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Opplev Grimstad gjennom en kultur-

historisk vandring, omvisning, skjærgårds-

tur, opplesning, natur- eller matopplevelse

med en av våre fantastiske guider. Velg

mellom 18 forskjellige opplevelser, eller

fortell oss dine ønsker.

Grimstad har vært arena for to viktige

bidrag til verdenslitteraturen. Både Henrik

Ibsen og Knut Hamsun har bodd her i

perioder av sitt liv. Men Grimstad er ikke

bare Dikternes by. Sjøfart og hagebruk har

også vært to viktige pilarer i Grimstads

økonomi og næringsutvikling i flere

hundre år.

VELKOMMEN

Alt dette kan du oppleve i Grimstad bys tre

museer, på Grimstads trange "stinter og

smau", på stier og mellom blomsterbed, i

mørke kroker og på havet med ekte

sjøsprøyt.

Dessuten setter vi pris på å kombinere det

kulturhistoriske med passende lokal mat

og drikke. Vi skreddersyr pakker etter

dine behov og ønsker.

Programmet er et samarbeid mellom

Grimstad Turistkontor og lokale

reiselivsaktører.
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Ta med kollegaer, forretningsforbindelser, gode
venner eller familie på en uforglemmelig tur!

Velkommen til Grimstad!
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I lune omgivelser på Apotekergaarden i

Grimstad tilbyr vi en trivelig og morsom

opplevelse med Henrik Ibsens dikt Terje

Vigen i fokus. Apotekergaarden – Norges

beste Brew pub (Untappd 2020) – er et

unikt restauranthus med fokus på lokal

mat og drikke. Og intet sted egner seg

bedre for å samles og få både sosialt,

litterært og kulinarisk påfyll. 

Vi kjører Terje Vigen Quiz hvor dere må

samarbeide om å løse oppgaver av både

historisk og matematisk art. Dere får

servert Losens Bacalao inspirert av Ibsens

episke dikt. 

Henrik Ibsens Terje Vigen er for mange et

kjent og kjært dikt. Det episke diktet

bygger på historier fra Sørlandet under

Napoleonskrigene. Henrik Ibsen bodde i

Grimstad i seks av sine ungdomsår, og her

hentet han inspirasjon til den dramatiske

historien om Terje Vigen.

TERJE VIGEN
PÅ PØBB
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ca. 1,5-2 timer

kr 350,- per person

side 23-25

© Thina Reppen

© Ida Konradsen@Apotekergaarden

© Apotekergaarden



Bli med på seiltur med Skonnerten Solrik

blant holmer og skjær i Grimstadskjær-

gården. På denne turen har vi Henrik

Ibsens episke dikt Terje Vigen i fokus. Vår

guide leser hele diktet for dere mens dere

nyter et godt sjømatmåltid med passende

drikke til.

Henrik Ibsens Terje Vigen er for mange et

kjent og kjært dikt. Det episke diktet

bygger på historier fra Sørlandet under

Napoleonskrigene. Henrik Ibsen bodde i

Grimstad i seks av sine ungdomsår, og her

hentet han inspirasjon til den dramatiske

historien om Terje Vigen.

TERJE VIGEN I
SKJÆRGÅRDEN
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3 timer

fra kr 12.800,- per gruppe

side 23-25

© Visit Grimstad

© Jan Skaregrøm

© Annika Trede



Hvem var Henrik Ibsen? De aller fleste av

oss har et forhold til Henrik Ibsen, men kan

det tenkes at den Ibsen vi ser for oss ikke

er helt identisk med den unge mannen som

strevde med å få utgitt sitt første teater-

stykke? 

På Ibsen-museet i Grimstad følger vi

Henriks utvikling gjennom hans ungdoms-

tid i Grimstad, hans vennskap, hans

romanser og hans utfordringer. Sammen

med en kunnskapsrik omviser utforsker vi

denne komplekse personligheten som

jobbet i apoteket, studerte til eksamen, og

etter hvert startet sin litterære karriere.

Vi anbefaler å kombinere besøket på

Ibsen-museet med en guidet byvandring til

flere av Ibsen-stedene i Grimstad by.

OMVISNING PÅ
IBSEN-MUSEET
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ca. 45 minutter

fra kr 95,- per person

side 23-25

© Gerd Corrigan

© Gerd Corrigan

© Gerd Corrigan



La oss komme til deg med våre fortellinger! 

Det er ikke alltid det passer med en by-

vandring. Kanskje passer det bedre å høre

fortellinger til middagen? Eller som en del

av en konferanse? 

Gjennom fortellinger, film, lyd og bilder

kommer vi dit du ønsker og tar deg med på

en reise i dikternes fotspor. Grimstad er

Henrik Ibsens og Knut Hamsuns by. Og det

finnes mange spor etter de to verdens-

berømte dikterne i byen. På samme måte

som Grimstad har satt spor i deres dikting.

Du får høre fortellinger fra tiden da

Grimstad var hjemsted for verdens-

dikterne. Om forelskelser, spottevers og de

gjengrodde stier. Vi byr også på flotte

utdrag fra diktningen. 

 

Stedet vi kommer til må ha tilgang på

projektor og lerret for fremvisning av film

og bilder.

FORTELLINGER
FRA
DIKTERBYEN
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ca. 30 minutter

fra kr 95,- per person

side 23-25
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© Gerd Corrigan



Knut Hamsun flyttet inn på herregården

Nørholm utenfor Grimstad i 1918. Der tok

han i bruk en av husmannsplassene til

arbeidssted. Da Hamsun diktet og mante

fram karakterene og handlingene i

romanene, trengte han fullstendig ro rundt

seg. Det fikk han i Dikterstuen. På

omvisningen fortelles det om hvordan

Hamsun brukte Dikterstuen og om hans

rikholdige bibliotek. 

Nørholm ligger drøye ti minutter med bil

fra Grimstad sentrum. Mindre grupper kan

komme samlet i én bil, for større grupper

er det obligatorisk å kjøre samlet i buss til

Nørholm, enten i egen eller leid buss. Det

er en kort spasertur fra parkeringsplassen

til Dikterstuen på grusvei. Trapp uten

gelender opp til bygningen. Gruppen sitter

under hele omvisningen. 

HAMSUNS
DIKTERSTUE
PÅ NØRHOLM
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ca. 1,5-2 timer

fra kr 6.500,- per gruppe

side 23-25

© Grimstad bys museer

© Visit Grimstad



Vandringen fokuserer på Ibsens

ungdomstid i Grimstad, og på hva som kan

ha inspirert den unge herr Ibsen til å skrive

mens han bodde her. Dere får se sentrale

Ibsen-steder i byen og høre historiene fra

Ibsens ungdomstid. 

Vi anbefaler å kombinere vandringen med

et besøk på Ibsen-museet i Grimstad – en

av våre største attraksjoner. 

VANDRING I
IBSENS
GRIMSTAD
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ca. 1-1,5 timer

fra kr 120,- per person

side 23-25

© Hanne Feyling@Visit Sørlandet
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Grimstad er Henrik Ibsens og Knut

Hamsuns by. Vi kaller oss Dikterbyen. Og

det finnes mange spor etter de to

verdensberømte dikterne i byen. På

samme måte som Grimstad har satt spor i

deres dikting. Vi tar deg med på en

vandring i dikternes fotspor og forteller

historier fra tiden da Grimstad var

hjemsted for verdensdikterne. Om

forelskelser, spottevers og de gjengrodde

stier. 

Vi anbefaler Grimstads spesialitet "porke"

– Norges beste skolebrød – eller lun

fiskekake fra Fiskernes Salgslag som en del

av opplevelsen.

VANDRING I
DIKTERBYEN
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ca. 1-1,5 timer

fra kr 120,- per person
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Ta på gode sko og bli med på en vandring

over "heia" i Knut Hamsuns fotspor! 

Her er vi tett på Hamsuns siste bok Paa
gjengrodde stier. Vi tar pauser underveis for

å høre guiden lese skildringer fra boken. 

Vandringen har også fokus på Hamsuns tid

i Grimstad, hvor han bodde i over 30 år.

Dere får høre om Nobelprisen, Nørholm,

krigen, husarresten og rettsaken.

VANDRING I
HAMSUNS
FOTSPOR
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fra kr 120,- per person
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© Simen Samuelsen
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I 1920 mottok Knut Hamsun nobelprisen

for sin roman Markens grøde.  Sammen med

byens velrenommerte restaurant, Smag &

Behag, har vi nå gjenskapt den 7-retters

nobelmiddagen fra prisutdelingen i

Stockholm i 1920. Til middagen blir dere

kjent med den dramatiske historien bak

nobelpristildelingen. 

Bli med på en eksklusiv reise i ord, mat og

drikke! Vi lover en matopplevelse utenom

det vanlige.

HAMSUN OG
NOBELPRISEN
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fra kr 1.510,- per person
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© Smag & Behag

© Smag & Behag



Dømmesmoen er en naturskjønn perle like

utenfor Grimstad med en stor og velholdt

park. Vandringen går gjennom den prakt-

fulle hageparken.  Dere får se rosene,

dammen, eika, staudene og Ibsens urte-

hage. 

Gården Dømmesmoens historie kan

spores helt tilbake til 1600-tallet, men den

nyere historien startet på 1920-tallet da

Statens gartnerskole startet opp her.

Dette gjør parken til et egnet sted for

historier om hagebrukseventyret i

Grimstad. 

Du kan inkludere kaffe med vaffel, et glass

vin, musserende eller lokalprodusert

eplemost som en del av opplevelsen.

PARK-
VANDRING PÅ
DØMMESMOEN
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Den vakre parken på Dømmesmoen er

rammen rundt Norsk Hagebruksmuseum.

Her er utstillinger om den viktige hage-

bruksnæringen i Grimstad. Dere får høre

om vinproduksjonen på Fuhr, konserves-

industrien i Grimstad og om det økologis-

ke samspillet mellom biene, naturen og

menneskene. 

Hva med å avslutte omvisningen med

nystekte vafler og kaffe? Museet er kjent

for de velsmakende vaflene sine!

OMVISNING PÅ
HAGEBRUKS-
MUSEET
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fra kr 95,- per person

side 23-25

© Hannele Fors

© Susanne Danielsen

© Hannele Fors



Skjærgården i Grimstad byr på mange

flotte fiskeplasser og et stort mangfold av

fiskearter. Sørlandet Fiskeguiding AS har

spesialisert seg på fiske etter sjøørret og

gjedde enten fra båt eller land i lokale

områder. 

Pakk en liten sekk med niste og noe godt å

drikke, så drar vi ut i skjærgården på

fisketur. Vi tilbyr turer hele året.

GUIDET
FISKETUR
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fra 4 timer

fra kr 2.500,- per gruppe

side 23-25

© Sørlandet Fiskeguiding

© Sørlandet Fiskeguiding

© Sørlandet Fiskeguiding



Bli med på tur med lokalkjent fugleekspert

på Hasseltangen i Raet Nasjonalpark. 

På Hasseltangen finner du både Europas

nordvestligste vernede bøkeskog, våt-

marksområde Ruakerkilen og skjær-

gården. Dette biologiske mangfoldet gjør

at stedet egner seg utmerket for å obser-

vere forskjellige fuglearter. 

Nasjonalparken har et rikt fugleliv. Her er

det både fugler som er på trekk og som

hekker i skjærgården og i kystskogene.

Hver årstid byr på sin spesiell opplevelse,

men vakrest er det kanskje på våren,  når

sangerne holder konsert i trekronene. 

På turen blir det også fokus på Raet

Nasjonalpark generelt. 

FUGLEKIKKING 
I RAET 
NASJONALPARK
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fra kr 120,- per person
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© Peter Prokosch 
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Har du en drøm om vind i seilene og

knirking i tauverk, treskrog, lukt av sol og

sjøsprøyt, skjærgård på nært hold eller hav

så langt øyet kan se? 

Om bord på Skonnerten Solrik av

Grimstad kan du få oppfylt drømmen om å

være mannskap på en god gammeldags

seilskute. Mulighetene er mange og

attraktive. Vi skreddersyr etter dine

ønsker.

SKJÆRGÅRDS-
TUR MED
SOLRIK
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fra 3 timer

fra kr 8.500,- per gruppe

side 23-25

© Peder Austrud@Visit Sørlandet

© Skonnerten Solrik

© Ulrike Schenk@Visit Grimstad



Sjøfartsmuseet formidler regionens

spennende sjøfartshistorie. Museet ligger i

Hasseldalen – et sted med lange

tradisjoner for skipsbygging. 

Bli med på en reise tilbake til seilskute-

tiden! Til tiden da skip ble bygd i tre og

drevet fram av vind og seil i handel på de

syv hav. Du får møte førstereisgutten,

rederen, prisonfangen og kapteinens kone,

som alle tar deg med på en reise tilbake i

tid. Til da Havanna på Cuba var kjent som

"sukkerhavnen" og maten om bord bestod

av klippfisk og velling. 

OMVISNING PÅ
SJØFARTS-
MUSEET
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Bli med inn i et av de råeste kapitlene i

Norges historie! 

Sommeren 2020 åpnet Sjøfartsmuseet en

ny og spennende utstilling om krigs-

seilerne. Vår guide tar deg med på en

spesialomvisning med krigsseilere og skip

fra Aust-Agder i fokus. 

Flåten var Norges viktigste bidrag til de

alliertes krigsinnsats, men medaljens bak-

side var menneskelige tap; 4647 menn-

esker døde på norske skip i løpet av krigen,

enten hjemme langs kysten eller ute på de

syv hav. I tillegg kom mange hjem skadet

for livet og kraftig preget av krigens inn-

trykk.

Selv om de fleste krigsseilere nå har gått

bort er det enda mange som husker dem.

De var fedre, onkler og besteforeldre, og

det de hadde gjennomlevd påvirket dem.

UTSTILLING OM
KRIGSSEILERNE 
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ca. 1 time

fra kr 95,- per person

side 23-25

© Grimstad bys museer

© Grimstad bys museer

© Grimstad bys museer



Grimstad var en gang en av verdens

største sjøfartsbyer i forhold til innbygger-

tall. Dette har satt sitt preg på vår lille

sørlandsby. 

Bli med på en kulturhistorisk vandring i

sjøfartsbyen Grimstad og hør historiene

om oppturene og nedturene i skipsfarts-

næringen, om hvor seilskipene ble bygd,

hva mannskapet brukte tiden om bord til

og hvordan sjøfolkene mestret havet. Vi

viser dere hvordan sjøfarten har påvirket

byens arkitektur og infrastruktur.

VANDRING I
SJØFARTS-
BYEN
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Grimstad er full av bortgjemte snarveier.

Vi kaller dem stinter og smau, og de er en

viktig del av byens historie. Bli med på en

guidet vandring i byens trapper og

krinkelkroker og hør spennende historier

på veien!

Som en del av vandringen anbefaler vi en

stopp på restauranten "Fru Juske" som

befinner seg i en av smauene. Her får dere

en opplevelse for smakssansene med lokal

spekemat og lokale oster samt drikkevarer

fra Grimstad. 

VANDRING PÅ
STINTER OG
SMAU
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fra kr 120,- per person
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© Fru Juske



Har du ikke funnet noe passende enda? Vi

skreddersyr guidede opplevelser etter dine

ønsker. 

Kanskje har du lyst til å kombinere flere

opplevelser som gjør Grimstaddagen din

perfekt. Kanskje trenger du et program for

en hel uke? 

Hva med en guidet sykkeltur i rolig eller

sportslig tempo langs Thor og Dag Ottos
sykkelløyper? 

 ... en omvisning på biblioteket, der Nina
Sundbyes skulpturer formidler litteratur?

 ... en litt mer krevende vandretur utenfor

Grimstad sentrum langs den historiske

Barnevandrerstien?

 ... en spesialomvisning eller workshop i en av

de lokale verkstedene til GrimstadMADE?

... ølsmaking, vinsmaking eller brussmaking
på Apotekergaarden eller hos Nøgne Ø?

... Alpakka-tur på Midt-Tjore Gård?

Ta kontakt med oss på Grimstad
Turistkontor, og fortell oss dine ønsker. 

ANDRE
OPPLEVELSER
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© Ulrike Schenk@Visit Grimstad



PRISER OG INFO

GRIMSTAD TURISTKONTOR

Booking og mer info

tlf. 37 25 01 68            turistkontoret@grimstad.kommune.no          www.visitgrimstad.com

             Ta kontakt med Grimstad Turistkontor for mer informasjon og bestilling.

OMVISNING PÅ IBSEN-MUSEET
FORTELLINGER FRA DIKTERBYEN*
OMVISNING PÅ HAGEBRUKSMUSEET
OMVISNING PÅ SJØFARTSMUSEET
UTSTILLING OM KRIGSSEILERNE

Priser – omvisninger og fortellinger

Ukedag

Man-fre
Man-fre
Lør, søn, helligdag
Lør, søn, helligdag
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Startpunkt

07:00-15:59
16:00-21:00
07:00-15:59
16:00-21:00

Pris per person
okt-apr     mai-sep
kr 95,-       kr 100,-
kr 100,-    kr 105,-
kr 105,-    kr 110,-
kr 110,-    kr 115,-

Priser
Prisene nedenfor er inkludert mva., der det er momsbelagt. Det kommer kr 175,- i
administrative kostnader per gruppe i tillegg.

*Prisen er forbehold i lokaler i Grimstad kommune. Eventuelle
reiseutgifter for guiden kommer i tillegg.



TERJE VIGEN PÅ PØBB

Priser – Terje Vigen 

Quiz om Terje Vigen og Losens Bacalao                            
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kr 350,- per person                    

TERJE VIGEN I SKJÆRGÅRDEN
3 timers skjærgårdstur på Skonnerten Solrik med opplesning av
diktet Terje Vigen (eks. mat og drikke; se priser for mat og drikke
på side 25); maks. 70 personer                          

kr 12.800,- per gruppe             

HAMSUNS DIKTERSTUE PÅ NØRHOLM

Priser – Hamsun 

Omvisning i Hamsuns Dikterstue på Nørholm; maks. 25 personer   
Buss tur/retur fra Grimstad sentrum i leid minibuss (maks. 15 pers.)                           

kr 6.500,- per gruppe
kr 1.792,- per gruppe                

HAMSUN OG NOBELPRISEN
Foredrag med bankett – 7 retters middag uten vin (min. 10 pers.)                    
Foredrag med bankett – 7 retters middag med vin (min. 10 pers.)

kr 1.510,- per person
kr 2.350,- per person                 

fra

fra

VANDRING I IBSENS GRIMSTAD
VANDRING I DIKTERBYEN
VANDRING I HAMSUNS FOTSPOR
PARKVANDRING PÅ DØMMESMOEN
FUGLEKIKKING I RAET NASJONALPARK
VANDRING I SJØFARTSBYEN
VANDRING PÅ STINTER OG SMAU

Priser – vandringer

Ukedag

Man-fre
Man-fre
Lør, søn, helligdag
Lør, søn, helligdag

Startpunkt

07:00-15:59
16:00-21:00
07:00-15:59
16:00-21:00

Pris per person
okt-apr     mai-sep
kr 120,-    kr 130,-
kr 130,-    kr 140,-
kr 140,-    kr 150,-
kr 150,-    kr 160,-
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GUIDET FISKETUR

Priser – fisking

1-4 personer, 4 timer fra land 
1-4 personer, 8 timer fra land
1-3 personer, 4 timer fra båt
1-3 personer, 8 timer fra båt

kr 2.500,- per gruppe
kr 5.000,- per gruppe
kr 3.500,- per gruppe
kr 6.000,- per gruppe                

SKJÆRGÅRDSTUR MED SKONNERTEN SOLRIK

Priser – Skonnerten Solrik

3 timers tur (minste leietid)
Timespris utover de første 3 timene
Døgnleie/Charter

MAI
kr 9.500,-
kr 3.300,-
kr 22.500,-

JUNI, JULI, AUGUST
kr 9.900,-
kr 3.500,-
kr 23.500,-

SEPTEMBER
kr 8.500,-
kr 3.000,-
kr 21.500,-

Priser – Mat og drikke

SERVERINGSSTED
Hagebruksmuseet
Hagebruks-/Sjøfarts-/Ibsen-museet
Hagebruks-/Sjøfarts-/Ibsen-museet
Sjøfarts-/Ibsen-museet/Vandringer
Vandringer
Sjøfartsmuseet

Fru Juske
Fru Juske

Skonnerten Solrik
Skonnerten Solrik
Skonnerten Solrik
Skonnerten Solrik

MENY
1 vaffel og kaffe
1 glass lokal eplemost
1 glass hvit-/rødvin/musserende vin
1 porke fra Morterud bakeri
1 fiskekake fra Fiskernes Salgslag
Påsmurte rundstykker inkl. mineral-
vann/brus, kaffe, te
Lokal spekemat og lokale oster
Lokal spekemat og lokale oster inkl.
én enhet med drikke (brus, øl, vin,
champagne, brennevin)
Rekebuffet med loff og majones
0,5 l CB øl eller cider/1 glass vin
1 flaske vin
Vann/brus/alkoholfritt øl

PRIS
kr 63,-
kr 28,-
kr 93,-
kr 35,-
kr 25,-

kr 200,- pr. pers.
kr 170,- pr. pers.

kr 280,- pr. pers.
kr 300,- pr. pers.
kr 75,-
kr 390,-
kr 35,-
 



ALDRI FALLER
DET MEG INN Å

TENKE PÅ ENDEN.
ØYEBLIKKET
NYTER JEG.

H E N R I K  I B S E N

C a t i l i n a  ( 1 8 5 0 ) ,  C e t h e g u s  i  1 .  a k t .


