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Arendal: Ei innmura  
sørlandsperle  
I Arendal skyt ein ny bydel opp, Barbu. Arendalittane slåst om kva området skal brukast til. Sume 
vil ha parkområde, andre vil reise høgblokk mot himmelen. Barbu er vorte Arendals Babel.
Ronny SpaanS
ronspaans@hotmail.com

Barbu, Arendals Bjørvika, skal 
lyfte sørlandsbyen til nye 
høgder. Utbyggjarane sparer 

ikkje på superlativ. «Noe som alle 
vil legge merke til, som ingen har 
sett før på Sørlandet», skryter 
konsulentselskapet Asplan Viak 
som er arkitekt for prosjektet. 
Men motstanden er stor. Siste 
nytt i saka kjem frå rådmannen i 
kommunen, Harald Danielsen. 
Han føreslår å avvise heile fem-
ten klager som det førre byrådet 
mottok frå ei rekkje privatperso-
nar, velforeiningar, historielag og 
fortidsminneforeininga.

Den nyvalde ordføraren, Einar 
Halvorsen (H), røysta sjølv imot 
dei store dimensjonane på Barbu, 
men seier no at han står fast ved 
vedtaket åt det førre bystyret. At 
politikarar skifter meining når dei 
kjem i maktposisjon, er ikkje nytt.

Nybygningane på Barbu vitnar 
om den nye arkitektoniske tren-
den: Det er sjøsida med strand-
promenadar det handlar om, frå 
Oslo til innlandsbygda Voss. Men 
Arendal har lenge hatt sjansen 
til å byggje ut ei sjøside som ville 
gjort alle andre misunnelege. Når 
byen no endeleg omfamnar sjøen, 
er det på feil stad og på feil måte.

Betong og SørlandShuS
Eg møter ein av motstanda-
rane av Barbu-prosjektet ved det 
gamle batteriet i Arendal, tann-
lækjar og tidlegare høgrepoliti-
kar Odd Skaug Syvertsen. Han er 
arg og retter skytsen mot betong-
mafiaen, som han kallar utbyg-
gjarane. Men det er ikkje berre 
på grunn av krigshumøret han 
vil møte meg på kanonbatteriet:

– Planen var at høghus skulle 
reisast fem meter over batteriet. 
Tenk det! Batteriet vart bygt av 
det private borgarvernet i 1677. 

Korkje politikarane eller investo-
rane kjende til monumentet. Dei 
ville rett og slett dekkje til ein 
kulturskatt!

Takka vere sterke protestar 
vart det gjort endringar på regu-
leringsplanen med nedgrade-
ring av høgda på blokkane, fortel 
Syvertsen og held fram: 

– På Barbu skal «Sørlandet 
Kunnskapshavn» stå, men med 
tanke på episoden med batteriet 
burde det vel heller heitt «Sørlan-
det Kunnskapsløyse».

Verksemdene som skal etable-
rast på området, vil gje byen over 
tusen nye arbeidsplassar, hei-
ter det. Men Syvertsen seier det 
berre er prat:

– Det er ikkje tale om nye 
arbeidsplassar, men å flytta rundt 
på gamle. Mange av verksemdene 
som skal flytta inn, har alt lokale 
ved E18 utanfor Arendal. Grun-
nen til at dei vil hit, er ganske 
enkel: Dei vil ha kremtomta med 

luksusutsikt mot sjøen.
Syvertsen spør om det ikkje 

hadde vore naturleg å gjera det 
omvende: La arbeidsplassane 
vera utanfor byen og heller byg-
gje bustader og parkområde i 
sentrum. Arendal er i stor vok-
ster og treng bustader og rekrea-
sjonsområde.

– Høghusmuren vil verke to 
vegar. For det fyrste vil han sten-
gje innsynet utanfrå til det his-
toriske Barbu, og for det andre 
vil han stengje for utsyn frå dei 
gamle trehusa bak ut mot Gal-
tesund og sjøen. No vil det sjå 
ut som om kvite sørlandshus er 
bygde oppå betongkassane, seier 
han.

«nordenS Venedig»
Frå batteriet blir eg med Syvertsen 
ned til Pollen, eit hamnebasseng. 
Her er det yrande liv på sumar-
tid, med småbåtar på vatnet og 
folk på terrassane og kafeane på 

land. I dag, ein laurdag i novem-
ber, er det roleg i hamna. Syvert-
sen har grunn til å vise meg denne 
plassen. Han er leiar for Kanalsel-
skapet for Arendals bymiljø. Dei 
kjempar for atterreising av eit 
kanalnett som opphavleg fanst i 
byen og gav han identiteten sin.

– Det er ikkje mogeleg å gjen-
opprette alle dei gamle kanalane, 
men vassvegen frå Pollen bort til 
Treenighetskyrkja er enno intakt. 

Ei opning av denne kanalen 
«skal kunne koma», står det i kom-
muneplanar for området, strekar 
Syvertsen under. Han er difor opti-
mistisk når det gjeld framtida åt 
Arendal som kanalby.

Arendal låg i si tid på sju øyar 
som vart knytte saman med 
bruer. Skutebyen presenterte 
seg den gong med 
brask og bram for 
«Nordens Vene-
dig». Kanalane og 
delar av buktene 

Den norske arkitekturen
I denne serien vil Heidi Hattestein og Ronny Spaans reise rundt i landet og sjå korleis det står til med arkitekturen i norske byar 
og bygdebyar. Ronny Spaans er forfattar og filolog.

Trefoldighetskyrkja ruvar over Arendal sentrum, ho er den nest største kyrkja i landet. Tårnet er 82 meter høgt. No får kyrkja konkurranse frå andre ruvande bygg. På Barbu, aust for byen, skyt det opp ein ny bydel. Eit av framlegga var å 
byggje eit tårn på 50 meter på staden, men det vart heldigvis forkasta. 
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vart seinare fylte 
att. Ideen om opp-
attgraving kom frå 
arendalsvenen og 
rådgjevaren Erling 
Okkenhaug i 1989.

– Sam Eydes 
plass, plassen kring det nye kul-
turhuset, var opphavleg eit bas-
seng. Kyrkja på andre sida av 
plassen spegla seg i vatnet. Å få 
kanalen mellom Pollen og Kit-
telsbukta på plass att, vil inne-
bera eit kulturelt og miljømes-
sig lyft for byen, fortel Syvertsen 
oppglødd.

Eg går opp til Treenighetskyr-
kja. Ho er i nygotisk stil, kledd i 
raud teglstein og har eit ageleg 
tårn som ruvar over sentrum. 
Med sine 82 meter er ho den 
nest høgste kyrkja i landet, berre 
overgått av Nidarosdomen.

SySkenSjaluSi
Andsynes kyrkja står altså det 
nye kulturhuset frå 2004. Det 
fungerer sikkert fint til sitt bruk, 
men kommuniserer dårleg med 
kyrkja. Det same kan seiast om 
kjøpesenteret Arena attmed – ein 
grå, stadframand kloss, som vart 
reist for å halde vitaliteten i sen-
trum intakt.

Men bysoga lærer meg at rei-
singa av desse bygningane hand-
lar om meir enn vitaliteten i 
bysentrum. Arendal i Aust-Agder 
er litlebroren til Kristiansand 
i Vest-Agder. Heilt sidan 1600-
talet har litlebror kappast med 
storebror. Då kong Christian IV 
grunnla Kristiansand som hovud-
stad på Sørlandet og gav ordre om 
flytting av all handelsverksemd 
til byen, vann borgarar i Arendal 
likevel å halde fram med lukrativ 
trehandel med kontinentet. Aren-
dal fekk kjøpestadrettar i 1723. I 
stordomstida på midten av 1800-
talet hadde ingen andre norske 
byar så mange skip seglande på 
dei sju hav som Arendal.

Den store attraksjon i Aren-
dal, Tyholmen, ei halvøy mellom 
Pollen og Kittelsbukta, dåmar 
enno av seglskutetida. Kommu-

nen fekk Nostra-diplom for beva-
ring av bydelen i 1992. Eit høg-
depunkt er Kalleviggården. Nest 
etter Stiftsgården i Trondheim er 
han det største trehuset i landet. 
Dessverre har ei rekkje nybygg 
dei siste tiåra, hotell og kommu-
nale kontor, skapt disharmoni på 
Tyholmen.

Tevlinga mellom Arendal og 
Kristiansand varer ved: Der Quart-
festivalen har gått konkurs, der 
blir Hovefestivalen kåra til den 
beste festivalen i Noreg. Og før 
det prestisjetunge teater- og kon-
serthuset Kilden vart opna i Kris-
tiansand i år – med visjon om å bli 
konserthuset for heile Sørlandet 
– hadde Arendal alt bygt sitt eige 
spektakulære kulturhus. No kon-

kurrerer brørne om størst intel-
lektuell pondus. Agder høgskule 
i Kristiansand fekk universitets-
status i 2007. Litlebroren vil ikkje 
vera snauare. No skal altså Sørlan-
det Kunnskapshavn etablerast på 
Barbu – utan at ein eksakt veit kva 
kunnskap det skal innehalde.

Velgjerd med profitt
Dei gamle kanalane er fylte 
med sand. Det skulle difor vera 
ei enkel sak å atterreise Aren-
dal som kanalby. Prislappen er 
skarve 100 millionar kroner. 
Men trass i lokalt engasjement 
i mange år har ikkje eit einaste 
spadetak vorte teke. Til jamfø-
ring har Barbu-utbygginga ein 
prislapp på 1,4 milliardar. Pro-

sjektet er ikkje gamalt, men høg-
husa er alt under konstruksjon.

Kvifor er det slik? Kanalpro-
sjektet vil styrkje Arendals unike 
karakter, medan gråklossane på 
Barbu gjer byen lik alle andre 
byar. Alt er avhengig av kven som 
legg planane på bordet. I tilfellet 
med kanalprosjektet har det vore 
idealistiske byentusiastar. Barbu-
prosjektet står òg Barbu Brygge 
AS for – eit selskap med berre éin 
einaste aksjonær, Jan Lassesen. 
Politikarane blir lokka av lomme-
bøkene åt private investorar. Dei 
lovar i sin tur å byggje ut offent-
lege byrom til alles ve og vel, 
så lenge dei får kombinere det 
med økonomisk profitt – ei slik 
samanblanding av velgjerds- og 

handelsføretak ville ha sjokkert 
dei gamle byborgarane som i si 
tid dreiv med skipsfart! 

Barbu skal tilby 70.000 kva-
dratmeter, men det er teikna inn 
berre tretten husvære. Resten av 
arealet er næringslokale. Kven 
skal flytta inn? Vitensenteret 
Sørlandet – men sjølvsagt saman 
med butikkar og daglegvarekje-
der. Det er enno ledig plass. Den 
arkitektonisk utforminga og 
lokaliseringa er i seg sjølv lokke-
middel for bedriftsetablering og 
økonomisk vokster. Vi kjenner 
att tankegangen frå andre sig-
nalbygg. Éi bedrift har i alle fall 
sikra seg luksusutsikt mot sjøen: 
konsulentselskapet Asplan Viak – 
arkitekten bak prosjektet.

dag og tid  Fredag 25. november 20118

eidsvoll
Nasjonal 
vogge truga 
av monu
mentalis
men i Gar
dermoen.

Brønnøy-
sund Svært 
kjøpesen
ter plassert 
i sentrum 
prega av låg
hus.

Sogndal 
For mange 
betong
kasser med 
flate tak.

tromsø 
Brokut arki
tektur, men 
byen har 
sjarm.

Stavan-
ger Spenstig 
arkitektur 
utan vekt
legging på 
signalbygg.

kristian-
sand Mel
lom små
hus og 
stormanns
galenskap.

Ål i Hal-
lingdal Det 
skal meir 
enn bonde
raud fasade 
til å gjera ei 
bygd bonde
romantisk.

Ålesund 
Gje oss 
detalj ane og 
arabeskane 
attende, 
livsgleda i 
jugendsti
len!

kragerø 
Perfekt på 
grensa til  
keisam.

Bergen
Bergen sen
trum får så 
mangt eit 
hjarta til å 
smelte.

rakkestad
Har lagt ned 
kjøpesente
ret og flytt 
handelen 
inn til sen
trum. 

Voss
Homogent 
og vakkert 
byrom, men 
utkanten 
av sentrum 
øydelegg 
heilskapen.

t

Leiar for kanalselskapet, Odd Skaug Syvertsen, på det gamle kanonbatteriet i byen. Til venstre synest 
nybyggjinga på Barbu. Vitensenteret på Barbu skulle sperre for utsikta frå batteriet ut mot sjøen. Takka vere 
protestar vart makshøgda gjord lågare.

Gamlebyen, Tyholmen, er skjemd ut med modernistiske styggedomar. Eit døme er Citybygget. Då det vart reist på 
80-talet, tenkte ein at det i stil og form skulle harmonere med Trefoldighetskyrkja. 

Til venstre: Utsikt frå Pollen mot Trefoldighetskyrkja i dag. Til høgre: Dersom den gamle kanaldraumen blir verkeleggjord, vil området sjå slik ut. Det vil innebera eit kulturelt og 
miljømessig lyft for byen.  Illustrasjonsbilete: axis.as



Samfunndag og tid  Fredag 25. november 2011

Arkitektur
Arendal har vore gjennom ein 
transformasjon sidan tusenårs-
skiftet. Reisinga av kjøpesenteret 
Arena Amfi med husvære på top-
pen og det nye kulturhuset har 
endra utsjånaden til byen dras-
tisk. Enno kan ein nyte høgde-
punkt i norsk arkitektur i Aren-
dal, som Trefoldighetskyrkja 
og Kalleviggården. Men når ein 
tenkjer på kva «Nordens Vene-
dig» kunne ha oppnådd – byen 
hadde potensial til å bli ein av dei 
vakraste i Noreg – blir ein von-
broten. Jamvel gamlebyen, Tyhol-
men, er dei siste tiåra skjemd ut 
med ufyselege bygg, til dømes 
Citybygget. 

Terningkast: 3

Sykkelstigar
Der Kristiansand er flatt og høve-
leg for sykling, er Arendal kring-
sett av bratte fjell. Det er difor 
vorte bygt tunnelar ut mellom 
Arendal Vest og Aust med parke-
ringsplassar inni fjellet. Omdiri-
geringa av biltrafikken har ført 
til eit miljøvenleg sentrum. Men 
eg finn likevel ingen sykkelsti-
gar i sentrum. Utanfor Arendal, 
på Tromøya og andre stader, finst 
det derimot mange tur- og syk-
kelløyper. 

Terningkast: 2

Kollektivtrafikk
Nettbuss er Noregs største buss-
selskap, og dei har ansvaret for 
kollektivtrafikken i Arendal. 
Bussane i Arendal er med på eit 
miljøvenleg prosjekt, dei køy-
rer difor på biogass. Men busstil-
boda kunne vore betre. Bur du på 
Tromøya og skal inn til byen om 
kvelden, må du klare deg med 
taxi eller privatbil. Og om sunda-
gane tilbyd Nettbuss slett ingen 
ruter. Båttilbodet er betre: Til 
klokka tre natt til fredag og laur-
dag går det båt ut til Tromøya og 
Hisøya.

Terningkast: 4

Møtestader
Arendal er båt- og sumarby. På 
seinsumaren går Canal Street, ein 
jazz- og bluesfestival, av stabelen. 
Festivalen er miljøsertifisert av 
stiftinga Miljøfyrtårnet som ein 
av de fyrste festivalane i landet. 
Sjølvsagt bør Hovefestivalen på 
Tromøya òg nemnast. Mangt kan 
seiast om kulturhuset, men ein 
kjem ikkje bort frå at det er ein 
populær møteplass med kafé og 
konsertsalar. Elles finst det om lag 
tretti ulike kafear og restaurantar, 
mange av dei ligg på Tyholmen.

Terningkast: 5

Mattradisjonar
Tenkjer vi på norsk mat, tenkjer 
vi mattradisjonane frå fiskar- og 
bondekulturen. Men Arendal 
minner oss om dei urbane mat-
tradisjonane. Borgarleg matkul-
tur er synleg i sjokoladefabrikken 
i byen, Heimdal Chokolade, og 
på Strand kafé, som serverer den 
lokale spesialiteten, bakverket 
«munkar». Om den weberske pro-
testantiske nøysemda galdt på dei 
fleste felt, gjorde dei gamle borga-
rane unnatak for konditoriet, der 
sleppte dei alle hemningar. Men 
Arendal er òg kystby. Her finst ein 
god fiskebutikk, Fiskebrygga, men 
ingen reindyrka fiskerestaurant.

Terningkast: 4 

Råd for framtida
Det har kome mange planar for 
styrkjing av bysentrum gjennom 
åra, til dømes attfylling og etable-
ring av eit gigantisk kjøpesenter 
i Kittelsbukta i 80-åra. Det er alle 
i dag glade for ikkje skjedde. Det 
er mogeleg både å arbeide for eit 
vakkert og eit livskraftig bysen-
trum. På langt sikt er det nemleg 
venleik og stadtypisk arkitektur 
som dreg folk og aktivitet til seg. 
Då må ein lyde på folk med kjær-
leik til byen og ikkje på «velmei-
nande» investorar. Arendals fram-
tid ligg under jorda, i kanalar, 
ikkje oppe i lufta, i høghus.

Ronny SpaanS
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Eit levande eller daudt sentrum?
Barbuprosjektet har vore 

merkt av rot. Mange ulike 
framlegg med varierande 

høgd på blokkane og varie-
rande storleik på grøntområda 
har vore sette fram. Bystyret 
har teke mange avgjerder som 
i etterkant har vorte skrinlagde 
på grunn av protestar. Arendal 
kommune tilsette difor Mic-
hael Fuller-Gee som byplanleg-
gjar tidlegare i år. Han skal 
ordne opp i sakene.

– Agderfylka er den tredje 
største veksande regionen i 
Noreg, etter Oslo på fyrste 
plass og Stavanger på andre 
plass. Heile 3000 nye innbyg-
gjarar har flytta til Arendal dei 
siste tre åra. Det er difor viktig 
med nye, moderne arbeidsplas-
sar, fortel han.

– Handlar det ikkje berre om 
å flytta arbeidsplassar frå eksis-
terande lokale? Eg såg dessutan 

mange ledige lokale då eg van-
dra rundt i Arendal sentrum.

– Svært mange gamle byg-
ningar i sentrum er mogne 
for fornying. Fram til no har 
bedrifter flytta ut av sentrum. 
Endeleg har vi høve til å tilby 
attraktive lokale i sentrum på 
Tollbodkaia og i Barbubukta.

Fuller-Gee er tilhengjar av ei 
miljøvenleg nyurbanistisk for-
ming av norske stader – sen-
trumsnære bygningar med 
både nærings- og bustadareal. 
Han er difor samd på eit viktig 
punkt i høve til utbygginga på 
Barbu: 

– Det har vorte planlagt for 
mykje næringslokale og for lite 
bustadareal. Berre femten hus-
være på så eit sentralt og stort 
område er uheldig.

Kanalplanen
Tanken om Arendal som 

kanalby er ikkje daud. Kanalsel-
skapet og Odd Skaug Syvertsen 
har presentert ein ny plan som 
tek omsyn til dei store utbyg-
gjingane som skjedd i Arendal 
dei seinaste tjue åra.

– Når vil Arendal kommune 
grava ut kanalane?

– Vi har bede om mandat 
frå politikarane om å få jobbe 
med saka. Politikarane er posi-
tive, og endeleg kan det bli 
faktum. Det skal diskuterast i 
2012.

Men Fuller-Gee seier det i 
fyrste omgang gjeld kanalen 
på Kanalplassen. Om han blir 
fylt med vatn, er enno uvisst, 
fyrst må tilstanden til kanalen 
sjekkast.

– Det er viktig at det gamle 
kanalsystemet blir synleggjort, 
anten det skjer ved markering 
med grus eller gras, eller ved 
attfylling av vatn. 

Det nest største trehuset i landet, Kalleviggården frå 1815, minner om Arendal som 
sjøfartsby. Bygningen tente som rådhus fram til 2004. Den store kommunesamanslåinga 
i 2002 kravde eit større bygg. Vonleg vil kommunen bruke denne symbolfylte bygningen 
som representasjonslokale i framtida òg.

Det finst ein god fiskebutikk i Arendal, Fiskebrygga, men dessverre ingen reindyrka fiskerestaurant.


