Et bygg her vil stramme opp
og tydeligere definere Torvet og Eplehaven som
byrom. Bygningen må få en bruk for allmen
heten eller det offentlige.
33. Skolegården bør videreutvikles sammen med
det gamle skolehuset og badet til kunst og
kultur gjerne for lokalbefolkningen. Det bør
vektlegges og de yngre. F.eks. kulturskole....
fritidsklubb, verksted ...

Eplehagen i dag

Hort
en kom mune
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Retningslinjer for utvikling i Asgårdstrand
0

- Nyere veinett med hagebystruktur
� Eldre veinett med langsgående
bebyggelsesstru ktur
- Patrisierhus
- Andre historiske viktige bygg
- Byrom/pla sser
c::::J Bekken
l?æi] Skogen
l!!!!!!!!I Alleer
[=.J Viktige stier og smett
Kystlinjen
E's=:) Havneområdet
Hovedgate
Promenade

Horten kommune

Grønnstruktur:

34. Registrere og markere skog, alleer,
treklynger og enkelttrær som skal
bevares.
35. Sikre en minste andel grønt i hager.
36. Bevare Bakkeåsen og Damsåsen som
grønne koller. Ikke tillate videre ut
bygging her.
37. Bevare natur og grønn kolle ved Ed
vard Munchs gate 20B, gnr. 144 bnr.
76.
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Retningslinjer for utvikling i Åsgårdstrand
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.....- Nyere veinett med hagebystruktur
� Eldreveinett med langsgående
bebyg gelses stru ktur
- Patrisierhus
- Andre historiske viktige bygg
- Byrom/ plasser
E::::::3 Bekken
� Skogen
c::::::J Alleer
[=:J Viktige stier og smett
Kystlinjen
� Havneområdet
Hovedgate
- Promenade
Kunstnermiljøets senter
Mulige nye stier og smett
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HAGEBYEN ÅSGÅRDSTRAND: TYPISK GATESNITT B-B EDV. MUNCHS GATE m = I :400
forhager+gate

Bevaring:

HAGEBYEN ÅSGÅRDSTRAND: TYPISK GATESNITT C-C

STANGS GATE m = I :400

,.

38. Bebyggelse og gateløp langs Edvard Munchs gate tilThaulows plass, det eldste gatesystemet, har
høy grad av bevaring og verneverdi.

..••

�

. ••.
•.
••
•

Begrunnelse:
Godt intakt gateløp og bebyggelsesstruktur, mange bygg med stor grad av autentisitet. Skala og
materialbruk intakt.Vidt spenn på stilhistorie med spennende eldre stilsammensetninger. Dette
området er også del av Edv. Munch's og andre kunstneres viktigste motiver for kjente malerier.

I

I

I
I

"•

.........
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......

39. Eldre bebyggelse og gateløp med gjerde/ stakitt langs Stangs gate har høy grad av bevaring og
verneverdi.
40. Kiøsterudgården, Rådhuset, Solberggården og Sverstadgården må ha et strengt vern. Bygnings
deler som har autentisitet skal bevares. Nye tiltak skal planlegges av fagfolk og utføres i henhold
til antikvariske prinsipper. Forfall og mangel på vedlikehold av disse eiendommene må hindres.
41. Det må lages en registrering av alle enkeltbygg innenfor Bevaringsområde I, 2 og 3 med gradert
antikvarisk verneverdi.
42. Det bør utvikles "kunstløype" der en besøker interessante offentlige kunstverk og markerte
motiver for kjent kunst i Åsgårdstrand.
43. Brygge og motivet for Edvard Munch's bilde « Pikene på broen» SKAL bevares og vedlikeholdes.
Kjøsterudgården og den søndre delen av Grand hotell som del av dette.
44. Grensesteiner må registreres og bevares. Har potensial for videre historisk formidling.
45. Vannposter og hydranter må registreres og bevares. Har potensial for videre utvikling.
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Retningslinjer for utvikling i Åsgårdstrand
Bevaringsområder

- Bevaringsområde 1
Bevaringsområde 2
Bevaringsområde 3
Hensynssonebevaring
- Patrisierhus og -anlegg
- Viktigebygg

Vi har definert 4 ulike områder i forhold til
bevaring i Åsgårdstrand.Vi gir noen konkrete
retningslinjer for de ulike områdene i forhold
til prioritetinger; verdiet� særtrekk, utfordring
er og trusler.

I hovedtrekk kan en si at det for store deler
av Åsgårdst1-and må behandles etter prinsip
per for et et narrativt- og strultut·elt vern.
Det vil si at histotisk lesbarhet og fortel
lerevne tydliggjøres samtidig som at be
byggelsen ligger innenfor en historisk struktur
som må sikres og videt·eføres.

Det finnes også bygninger med anekdotisk
vern, det vil si enkeltobjekters formidlings
verdi. Disse bygningene må det gjøres egne
registreringer for.

For de eldste gateløpene med bebyggelse som
langs Edvard Munchs gate og Stangs gate vil
sikring av autentistiske historiske kvaliteter
være viktig.

Horten kommune
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Retningslinjer for utvikling i Asgårdstrand - bevaringsområder
83

Bevaringsområde I
- område med den eldste bystrukturen, bebyggelse av svært høy antikvarisk verdi og viktig gateløp for Edvard Munch's kunst
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ikke rive, viktig å bevare bygg med høy grad av autentisitiet.
Bevare høyder og småskalabebyggelse.
Bevare karakteristisk bebyggelsesstruktur med bygg langs gaten og stakittgjerder.
Bevare hagene.
Holde på stramt gateløp, gaten skal ikke tilrettelegges for biler og parkering ved at det lages innkjørsler og parkeringslammer som medfører at gaten blir utflytende
og udefinert. Det bør søkes løsninger der eiendommene får plassert bilene på andre steder / måter. Edvard Munchs gate bør bli bilfri, kun utrykningskjøretøy og
drosjer.
Bevare veier, smett, trappeløp, steingjerder, alleer/trerekker. Disse tillates ikke endret.
Bebyggelsen skal gis en fargesetting som er mer i tråd med opprinnelig fargebruk.
Bygningsmessige endringer på bygninger med høy antikvarisk verdi skal gjøres etter antikvariske prinsipper.
Det kan tillates tiltak som mindre nybygg/ tilbygg og endringer av bebyggelsen.Tiltak må ha en god tilpasning til den eldre bygningsmassen og strukturen.Tiltak kan ha
ulike uttrykk men være tilpasset gjennom et bevisst forhold til plassering, utnyttelse, skala, materialbruk, konstruksjoner og detaljering.

Bevaringsområde 2 - Stangsgate
Område med viktig eldre gateløp, bebyggelse av høy antikvarisk verdi.
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevare bygg med høy grad av autentisitiet.
Bevare høyder og skala for bebyggelsen.
Bevare karakteristisk bebyggelsesstruktur med bygg i hagen tilbaketrukket fra gaten innenfor stakittgjerder.
Bevare hagene.
Holde på stramt gateløp definert av i stakittgjerder og forhager.
Bevare veier, smett, trappeløp, steingjerder, alleer/trerekker.
Bebyggelsen skal gis en fargesetting som er mer i tråd med opprinnelig fargebruk.
Det kan tillates tiltak som mindre nybygg/ tilbygg og endringer av bebyggelsen.Tiltak må ha en god tilpasning til den eldre bygningsmassen og strukturen.Tiltak kan ha
ulike uttrykk men være tilpasset gjennom et bevisst forhold til plassering, utnyttelse, skala, materialbruk, konstruksjoner og detaljering.

Horten kommune
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Retningslinjer for utvikling i Åsgårdstrand - bevaringsområder
84

Bevaringsområde 3
Områder med bevaringsv erdig bebyggel se somhar antikvarisk v erdi og klare arkitektoniske stiltrekk.
•
•
•

Bevare bygg med tilhørende hager der det er høy grad av autentisitiet.
Bevare høyder og skala for bebyggelsen.
Det kan tillates tiltak som nybygg/ tilbygg og endringer av bebyggelsen. Tiltak må ha en god tilpasning til den eldre bygningsmassen og strukturen. Tiltak kan ha ulike
uttrykk men være tilpasset gjennom et bevisst forhold til plassering, utnyttelse, skala, materialbruk, konstruksjoner og detaljering.

Hensynssone bevaring
•
•
•

Område med bygg i ulik stilarter og kvalitet.
Bevare områdets skala og bebyggelsesstruktur.
Nye tiltak i området skal spesielt vurderes i forhold til overordnet struktur for Åsgårdstrand og i forhold til bevaringsområdene I og 2.

Fra Riksantikvarens ordforklaringer:
Autentisitet

Autentisitet brukes om et objekts grad av ekthet og/eller opprinnelighet.Au tentisitet må alltid sees i forhold til noe, for eksempel tidsperiode, stilart, materialbruk eller byggemåte.
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