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Kulturhistorisk stedsanalyse

Riksantikvaren har utviklet en metode for stedsanalyse som kan brukes i
arealplanleggingen.

ARENDAL

Denne metoden er et verktøy for forvaltningen av historisk verdifulle byområder, og øke forståelsen for at disse verdiene er ressurser for byutviklingen.

Innledning analyserapport kulturhistorisk stedsanalyse
Analysen skal gi oss kunnskap og anbefalinger inn i videre byplanarbeid,
både i strategisk arbeid og i forhold til konkrete tiltak. Forslagene fra
byromsanalysen blir spilt inn til den overordnede Bystrategien som skal
utarbeides i “Byplan 2023”. Foruten kulturhistorisk stedsanalyse er det
4 andre analyser:

Analyseprossessen består av fire trinn; deskribe (beskrive) - interpret
(fortolke)- valuate (vurdere) - enable (aktivere). Forbokstavene danner
ordet DIVE, som er metodens navn, og samtidig er et bilde på at man dykker ned i historien for å komme opp igjen med nyttig informasjon.
Hensikten med analysen skal da være å definere handlingsrommet, samt å
foreslå strategier og prinsipper for videre forvaltning og utvikling innenfor
analyseområdet.
Prinsippet om medvirkning er sentral i DIVE-metoden, og kommunen har
satt sammen en arbeidsgruppe som sammen står bak analysen.
Riksantikvaren har stilt 100.000 kroner til disposisjon. Det ble avholdt et
heldags oppstartskurs 10.12.2012, der Riksantikvarens representant, Dag
Arne Reinar gikk igjennom metoden. Deltakerne representerte andre kulturinstitusjoner, konsulentfirmaer, samt en representant fra Arendal By,
Handelsstanden.

Forberedende arbeid
Kulturarven er et sentralt tema i kommuneplanen, og Arendal kommune
ser på sin kulturarv som en svært viktig ressurs. Det er et mål at kulturminner og kulturmiljø bevares og utnyttes positivt i den videre utviklingen av
kommunen og i sær i den framtidige byutviklingen.

Arbeidsgruppen har delt Arendals historie inn i 10 ulike perioder og samlet
mest mulig historiske opplysninger om de ulike periodene. Hver periode
med en tydelig milepæl, som har ledet utviklingen over i en ny periode.
Opplysningene er systematisert i en tid-rom matrise.

Analysen skal gi svar på følgende tre spørsmål;

Med dette som utgangspunkt beskrives hovedtrekkene i hver enkelt periode.

Hva er byens viktigste kulturhistoriske identitetsbærere?
Hvordan kan disse representere en ressurs i byutviklingen?
Hvordan bør disse forvaltes i fremtiden?
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BESKRIVELSE

Enkeltelementer

← 1992

(Trinn 1 –Beskrivelse)

Storkommune

1992-1973
Ny identitet
1973-1945
Etterkrigstiden

1945-1886
Nedgangsperiode

1886-1868
Gjenoppbygging

Beskrivelse av analyseområdets ulike historiske perioder.
1868-1849
Bybranner
1849-1807
Krig og uår

I trinn 1 beskrives kort de bygningene vi har i byen som stammer fra de
ulike historiske periodene.
Vi får da fram hele utviklingen fra de naturgitte forutsetningene, gjennom
tidlig bydannelse, til et middels stort bysamfunn av 2013.

1807-1723
Kjøpstad

I dette trinnet legges det vekt på å illustrere hvilke bygninger i dagens bybilde som representerer de ulike periodene.

1723-1537
Ladested

1537

Noen enkeltbygninger fra de ulike periodene
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→

Kunnskapshavna 2012
Arena senteret 2005
Arendal kultur- og Rådhus 2004
Tinghuset 1998
Arendal Bibliotek 1998
Longum Park 1989
Tyholmen Hotell 1987
Fylkeshuset 1978
Aust-Agder sentralsykehus 1958-67
Statens Hus/ Posthuset 1961
Jørgensen 1961
Sjømannsskolen 1958
Tunell fra Torvet 1956
Tollbod 1932
Grandgården 1930
Sykehuset 1920
Barbu skole 1912
Trefoldighetskirken 1888
Arendal offentlige høyere allmennskole 1881
Byen Skole, 1871
Kvadraturen
Strømsbuveien 1868
Langsæ gård 1858
Torvet 1865
Torungen Fyr 1844
Andre Trefoldighetskirke 1836
Kløckers hus 1826
Arendal Rådhus- Kallevigs Palè 1812-14
Fürsts hus 1809
Lindvedske hus 1765
Uglands hus 1751 (”Bondeheimen”)
Aalholmske hus 1739
Politikammeret 1711
Batteriet ca.1680
Tollboden 1676
Peder Thomassens hus 1720
Tromøy Kirke
Øyestad Kirke
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Kart som viser alle periodene

Tegnforklaring:
1992 →
1973-1992
1945-1973
1886-1945
1868-1886
1849-1868
1807-1849
1723-1807
1537-1723
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→ 1537

Beskrivelse

←1537 - Middelalder
Tromøy Kirke 1130
Øyestad Kirke 1250
Gravhauger

Funn av flint og andre steinredskaper langs
kysten fra yngre steinalder, samt funn av gravrøyser i Raet, viser at det har vært vedvarende
bruk og bosetting her i distriktet.

På Tromøya og langs Nidelva er det flere funn
etter boplasser fra steinalder, og det ligger flere
gravhauger ut mot havet.
Øyestad hadde også tidlig bosetting. Her er det
gode jordbruks- og fiskemuligheter langs elva.

Tromøy Kirke

Vi har to middelalderkirker, Tromøy kirke og
Øyestad Kirke, som var sognekirker for store
områder. Tromøy kirke, som antas skal være
bygd rundt 1130, har hatt stort omland, og det
er rester etter kirkeveier tvers over øya. Disse
ligger i områder med gammel gårdsbebyggelse
og flotte kulturlandskap.

Gravhaug Store Torungen

Det er ingen fysiske spor fra perioden i det
området som senere ble Arendal by.

Øyestad Kirke
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Indre havn før 1500-tallet
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1537-1723

Beskrivelse

1537-1723 Ladested
Batteriet ca.1680
Politikammeret 1711(1658)

Til byens forsvar ble det i 1680 anlagt Batteri.

Tollboden (Eldresenteret) 1679

Havsøya. Langhuset skal ha opprinnelse fra slutten
av 1600-tallet

Øvre Batteri

Ellefsen-slekten, som var fra Havsøya, bygde
”Eldresenteret” i 1679.
Kart fra 1647 viser at det var bebyggelse både
i Sandviga og på Merdø, men også i Arendal.
De første handelsmenn bodde ute i uthavnene,
på Havsøya og Merdø, eller i Sandviga og på
Revesand. Disse flyttet etter hvert inn til Arendal.
Kartskisse fra Aust-Agder arv 1969-70

Tollboden, ”Eldresenteret”
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Kart fra 1647, ”Nedenes Amt I”

Bygninger fra perioden i dagens landskap
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Beskrivelse

1723-1807

Det Aalholmske hus 1739
Uglands hus 1751 (”Bondeheimen”)
Øvre Tyholmen
Brann 1798, 25 hus brant

1723 -1807 Kjøpstad
I løpet av 1700-tallet hadde det som var et
ladested, utviklet seg til en by. Det var store
handelshus med pakkboder side om side, i
Stranden, nedre Tyholmen, Friholmen og
Langbrygga.

Uglands hus

Nedre Tyholmen

Skisse fra Aust-Agder-arv 1969-70

Stranden-området ble rammet av brann i 1798.
25 hus brant ned. Uglands hus, som hadde en
stor hage rundt, ble stående uskadd av brannen.
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De gamle handelshusene hadde gode kontakter med europeiske land, noe som gjorde seg
utslag i stiltrekkene bygningene fikk, barokk
eller rokokko. Tomtene var små, og det ble
bygd utover i sjøen, på pæler og bolverk. Sunda mellom de 7 holmene begynte å få form av
kanaler, og det kunne bygges broer for forbindelse på land.
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Nedenes amt II, 1755 (utsnitt)
Bygninger fra perioden 1723-1807 i dagens bylandskap
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1807-1849

Kløckers hus 1826
”Sløyden” 1840
Arendal Rådhus 1812-15
Lassens hus 1809

Beskrivelse

1807-1849 Krig og uår
Store handelshus med lagerbygninger ble
bygd over hele byen. Pollen begynte å ta
form. Friholmsgata rettet seg noe ut da den ble
gjenoppbygd etter en brann i 1840.

Torungen 1844

Morten Kallevig, som drev trelasteksport i
stor stil, bygde Kallevigs Palè, eller Arendal gamle Rådhus i årene 1812-15. Denne
bygningen ble overtatt av kommunen og
tatt i bruk som Rådhus i 1844.

Brann 1840, 22 hus brant

Lassens hus

Kløckers hus

Byen fikk museum og bibliotek i bygningen
”sløyden” på Tyholmen.
Torungene ble bygd i 1844. Da dette var før
blinklysene kom i vanlig bruk, ble det bygd 2
fyrtårn for å kunne skille Arendal fra Jomfruland eller Oksøy.

Kartskisse fra Aust-Agder arv 1969-70
Kirkegata før brannen i 1868
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Kart fra 1. halvdel av 1800-tallet
Bygninger fra perioden 1807-1849
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1849-1868

Beskrivelse

Klevgaten 1863
Brann 1863- 73 hus brant

1849-1868 Bybranner

Torvet 1865

Langs kaiene var det store handelshus med
pakkboder side om side.

Brann 1868- 94 hus brant
Strømsbuveien 1868

Byen ble utsatt for store branner i perioden.
Friholmen, der det hadde brent 22 hus i 1840,
gjenoppbygges. Disse bygningene brant ned
igjen i 1868, og det finnes ikke spor igjen av
noe av det.
I 1863 brant 73 hus ned inne i Stranden. Uglands hus, ”Bondeheimen”, motstod også denne brannen. Den indre Pol ble fylt igjen, og
Torvet kunne anlegges, som den første offentlige plassen i byen.

Fjellgaten

Brannen i 1868 var den største i byens historie.
Den spredte seg i rasende fart til Bendiksklev,
Hylleveien og Friholmen og stanset ikke før
hele Langbrygga var brent ned.

Torvet 2013

Brannenes utstrekning, skissert på kart tatt fra Kulturminnegrunnlag Sanden, Asplan Viak

Da det så brant igjen i 1868, ble den gjenoppbygde bydelen stående uskadd.
Slik så byen ut dagen etter brannen i 1868
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Kart over Arendal fra før brannen i 1868

Bygninger fra perioden 1849-68 i dagens bylandskap
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1868-1886

Beskrivelse

1868-1886 Gjenoppbygging
Arendal offentlige høgere allmennskole
1881
Trefoldighetskirken 1888
Byen Skole, 1871
Kvadraturen

Byen ble gjenoppbygd med rette gater, og
murbebyggelse, etter reguleringsplanen av
1868.
Det var også fart i bygging av skoler og offentlige bygninger.
”Arendal offentlige høgere allmennskole” ble
bygd i 1881, og huset i tillegg til skole også
bibliotek og museum.

Arendal offentlige høgere allmennskole 1881 (Arendal Videregående skole, avd. Tyholmen)
En variant av reguleringsplanen

Bystyret besluttet i 1883 at det skulle bygges
en ny murkirke på Tyholmen.

Etter bare 30 år var kirken på Tyholmen, som
ble bygd i 1836, blitt for liten.
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Kirkegata, rundt 1890

Med dette fikk byen et europeisk preg, med
flotte murgårder, rette gater, og en ny kirke i
nygotisk stil, med inspirasjon fra NordTyskland.
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Kart fra 1884, murbygningene er markert med rødt, mens trebygningene er gule.

Bygninger fra perioden mellom 1868 og 1886
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1886-1945

Jernbanestasjon 1908/ 1928
Barbu skole 1912
Sykehuset 1920

Beskrivelse

1886-1945 Nedgangsperiode
Jernbanestasjonen ble bygd i 1908, men var i
så dårlig teknisk stand at den måtte rives, og
ble bygd opp igjen i 1928.

Grandgården 1930

Barbu skole i 1912. Bilde fra AAks/Sven Magne
Melheim Sagvik.
Arendal stasjon 1928

Sykehuset stod ferdig høsten 1920, og på Klinkenberg ble det bygd direktørboliger.
Det var etter hvert nødvendig med utvidelse.
Den første nye fløyen kom i 1944.

Arendal sykehus, revet i 2000
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Når det gjelder byggestil, ble det ikke bare
bygget funkisbygninger, men også noen bygninger i nyklassisistisk stil, bl.a. Grandgården.

Grandgården
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Bygninger bygd i perioden 1886-1945
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1945-1973

Beskrivelse

1945 -1973 Etterkrigstiden
Vesterveien 1953
Tunell fra Torvet 1956

Tunellen, kombinert med det påkrevde tilfluktsrom, mellom Torvet og Barbu, ble åpnet i 1956.

Aust-Agder sentralsykehus 1958-67 (nå
Sørlandet sykehus)

Sykehuset ble også kraftig oppgradert i perioden. Bygningen ble fredet i 2012.

Sjømannsskolen 1958
Statens Hus/ Posthuset, 1961
Bager Jørgensen 1961
Post- og politihuset

Kraftverksbygningen

Den gamle Real- og Middelskolen måtte rives
som følge av dette prosjektet.
Bager Jørgensen på Torvet skulle modernisere
driften, og trengte bedre og mer tidsriktige lokaler.

Sørlandet sykehus, 2013

Posthuset, som hadde altfor små lokaler på
Langbrygga, fikk nye muligheter i bygningen
”Statens hus”, med både politi, sorenskriverkontor, rettslokaler og fylkesadministrasjonen i
Aust-Agder.
Kartskisse fra Aust-Agder arv 1969-70
Baker Jørgensen i 1950-årene
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Bygninger bygd i perioden 1945-1973
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1973-1992

Tyholmen Hotell 1987
Fylkeshuset 1977
Citygården 1986
Brann 1977

Beskrivelse

1973-1992 Ny identitet
Tanker om tilpasning overtar i perioden for
modernismens rasjonelle uttrykk. Byggestilen
blir mer preget av det som er typisk for landsdelen, trepanel og smårutete vinduer.

Kilden 1978

Fylkeshuset

Tyholmen Hotel med tilbygg til høyre

Tyholmen Hotel, som ble bygd i 1987, satte sitt
preg på havnefronten, og var helt i tråd med
den tidens tanker om tilpasning.
I 1992 ble kommunene Tromøy, Moland, Øyestad, Hisøy og Arendal, slått sammen, og utviklingen går over i en ny fase.

”Citygården”, bygd i 1986
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Bygninger bygd i perioden 1973- 1992
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Beskrivelse

1992→

Tinghuset 1998
Arendal bibliotek 1998
Arendal Kultur- og Rådhus 2004
Arena senteret 2005
Kunnskapshavna 2012
Havnegården 2012

1992 → Storkommune
Etter kommunesammenslåingen ble administrasjonen felles, men var fortsatt fordelt rundt i
de forskjellige administrasjonsbyggene småkommunene hadde tidligere. Det var behov for
et nytt Rådhus. Kommunen hadde heller ingen
scene. Arendal Kultur- og Rådhus stod ferdig i
2004.

Trafikksituasjonen rundt byen er under stadig
endring. Det er om å gjøre å få bilen ut av
byen, og det bygges parkeringshus i fjell.

Tinghuset

Byen ekspanderer, og ny bydel i Barbu reiser
seg.

Arendal Kultur- og Rådhus

Sam Eydesplass blir byens mest attraktive
uterom, mellom kirke og rådhus.

Havnegården og Kunnskapshavna
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Bygninger fra perioden etter 1992
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SAMFUNN
(Trinn 2 – Tolking av analyseområdets historie og betydning)

Belyser hvordan historiske hendelser har preget Arendal igjennom de
ulike periodene.

I andre trinn er det analyseområdets historiske sammenhenger og samfunnsmessige betydning som skal beskrives.Opplysningene som kom fram
under første trinn ses her i sammenheng med de ulike historiske hendelsene.

Verden/ Norge

Arendal

→ 1992
Storkommune

Samfunnsengasjement
Byutvikling

1992-1973
Ny identitet

Oljekrise
Miljøbevegelse

Øst- vest tunell
Havn flyttes
Kjøpesentre
Kommunesammenslåing
1992
Åpning av ny E-18 over Stoa
Stoa- utbygging

1973-1945
Etterkrigstiden

Velferdsstaten blir til

Redernæring i ny vekst
Boligblokker

1945-1886 Nedgangsperiode

Krigstid
Unionsoppløsning 1905
Elektrisitet

1886-1868
Gjenoppbygging

Murtvang

Tilknytta hovedjernbane 1935
Eydehavn utvikles
Kommunesammenslåing m.
Barbu 1902
Bankkrakk 1886
500 skip registrert i Arendal

1868-1849
Bybranner

Industriell revolusjon
Krimkrigen 1853-56
Fastskoleloven 1860
Navigasjonsakt opphevet
1849
Stillstand
Nasjonsdannelse
Bygningslov for byene
1845 Napoleonskrigen
1807-1815
Losvesenet regulert 1720
Grunnlov 1814

1849-1807
Krig og uår

1807-1723
Kjøpstad

Vi kommer dermed frem til hvordan samfunnsutviklingen, ikke bare lokalt,
men også nasjonalt og internasjonalt har preget, og fortsatt preger, det
bygde miljø i Arendal.

1723-1537
Ladested

1537 →

Tabell over samfunnsmessige trekk igjennom de 10 periodene
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Postvesenet bygges ut
Navigasjonsakt innført
1651
Bybrann London 1666
Europeiske byer vokser
Reformasjonen
Bylov 1276

Skipsfarten øker
Dampsagene
Dampskipsruter

Skuter i opplag
1820-åra- fart på Østersjøen
Mellomriksloven 1827

Gullalder for skipsfarten
1790-åra
Vestlandske Hovedvei 1805
Nedenesprivilegiene 1586
Uthavner Merdø, Narestø
Økt tømmerhandel
Jerngruvevirksomhet
7 holmer
Gravrøyser
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←1537

1528- Arendal første gang nevnt som ladested i tollregnskap
Oppgangssag

Samfunn

← 1537

Middelalder

Under middelalderen var det ikke byer langs
Agderkysten. Bebyggelsen var konsentrert ute
i uthavnene.
Arendal var opprinnelig 7 større og mindre
holmer i en bukt inn mot fastland. Arealene lå
under Langsæ- og Strømsbu gårdene.

Oppgangssag kom etter hvert i bruk, noe som
medvirket til at trelasthandelen og skipsfarten
utviklet seg. Den første skriftlige kilden vi kjenner til, der ”Arnedall” er nevnt er et tollregnskap
fra 1528, der det står ”en skipper som laa i
Arnedall i Crone” dvs betalte tollavgift.
På gamle kart fra denne tiden kan vi se stedsnavn som Merdou, De vos van Mardou og
Eijland van Mardou. Merdø var en god havn
for vinteropplag, proviantering osv for skuter
som skulle videre inn i Østersjøen.

Skisse av indre havn, Chr. Poppe

På 1400 tallet gjorde det økende behovet for
trelast i Europa seg gjeldende, og interessen
for skogene her langs Agderkysten økte. Trelasthandelen kom så vidt i gang på 1400-tallet.
Utklipp av hollandsk kart fra 1500-tallet

Merdø
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1537-1723

Samfunn

Reformasjonen

1537- 1723 Ladested

Nedenesprivilegiene

Reformasjonen i 1536-37 førte til at den
enorme makten kirken hadde ble overtatt av
staten, og det ble etter hvert bedre muligheter
for privatpersoner, bønder og kjøpmenn til å
slå seg opp på tømmerhandel.

Ladested til Kristiansand
Handelsvirksomhet etableres
Eget kirkesogn
Poståpneri på Sandstø, Øyestad
Jernverk og gruver i Barbu
Kjøpstadsrettigheter

ARENDAL 2023

Nedenesprivilegiene av 1586 gav bøndene i
Nedenes rettigheter til handel over Skagerak.
Dermed ble det også satt i gang skipsbygging i
området, og grunnlaget for skipsfarten var lagt.
I 1666 brant London, og kjøpmennene i Arendal kunne benytte seg av det enorme behovet
for materialer til gjenoppbygging. Flåten kunne
utvides.

retninger. Ny hovedvei ble etablert, og herfra
gikk det flere forbindelser ned til ladestedet
Arendal.
I 1705 ble byen eget kirkesogn, og i 1717 ble
sognegrensene lagt rundt tettbebyggelsen.
Dette la grunnlag for de første bygrensene som
ble beholdt helt til Arendal og Barbu ble slått
sammen i 1902.
Arendal utviklet seg, og ble etter hvert som en
by å regne. De formelle kjøpstadsrettighetene
ble innvilget i 1723.

Langs Barbuelva var det, slik vi ser av kartet,
både virksomhet og bygninger i forbindelse
med gruvevirksomheten som ble satt i gang i
1573.
Distriktets første poståpneri åpnet på Sandstø i
Øyestad i 1644. Dette førte til at det ble nødvendig med veiforbindelser på land i flere

Arendals første kirke, slik den er illustrert på kartet
fra 1755.
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1723 -1807

Gullalder for skipsfarten
Vestlandske Hovedvei

Samfunn

1723- 1807 Kjøpstad

Det kongelige Arendalske Skydeselskab ble
stiftet i 1789, og Skydebanen ble anlagt.

Etter at kjøpstadsrettighetene var innvilget,
utviklet byen seg raskt. Perioden var en
blomstringstid for skipsfarten og ble kalt ”det
gyldne Århundrede”.

Det var videre behov for bedre forbindelser øst
og vestover på land. Vestlandske hovedvei var
ferdig i 1805.
Da Norge- Danmark ble dradd inn i Napoleonskrigen i 1807, ble det innført handelsblokade, og byens skip ble utestengt fra viktige markeder. Det ble en brå slutt på de gode tidene.

Nedre Tyholmen, sett fra Langbrygga

Comediehuset, fra Aust-Agder arv 1969-70, Lasse
Bjørkhaug og Hans-Olav Aanensen

Byens mange velstående borgere begynte å
anlegge landsteder utenfor byen. Disse velstående borgerne donerte stadig midler til kommunen, skoler, fattighus og bidrag til fattige.
Slik kom midlene hele bysamfunnet til gode.
De gode tidene førte til en kulturell oppblomstring i byen. Det Dramatiske Selskap ble stiftet i
1796, og tok i bruk sitt eget teaterlokale, Comediehuset i 1811.
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Øvre Tyholmen
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1807-1849

Samfunn

Napoleonskrigen
Kaperfarten
Nasjonsdannelse
Skuter i opplag
Fart på Østersjøen
Bygningslov for byene

1807- 1849 Krig og uår
Etter Napoleonskrigen i 1807-14 var trelastmarkedet brutt sammen. Den engelske handelsblokaden førte til utestengning fra viktige
markeder, og landsdelen fikk ikke forsyninger
av varer fra utlandet. Det var stillstand i skipsfarten, og skuter lå i opplag.
En av krigshandlingene var den såkalte kaperfarten. Ved kaperreglementet av 1807 kunne
de som hadde kaperbrev, kapre britiske skip
og få dem prisedømt. Priseretten måtte avgjøre
lovligheten av kapringen, og deretter kunne
last og skip selges på auksjon.
I 1825 fikk imidlertid skutene muligheter for å
eksportere svensk trelast, og det gikk mot
bedre tider.
I 1845 kom en bygningslov som påla alle norske byer å anlegge rette gater i et rutesystem.
Etter flere branner i byen, ble det regulert etter
denne modellen også i Arendal.

30

Rådhusgaten

Kunnskapen om sjøfart som var opparbeidet
igjennom 1700-tallet, kom nå til nytte i en ny
oppgangstid, som for alvor satte fart da navigasjonsakten opphørte i 1849.
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1849-1868

ARENDAL 2023

Samfunn

1849- 1868 Bybranner
Navigasjonsakten opphevet
Krimkrigen
Vannverket
Dampskipsruter
Dampsagene

At navigasjonsakten opphørte etter 200 år
i 1849, førte til en økning i omsetning i
byen. Fri handel førte til ny oppsving i
skipsfarten. Innføring av dampsagene
satte dessuten fart i skipsbyggingen. Den
industrielle utviklingen som Krimkrigen
(1853-56) førte med seg, gjorde at kravet
til skutenes størrelse økte; de måtte bl. a.
dekkes med kobberhud.
Hovedinnfartsåren fra vest var
Strømsbuveien, som ble bygd i 1868.

Prøvingen av Arendals første Vannverk på Torvet i
1867

Strømsbuveien, anlagt i 1868
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Gjenoppbyggingen etter brannen i 1863
ble påbegynt i tråd med reguleringsplanen.
Katastrofen fremskyndet arbeidet med
vannverket, og anlegget sto ferdig i 1867.
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1868- 1886

Murtvang
Reguleringsplan
500 skip registrert i Arendal
Bankkrakket
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Samfunn

1868- 1886 Gjenoppbygging
Arendal hadde opparbeidet seg kunnskap
og tradisjoner om skipsfart på 1700-tallet
som nå kunne komme tilnytte i en ny ”gullalder”. Arendal ble Nordens største sjøfartsby og i 1877 var det 500 skip registrert
i byen. Arendalsrederne fortsatte å bygge
fartøyer basert på seil, selv om damp var
på full fart inn.

Arbeidskraften søkte seg til sjøen i den
grad at det ble mangel på folk i land.
Den gode økonomien førte til at det ikke
var noen problemer med å få bygd byen
opp igjen etter brannene.
Den store nye Trefoldighetskirka viser en
fremtidsrettet tankegang, der en forventet
videre vekst i uoverskuelig fremtid.

Axel Nicolai Herlofsen, som stiftet Arendals Privatbank, og senere utløste bankkrakket.

Foto fra ca. 1880

Hele samfunnet drog nytte av de gode
tidene. Offentlige oppgaver kunne løses.
Skoler og veier ble bygd.
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I 1886 måtte Arendals privatbank innstille
sine betalinger og gikk konkurs. Utviklingen fikk dermed en uventet vending med
”krakket” i 1886, som avslutter denne perioden.
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1886 -1945

Tilknytta hovedjernbane
Arbeiderpartiet ble stiftet
Kommunesammenslåing m. Barbu
Rutefly fra Rådhusbrygga
Siste kanal gjenfylt
Okkupasjon
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Samfunn

1886- 1945 Nedgangsperiode
Bankkrakket fikk konsekvenser for all næringsvirksomhet i byen, og flere konkurser fulgte i
kjølvannet. Hele lokalsamfunnet ble rammet,
med økende arbeidsledighet og utvandring til
Amerika.
En av følgene var også at lønns- og arbeidsvilkår for arbeidere ble ennå dårligere, og Det
norske Arbeiderparti ble stiftet i 1887.

omlasting i Arendal. På havna ble det bygd ny
Tollbod.
Da det skulle anlegges ny rutebilstasjon midt i
1930- årene, ble kanalen mellom Kittelsbukt og
Pollen fylt igjen. Siste rest av kanaler var dermed borte.
Denne perioden illustrerer overgangen fra
transport sjøveien til transport på land.
Perioden avsluttes med krigsårene mellom
1940 og -45. Arendal unngikk direkte krigshandlinger på land, så de materielle skadene
begrenset seg til bruk av diverse bygninger
samt anlegg av militære stillinger på strategiske plasser.

Tollboden ble revet i 2010
Jernbanen ble bygd ut og tilknyttet hovedjernbanelinja i 1935, noe som hadde stor betydning både for persontrafikken og når det gjelder å få fraktet tømmer til kai for
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Friholmsgata sperret for å hindre fremmede styrker
å komme inn fra havneområdene
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1945-1973

Samfunn

1945-1973 Etterkrigstiden
Velferdsstaten blir til
Gjenoppbygging
Boligblokker

De store strukturendringene i perioden førte til
et enormt behov for modernisering.
Nye innfartsveier var nødvendig, og Vesterveien ble åpnet for trafikk i 1953. For at dette
kunne være mulig, måtte imidlertid Sanden og
de indre deler av Kittelsbukt fylles igjen.

Slik fikk en også plass til den nye rutebilstasjonen, som ble bygd i 1962, med en stor og
funksjonell plass foran for alle rutebussene i
området.

Redernæring i ny vekst

Vesterveien

Sjømannsskolen

Redernæringen kom i ny vekst. Sjømannskolen ble bygd.
Den gode økonomien førte til at mange gamle
falleferdige bygninger, som ble brukt til forskjellige offentlige bruksområder, kunne rives, og
nye moderne kunne bygges.
Rutebilstasjonen ca. 1973. Kort utlånt til ”ukas postkort” av Anita Pettersen
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Mot slutten av perioden våknet miljøaktivistene
og forlanger at de gamle bygningene på
Tyholmen ikke skulle rives.

Byplan 2023 - Kulturhistorisk stedsanalyse

Arendal er historie - Arendal skaper historie

1973-1992
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Samfunn

1973-1992 Ny identitet
Oljekrise
Stoa- utbygging
Åpning av ny E-18 over Stoa
Miljøbevegelse

Det at E-18 ble flyttet ut av sentrum, førte til at
det nå ble mindre nødvendig å legge til rette for
tungtrafikk i bysentrum. Storhandel ble flyttet
til Stoa, der det var god tilgang for varelevering
og utkjøring av varer til husholdningene.
Byen fikk ny betydning som et sted man kunne
hygge seg og treffe andre samtidig som man
handlet.
Tyholmen var ved å forfalle. Sterke politiske
krefter ville rive 4 bygninger på nedre Tyholmen for å bygge moderne bygninger. Historiske verdier skulle vike for det moderne. Folk
protesterte, noe som førte til at de gamle bygningene på Tyholmen ble stående. Saken ble
avgjort av Arendal bystyret 12. februar 1973
med knapt flertall for bevaring.
Dette utgjorde et vendepunkt for kulturminnevernet i Arendal.
Arendal ble tildelt Europa–Nostra prisen i 1992
for sin bevaring av Tyholmen.

Utklipp fra Agderpostens forside tirsdag 13. februar
1973

Det gamle politikammeret, bygd ca. 1658. (ifølge
Aust-Agder-arv 1969-70) Kilden, til venstre, gjenoppbygd etter brann i 1977.

I 1977 brant nyrestaurerte Kilden og Løvvolds
hus. At bygningene ble gjenoppbygd som kopier, markerte det nevnte vendepunktet ytterligere.
Med bevaringen av Tyholmen, ble det mer
fokus på Arendals identitet, som i stor grad
hadde vært knyttet til seilskutetiden.
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1992→

Samfunn

1992 → Storkommune
Kommunesammenslåing
Kjøpesentre
Øst- vest tunell
Havn flyttes

I 1992 ble Arendal, Tromøy, Hisøy, Øyestad og
Moland slått sammen til en kommune.

I 2002 ble den modernistiske bygningen Rutebilstasjonen revet, for at det kunne legges til
rette for å bygge Arendal Kultur- og rådhus.

Bedre skatteinngang førte til at bysentrum
kunne moderniseres. Gater og plasser kunne
rustes opp, og det å være og å bo i byen kom
på dagsordenen.
Det er de siste år bygd kjøpesentre utenfor
bysentrum, noe som har utfordret det tradisjonelle bymønsteret. Flere butikklokaler står
tomme i bysentrum.

Torvet, med biblioteket i bakgrunnen

Rutebilstasjonen under rivning i 2002
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At Arendal Kultur- og Rådhus ble bygd, førte til
at innbyggerne i kommunen endelig fikk en
felles sentral funksjon. Arendal Kultur- og Rådhus er det fremste symbolet for at de 5 nabokommunene rundt bysentrum ble samlet til en
storkommune.
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ARBEIDSVERKSTED

VERDIVURDERING
(Trinn 3 – Vurdering av verdi og endringskapasitet)

I Arendal har vi mange interessegrupper som alle tillegger kulturminnene i
byen høy verdi. Under arbeidsverkstedet, som ble avholdt 13.03.2013, fikk
arbeidsgruppen gode innspill som kan danne grunnlag for videre verdisetting.
Følgende spørsmål ble besvart i 3 ulike grupper;
Med oppgavene fulgte kart og tid/ rom- skjema for markeringer;


Hva er de mest typiske bygningene i Arendal sentrum? Hvorfor er
de typiske?



Hvilke bygninger har størst betydning? Kan de være symbol for
noe, eller har hatt/ har spesiell samfunnsmessig betydning?



Hvilke karaktertrekk i bebyggelsen/ byrom/ gateløp/ landskap har
spesiell verdi; kan de utvikles, og hvor går grensene for hva de tåler?



Hva kan unnværes? Hva tåler å endres? (høyder, gatebredder,
bruk etc.) Er det noe dere mener må endres, for å unngå stagnasjon?



Kan dere sammenfatte Arendals største kulturhistoriske verdier i
under 3 punkter?

Vurdering av kulturhistoriske verdier og muligheter

I tredje trinn vurderes hvilke elementer og karaktertrekk som har spesiell
verdi, hvorvidt de kan utvikles og hvor grensene for hva de tåler, går.
Arbeidet tar utgangspunkt i de to første trinnenes beskrivelser.verdier Det
er lagt særlig vekt på medvirkning i denne delen av analysen. Berørte parter har lagt fram og diskutert sine syn og prioriteringer.
Diskusjonene har omfattet analyseområdets utviklingsmuligheter, sårbarhet, tålegrenser og endringskapasitet.
En hensikt med verdivurderingen har også vært å finne ut om det er forskjellig oppfatning av hva som er verdifullt, alt etter hvilken gruppe man
representerer.
Det ble derfor arrangert et arbeidsverksted, der alle grunneierne i analyseområdet ble invitert.

Beboere i by
Gruppen bestod av 3 personer som bor i og er brukere av byen.
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Fra venstre; Roy Paulsen, Bjørg Vedå og Sidsel Terjesen Søm
Knubben

1) Typiske bygninger i byen mener de er:
Kirka, fordi den er et monument

Jomfruholmen, som også markerer innseilingen og er et kjennemerke uansett fra hvilken vinkel man ser den.

Grandgården, som er vennlig og roligBygårdene rundt Torvet, som sier
noe om fortiden

Arendal kultur- og rådhus, her var det delt syn, men de mener bygningen
”kveler” sentrum.

Gamle Rådhuset, som er et fantastisk stort Rådhus

Arenasenteret, som også ”kveler” sentrum.

Huset med Mannen på tåga, fordi den representerer gammel fin byggestil
Tyholmen m. varierte hus, fordi det er gammel trehusbebyggelse
Sjømannskolen, som er et monument

2) Disse bygningene har størst betydning og har hatt samfunnsmessig betydning;

Knubben, som markerer innseilingen

Kirka

Det gamle Rådhuset

Biblioteket

Arendal Videregående skole,
avd.Tyholmen

Sjømannsskolen
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3) Karaktertrekk i bebyggelsen/ byrom/ gateløp/ landskap som har
spesiell verdi, og kan de utvikles og hvor går grensene for hva de
tåler?

5) Arendals største kulturhistoriske verdier er etter bybeboerrnes
mening følgende:

Beholde fasadene, og tilbakeføre til opprinnelig.

Pollen

Tyholmen

Markedet på Torvet

Byferjene

Få frem kanalene igjen
Delte meninger om bro mellom Tyholmen og Langbrygga
Kirkegården

Gårdeiere/ handel

Pollen

Gårdeiergruppen bestod av 4 personer, som alle er grunneiere og driver
utleie til handel i sentrum.

Julegatene- Blomsterbeplantningen- Byferjene

4) Dette kan unnværes, etter Bybeboernes mening:
Arenasenteret bør senkes fordi det skygger for bebyggelsen bak.
Glasstak fra ”Paulus Møller” til Pollen og Friholmsgata. Dette var det delte
meninger om.
Skjermen på Kulturhuset bør tas bort.

Fra venstre; Per Jørgensen, Paul Songe-Møller, Helle Songe-Møller og Celine
Thommesen

1) De mest typiske bygningen er etter deres mening følgende;

Skjermen på fasaden på Kulturhuset
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Kirken og kirkebasaren

Det gamle Rådhuset

Baker Jørgensen

Uglands hus (Bondeheimen)

Aalholms hus

Thommesengården

Ritz

Badehuset (Leonard Richard)
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Gymnaset, Tyholmen videreg. Skole

Den Katolske Kirke

Egeberg- gården

Vakttårnet

Sjømannsskolen

Fylkeshuset

Løveapoteket

Glassmagasingården

Paulus Møller Gården

T5 (Teaterplassen 5)

Arendal kultur- og rådhus

Raaumgården
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4) Det som etter gårdeiernes mening bør endres, er at kanalen bør
gjenåpnes, det bør legges til rette for noe parkering langs gatene,
og det bør legges inn mer grønt.
Det er også behov for retningslinjer for skilt og reklame.

5) Vannveiene, den gamle bebyggelsen på Tyholmen og Pollen representerer byens største kulturhistoriske verdier.

Knubben

Faggruppen
2) De bygningene som har størst betydning er de samme som er
listet opp over.

Bager Jørgensen

Faggruppen bestod foruten flere av medlemmene som sitter i arbeidsgruppen, av en representant fra museene og en fra byggesaksavdelingen. Dvs
et bredt utvalg av personer som på en eller annen måte skal ivareta hensynet til vår felles kulturarv.

Thommesengården

3) Karaktertrekk i bebyggelsen som har spesiell verdi;
Innseilingen

Horisonten, dvs høyde i horisont.

Vannveiene (ferjer og kanal)

Gamle bebyggelsen på Tyholmen

Pollen

Trefoldighetskirken

Torvet med sin åpenhet

Fra venstre; Nina Blomberg-Carlsen, Thomas Hirsch, Ellen Ledaal Gjertsen, Sølvi
Christensen, Karl Ragnar Gjertsen, Helle Urfjell Lofstad og bak henne Øyvind Rosenvinge.
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Innledningsvis har gruppen diskutert hva det ligger i ordet typiske, er det
de bygningene det er mange av, de som er mest gjenkjennelige, eller de
som har mest særpreg?
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3) Viktige karaktertrekk i bebyggelsen som har spesiell verdi, er som
følger:
Siluetten og bebyggelsen på heiene

1) De mest typiske bygningene, i betydningen de det er mange av er
etter denne gruppens mening;
Murhusene i kvadraturen

Sjøfronten og Pollen
Planlagt bebyggelse i kvadraturen

Trehusene på Tyholmen

Sjølvokst bebyggelse på Tyholmen

Det mest særpregede er byen i landskapet, avgrenset av heier og bratte
fjellsider, med bebyggelse på toppene.

Grandhjørnet er sårbart for endringer

2) De bygningene som har størst betydning, og er mest iøynefallende visuelt, er:

4) Når det gjelder tålegrense, har gruppen diskutert dette og kommet fram til at torvet tåler friluftsrestauranter og mer grønt. Pollen
tåler ikke bro tvers over.

Kirken og skolen på Tyholmen

Det er også diskutert om byen tåler reetablert kanal og om gatene tåler
glassoverbygg.

Arena, Arendal Kultur- og rådhus og biblioteket
Sjømannsskolen og Fylkeshuset

Vi må ikke få flere tap á la Strømsbuveien. Bakgårdene i kvadraturen er
aktuelle til nytt kjøpesenter. Da må det vurderes hvilke kvartaler som tåler
hva. Høyder og volumer er viktige. Utvikling av kvartaler innvendig, må
kompenseres med vern av fasadene mot gaten.

Statens hus (Posthuset)
Det gamle Rådhuset
De mange frikirkelige bygg

Faggruppen stiller seg spørsmålet om det går an å utvikle bakgårdsmiljøene til noe spesielt og attraktivt?
Gruppen mener vi godt kan unnvære eller endre:
Gamle sparebankbygget
Karl S. Hanssen- bygget
City- Gården

5) Arendals største kulturhistoriske verdier er:
Det sammenhengende trehusmiljøet på Tyholmen
Murhus fra glansperioden fra 1868- 1886.
Frelsesarmèen bygd ca. 1870

Adventistsamfunnets forsamlingslokale
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VERDI
Selv om de tre gruppene har forskjellig utgangspunkt, ser det ut til å være
visse fellestrekk.

Det er fra denne perioden vi finner de mest stedstypiske bygningene, som
vi knytter Arendals opprinnelse og identitet til, i følge verdivurderingsfasen.

Enkeltbygningene som er trukket ut, er så å si sammenfallende.
Faggruppen har mer fokus på karaktertrekk og landskapsvirkninger, mens
gårdeiergruppen er mest opptatt av enkeltbygninger og muligheter for videreutvikling.

På grunn av brannene som fulgte etterpå, er også en stor del av dette gått
tapt, og det som er igjen, var typisk for Arendal den gangen. Det er derfor
høy verdi knyttet til bygningsmiljøene fra perioden mellom 1537 og frem til
den første brannen i 1798. Disse bygningene er dessuten bygd i tre, noe
som ble ulovlig i byer etter 1850, og i Arendal etter 1868. Hver enkelt av de
bygningene som er bygd før brannene har derfor også høy verdi. Tiltross
for samfunnsmessige endringer, varierende bruksformål og flere branner,
samt et ønske om å modernisere gatestrukturen, er bygningene fortsatt en
del av bybildet.

Bybeboerne har begrunnet sitt valg av viktige bygninger, noe som gjør at
en lettere kan forstå valget. De har dessuten også hatt fokus på at det skal
være hyggelig og pent i byen, og synes det er viktig for bybildet at ferjene
går.
Det som da fremkommer etter verkstedet, er at i tillegg til de bygningene
som har kulturhistorisk verdi på grunn av høy alder, så ønsker vi å fremheve bygninger som Sjømannskolen, Fylkeshuset, Arendal kultur- og rådhus,
Biblioteket, som alle har hatt en stor samfunnsmessig betydning, samt
Grandhjørnet, som har betydning i gatestrukturen.

Utover 1900-tallet var bygningene forfalne, og det var uenighet om bruksverdi kontra det å rive for å få bygd moderne og funksjonelle bygninger.
Først igjennom ”kampen for Tyholmen” ble bygningene tillagt kulturhistorisk verdi.

Pollen er naturlig nok viktig for alle gruppene, og faggruppen mener tålegrensen her er liten.

I dag er denne verdien udiskutabel, hva gjelder selve bygningene, og sårbarheten er lav. Tålegrensen blir imidlertid diskutert hver gang det er snakk
om utvikling av områder i nærheten av disse.

Det en kan unnvære, er et fåtall bygninger som er bygd mellom 1960 og
1990 og en bagatellmessig skjerm på kulturhuset. Arenasenterets massive
uttrykk bør også reduseres, slik at Strømsbuveien kommer frem.

Alle som var med i arbeidsverkstedet, mener Trehusbebyggelsen på
Tyholmen er blant de største kulturhistoriske verdiene vi har i analyseområdet.

De spor vi i dag kan se i landskapet etter denne perioden, er tillagt kulturhistorisk verdi på grunn av høy alder. Det ligger også høy opplevelses- og
kunnskapsverdi i disse kulturminnene. Dette er automatisk fredede kulturminner.

Som vi ser av kartene, og vet av den historiske beskrivelsen, ble det bygd
lite under denne perioden. Likevel finner vi det kanskje mest betydningsfulle kulturminne i Arendal i perioden, det gamle Rådhuset. Dette symboliserer Arendals storhetstid, og alle som bor i Arendal har kunnskap om byg-

Sporene har ingen direkte sammenheng med analyseområdet.
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ningens betydning. Verdien er så stor at hele gata og vannspeilet foran bør
bevares.

Murhusene er også typisk for Arendal.

Mellom bybrannen i 1863 og 1868 ble det bygd opp flere bygninger i tre.
Murtvangen var ennå ikke innført. Det var likevel igangsatt arbeid med
regulering til rette gater og kvartaler, og de nye bygningene ble anlagt etter
dette mønsteret.

Fasadene er viktigst. Bakgårdene har enda større endringskapasitet.

Tålegrensen for disse bygningene ble diskutert, og en kom fram til at endringskapasiteten er stor innenfor rammene av reguleringsplanen fra 1868.
Enkeltbygninger kan endres vesentlig, dersom høyder, fasadeinndeling og
byggelinje til gate beholdes.

Den nyoppbygde bydelen unnslapp brannen i 1868.

Fjellgaten

Klevgaten

Byen ble gjenoppbygd etter branner, som hadde lagt hele byen i grus. En
moderne by, med rette gater og bygninger i mur, ble bygd opp i løpet av
kort tid. Byen har vært mer eller mindre uforandret siden den tid. Reguleringsplanen viser hvordan det var mulig å planlegge kvadratur i en by med
de naturlige forutsetninger Arendal har, og hvordan det var mulig å gjennomføre.

Kvadraturen, med ”Glassmagasingården” fremtredende i bildet

Som typisk for denne perioden, er det nevnt bygninger som Grandgården
og Knubben, samt boligene på toppen av heiene rundt byen.

I arbeidsverkstedet konkluderte de tre gruppene med at murhusene fra
denne perioden har stor kulturhistorisk verdi.
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Knubben, markerer i følge konklusjonen etter arbeidsverkstedet innseglingen til Arendal.

Sjømannsskolen er et symbol på en svunnen storhetstid på sjøen og er i
tillegg fremtredende, kneisende plassert på Fløyheia.
Fylkeshuset har den samme beliggenheten og er også nevnt som et viktig
element.
I bysentrum er Statens hus (Posthuset) nevnt som typisk for sin tid.
Ellers er det fra denne perioden nevnt bygninger som vi godt kan unnvære
i følge faggruppen.

Citygården er nevnt som en bygning vi godt kan unnvære. Det kan vi tolke
som om dette er en bygning som representerer sin tid godt.

Arendal kultur- og rådhus

I følge arbeidsverkstedet bør Arenasenteret senkes, slik at Strømsbuveien
blir mer synlig fra gateplan i byen. Strømsbuveien er et viktig kulturminne
fra perioden rett etter bybrannene. Dette var et fremtredende tema under
behandlingen av reguleringsplanen for Arenasenteret.
Når det gjelder kultur- og rådhuset, så er bygningen nevnt som en av de
viktigste og mest fremtredende visuelt.
Det menes dessuten at skjermen på fasaden bør fjernes.
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Kart som viser viktige bygninger og strukturen som ble pekt ut i verdivurderingsfasen.

Tegnforklaring:
1992 →
1973-1992
1945-1973
1886-1945
1868-1886
1849-1868
1807-1849
1723-1807
1537-1723
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ANBEFALINGER
(Trinn 4 - Aktiverende arbeidsfase)

Det er få bygninger igjen fra tiden frem til 1723, da byen fikk bystatus.
Samfunnsmessig var perioden viktig for at det som i dag er byen, vokste
frem akkurat her. Neste periode viser den sterke veksten byen fikk rett
etter at bystatus var et faktum.

Trehusmiljøet på Tyholmen- den eldste bebyggelsen i byen

Hele byen hadde slik bebyggelse helt frem til de store bybrannene i 1798,
1840, 1863 og 1868.

Definere analyseområdets handlingsrom

Både etter faglige vurderinger, og hvis en ser på resultatene fra trinn 3,
verdivurdering, viser analysen at disse bygningene har høy kulturhistorisk
verdi.

Målet er å definere rammene for forvaltning av de kulturhistoriske ressursene som gjennom analysens tre første trinn, er pekt ut som karakteristiske og verdifulle, samt å drøfte muligheter for videreutvikling.

Flere av bygningene er allerede fredet etter kulturminneloven.
Tålegrensen er lav, bygningene må bevares for ettertiden slik de er.
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Det var nedgangstider på grunn av krig og handelsblokade, og mange
fartøyer lå i opplag. Det ble bygget lite, men det som ble bygd, har desto
større betydning for byens identitet i dag.
Flere av de fredede bygningene vi har i sentrum, faller inn i denne perioden.
Bygningene må bevares for ettertiden slik de er.

Dette er perioden med de store bybrannene. De fleste bygningene som ble
bygd i periodene tidligere, brant nå ned til grunnen. De nye bygningene
som ble bygd, ble satt opp etter den nye reguleringsplanen med rette gater
og regulerte bygningshøyder. Selv om tre fortsatt var det vanlige bygningsmaterialet, ble det også bygd hus i mur.
Torvet ca 1880. Uglands hus midt i bildet.

De bygningene som fortsatt står, er de siste som ble bygd i tre, men de
første som ble bygd etter ”moderne” byplanprinsipper.

Etter den siste katastrofale brannen, kunne byen bygges opp igjen etter
den tidens byplanprinsipper: rette gater, regulerte bygningshøyder og kanskje aller viktigst: det ble innført murtvang i bykjernen.
Arbeidet med reguleringsplanen ble nå videreført over hele byen. Det ble
drøftet ulike varianter, der også Tyholmen og heiene rundt var med i kvartalsstrukturen.
Flere av kanalene ble fylt igjen og erstattet med gater. Indre Poll ble fylt ut,
og et moderne, hygienisk torv kunne etableres. Torvet utgjør en helhet, der
de fleste av byens ulike perioder kan leses igjennom bygningene. Flere
tidsmøter finner sted her på Torvet.

Torvet 2013
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Kartet i analysen viser at bygningene fra denne perioden er den byen vi
har i dag.

ARENDAL 2023

Det er derfor nærliggende å anbefale at hovedtrekkene i reguleringsplanen
fra 1868 videreføres i forvaltningen også i fremtiden.

Bygningene har tilsvarende byggeteknikk og også omtrent samme utforming.

Når det gjelder bygninger som er bygd i alle de tidligere perioder, er alder
alene nok til å kunne foreslå at de bør bevares.
Det at de i tillegg har stor betydning for Arendals identitet, styrker saken
ytterligere. Når enkelte bygninger i tillegg har hatt stor samfunnsmessig
betydning, så kan det ikke være noen tvil om at vi bør foreslå at disse bygningene bevares som de er. Men også innenfor dette kan vi differensiere
bestemmelsene. F. eks ser vi jo av kartene at det er svært mange bygninger som er bygd rett etter brannene, og vet at de er ”like”.
Senere perioder har ikke alderskriteriet. Høy alder kan derfor ikke brukes
som begrunnelse der analysen peker ut disse bygningene som viktige.
De bygningene som er pekt ut, har bakgrunn i at de markerer viktige samfunnsmessige overganger, slik vi ser av trinn 2 i analysen, og samtidig er
utpekt som verdifulle bygninger etter arbeidsverkstedet i trinn 3.
Baker Jørgensen midt imellom to bygninger bygd rundt 1870

Som et eksempel kan vi nevne Sjømannsskolen, som markerer den 3.
storhetstiden innen sjøfarten i Arendals historie, og Arendal kultur- og rådhus, som markerer/ symboliserer kommunesammenslåingen i 1992.

Senere nybygg er stort sett tilpasset strukturen, og bygd i tråd med reguleringsplanen fra 1868. Baker Jørgensens modernisering i 1961 er et godt
eksempel på dette. Der rammene i reguleringsplanen er ”sprengt”, har vi
fått resultater som ikke er så vellykket. I Følge det som kom fram under
arbeidsverkstedet i trinn 3 er eksempler på dette Citygården og ”Sparebanken sør”-bygningen, mellom Strandgaten og Østregate.

Arenasenteret er jo også et symbol for sin tid, og dessuten det første kjøpesenteret som ble bygd i Arendal sentrum. Når vi ser tilbake på verdivurderingsfasen, vil denne bygningen høyst sannsynlig bli fremhevet som en
viktig del av bybildet, og vår identitet i fremtiden.
Analysen kan også minne oss om at det vi nå mener er mindre bevaringsverdig, senere kan få stor kulturhistorisk verdi, kanskje fordi bygningen er
tidstypisk eller representerer en funksjon som er gått ut av bruk.

Her er struktur og høyder, samt fasadeinndeling viktige karaktertrekk å
bevare. Bygningenes innhold, og indre gårdsrom har imidlertid mindre
betydning.
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Dette gir muligheter for at nye uttrykk i fremtiden kan innpasses i helheten.
Reguleringsplanen av 1868 ligger til grunn for dagens by, og hvis hovedprinsippene i den får danne rammene ved videreutvikling, kan vi unngå å
utfordre det som er knytta til vår kulturhistoriske identitet. Der det ikke er
kvadratur, må eksisterende struktur være retningsgivende for nybygg.

Hvordan kan disse representere en ressurs i byutviklingen?
Forståelsen av hovedtrekkene i området, landskap og bebyggelse, må
føres videre i nye byggeprosjekter. Denne forståelsen kan nettopp gi de
kvaliteter til utbyggingsprosjekter, som er nevnt i denne analysen.
Byens tradisjon for store, djerve byutviklingsgrep som gjenfylling av kanaler og bukter, Kallevigspaléet, murbyen anno 1870-årene, Trefoldighetskirken, Gymnaset, Sjømannskolen, parkering i fjell, bør videreføres.
Dvs at nybygg må bygge videre på de hovedtrekkene som har karakterisert byutviklingen igjennom de ulike historiske fasene.

Amfi Arena stod ferdig i 2005

Bare da kan de ressursene vi allerede har, benyttes positivt i videreutviklingen.

OPPSUMMERING

Hvordan bør disse forvaltes i fremtiden?

Som nevnt i innledningen skulle hensikten med analysen være å gi svar på
tre spørsmål:

Det må utarbeides en områdereguleringsplan, hvor byens unike kulturhistoriske verdier legges til grunn for fremtidig byutvikling. Planen må sikre
bevaring av de viktigste kulturhistoriske identitetsbærerne som fremkommer av analysen.

Hva er byens viktigste kulturhistoriske identitetsbærere?

Områdeplanen må avklare rammebetingelser for ombygging, grader av
bevaring og evt. nye bygninger. Gatestrukturer og plasser, samt bygningshøyder, fasader og volum må også være tema.

Oppsummert er de viktigste kulturhistoriske identitetsbærerne i analyseområdet trehusmiljøet på Tyholmen, gjenværende bygninger etter brannene,
kvadraturen fra Arendals glansperiode, som innebar en karakterendring,
samt et utvalg enkeltbygninger som har hatt stor samfunnsmessig betydning i alle de ulike tidsperiodene. Silhuetten og bebyggelsen på heiene
danner rammen rundt bygryta og er også viktig for helhetsinntrykket.

Reguleringsplanen av 1868 som er lagt tilgrunn for kvadraturen i dagens
by, må legges tilgrunn i områdeplanen, for å sikre at viktige karaktertrekk
ikke går tapt, evt. for retningslinjene til detaljplanene.
Det må også utarbeides en formidlingsstrategi tilknyttet de historiske verdiene, slik at innbyggerne blir bedre kjent med vår felles arv, opparbeider
stolthet og styrker identitetsfølelsen.

Variasjonen og mangfoldet i bygninger fra ulike tidsepoker er et viktig hovedtrekk i Arendal sentrum. Hele vår historie er lesbar. Rundt Torvet kommer dette særlig godt til sin rett.
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