
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Vest-Agder

Kommune: 1001/Kristiansand

Opprinnelig funksjon: Militærleir

Nåværende funksjon: Høgskolen i Agder

Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Totalt antall bygg: 27 Situasjonskart.  Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
12166 GAMMEL SKOLESTUE 1881 - 1882 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør/Interiør 40/8

10926 GIMLEMOEN 10 1864 Verneklasse 2, bevaring 40/8

Vern kompleks
Formål: Gjennom å verne 10926 Gimlemoen 10 ivaretar man det tidligere forsvarsanleggets eldste bygning samt at man forhindrer

om- og utbygginger som kan skade fornminneområdet bygningen står i.

Ved vern av 12166 Gammel skolestue ivaretar man en skolestue som fremstår som opprinnelig, med det som betegnes
som "...det mest autentiske klasserommet i landsdelen."

Begrunnelse: Bygningsmassen som omfatter det tidligere forsvarsanlegget på Gimlemoen er vurdert av Forsvarsbygg i forbindelse med
Landsverneplan for forsvaret. De fant at anlegget ikke har nasjonal verneverdi.

Høgskoleanlegget på Gimlemoen representerer en type ny akademisk monumentalitet som er oppført ved flere høgskoler
utover 2000-tallet, og er en trend som fortsatt pågår. Disse er for nye til å kunne vurderes kulturhistorisk.

Gjennom å verne 10926 Gimlemoen 10 ivaretar man det tidligere forsvarsanleggets eldste bygning samt at man forhindrer
om- og utbygginger som kan skade fornminneområdet bygningen står i.

Ved vern av 12166 Gammel skolestue ivaretar man en skolestue som fremstår som opprinnelig, med det som betegnes
som "...det mest autentiske klasserommet i landsdelen."
Kilde: Årbok 2009 Fortidsminneforeningen. Leidulf Mydland: Silkestrømter i tresko. s 65- 72.

Omfang: Eksteriør: 10926 Gimlemoen 10 vkl 2
Eksteriør og interiør: 12166 Gammel skolestue.

Beskrivelse kulturmiljø
Universitetet i Agder ble  etablert som universitet 1. september 2007. UiA er Norges yngste universitet, men byggjer på undervisningsinstitusjonar som
har historie tilbake til 1839.

Gimlemoen er på 630 da. Opprinnelig militærleir, eksersisplass og skole for infanteriet. Overført til Statsbygg i 1995. I 1997 etablerte deler av Høgskolen i
Agder seg på Gimlemoen, resten av Høgskolens avdelinger i Kristiansand ble samlokalisert i 2001 da nytt høgskoleanlegg var ferdig. Anlegget har i dag
en samlet bygningsmasse på 52571 kvm.

De fleste av eksisterende bygg er fra perioden 1940-45. Disse byggene har lite eller ingen ting igjen av det opprinnelige preget. Gimlemoen er ikke
vurdert som nasjonal verneverdig i Landsverneplan for Forsvaret.

Nybygg "Campus Gimlemoen":  12163 Gimlemoen Hovedbygg A-D.

På eiendommen ligger også 12166 Gammel skolestue og 10926 Gimleveien 10 som begge er tilflyttede, eldre bygninger.

Automatisk fredete kulturminner i grunnen.
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Eiendomshistorikk
Det har vært militær aktivitet på området siden 1628, men først i 1863 ble det inngått leiekontrakt mellom stamhusbesitter Adolph Arennfeldt på Gimle
gård og Christianssandske Infanerie Brigade om leie av et ca 570 mål stort område på Gimlesletta. Militæret hadde inntil da holdt til på Kristiansands
ekserserplass Grimsmoen hvor grunneieren nå ville utnytte plassen til  beitemark. Det militæret flyttet dermed til Gimlesletta som da fikk navnet
Gimlesmoen. Under flyttingen tok de med seg noen bygninger, blant annet inventarnummer 006, Gimlemoen 10. I tillegg ble det satt igang utbygging av
flere nye prosjekter som spiseskur, brakker, magasin, anleggsveier, graving av brønner mv.

Den militære utbyggingen av Gimlemoen har skjedd i tre etapper. Den første etappen var fra 1890-1939 hvor det var en beskjeden og rolig utbygging.
Neste etappe var under andre verdenskrig, 1940-45, hvor tyskerne satt igang hektisk byggevirksomhet og fornyet mange bygg.  En inventarliste fra 1976
viser at kun tre av bygningene i leiren er fra før 1940. Den siste etappen var i 1970-80 årene hvor det ble ført opp tre store bygg bekostet av NATO,  og
det ble i tillegg utført utvidelser og forbedringer.

Stortinget vedtok i 1995 at den militære aktiviteten på området skulle legges ned som følge av en omstrukturering i forsvaret. I 1997 ble det bestemt at
Høyskolen i Agder skulle inn på området. Høgskolen i Agder hadde, etter en reform i 1994, fusjonert fra seks forskjellige høgksoler til en høgskole som
fikk navnet Høgskolen i Agder. Høgskolens avdelinger hadde til da ligget spredt på seks ulike  steder i kommunen.

Statsbygg utlyste en arkitektkonkuranse i 1996, som ble vunnet av Arkitektfirmaet Lunde & Løvseth. I deres prosjekt "In Natura"  er området  anlagt som
en Campus etter amerikansk modell hvor det er undervisningsbygg og studentboliger på samme område. De fleste av de militære bygningene ble revet
og de nye skolebygningene sto ferdig i 2001.

Kilde: Christianssands Byselskab årsskrift nr.9  2000
           www.hia.no/info/ukenytt/Gimlemoen/historie.htm
           www.statsbygg.no/prosjekter/prosjektkatalog/612_hs_agder/html

Verneverdige bygg

Byggnr: 12166

GAB nr:

Navn: GAMMEL

SKOLESTUE

Oppført: 1881 - 1882

Byggnr: 10926

GAB nr:

Navn: GIMLEMOEN 10

Oppført: 1864

Utomhusanlegg

Elementnr: 01

Elementnavn:

Minnesmerke

Beskrivelse: Minnesmerke

over mer enn tusen års

militær aktivitet på

området.

Elementnr: 02

Elementnavn: Gravhauger

Beskrivelse: To store

gravhauger fra vikingtiden

ligger på området og er

fredet. Militæret hellela den

ene gravhaugen på toppen

og ga den navnet

'Pjolterhaugen'. Gammelt

foto av General Oscar

Wergeland i sentrum for sin

stab på 1800-tallet. I

bakgrunnen synes

Pjolterhaugen og en

Offisermesse.

Fotoet er hentet fra

Christianssands Byselskab

Årsskrift Nr. 9 2000
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Situasjonskart. Utsnitt med vernede bygninger. Opphavsrett: Statsbygg. Situasjonsplan  Opphavsrett: Statsbygg

 Foto: Jaro Holland. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG SØR

GAB nr:

Gnr/bnr: 40/8

Oppført:  - 1864

Byggherre: Sannsynligvis Forsvaret eller Christianssandske Infanterie
Brigade

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon: Forsvar

Nåværende funksjon: Bolig/bosetning

Bygningsart: Spisested

Regulering: Regulert: Regulert til spes.område bevaring plan nr 704 fra
25.6.1997.

25.06.1997 kom hovedplanen for høyskolen på
Gimlemoen. Denne ble utvidet med to nye; Gimlemoen øst
og Gimlemoen vest 17.03.1999.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Trebygning i vinkel. 1 etg. Saltak, kjeller. Totalt ombygd interiør og eksteriør. Inneholder 3 små leiligheter. Tidligere brukt til befalsforleggning.

Sammendrag bygningshistorie
Opprinnelig funksjon offisermesse. Senere omgjordt til Befalsbolig . Idag gjort om til leiligheter, men brukt som møterom. Ukjent når det er bygd, det
tidligste det er nevt er i forbindelse med flytting i 1863. Gravhaug sør for bygningen er også regulert etter pbl § 25.6.

Bygningshistorikk
1864 Flyttet fra Grimsmoen, (Kilde: Christianssands Byselskab Årsskrift nr.9, 2000)

1870 Noe utvidet. (Kilde: Christianssands Byselskab Årsskrift nr.9, 2000)

1877 Ombygd og fornyet. (Kilde: Inventar-beskrivelse Skjema 31/12 Gimlemoen)

1957 1958 Malt utvendig med to strøk oljemaling. omkostninger kr. 946,76

1960 1970 Ny taktekking ved tekking med takstein på 1960 tallet. (Kilde: C. Falkum)

1962 Branninspeksjon. (KIlde: Skjema Omgjøringer og storvølinger, Gimlesmoen)

1971 Nytt tak ved tekking med bølgeblikk. (Kilde: Skjema Omgjøringer og storvølinger, Gimlesmoen)

1990 2000 Huset bygd om innvendig, sannsyneligvis en gang på 1990 tallet. Blant annet ble den utvendige kledningen skiftet. På eldre foto er det
vertikal over- og undeliggerpanel, mens det idag er horisontal panel.

Vern
Formål: Formålet er å bevare bygningen som den fremstår fordi den er den tidligere leirens eldste bygning. I tillegg er bygningen

gitt vern for å forhindre om- og tilbygginger for å beskytte fornminnene i området den står i.

Begrunnelse: Bygningen er av Kritiansand kommune regulert til bevaring både pga beliggenhet og alder. Bygningen er den eldste i
tidligere Gimlemoen leir og den ligger ovenpå og i nærheten av fornminner.
Kilde: Byantikvaren, Karistiansand 2009.

Omfang: Eksteriør vk2.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Interiør

Interiørnr: 01-002

Interiørnavn: Gang leilighet

nr 1

Beskrivelse: Gang inn til

leilghet nr 1. Interiøret er

ikke interessant i forhold til

verneverdi da det er lite

som er opprinnelig.

Interiørnr: 01-001

Interiørnavn: rom leilighet

nr 3

Beskrivelse: Hovedrom

eller stue i leilighet nr 3.

Dette rommet blir idag

brukt til møterom. Interiøret

er bygd om og det er ikke

noe igjen av det

opprinnelige. Interiøret har

liten verneverdi og er tatt

med kun for å vise dagens

bruk.
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Fasade sør-vest. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG SØR

GAB nr:

Gnr/bnr: 40/8

Oppført: 1881 - 1882

Byggherre: Sannsynligvis Finsdal skulesogn

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Skole

Regulering: Regulert: Regulert til spes.område park plan nr 704 fra
25.6.1997.

25.06.1997 kom hovedplanen for høyskolen på
Gimlemoen. Denne ble utvidet med to nye; Gimlemoen øst
og Gimlemoen vest 17.03.1999.

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Ny betongarmert grunnmur forblendet med skifer.
Kilde: Årbok 2009 Fortidsminneforeningen. Leidulf Mydland: Silkestrømter i tresko. s 65- 72.
Skriftlig informasjon fra Leidulf Mydland, NIKU

Sammendrag bygningshistorie
Finsland skole flyttet til Lærerskolen i Kristiansand i 1958 og igjen flyttet til Universitetet i Agder på gimlemoen i 2000. Interiøret i klasserommet er trolig
det mest autentiske i landsdelen.
Kilde:Leidulf Mydland: Silkestrømper i tresko. I: Årbok 2009 Fortidsminneforeningen s 65-72
Regulert til spes.område park plan nr 704 fra 25.6.1997.

Bygningshistorikk
1882 1956 Skolestue i Finsdal i Øyslebø. Det var 14 barn det første skoleåret som varte i 12 uker og 24 skolebarn det siste skoleåret som varte i 18

uker.

1956 Ervervet av Statsbygg

1960 Demontert, transportert og montert i Kristiansand i forbindelse med den nye lærerskolen som sto ferdig i 1960 i Kongsgaard Allé 20.

2000 2000 Flyttet fra Kongsgaard Allé i Kristansand til Gimlemoen. Flyttet intakt ved at det ble brukt en spesialtilhenger og huset bare ble heist på den
og flyttet. Ny grunnmur ble bygd i forbindelse med flyttingen. Ny stentrapp ble bygd da den gamle ble stjålet like etter flyttingen mens den
ventet på å bli montert. Ny brannmur ved ovnen.

Vern
Formål: Formålet med vernet er å ivareta 12166 Gammel skolestue som eksempel på hvordan en en eldre skolestue fra

landsdelen kan ha sett ut.

Begrunnelse: Interiøret fremstår som et av de mest autentiske i landsdelen, men det er betydelig usikkerhet om inventar og interiør
opprinnelig er fra Finsland skole.
I bygningens eksteriør er det gjort omfattende endringer. I forbindelse med flytting til Gimlemoen ble det gjort mye med
bygningen som trekker ned helhetsverdien, ny panel, skifer grunnmur, stålpipe, ny dør, samt en del endringer i den synlige
bygnignskonstruksjonen som ikke er korrekt, mv. Bygningen står ikke på sin opprinnelige lokalitet, noe som vanligvis
trekker ned verdien. I dette konkrete tilfellet er imidlertid selve flyttehistorien, først til lærerskolen i Kvadraturen, senere til
Gimlemoen, i seg selv er en historie som øker verdien. Mange skolehus i landet er langt mer autentiske.

Omfang: Interiør: som det står
Eksteriør: Volum, Kan tilbakeføres til opprinnelig materialbruk.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring
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Interiør

Interiørnr: 01-001

Interiørnavn: Skolestua

Beskrivelse: Hovedrommet

i skolestuen. Laftet

tømmervegger kalket.

Rommet er innredet med

møbler som  er samlet fra

forskjellige steder. Det er

prøvd å illustrere en

undervisningssituasjon fra

den perioden huset ble

brukt til skole.

Interiørnr: 01-002

Interiørnavn: Lærerværelse

Beskrivelse: Opprinnelig

var dette lærerens rom.

Idag blir det brukt til

lagringsplass av bøker og

diverse som samles inn til

skolemuseet.

Tømmervegger og

trebjelker i taket. Tregulv.

Interiørnr: 02-001

Interiørnavn: Loft

Beskrivelse: Foto tatt

gjennom loftsluka. Krype

kaldloft med

trekonstruksjon.

Fasade nord og fasade vest Opphavsrett: Statsbygg
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