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Ordfører Einar Halvorsen 
(H) innrømmer at han er 
gammel kanaltilhenger – 
og lar seg begeistre av 
gårsdagens kanalfunn i 
Arendal. Men er blitt 
skeptisk til realisering.

VIDAR FLØDE
vifl@agderposten.no 977 07 707

– Jeg har jo i mange år vært til-
henger av å gjenåpne kanalene i 
Arendal, men må nok medgi at 
jeg er blitt litt mer skeptisk etter 
hvert. Det kan bli en veldig van-

skelig og dyr prosess med alt 
som er gjort i byen, sier Aren-
dals-ordfører Einar Halvorsen 
etter tirsdagens kanalfunn på 
Kanalplassen i Arendal sen-
trum. – Det er blitt nevnt et be-
løp på 75 mill., men det kan nok 
fort bli 100 mill. og mer. Tenk 
bare på alle kabler og ledninger 
som må flyttes, sier han.

Fant kanalen
I forbindelse med at nå skal la-
ges ny trappeadkomst til Kilden 
ungdomshus fra Kanalplassen, 
samt nytt amfi og en utescene 
– fant Mike Fuller-Gee og hans 
byplanleggerteam ut at de ville 
forsøke å finne en av kanalene i 
den gamle «kanalbyen Aren-
dal»: Nemlig kanalen fra Pollen 
til Kittelsbukt, som ble fylt igjen 
ved dagens Kanalplass i 1933. 

Og etter bare en liten stunds 
graving tirsdag formiddag, fant 
folkene fra Landskapsentrepre-
nørene og kommunen kanalveg-
gen – akkurat der Arendals 
kommunes pensjonerte teknis-
ke sjef hadde anvist på kart!

Ordføreren: – Spennende!
– Dette er jo veldig spennende! 
medgir ordfører Einar Halvor-
sen. Som skynder seg å legge til 
at selv om han personlig har 
vært kanaltilhenger i mange-

mange år, så har de nå i de tre 
samarbeidspartiene med flertall 
i bystyret – en felleserklæring 
som sier at de ikke skal ta opp 
igjen kanalsaken i denne fire-
årsperioden.

– Så det står fast. Men nå skal 
vi – faktisk på kommuneplanut-
valgets møte senere i dag – vedta 
oppstart av en egen områdeplan 
for Arendal sentrum. og jeg sy-
nes at et slikt spørsmål som dette 
med en eventuell gjenåpning av 
kanalene, hører hjemme å belyse 
i en slik planprosess, sa ordfører 
Halvorsen til Agderposten i går 
formiddag. Og la til: – Men det 
er jo et spennende element at vi 
nå snart skal åpne byens tredje 
parkeringshus i fjell, og det gir jo 
også noen muligheter når det 
gjelder å tenke annerledes når 
det gjelder disponering av byen, 
påpeker ordføreren.

Positiv til «kanal-avsløring»
– Men hva synes du om byplan-
legger Mike Fuller-Gees idé om 
å sånn midlertidig å blottlegge 
for eksempel 20 meter av kanal-

løpet og gjøre det til en «instal-
lasjon» på Kanalplassen nå i år, 
som kan være en dokumenta-
sjon for folk på at det faktisk har 
gått en kanal gjennom Kanal-
plassen en gang i tiden?

– Det synes jeg er en veldig 
artig idé, som bør være helt 
uproblematisk, dersom det er 
riktig som Fuller-Gee sier at det 

bare koster små penger å gjen-
nomføre, sier ordfører Einar 
Halvorsen.

Det mener også opposisjons-
leder Robert C. Nordli (Ap) og 
Einar Krafft-Myhren (SV), selv 
om Nordli i likhet med ordføre-
ren tar forbehold om at han vil 
se prisen først. Men Ingrid D. 
Skårmo (Frp) ønsker ikke å si 

noe om saken ennå. Hun er 
imidlertid i likhet med resten av 
sitt parti, erklært skeptiker til 
en storstilt reetablering av byens 
kanaler.

Nordli har i likhet med ordfø-
reren gått fra å være ivrig kanal-
tilhenger til å bli litt mer skep-
tisk: – Vi må jo ha plass til ka-
nalene! peker han på. 

Begeistret over
kanalfunn, men..

Byplanlegger Mike Fuller-Gee lo-
ver at en rask utredning av en 
midlertidig «installasjon» av cir-
ka 20 meter kanalløp skal legges 
frem for kanalutvalget i neste 
møte. Han ser for seg gress i en 
hevet bunn, slik at en kan se ka-
nalveggene, og tror ikke det vil 
koste mer enn noen titalls tusen.

Utreder «park-kanal»

POLITIKERBEFARING: Da Agderposten dro med noen planutvalgspolitikere til Kanalplassen på tampen av gårsdagens befaringsrunde, var det 
lunsjpause på tomta der gravemaskinen avdekket biten av den gamle kanalen tirsdag (steinrøysa bak) – så vi kom ikke helt inn. Men både (fra 
høyre) ordfører Einar Halvorsen (H), Ingrid Skårmo (Frp), opposisjonsleder Robert C. Nordli (Ap) og Einar Krafft-Myhren (SV) synes det er moro med 
kanalfunnet. Men bare Krafft-Myhren er overbevist om at det er en god idé å gi byen kanalene tilbake i full skala.

«Når vi snart åp-
ner byens tredje 
p-hus i fjell gir det 
jo noen spennen-
de muligheter til å 
tenke nytt når det 
gjelder dispone-
ring av byen»

FANT KANAL: På Kanalplassen.  FAKSIMILE AGDERPOSTEN 8. FEBRUAR 2012
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FANT KANALEN: De var spente som unger, byplanlegger Mike Fuller-Gee, Tarjei Ravn fra Arendal Eiendom KF og Landskapsentreprenørene – da de startet prøvegravingen etter Arendals gjemte              kanal, etter kartanvisning fra tidligere teknisk sjef Eduard Irgens. Men på bildet til høyre konstaterer Fuller-Gee at 
funnet er et faktum: På halvmeterens nøyaktighet der Irgens anviste, fant de kanalen. Og kanalveggen er godt intakt, i motsetning til det mange har hevdet, påpeker Mike Fuller-Gee. Nå skal det              undersøkes om 20 meter kanal kan bli en del av det nye anlegget som står ferdig i april.  FOTO: ERIK HOLAND

Kanalveggen var sist 
framme i dagen i 1933. 
Nå vil Mike Fuller-Gee at 
20 meter kanal blir 
grønn attraksjon på 
Kanalplassen – men med 
gress i stedet for vann i 
bunnen.

VIDAR FLØDE
vifl@agderposten.no 977 07 707

– Nydelig! Fantastisk! En stor 
dag for Arendal, jubler byplan-
legger Mike Fuller-Gee. Et par 
timers gravemaskinarbeid på 
Kanalplassen denne tirsdags 
morgenen, har avslørt noe som 
ikke har vært fremme i dagen 

siden 1933, da en god bit av 
Arendals kanaler ble lagt under 
steinmasser. 

Fuller-Gee forteller at nå som 
man likevel skulle foreta grave-
arbeider på Kanalplassen i for-
bindelse med bygging av ny inn-
gang til Kilden, samt anlegge ny 
utescene og et nytt amfi – fant 
de ut at de ville undersøke om 
de kunne finne noen rester av 
den gamle kanalen som ble fylt 
igjen i 1933.

Irgens’ kart stemte
– Vi har hatt lyst til å dokumen-
tere at det var en kanal her, at 
folk skulle kunne få et forhold til 
at det har vært en kanal på Ka-
nalplassen, utdyper Fuller-Gee.

Han fikk derfor tidligere tek-
nisk sjef Eduard Irgens til å av-

merke på et kart hvor han men-
te kanalen befant seg. Irgens 
har også vært et engasjert med-
lem av Kanalsel-
skapet som siden 
1989 har ivret 
for å reetablere 
byens kanaler. 

– Og med en 
halvmeters mar-
gin fant vi kana-
len, akkurat der 
Irgens hadde 
krysset av på 
kartet!

– Veldig moro! istemmer også 
anleggsleder Tarjei Ravn i Aren-
dal Eiendom KF og Erlend Ol-
sen i Landskapsentreprenørene 
etter at kanalveggen har trådt 
frem i dagslyset.

– Jeg trodde faktisk først det 

var fjellveggen, men så skrapte 
jeg på med grapsen, og da av-
dekket fugene seg i steinsettin-

gen som har ut-
gjort veggen i ka-
nalen.

– Og den er 
helt intakt! jubler 
Mike Fuller-Gee. 
Han peker på at 
det har vært en 
diskusjon om 
hvorvidt man kan 
forvente at kana-
lens steinsatte 

vegger fortsatt eksisterer. Flere 
har hevdet at de må være rast 
sammen innover i kanalløpet i 
forbindelse med utfyllingen.

Kanalveggene godt intakt
– Men akkurat her er de svært 

godt intakt, konstaterer også 
Tarjei Ravn. Som påpeker at det 
likevel ikke behøver å være til-
fellet hele veien.

Mike Fuller-Gee har nå en 
plan klar:

– Jeg håper vi kan få til å av-
dekke for eksempel en strekning 
på rundt 20 meter av den gamle 
kanalen. Det kommer ikke i 
konflikt med plassering av sce-
ne og amfi, og vil heller ikke 
koste veldig mange penger, 
fremholder byplanleggeren. 

– Målet er jo å få litt mer 
grønt på Kanalplassen enn det 
som har vært, og som de siste 
planene har lagt opp til. Det er 
mange som er kommet med 
innspill om det, påpeker Fuller-
Gee, som kan tenke seg at bun-
nen i en «avslørt kanal» på Ka-

Her graves Arendals kanal frem

nalplassen blir dekket med 
gress i stedet for vann. Som kan 
brukes til lek og opphold. 

– Kanskje litt høyere enn der 
bunnen på kanalen befant seg i 
sin tid, legger han til.

Kan stå klar i april
I første omgang akter han nå å 
få laget en rask plan over selve 
arbeidet som må utføres. Med 
kostnadsoverslag. Som så frem-
legges for politikerne med det 
aller første. Så det kan være mu-
lig å få til samtidig med det øv-
rige, som skal stå klart i april.

– Er det mulig?
– Jada. Det skal ikke så på 

oss, så sant politikerne får be-
stemt seg i tide, smiler Ravn.

Det som nå skal gjøres på Ka-
nalplassen, er realisering av de-

ler av den tidligere planen som 
ble vedtatt i 2008, som nå er 
justert litt. Planene kom opp fra 
skuffen i rekordfart fordi man 
uansett må gjøre en større jobb 
med inngangen til Kilden. Kost-
nadsrammen er oppgitt til 4 
millioner kroner. Fuller-Gee 
mener det er få ekstrakroner 
som skal til for å realisere kana-
lelementet.

Flertallet med kanal-frys
Han understreker at han er full-
stendig klar over at dagens fler-
tallskonstellasjon i Arendal by-
styre har slått fast i sin samar-
beidserklæring at kanalsaken 
ikke skal tas opp igjen i denne 
fireårsperioden.

– Dette må vi selvsagt forhol-
de oss til. Men jeg har vært i 

kontakt med Høyres gruppele-
der som mener det ikke kommer 
i konflikt med det om vi satser 
på et slikt lite dokumentasjons- 
og miljøprosjekt, fremholder 
byplanleggeren.

Arkeolog interessert 
– Og det stenger heller ikke for 
muligheten til å ta frem igjen de 
store kanalplanene senere. Men 
det blir en helt annen skål, på-
peker Fuller-Gee.

I første omgang blir nå kanal-
hullet liggende åpent i en ukes 
tid, fordi det er flere som har 
ytret ønske om å kikke nærmere 
på kanalveggene som er avdek-
ket. Blant andre arkeolog Frank 
Allan Juhl i fylkeskommunens 
kulturvernavdeling har ytret 
ønske om å se på kanalen. 

PRØVEGRAVING: Siden det likevel skal gjøres gravearbeid på Kanalplassen i forbindelse 
med bygging av ny trapp/inngang til Kilden og anleggelse av ny scene og amfi, ble det be-
stemt å lete etter kanalen. 

KANALVEGGEN: Anleggsleder Tarjei Ravn i Arendal Eiendom KF trodde først det var fjell 
de hadde avdekket. Men etter litt grafsing på overflaten, kom fugene i en fint bevart stein-
satt kanalvegg frem.

VISJONEN: Slik ser visjonen til Kanalselskapet ut, i den oppdaterte il-
lustrasjonen de fikk laget i 2010. Her ser vi fra Pollen med ny kanal bort-
over mot Trefoldighetskirken.  3D: AXIS/OLAV KUVAAS

GAMMEL DRØM: Agderpostens 
1-side om Kanalselskapets visjon.  
FAKSIMILE FRA 22 FEBRUAR 1989

«Vi vil at folk 
skal få et for-
hold til at det 
har vært en 
kanal her»

Helt fra bebyggelsen vokste 
frem over syv holmer og så 
smått begynte å ligne en by 
utover på 1500-tallet, har 
Arendal vært «kanalenes 
by». 

Det vi kjenner som Tyholmen i 
dag, var opprinnelig tre hol-
mer. Men også historisk var 
Tyholmen – som hever seg i 
terrenget – den største.  Den 
flate Tollbodholmen lå ved si-
den av med en liten kanal mel-
lom, mens Friholmen lå  
innenfor. De fire andre var 
mindre holmer og skjær. 

Pollen lå lenger inne
Det vi i dag kjenner som «Pol-
len», er ikke samme som det 
historiske:  Tidligere het det 
Pollen der Torvet er i dag, for 
da gikk sjøen helt inn hit. Tor-
vet ble imidlertid fylt igjen al-
lerede i 1863, forteller leder av 
Arendals kanalselskap, Odd 
Skaug Syvertsen.

Men frem til midt på 
1800-tallet, var det sjø her, 
med kanaler der Havnegata og 
Strandgata er i dag. Peder 
Thomassons gate var lenge 

kaifront mot Kittelsbukt. 
Malmbryggen lå også mot Kit-
telsbukt, og her lå det skuter 
og lastet malm fra gruvene. 

Kanalene bort i tre jafs
– Men kanalbyen Arendal for-
svant i tre jafs etter at Torvet 
allerede var fylt igjen i forrige 
århundre, forteller Skaug Sy-
vertsen.

Akkurat der gravemaskine-
ne grov i går på Kanalplassen 
foran Kilden, ble det fylt igjen 
i 1933.

– Man tok steinmasser fra 
Herlofssons tomt i Strandgata, 
der Sparebanken Sør lå før. 
Massene ble skutt ut i det som 
var hagen der, og spørsmålet 
om hva man skulle gjøre med 
alle steinmassene ble løst ved 
at man fylte ut der Kanalplas-
sen er i dag, gjengir Skaug Sy-
vertsen fra historien.

– Bilen var kommet til byen, 
og man skulle jo ha rutebilsta-
sjon! 

– Den siste rest av kanalby-
en forsvant så i 1949, da ble 
Kittelsbukt fylt ut slik vi kjen-
ner den i dag, og kanalen ut til 
Trefoldighetskirken ble borte, 
sier Skaug Syvertsen. 

Arendal vokste frem
som «kanalenes by»

ANNO 1860: På dette bildet fra 1860 hadde kanalene fortsatt en 
dominerende plass i Arendal. Her ser vi kanalen inn det som i dag er 
Havnegata, før Torvet ble fylt igjen i 1863. 

Også leder i Kanalselskapet, 
Odd Skaug Syvertsen, lar seg 
begeistre av kanalgravingen. 

– Flott! synes Skaug Syvert-
sen om initiativet. Han og Er-
ling Okkenhaug sto bak dan-
nelsen av Kanalselskapet som 
siden 1989 har kjempet for å 
reetablere byens kanaler.

– Det er jo ennå ikke gjort 
noe vedtak som sier nei til ka-
nal. Bare at det planene ikke 
skal røres i denne perioden. Vi 
har ventet i 20 år, så vi kan all-
tids vente i 24, sier Skaug Sy-
vertsen. 

Han peker på at Kanalsel-
skapet så sent som i 2010 fikk 
laget en oppdatert animasjon 
av den tredimensjonale illus-
trasjonen av hvordan Arendal 
kan bli seende ut som kanal-
byen i fremtiden. 

– Da fikk vi også oppdatert 
kostnadsoverslaget, fra 33 mil-
lioner som det var i for ti år 
siden, til 75 millioner kroner 
nå.

Skaug Syvertsen spiller inn 
Odd Einar Dørums idé fra da 
han var samferdselsminister 
på slutten av 1990-tallet: – 
Han viste til at det var bilenes 
inntog som i sin tid forårsaket 
at kanalene forsvant fra Aren-
dal. Da er det bare rett og ri-
melig at det også er bilene som 
bidrar til å få dem tilbake. 
Derfor foreslo han å innlemme 
kanalkostnaden i en bompen-
gepakke for Arendal. Et glim-
rende forslag! sier Skaug Sy-
vertsen. Som etter hvert håper 
å få gehør for å sette ned et fi-
nansieringsutvalg som kan se 
på de mulighetene som finnes.

Skaug Syvertsen glad
GAMMEL DRØM: Agderpostens

Politiet advarer folk å slippe inn fremmede 
reparatører som plutselig banker på døra. 
To ganger i løpet av kort tid har såkalte 
støvsugerreparatører banket på dørene på 
Brokelandsheia, og tilbudt seg å utføre 
gratis service på støvsugeren. Begge gan-

gene har huseierne nektet å slippe dem 
inn. – Heldigvis, sier lensmann i Risør og 
Gjerstad, Odd Holum, til Aust Agder Blad. 
– I slike tilfeller er jeg rimelig sikker på at 
det kun er snakk om folk som ønsker å 
komme seg inn i husene. Hva de gjør når 

de kommer seg inn, kan man bare tenke 
seg, sier politilederen til lokalavisa. Han 
ønsker at folk som opplever noe slikt, skal 
stenge døra, og gjerne få med seg bilnum-
meret til de som kaller seg reparatører, før 
de ringer politiet.

Advarer mot tilbud om gratis reparasjoner
GRIMSTAD: Idrettslaget Imås ba 
Aust-Agder fylkeskommune om 
50.000 kroner til å finansiere en ny 
løypemaskin på Dømmesmoen i 
Grimstad. Det fikk de ikke. Fylkesråd-
mannen hadde innstilt på at Imås 

skulle få pengene. Slik gikk det ikke. 
Fylkesutvalget avslo fylkesrådman-
nens innstilling om å bevilge tilskud-
det på 50 000 kroner som finansier-
ing for deler av lån på 300 000 kro-
ner på innkjøpt løypemaskin. – Fyl-

kespolitikerne mener dette er en 
kommunal oppgave. Fylket på sin si-
de tar seg av redskapen til de anleg-
gene som de har ansvaret for, forkla-
rer plan- og samferdselssjef Ola Ols-
bu i Aust-Agder fylkeskommune.

Fikk ikke penger til ny løypemaskin
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