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1.

Innledning

I Bøker, boktrykkere og bokhandlere i gamle Arendal – streif i Arendals bokhistorie 1830-19001 så vi på trykkeri- og avisdrift, forlegger- og bokhandlervirksomhet
i Arendal i tiden fra etableringen av byens første trykkeri i 1832 og frem til forrige
århundreskifte. Det var teologen Niels Christian Hald (1808 – 1896), læreren og forfatteren Niels Matthias Aalholm (1811 – 1881) og boktrykker Lars Andreas Krohn
(1813 – 1895) som i 1832 startet boktrykkeri og avishus i familien Aalholms gård i
Rådhusgaten, og dermed innledet byens trykkeri- og forlagshistorie. Før dette var
bøker og aviser innkjøpt i eller tilsendt fra Christiania, København, London eller andre
av datidens metropoler.
Tiden var preget av nasjonsbygging og selvstendighetstrang etter begivenhetene i
1814. Samtidig var Arendal på sitt sterkeste som handels- og sjøfartsby, med stor
velstand blant byens redere, trelasthandlere og øvrige borgerskap. Sammen med trykkeri
og avis fikk byen høyere skole, museum og bibliotek, leseselskap og musikkselskap.
Dramatisk selskap hadde byen hatt allerede siden 1796. Med etableringen av disse
institusjonene utviklet og befestet byen posisjonen som en av landets ledende byer
gjennom store deler av 1800-tallet.
De første årene etter etableringen i 1832 hadde Hald og Krohns utgivelser nasjonal
betydning og publikum, med viktige skrifter av forfattere som Jacob Aall, Andreas
Faye og Nicolai Jæger på programmet, sammen med byens første dagsavis, Den
vestlandske Tidende2. Etter hvert som århundret nærmet seg slutten kom både flere
trykkerier, forlag og aviser til, mens den nasjonale dimensjonen avtok og utgivelsene
ble mer og mer rettet mot det lokale marked og publikum. Denne tendensen blir sterkere
og sterkere jo nærmere århundreskiftet vi kommer. Slik sett kan vi si at byens storhetstid på dette området nok var mens Hald og Krohn virket som forleggere og utgivere i Arendal.
Vi skal nå se på byens bok- og forlagshistorie i perioden 1900 til 1950. Det ble så
visst utgitt bøker i Arendal også i denne perioden, men det er avisene som nå utgjør
den klart største utgivelseskategori. Byens dagsaviser vil derfor bli viet særlig oppmerksomhet. Avisene var allerede i utgangspunktet nært forbundet med trykkerietableringene og forlagsvirksomheten i byen, og var på mange måter selve grunnlaget
for byens viktigste trykkerivirksomheter. Så selv om avisene ikke direkte kan sies å
høre inn under bokhistorien, vier vi dem plass her, uten å gå for dypt inn i pressehistorien som sådan – den er utførlig behandlet andre steder.3 Dette gjelder selvfølgelig også avisenes stilling under okkupasjonsårene 1940 til 1945, som var en vanskelig
tid også for norsk dagspresse, så også lokalt i Arendal.
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2.

Boktrykkere og forleggere 1900 – 1950

Det fantes ikke egentlige forlag i vår tids forstand i Arendal i denne tidsperiode. Forholdene var små, og «våre» virksomheter var hovedsakelig kombinasjoner av trykkeri,
forlagsvirksomhet og avisutgivelse, eller trykkeri, forlagsvirksomhet og bokhandel.
Til den første kategorien kan vi regne Arendals Boktrykkeri/Vestlandske Tidende,
A/L Aust-Agder Arbeiderpartis Bladforenings/Tidens Trykkeri og Agderpostens Boktrykkeri, mens til den andre kan vi regne John S. Olsens Trykkeri og bokhandel og ikke
minst P.M.Danielsens mangeartede virksomhet innenfor bokhandel, trykkeri, bokbinderi,
forlagsvirksomhet mm.
Arendals Boktrykkeri4
Arendals Boktrykkeri var videreføringen av Hald og Krohns første trykkeri fra 1832,
nå med læreren Ole Abelsæd som eier og avisredaktør. Arendals Boktrykkeri er i
virksomhet gjennom hele vår periode, kun avbrutt i de siste krigsårene 1943 til 1945.
Trykkeriet, og hovedsatsningen Vestlandske Tidende, har hele tiden lokaler i egen
gård øverst i Østregate. Vi skal i første omgang se på trykkeriets utgivelser av bøker
og andre skrifter – avisutgivelsene vil bli omtalt særskilt litt senere.
Når det gjelder trykkeriets produksjon av bøker, utgjør en stor gruppe fra århundreskiftet frem til 2. verdenskrig et mangfold av offentlige dokumenter, innstillinger og
budsjetter av forskjellig slag. Arendals Boktrykkeri vekslet med Agderpostens og John
S. Olsens trykkerier om utgivelsen av publikasjoner som Aarsberetning for Arendals
off. skole for den høiere almendannelse,
Arendal Bystyres og Nedenæs Amtsthings
Forhandlinger, skattelistene (som den gang
ble utgitt som egen publikasjon), matrikler,
adressebøker og – etterhvert – telefonkataloger. Det er interessant å merke seg at
det arbeiderpartikontrollerte Tidens Boktrykkeri derimot ikke ser ut til å ha nytt godt av
disse offentlige oppdragene. Det var også
Arendals Boktrykkeri – nå kontrollert av det
lokale NS-styre, som trykket det nazifiserte
Arendals Bytings forhandlinger i krigsårene.
Utgivelsen av tradisjonell skjønnlitteratur var derimot liten. Ved århundreskiftet ble
det på den annen side utgitt en stor mengde
«kiosklitteratur» med fengende titler som
Kuskens Hemmelighed, Trodsige Hjerter,
Selskabsdamens Hævn og Den Røde
Kokarde – Historisk roman fra den franske Revolutions første Tid. Forfatterne var
delvis anonyme, delvis var bøkene oversetFra: Skriftprøver Nr 2, Arendals
telser fra engelsk og tysk populærlitteratur
Bogtrykkeri November 1908.
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fra viktoriatidens slutt, av forfattere som Florence Warden, Wilhelmine Heimburg
og Henry Greville, pseudonymet for den kvinnelige franske forfatteren Alice Durand. Durand skrev gjerne romaner med skildringer av miljøet i tsartidens Russland,
hvor hun hadde vokst opp som datter av en språkprofessor ved St. Petersburg Universitet. Bøkene hadde ofte først gått som føljetong i Vestlandske Tidende, vanligvis anonymt oversatt, og ble utgitt uinnbundet i hefter. Innbinding måtte bokkjøperen
selv stå for.
1920- og 1930-årene var videre en blomstringsperiode for lokalhistorisk litteratur.
En stor del av denne var opptrykk av artikler og artikkelserier som først ble trykket i
Vestlandske Tidende og deretter utgitt som bøker eller hefter. Lektor på byens høyere
skole Johan Werner Oftedal (1857 – 1926) var en av de førende innen genren. Han
var en svært produktiv forfatter, vanligvis under signaturen J.W.O. Oftedal virket i
tillegg til lærerstillingen som konservator ved Arendals Museum og som bibliotekar
ved byens bibliotek da dette ble skilt fra den høyere skolen i 1914. Han ble godt fulgt
som forfatter av sin bror, lærer ved Arendals Folkeskole Sven Oftedal (1869 – 1947)
og etterhvert av den senere fylkesarkivar, juristen Olav Anton Aalholm (1902 – 1983).
Av Johan W. Oftedals skrifter utgitt av Arendals Boktrykkeri kan nevnes titler som
Fra det gamle Arendal (1911), Af Arendals Sjøfarts Historie (1912), Erik Munk
til Barbo (1926), Af Arendals Historie. Aaret 1801 (u.å.), Thomas Langes Proces
(u.å.) og Breve fra Peder
Thomasson.(u.å.).
Sven Oftedal, som tradisjonen tro vanligvis signerte sine
artikler og bøker S.O., var en
betydelig lokalhistoriker og boksamler. Hans store samling av
Arendalstrykk ble forøvrig
skjenket Aust-Agder-Arkivet
ved hans bortgang. Hans viktigste arbeid er kanskje Gammelt og Nyt fra Barbu, som
han utgav på Arendals Boktrykkeri i årene 1932 til 1935. De
første utgivelsene var skrevet i
samarbeid med broren Johan.5
Skolehistorie var et annet emne
som interesserte Sven Oftedal,
med titler som Skolevesenet på
Ved Gangesflodens bredder. Roman. Arendals
Hisøy og i Øyestad i gamle daBoktrykkeri u.å., slik den ble levert fra trykkeriet.
ger (1935), Beretning om SkoVerken forfatterens eller oversetterens navn er oppgitt,
levesenet
i Østre Moland og
men forfatteren var engelske Alice Perrin (1867 – 1934.
Tromøy
i
gamle
dager (1936)
Perrin var svært populær med romaner fra sin oppvekst
og
Arendals
Søndagsskole
for
i kolonitidens India. En annen norsk utgave ble utgitt i
voksne
1835
–
1881
(1940).
Kristiania i 1910 omtrent samtidig med utgivelsen i
En annen aktiv forfatter i
Arendal.
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denne perioden, og med Arendals Boktrykkeri som utgiver av de fleste av sine bøker,
er bankmannen Frantz Stockinger (1865 – 1916). Av Stockingers bøker kan nevnes
Arendals Legater (1905), Mindeskrift ved Arendals Turnforenings 50-Aars
Jubilæum 17de Mai 1907 (1907) og Oversigt over Arendals Søforsikringsselskabs
Virksomhed 1860 – 1910 (1910). Frantz Stockinger var sønn av bokbindermester
Joseph Stockinger (1828 – 1903), som innvandret til Norge fra Østerrike i 1850-årene
og slo seg ned som bokbinder og etter hvert fotograf i Arendal i 1856, med verksted på
Hylleveien. Stockinger tok forøvrig initiativet til dannelsen av de to første turnforeningene i Norge, først Christiania Turnforening i 1855 og deretter Arendal Turnforening
i 1857, samt etableringen av tidsskriftet Norske Turnnotitser (Arendal 1889). Det
var derfor naturlig at det var hans sønn Frantz som stod for jubileumsskriftet ved
Arendal Turnforenings 50-årsfeiring i 1907.
Av andre bøker av interesse for lokalhistorien fra denne perioden og trykket på
Arendals Boktrykkeri kan nevnes banksjef og ordfører Axel Chr. R. Smiths Personalia vedrørende mere kjendte Arendalsfolk døde i aarene 1874 – 1914 (1923),
lektor Odin Kastor Augdahls Arendals Høiere Skoles Historie (1931) og Julius M.
Smiths Av et gammelt Comediehus historie (1936). Vestlandske Tidendes store serie
De Hvite Seil, samlet av kaptein N.R. Nielsen, ble utgitt i bokform i 4 bind i årene
1934 – 1937, redigert av Sigurd Gjertsen.

Agderpostens Boktrykkeri
Agderpostens Boktrykkeri ble etablert som J. Svendsens Bokgtrykkeri av venstremannen og læreren Jens Svendsen i 1874, da Svendsen startet utgivelsen av Agderposten. Svendsen startet trykkerivirksomheten for å kunne utgi en venstreavis i Arendal, som alternativ til høyreavisen «Vestlandske». Men Agderpostens Boktrykkeri sto
også for andre utgivelser enn byens nye avis.
Som nevnt over, fikk byens større boktrykkerier sin andel av offentlige trykkeoppdrag, så også Agderpostens Boktrykkeri. Også Agderposten hadde avisføljetonger,
som senere ble utgitt i bokform. Ett eksempel på dette er John Lies Junker og Bonde.
Fortælling fra Syvaarskrigens Tid fra 1907. Forfatteren John Lie (1846–1916) var
lærer og bonde i Fyresdal med en omfattende produksjon av bøker og avisføljetonger
i sin samtid, men er heller glemt i dag.
1920- og 30-årene var som sagt også preget av den lokalhistoriske interessen. Det
viktigste bidraget innen dette feltet trykket i Agderpostens Boktrykkeri var nok skriftserien Bidrag til Aust Agder Historie, utgitt av Aust-Agder Historielag, som var blitt
stiftet i 1921. Første skrift i serien var Vegaarsheien i ældre Tid, utgitt i 1922 og
skrevet av lærer, forfatter og stortingsrepresentant Tallak Lindstøl (1857 – 1925) fra
Søndeled. Teksten hadde forøvrig allerede vært utgitt som særtrykk av Agderposten i
1921. Lindstøl hadde et omfattende lokalhistorisk forfatterskap, men er kanskje best
kjent for sitt store oversiktsverk Stortinget og Statsraadet: 1814 – 1914, utgitt i
1914. Andre titler i skriftserien var f. eks. Lars Hess Bing: Topografiske Efterretninger angaaende Østre-Raabygdelaugets Sorenskriverie i Christianssands
Stift. Af Stedets Sorenskriver Lars Hess Bing 1809 – Skrift nr. IV og Johan Agerholt: Nedenes len i det 17de hundreaaret – Skrift nr. V, begge utgitt 1926. En av de
siste utgivelsene var Gamle Gårder i Aust-Agder i 1932 (Skrift nr.VII), forfattet av
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Agderpostens tidligere redaktør Jens Vevstad fra Gjerstad, som nå hadde trukket seg
tilbake til slektsgården i Gjerstad som bonde, forfatter og boksamler. Aust-Agder Historielag var da gått sammen med Agder Historielag i ett felles historielag for Agder-fylkene.
En annen viktig lokalhistorisk utgivelse fra Agderpostens Boktrykkeri i denne perioden var nyutgivelsen av John Aas: Gjerestads Præstegjeld og Præster. Til læsning
for Almuen. Udarbeidet af John Aas, Sognepræst i Gjerestad og Provst i Østre
Nedenæs, og efter hans Død fuldendt og udgivet af A. Faye. Uforandret Optryk
af Originaludgaven af 1869, utgitt i 1922. Førsteutgaven var utgitt på J.G. Fryxells
Forlag i Risør i 1869.
De første av senere fylkesarkivar, juristen Olav Anton Aalholms (1902 – 1983)
mange lokalhistoriske skrifter ble også trykket i Agderpostens trykkeri, som for
eksempel J.J.P.Aalholm ved O.A. Aalholm: Beretninger vedrørende Tolder Niels
Aalholms barn m.v., utgitt 1926, og O.A. Aalholm: Handelsmænd paa Sørlandet
for 300 aar siden, utgitt i 1930. Den siste lokalhistoriske forfatteren vi skal nevne her
er herredskasserer og bonde Ivar Weierholt (1874 – 1935) fra Austre Moland, med
utgivelsen av Mørlandsfamilien i 1931.
Trykkeriet foresto også mer nyttepregede utgivelser, som for eksempel Dagny
Hansens Om lindyrkningen og dens fremtidsbetingelser i Norge (1927) og ikke
minst Fra Louise Thorsdahls kurser i dekorering, pyntning, borddekning, kaker
og anretninger (1929) med tilhørende annonser for «Frk. Thorsdahls patentbeskyttede
Kransekakeform og Bakepulver».
Til slutt kan nevnes en mer kuriøs utgivelse som del av den såkalte Langsætersaken som utspilte seg i byen på slutten av 1920-årene, nemlig J.O. Langsæter: Stadsingeniørsaken og valget fra 1928. I denne pamfletten oppfordrer tidligere stadsingeniør i Arendal Johan Langsæter byens velgere til å stemme mot de kandidater ved
bystyrevalget som hadde gått inn for hans avskjedigelse som stadsingeniør. Avskjedigelsen skulle bl. a. vært begrunnet med påstander om at dersom man hadde fulgt
Langsæters byggetekniske beregninger ville tårnet i Trefoldighetskirken rast ned, og
den arbeidsledige og vanærede Langsæter søkte oppreisning for disse påstandene,
blant annet gjennom utgivelse av denne og flere andre pamfletter om saken.

John S. Olsens Trykkeri
John Severin Olsen var født i 1861 som sønn av bryggerimesteren Ole Olsen ved
byens bryggeri i Kittelsbukt, hvor Amfi Arena Kjøpesenter nå ligger. Han startet eget
trykkeri 1906 i Nedre Tyholmsvei. Bygningen, som lå på det som nå er Kløckers
plass, ble revet i 1960.
To kategorier utgivelser går igjen også hos John S. Olsen: Offentlige publikasjoner
av forskjellig slag, samt lokalhistorie. Produksjonen er riktignok ikke like stor her som
hos Arendals Boktrykkeri og Agderposten, men både Frantz Stockinger og Johan
Werner Oftedal gav også ut bøker hos John S. Olsen, henholdsvis Sparebanken i
Arendal 1889 – 1914 (1914) og Arendals Sjømandsforening gjennem 75 aar
1849 – 1924 (1924).
Ellers gikk det mye i foreningstrykksaker, bedriftsregnskap og årsberetninger – for
Arendals Dampskibsselskab AS, Agdesidens Rederi AS osv. Men to utgivelser skiller
seg ut med hensyn til kvaliteten på utstyr og innbinding: Smaa Skriverier utgitt av
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Kurt Støren i 1915 og O.A. Aalholms Om Sørensens fra Bratteklev. Gjervoll og
Songeætten (Tromøy-Arendal) 1440 – 1940, utgitt i 1940.
Den første utmerker seg først og fremst ved sin høye kvalitet på utstyr og innbinding. Kurt Støren var pseudonym for Gunnerius Falck Gundersen (1852 – 1933).
Falck, som han etterhvert kalte seg, var overrettsakfører i Arendal, i perioder konstituert byfogd og amtmann, og var bl.a. oppnevnt som settedommer i behandlingen av
Arendals Sparebanks konkursbo i desember 1886. Banken hadde da gått overende
som følge av skandalen i Arendals Privatbank noen måneder tidligere. Falck var en
flittig leilighetsskribent, og bøkene hans er hovedsakelig samlinger av artikler og skriverier i Vestlandske Tidende og andre aviser. Han hadde tidligere utgitt bl.a. Trykt og
utrykt. Curiositeter af en bagstræver på eget forlag i Fredrikstad i 1909. Innbindingsarbeidet på Smaa Skriverier ble utført av Jehring Rentsch’s Bogbinderi i Arendal.
O.A. Aalholm kjenner vi igjen fra hans utgivelser på Agderpostens Boktrykkeri.
Hans bok om Gjervoll- og Songeætten er ett av de mest omfattende slektshistoriske
arbeider som er utkommet i Arendal opp gjennom årene.
John S. Olsen utgav lite skjønnlitteratur, heller ikke av det mer populærkulturelle
slaget som er omtalt ovenfor. En utgivelse som kan nevnes, er nyutgaven av Ivar
Hirschholm Bentzens Anne og Alet. En Kriminalhistorie fra Øiestad fra 1925. Denne
boken ble første gang utgitt på B.D. Sørenssens Forlag i 1874 og da trykket i T.D.
Hjorthøys Boktrykkeri.

P.M. Danielsens Trykkeri og Forlag
Peder Mikael Danielsen (1865 – 1941), som i 1895 åpnet bok- og papirhandel i Torvgaten i Arendal, hadde selv hatt læretid som trykker i Arendals Boktrykkeri og det var
da enkelt for ham også etterhvert å utvide virksomheten til å omfatte et lite aksidenstrykkeri for skjemaer, blanketter, brevark, visittkort o.l. Også postkort, mange med
motiver fra P.M. Danielsens egen store samling av fotografier fra Arendalsområdet,
utgjorde en stor del av virksomheten. Større trykkeoppdrag fikk han imidlertid utført i
Arendals Boktrykkeri. Ett eksempel på dette er Jens Vevstads jubileumsberetning
Arendals Meieri i 25 år fra 1932, utgitt av P.M. Danielsens Bokhandel og trykt i
A.S. Arendals Boktrykkeri. I 1932 investerte imidlertid P.M. Danielsen i egen stor
trykkpresse, og etablerte trykkeri og forlagsvirksomhet i egne lokaler på Hylleveien,
bak bokhandelen som nå hadde adresse Torvet 5. Trykkpressen ble innkjøpt brukt fra
Agderpostens trykkeri, som selv hadde gått til innkjøp av 8 siders rotasjonspresse.
Den gamle pressen var mer egnet for trykk av bøker, og Agderpostens trykkeri
konsentrerte seg derfor nå mer og mer om avisdriften.
Den første utgivelsen produsert i eget trykkeri var Ferskvannsørreten av fiskeriforskeren Alf Dannevig, bestyrer ved det som da het Statens utklekningsanstalt
Flødevigen på Hisøy. Ved utgivelsen av Arendals bys matrikul. Skattetakster og
brandforsikringssummer i året 1933 fremstår virksomheten for første gang som
«P.M. Danielsens Forlag». I 1937 kom storsatsningen Aust-Agder Fylke gjenom
100 år 1837 – 1937, med Jens Vevstad som forfatter – en bok på hele 636 sider,
som imidlertid raskt ble utsolgt. Noen av de lokalhistoriske forfattere vi allerede er blitt
kjent med brukte også P.M. Danielsen etterhvert – for eksempel utgav Sven Oftedal
her i 1943 Lærer P. Oftedal 1822 – 1890. Et bidrag til skolens historie. Redaktør
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Jørgen Myhre, nevø av P.M. Danielsen, startet i 1901 bokbinderverksted i samarbeid med
Danielsen, og utførte mye arbeid for firmaet. Over ser vi to bind utført i Myhres verksted:
Ibsens Brand fra 1886 i et senere bind av Myhres sønn bokbinder Øystein Kolstad Myhre,
samt en svenneprøve fra verkstedet fra ca 1930, med gullsnitt og i kassett, begge bind
signert Bokb. J. Myhre.

og boksamler Jens Vevstad stod for jubileumsskriftet P.M. Danielsen 50 år – og litt
om bøker i Arendal i eldre tid – utgitt i 1945 like før frigjøringen og uten å være
forelagt den pliktige tyske sensur. Boken kan neppe sies å være politisk kontroversiell,
men den er et viktig kildeskrift til Arendals bokhistorie i eldre tid og fortsatt
lesverdig.P.M. Danielsen holdt også oppe tradisjonen med å utgi epistler fra Vestlandske Tidende i bokform – i 1948 utkom for eksempel Litt fra Arendal i gamle dager.
Onkel Fredrik skriver brev. Boken – eller rettere sagt heftet – var ett opptrykk av
Johannes Norløffs (1886 – 1996) artikler fra Vestlandske Tidende i årene 1946-1948.
Norløff var fra Arendal, men bodde senere i Oslo hvor han arbeidet i sjøforsikringsbransjen. Han skrev en rekke artikler i lokalpressen om emner fra Arendals historie.
Siste utgivelse på P.M. Danielsens Forlag i vår periode er Minner fra Setesdal, av
bonde og stortingsrepresentant for Bondepartiet Nils Nersten (1882 – 1975). Øyestadmannen Nersten var landbruksskolebestyrer i Setesdal 1911 – 1916, og deretter bonde
på Longerak i Bygland. Han var medlem av Bondepartiets første stortingsgruppe.

Andre trykkerier og forlag i perioden
Tidens Boktrykkeri, eller som det riktigere het A/L Aust-Agder Arbeiderpartis Bladforenings Trykkeri, ble etablert i 1930, først og fremst som hustrykkeri for avisen
Tiden. Det er få bokutgivelser fra dette trykkeriet, men en er verd å nevne, nemlig
Ivar Weierholts Overtro hos våre fedre i Aust-Agder fra 1933.
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Bokutgivelsene fra Aust-Agder Bok & Akcidenstrykkeri, som trykket Tiden før
etablering av eget trykkeri, er også få. Av disse kan nevnes at Klemmet Hammen
(1902 – 1978) som først mange år senere skulle gjøre seg bemerket som forfatter,
debuterte her i 1926 med diktsamlingen Under bleke stjerner. Små vers.
J.F. Vinsnes etablerte i 1903 A/S Agdesidens Blads Boktrykkeri for å utgi Agdesidens
Blad. Avisen gikk imidlertid inn allerede i 1924 og vi må anta at trykkeriet da ble
avviklet på samme tidspunkt.
Faktor og etterhvert disponent Alv Kristiansen i Agderposten, og senere redaktør
i Vestlandske Tidende, drev et lite trykkeri de siste krigsårene6. Av utgivelser kan
nevnes Julius M. Smiths To slektsbiografier. Julius Marius Smith 1825 – 1905.
Mads Henrik Smith 1860–1933 fra 1943, og Magne Gausdal: Du er mannen, roman
1944.
Det vi kanskje kan kalle det første forlag i Arendal etter nåtidens målestokk, og
som ikke er knyttet til drift av noe trykkeri, dukker opp i 1945 og er i virksomhet frem
til 1949. Det er Sørlandsforlaget, etablert av vennene Alv Kristiansen og Magne Gausdal,
som vi kjenner allerede, og Arnold Erichsen. De to sistnevnte var begge handelsreisende, og kombinerte nok sin reisevirksomhet med salg av forlagets bøker. Utgivelsene var først og fremst religiøs litteratur, av forfattere som forlagets egen Magne
Gausdal, Bertha Hjortland og Lars Rustbøle, samt enkelte utgivelser av mer
fagbokmessig karakter, om emner som fruktavl og fuglearter på Sørlandet. Bøkene
ble trykket på trykkerier utenfor Arendal: i Kragerø, Kristiansand og Oslo. Dag Magne
Gausdal Johannesen har gitt en utførlig oversikt over forlagets utgivelser i artikkelen
Sørlandsforlaget fra 2008.7
Et annet religiøst forlag som dukket opp etter krigen var Olaf Dales Forlag. Utgivelsene var mest religiøse hefter og traktater, særlig forfattet av Alf F. Thorstensen,
som var forstander for Betaniamenigheten i Arendal fra 1944 til 1947. Bøkene ble
trykket hos John S. Olsens Boktrykkeri.

3.

Avisene

Det store skillet i byens avishistorie med virkning inn i vår periode kom i 1874, da Jens
Svendsen begynte å utgi venstreavisen Agderposten, under innflytelse av folkehøyskolemannen og grundtvigianeren Viggo Ullmann. Inntil da hadde den konservative Vestlandske Tidende, grunnlagt 1832, rådet grunnen mer eller mindre alene. Når vi runder
år 1900 utkommer riktignok også Nedenes Amts Landbotidende8 og Handels- og
Industribladet9 i byen, men sammen med Agdesidens Blad10 blir dette kortvarige parenteser i byens avishistorie. Med etableringen av arbeiderpartiavisen Tiden i 1906
skapes det avisbildet som skulle prege Arendal gjennom hele vår periode, okkupasjonstiden unntatt: Fra da av har byen «Vestlandske», Agderposten og Tiden, tre dagsaviser
med hver sin klare politiske tilhørighet og oppslutning.
Den eneste andre avisetableringene i perioden var Agder Folkeblad og Folkevår,
som begge fikk kort levetid – Agder Folkeblad fra 1937 til 1939 og Folkevår kun med
17 nummer i 1939. Agder Folkeblad, trykket i Arendals Boktrykkeri, var utgitt av
Bondepartiet i Aust-Agder. Redaktør var Arne Pauss Pausett, som senere skulle bli et
fremtredende medlem av Hirden og inneha sentrale posisjoner knyttet til Quislings
regjering og den tyskvennlige pressen under okkupasjonen 1940-45, blant annet i
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ledelsen av Aftenposten. Folkevår hadde undertittelen «Blad for kristenfolket i AustAgder». Utgiver var den nyetablerte Høyers Kristelige Bokhandel og redaktør var
Olaf Windelvey, mens trykkingen foregikk i Kragerø.

Vestlandske Tidende
Vestlandske Tidende, som avisen het fra 1895, var altså grunnlagt av Hald og Krohn i
1832 som Den vestlandske Tidende, med Niels Matthias Aalholm som første redaktør. Den utkommer gjennom hele vår periode, med unntak av krigsårene 1943 til 1945.
Avisen gikk i disse årene midlertidig inn som følge av et mislykket forsøk på å gjøre
den om til organ for Nasjonal Samling.
«Vestlandske» hadde hele tiden en klart borgerlig, konservativ profil. Den utkom
som dagsavis, og ble trykket i Arendals Boktrykkeri. Både redaksjon og trykkeri holdt
til i egen gård på hjørnet av Østregate og Hylleveien.
Ole Abelsæd var både redaktør og trykkerieier fra 1885 til 1914, ved siden av sin
lærerstilling ved byens høyere skole. Avisen hadde de første tiår av 1900-tallet posisjon som byens og fylkets største avis og en av landets ledende shippingaviser. Abelsæd etterfølges som redaktør av Ørnulf Ranheimsæter. Ranheimsæter rekker å inneha
redaktørjobben bare i noen år før han dør i 1918, kun 33 år gammel, av spanskesyken
som herjer også i Arendal. Etter Ranheimsæter følger den like unge cand.oecon. Rolf
Gorboe fra Oslo. Gorboe var allerede forbundet med avis- og bokmiljøet i Arendal:
hans kone Signe var datter av bokhandler O.C.D. Gjeruldsen. Gorboe hadde en klar
konservativ profil, blant annet som formann i Arendal Riksmålsforening og i Tromøy
Moderat-konservative Forening. Samarbeidet med den nye eieren av Arendals Boktrykkeri, Karl Wilhelm Olsen, som hadde overtatt som eneeier og disponent for avisen
og trykkeriet i 1921, gikk imidlertid ikke så godt, og Gorboe forlater avisen i 1931. Han
flytter da til Skien og slår seg ned som bokhandler11.
Per Taxeraas overtar redaktørjobben fra 1931 til 1933, deretter følger Sigurd
Gjertsen og Sigurd Nilsson frem til 1936, da Leiv Frodesen kjøper avisen av Karl W.
Olsen. Nå blir rollen som trykkerieier og redaktør igjen felles.
Den tyske okkupasjonen av Norge i april 1940 medførte et sterkt press fra den
tyske okkupasjonsmakt og de norske nazimyndighetene mot utgivere og redaktører i
dagspressen. Målet var å nazifisere pressen, i likhet med resten av det sivile samfunnet, og stille den til disposisjon for «den nye tid». Vestlandske Tidende fikk merke dette
nokså umiddelbart. Allerede i mai 1940 ble redaktør Frodesen arrestert fordi han
hadde offentliggjort kong Haakon VII’s 17. mai-tale sammen med kongens portrett i
avisens utgave for 22. mai, noe som ble oppfattet som direkte oppfordring til fortsatt
kamp mot tyskerne. Avisutgaven ble inndratt. Uvillig som han var til å underkaste seg
tysk sensur, ble Leiv Frodesen deretter avsatt som redaktør, og redaksjonssekretæren
Vidkunn Schreiner, som nå hadde meldt seg inn i NS, overtok redaktørjobben og ble
samtidig utnevnt til NS’ presseleder for Aust-Agder. Avisen fikk samtidig ny undertittel: Nasjonalt dagblad for Arendal og Aust-Agder, og NS-emblemet og Solkorset
ble plassert over lederartikkelen. Som følge av nazifiseringen sank imidlertid opplagstallet katastrofalt, og det NS-styrte Kultur og Folkeopplysningsdepartementets Pressedirektorat overtok etter hvert i praksis driften av avisen. Schreiner forlot snart Arendal
og gikk til stillingen som redaktør for Bergens Tidende, innsatt av tyskerne. Avisens
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bestyrer Lars Sande ble da utnevnt som redaktør i noen måneder ved årsskiftet
1941/42, etterfulgt av Arnt Motland. Motland meldte seg imidlertid snart som frontkjemper, og ble etterfulgt av Andreas Hanssen fra Fredrikstad, som hadde meldt seg
inn i NS allerede i 1940. Forsøket på å holde den nazifiserte avisen gående lyktes
imidlertid ikke, og 30. juni 1943 opphørte Vestlandske Tidende å utkomme for resten
av okkupasjonstiden, for så å gjenoppta virksomheten i mai 194512. Andreas Hanssen,
som vi skal se senere, gikk for sin del til stillingen som politisk redaktør av Agderposten.
Da freden kom, hadde Vestlandske Tidende store problemer med å komme i gang
igjen. En del av trykkeriutstyret var fjernet, og Frodesen anså mulighetene for å få til
lønnsom drift igjen som små. Han solgte derfor sine interesser i avisen til bokhandler
Sverre Danielsen i P.M. Danielsen, som igjen overdro selskapet til et nystartet aksjeselskap der Jens T. Thommesen ble styreformann og med Phillip Rønneberg som
redaktør13. Avisens siste redaktør i vår periode er Ivar W. Bø, som hadde stillingen
fra 1947 til 1950. Avisen fortsetter som kjent å utkomme til midt på 1970-tallet.

Agderposten
Agderposten ble som nevnt grunnlagt av venstremannen og læreren Jens Svendsen,
som også satt som redaktør og eier fra 1874 til 1919. Svendsen startet trykkerivirksomhet
for å kunne utgi en venstreavis i Arendal som alternativ til «Vestlandske», og avisen
ble i alle år trykket i J. Svendsens Boktrykkeri, eller Agderpostens Boktrykkeri som
det etter hvert ble hetende. Eneste unntak var noen uker i krigsåret 1944, da avisen av
en eller annen grunn ble trykket hos konkurrenten Arendals Boktrykkeri, som ellers
trykket Vestlandske Tidende.
Svendsens sønn Jens Svendsen jr. var medredaktør fra 1911 til sin død i 1917.
Grunnleggeren Jens Svendsen ble i 1919 etterfulgt som redaktør av Jens Vevstad,
som var redaktør i perioden 1919 til 1928, etterfulgt av Magne Torsvik 1928 – 1935.
Sigurd Svendsen blir redaktør etter Torsvik, og går deretter over i stillingen som
politisk redaktør i 1936, med Robert Knudsen som ansvarlig redaktør. Sigurd Svendsen
figurerer igjen som redaktør i 1943-44, men nå med Vestlandske Tidendes tidligere
NS-redaktør Andreas Hanssen som politisk redaktør. Hanssen på sin side går av
for aldersgrensen i 1944. Avisen får da NS-mannen Abel Meinich-Backe som
redaktør. Meinich-Backe fungerer som redaktør frem til fredsslutningen i mai 1945.
Etter et kort mellomspill i fredsåret med Sigurd Svendsen og Robert Knutsen som
midlertidige redaktører, overtar i 1946 avisens mangeårige journalist og redaksjonssekretær Einar Gauslaa som redaktør, en stilling han forøvrig skulle inneha helt
frem til 197814.
Krigsårene var som nevnt en utfordrende tid for norsk dagspresse, som for samfunnet forøvrig. Så godt som alle aviser som representerte norsk arbeiderbevegelse
og venstrefløy ble stanset av okkupasjonsmakten. Flertallet av avisene tilhørende Høyre
og Bondepartiet, med Aftenposten i spissen, fortsatte imidlertid å komme ut under
hele krigen. Litt mindre enn halvparten av Venstres aviser fortsatte sin virksomhet,
blant dem Agderposten, som da etter hvert ble Arendals eneste dagsavis. Annonseinntekter og opplag steg deretter: i 1939 hadde avisen ett opplag på 4.200 eksemplarer
daglig, mens det i 1944 nådde 7.700.15 Avisen kunne deretter gå inn i fredsårene med
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redaksjon, trykkeri og distribusjon intakt, og dermed befeste sin stilling som byens
ledende avis i etterkrigstiden.
Det forhold at en rekke aviser – inklusive Arendals egen arbeideravis Tiden som vi
skal se – hadde blitt stanset under krigen mens en rekke aviser fortsatte å utkomme,
reiste mange vanskelige spørsmål etter krigen og var gjenstand for stor debatt og
offentlig granskning. Forskjellen mellom de ikke-stansede og de stansede avisene –
hovedsakelig knyttet til politiske skillelinjer: de borgerlige mot de sosialistiske avisene
– var også utgangspunktet og drivkraft i det såkalte Avisoppgjøret som startet utpå
sommeren 1945.
Agderposten var en av avisene som var omfattet av avisoppgjøret. Sommeren
1945 samlet de avisene som utkom under hele okkupasjonen seg i «Avisutvalget av
1945», for å ivareta sine interesser både i forhold til den offentlige debatt og i forhold
til Statens krav om inndragning av fortjeneste fra krigsårene. Formann i utvalget var
Agderpostens eier fra 1936, stortingsrepresentant for Venstre, høyesterettsadvokat
Christian Stray.
Agderposten var i utgangspunktet en av de avisene som ble innstilt til størst
inndragningsbeløp av Riksadvokaten. Inndragningsbeløpet som man til slutt forhandlet seg frem til med Erstatningsdirektoratet, ble imidlertid forholdsmessig ett av de
laveste blant de ikke-stansede avisene.16 Avisoppgjøret som helhet ble også gjenstand
for påfallende liten omtale i de aviser det gjaldt.

Tiden
Tiden – Organ for Det norske Arbeiderparti i Aust-Agder utkom i Arendal første
gang den 6. oktober 1906. Den utkom frem til 1941, og deretter fra 1945 til den
ble slått sammen med den Kristiansand-baserte avisen Dagbladet Sørlandet på
1970-tallet. Som organ for Det norske Arbeiderparti hadde avisen ulike undertitler;
blant annet Organ for Nedenes amts arbeiderparti fra 1914 til 1918, Dagblad for
Nedenes amt 1918 til 1920, og Dagblad for Aust-Agder fylke fra 1920.
Fra oppstarten i 1906 og frem til 1916 ble avisen trykket i Lillesand-Grimstadpostens Boktrykkeri i Grimstad, og kom ut tre ganger i uka. Deretter gikk avisen over
til seks utgivelser pr uke, og ble trykket i eget trykkeri frem til 1923. Frem til 1930 ble
avisen trykket i Aust-Agder Bok & Akcidenstrykkeri. I 1930 ble A/L Aust-Agder
Arbeiderpartis Bladforenings Trykkeri etablert, som trykket avisen inntil den gikk inn
i 1941. De to første fredsårene, da avisen igjen startet å utkomme, ble Tiden trykket i
Agderpostens trykkeri. Settekasser og trykkpresse, som var nyanskaffet så sent som
i 1940, var blitt solgt til Sverige i løpet av krigen. Eget trykkeri ble etablert igjen i 1947.
Avisens første redaktør var Lars Mikael Larssen Bie, født på Sagodden i Øyestad
i 1862. Bie hadde gått på underoffisersskole i Kristiansand og hadde arbeidet som
landhandler hjemme i Øyestad. Han fikk så en stilling som medarbeider i venstreavisen Varden i Skien i 1889 og skulle deretter få en betydelig karriere som pressemann i Telemarksområdet.17 Bie kom til Arendal i 1906 fra stillingen som redaktør av
«Folkerøsten» i Skien, etablert i 1898 i samarbeid med Telemark Arbeidersamlag for
å ivareta «…småkårsfolks saker, og for edruelighet, kvinnesak og ungdommens interesser».18 Før det hadde han avansert til redaktør i Varden19. I Skien og Telemarksområdet hadde han vært politisk aktiv, og møtte blant annet som vararepresentant til
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Stortinget for Bratsberg Amt for
Venstre i perioden 1904 – 1906. Han
stilte til valg igjen ved stortingsvalget i 1906. Dette valget fant sted kort
etter en større arbeidskonflikt blant
verksarbeiderne på Ulefos, og Bie
som tilhørte den mer radikale del av
partiet tapte valget og forlot deretter Telemark. Han møtte forøvrig
igjen som vararepresentant på Stortinget i perioden 1913-15, men denne
gang som representant fra Nedenes
Amt for Det norske Arbeiderparti.
Bie fortsatte som redaktør frem
til 1916, da han ble avløst av Johan
Antonsen-Nøkleby (1877 – 1942).
Antonsen-Nøkleby sitter som redaktør frem til 1918, og dukker deretter
opp igjen som redaktør og utgiver av
«Agders Folk og Land. Lokalhistorisk tidsskrift for Agdersiden», utgitt
i Arendal 1920-21. Gjennom året
1918 var det redaktørskifte i avisen
hele fire ganger: først ble Ole Øisang
utnevnt som redaktør, deretter A.
Eines, deretter O.H. Maurstad og til Første nummer av Tiden – Organ for Det norske
slutt Carl S. Hornli. Carl Hornli blir Arbeiderparti, utgitt lørdag 6. oktober 1906.
sittende frem til 1921, da han blir
etterfulgt av Ingvald B. Jacobsen. Ingvald B. Jacobsen (1891 – 1945) var født på
Alstadhaug på Helgelandskysten, utdannet typograf og kom til Arendal i 1921 fra
stillingen som redaktør av arbeideravisen Tidens Krav i Kristiansand.
Ved den politiske splittelsen i Arbeiderpartiet i 1923 og dannelsen av Norges Kommunistiske Parti skjer det så et dramatisk redaktørskifte i avisen. Redaktør Jacobsen
blir avsatt før Arbeiderpartiets partilag i Arendal får stemt over situasjonen. På den
måten klarte partiet å beholde kontroll over avisen, til tross for at både partiet lokalt og
redaktøren fulgte det nye Norges Kommunistiske Parti20.
Jacobsen forlater da Arendal og flytter til Trondheim hvor han i 1924 blir medarbeider i NKPs Trondheims-avis Ny Tid. Han går også inn i NKPs partistyre i byen.
Jacobsen vender etter en tid imidlertid tilbake som medlem av Arbeiderpartiet, og får
igjen en kort periode som Tidens redaktør i årene 1937-38, før han igjen vender tilbake
til Trondheim og Arbeider-Avisen, Arbeiderpartiets avis i Trondheim.
Mannen som overtok etter Ingvald Jacobsen er arbeiderpartipolitikeren Ola Solberg (1886 – 1977). Solberg, som var født på Elverum og opprinnelig utdannet lærer,
var Tidens redaktør fra 1924 til 1937. Han kom til Tiden fra stillingen som redaktør for
arbeiderpartiavisen Sørlandet i Kristiansand, hvor han også var formann i det lokale
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partilaget. I Arendal ble Solberg medlem av bystyret fra 1928, og var byens ordfører
fra 1946 til 1947. Han var også stortingsrepresentant fra Aust-Agder i fire perioder, i
tiden 1928 til 1945.
Avisens redaktør fra 1938 til krigsutbruddet i 1940 er Alf Salvesen. Ved krigsutbruddet var det imidlertid motstandsmannen Paul Hovd Nilsen, senere Hovding, som
var redaktør i avisen. Hovding var medlem av den såkalte Arendalsgruppen, omtalt
nedenfor. Som følge av sin illegale virksomhet, ble han arrestert i august 1940, stilt for
retten i Berlin og dømt til tukthusstraff, og redaksjonssekretær Thomas Trommestad
måtte overta som redaktør. 12. juli 1941 stengte imidlertid okkupasjonsmakten utgivelsen av Tiden for resten av krigen.
Denne siste utgaven under krigstiden var selvfølgelig sensurert av okkupasjonsmakten. Redaksjon og trykkeri sørget imidlertid for at avisen denne dagen kom ut
med en helt hvit side. Om dette skriver avisens styreformann Johs. Kinserdal på
forsiden av den første fredsutgaven 15. mai 1945:
«Dette kvite bladet uten ett ord på talte sitt tause språk.»
Tiden var en av avisene som organiserte seg i det såkalt «Arbeidsutvalget for de
stansede aviser», som arbeidet for å fremme økonomiske krav om erstatning til de
aviser som ble stoppet under okkupasjonen. De offentlige utbetalingene til disse avisene var ment å sees i sammenheng med hva som skjedde med inndragningskravene
mot de aviser som hadde fortsatt å komme ut i krigsårene, herunder Agderposten, og
som på sin side hadde organisert seg i «Avisutvalget av 1945». Det hele ble imidlertid
atskillig mer komplisert enn man hadde tenkt, og Staten endte med å betale ut adskillig
mer til de stansede avisene enn man klarte å inndra fra avisene som hadde utkommet
gjennom krigsårene. Tiden fikk utbetalt 175.000 kr i erstatning fra Justisdepartementets
oppgjørsavdeling.
Den første redaktør etter at avisen på nytt begynner å komme ut 15. mai 1945, er
avisens gamle redaktør Paul Hovding. Allerede i 1947 overtar imidlertid Sverre
Sulutvedt som redaktør, men blir i stillingen kun i ett år,21 .
Først i 1948 blir det ro på redaktørkrakken: Hisøymannen Thomas Rieber Trommestad, som har lang fartstid som journalist og redaksjonssekretær i avisen, samt en kort
periode som redaktør i krigsårene, blir utnevnt og har stillingen frem til 1960.

Fellesutgaven
De første dagene av okkupasjonen – fra 13. til 20. april 1940 utkom ikke byens aviser.
Det eneste som utkomvar et lite kunngjøringsorgan som ble kalt Fellesutgaven, med
undertittel «Agderposten – Tiden – Vestlandske Tidende», med redaktører Leiv Frodesen, Robert Knudsen og Alf Salvesen. Fellesutgaven ble trykket i A/L Aust-Agder
Arbeiderpartis Bladforenings Trykkeri. Redaktørene gav selv begrunnelsen for utgivelsen på Fellesutgavens 1. side den 13. april:
«Avisene i Arendal kan på grunn av situasjonen ikke lenger holde driften
gående. På et møte i går mellom representanter for avisene ble det derfor
besluttet i stedet å søke utgitt ett felles meddelelsesblad, bl.a. for kunngjørelser
fra byens myndigheter og for bekjendtgjørelser om møter, dødsfall o.s.v.
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Avisene ser det som sin oppgave å formidle alt av lokalt nytt i den utstrekning
dette kan omtales.
Annonseprisene blir uforandret».
Som vist over tok avisene raskt opp igjen utgivelsen og Fellesutgaven ble avviklet.
Det var mye diskutert i Hjemmefrontledelsen og regjeringen i London hva man
skulle gjøre med dagspressen når frigjøringen kom. Ett forslag var å stanse alle aviser
som hadde utkommet under krigen, men «behovet for saklig og nøktern» informasjon,
som det het i et notat fra Hjemmefrontledelsen, og for å tilgodese sikkerhetshensynene
i den spente overgangssituasjonen i maidagene 1945, gjorde at man besluttet at det i
de første dagene etter frigjøringen i størst mulig utstrekning skulle utgis «fellesaviser»
under nøytrale navn og med redaksjoner som var godkjent av Hjemmefronten. De
stansede avisene måtte få tid og anledning til å samle stab og teknisk utstyr. Det ville
dessuten være uakseptabelt om de aviser som hadde utkommet i krigsårene skulle få
fortsette som eneste aviser i sine distrikter. Fellesavisene måtte redigeres strengt nøytralt i politisk henseende, og nyhetsstoffet måtte siktes omhyggelig. Dette skjedde i
mange byer, med Oslo i spissen, hvor Aftenposten hadde utkommet gjennom hele
krigstiden. I Arendal fortsatte imidlertid Agderposten å komme ut som eneste avis –
Tiden kom med sitt første nummer etter fredsslutningen 15. mai, og Vestlandske Tidende
først den 27. juni.

Den illegale pressen
For å få hele bildet av hva som ble produsert av trykt materiale i Arendal i krigsårene,
må vi også ta med den illegale pressen. Det er dog kanskje ikke helt riktig å snakke om
trykt materiale – de illegale aviser som utkom i Arendal var stensilerte eller håndskrevet,
i likhet med i landet forøvrig.22
Umiddelbart etter okkupasjonen ble det i Arendal organisert en motstandsgruppe
med bakgrunn i fagbevegelsen og Arbeiderpartiet – den såkalte Arendalsgruppen.
Arendalsgruppen utgav en stensilert illegal avis – muligens den første illegale avis
under okkupasjonen23. Avisen var på 1 til 2 sider og inneholdt appeller til befolkningen
om å slutte opp om landets lovlige regjering, holde seg unna landsforrædere og tyskere
og gå aktivt inn i motstandsbevegelsen. Tekstene var stort sett skrevet av Tidens
redaktør Paul Hovding. Avisens senere redaktør Jens Kvale var aktiv i distribusjonen.
Gruppen ble rullet opp i august 1940, og omkring 100 personer ble arrestert. Arendalsgruppens avis utkom med i alt 6 numre. Det syvende lå klart til utsendelse da Gestapo
gikk til aksjon.
Av andre illegale aviser i byen kan nevnes den maskinskrevne London radio
dagens nyheter, som utkom i perioden 1941 til 1945, med George Dahl som utgiver,
og den stensilerte Budstikken, som utkom en kortere periode i 194524.

4.

Tidsskrifter

Vår periode var ikke noen stor tid for utgivelse av tidsskrifter i byen, og de få som
utkom var stort sett bare av lokal interesse. Ukeblader, julehefter og fagtidsskrifter
begynte å bli en vanlig del av folks hverdag, og markedet var preget av de store
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forlagene og bladutgiverne, hovedsakelig Oslo-basert og med hele landet som nedslagsfelt. Byens bokhandlere sørget for effektiv distribusjon til det lesende publikum.
Dette skyldtes ikke minst byens første blad- og aviskiosk, etablert i 1898 av bokhandler P.M. Danielsen på hjørnet utenfor Grand Hotel og Arendals Dampskibsselskabs
ekspedisjon på Langbryggen, hvor kystruten til Oslo og Bergen la til.
En gruppe av de lokale utgivelsene er de religiøse bladene. Vi kan nevne
Budbæreren, organ for De evangelisk-lutherske Frimenigheder i Norge som ble
utgitt i Arendal i årene 1889 til 1908 med Chr. H. Lund som redaktør, Skogstjernen –
Blad for ungdommen, som ble utgitt i Arendal fra 1897 til 1900 og deretter kom ut i
Kristiania, Arendals ynglingeforenings Maanedsblad 1901 til 1903, Arendals
kr. ungdomsforenings Maanedsblad 1914, og Brevduen – Organ for foreningen
Broderkretsen paa Havet i Norge og Danmark utkom i Arendal i perioden
1904–1910 med sogneprest og stortingsmann O.A. Lützow Holm som redaktør.
Tidskriftet Egden – Avholdsblad for Aust-Agder Fylke ble utgitt av Nedenes,
deretter Aust-Agder Distriktslosje av I.O.G.T. i perioden 1919-27 med Nils Hjelmtveit, A.M. Terjesen og Kitty Knudsen som redaktører.
Agders Folk og Land - Lokalhistorisk tidsskrift for Agdesiden utkom 1920-22,
med tidligere Tiden-redaktør Johan Antonsen-Nøklebye som redaktør.
Nedenes Amts Landbotidende, Udgivet paa Arendals Bogtrykkeris Forlag
under Ledelse af Landhusholdningsselskabets Bestyrelse, ble startet i 1879, og
utkom frem til 1903.
Rundt 1920 var vittighetsbladenes tid, med blant annet Edderkoppen. Vittighetsblad
for Ærendal og Bærbu og Finkammen. Begge fikk meget kort levetid. Det samme
gjaldt B.T. Helgaars Sønner av Norge. Tidsskrift til hævdelse af ungdomsidealer
fra 1919.25
Fra midten av 1920-årene og frem til vår periodes slutt i 1950 utkommer det ingen
tidsskrifter beregnet for det alminnelige publikum i Arendal, hvis man ser bort fra det
som måtte ha kommet ut av menighetsblad, bedrifts- og foreningsblader. Det er en
ganske annen situasjon enn da Hald og Krohn startet sin forlags- og trykkerivirksomhet
i byen på 1830-tallet, med Jacob Aalls Nutid og Fortid, et tidsskrift av nasjonal betydning og utbredelse, som en av sine første utgivelser.

5.

Arendals bokhandlere

P.M.Danielsen
Den ledende bokhandel i Arendal gjennom hele vår periode var uten tvil P.M. Danielsen. Peder Mikael Danielsen (1865 – 1941) hadde hatt læretid både i Arendals Boktrykkeri og J.S. Fabricius’ bokhandel da han startet opp i Torvgaten i 1895. Allerede i
1897 flytter forretningen, som driver godt med nye og brukte bøker, papir og skrivesaker,
over gaten til Torvgaten 1, bygningen som i dag går under navnet «Det rosa huset».
Virksomheten ble utvidet til å omfatte bladekspedisjon. Juleheftene var særlig populært. I 1898 satt P.M. Danielsen opp byens første aviskiosk i kinesisk pagodestil ytterst
på Dampskipsbrygga, eller Langbrygga som vi nå kaller det.
Virksomheten omfattet etterhvert også musikkhandel, konsert- og teaterbyrå,
rammeverksted, bokbinderi og fra 1902 ett lite aksidenstrykkeri. Eget større trykkeri
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Den Søndenfjeldske Udgave av Jacob Dywads Forlags Almanak for Norge ble utgitt i
Kristiania, men ble utstyrt med omslag tilpasset det lokale marked. Her utgaver beregnet for
Arendal og omegn med annonser for bokhandlerne J.S. Fabricius og O.C.D. Gjeruldsen, samt
for P.M. Danielsen, denne gang som musikkhandel.

ble imidlertid ikke etablert før så sent som
i 1932. Frem til da ble større trykk utført
på Danielsens gamle arbeidsplass Arendals Boktrykkeri. Ekspansjonen krevde
igjen større lokaler, og i 1905 flytter forretningen til konsul Boes gård på Torvet
(senere Egebergs gård). Ved siden av
bokhandelen og utgivelse av postkort ble
forretningstrykksaker, kontorutstyr og
kontormaskiner en stadig viktigere del av
virksomheten.
Nevøen Sverre Danielsen blir tatt opp
som kompanjong i firmaet i 1934, og ble
eneeier etter P.M. Danielsens bortgang i
1941. Ved avslutningen av vår periode
står P.M. Danielsen som den dominerende
virksomheten innenfor bok- og forlagsverdenen i gamle Arendal, en virksomhet
som skulle fortsette helt inn i vår tid.

Byens første aviskiosk satt opp i 1898 av
P.M. Danielsen foran Grand Hotel ytterst
på Dampskipsbrygga (Langbrygga).
Tilsvarende kiosker ble oppført i 1916 på
Torvet og i 1918 på Fiskebrygga. Ingen av
disse er bevart.
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Gjeruldsens Boghandel
Ole Carl Dinevald Gjeruldsen (1859 – 1938) startet engroshandel i papir og trykksaker i
faren, skipsreder og kaptein Ole Gjeruldsens gård i Bendiksklev 5 rundt 1880, med
trykkeri i bakbygningen. Etterhvert kjøpte han også Fabricius Boghandel i Kirkegaten,
etablert av Jens S. Fabricius i 1860. Innehaver var nå Eylert Omholt, som hadde
startet som bokhandler i Arendal allerede i 1845, men måtte avvikle i 1879. Omholt
fortsatte nå som medarbeider i Gjeruldsens Boghandel, som ble det nye navnet. Vi har
allerede sett at Gjeruldsen hadde eget trykkeri og han skulle, i likhet med Omholt

Utstillingsvinduet til Gjeruldsens Bokhandel i Kirkegaten høsten 1952. Foran Harald
Skjold, sønn av innehaverne Ebba Skjold f. Gjeruldsen og Olaf Skjold.
Billedeier: Ingrid Skjold Kvamme.
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tidligere, også drive en forlagsvirksomhet. Eksempelvis utkommer Niels Matthias
Aalholms bok Fra Hverdagslivet. Fire Fortællinger (under pseudonymet Senex) på
O.C.D. Gjeruldsens Forlag i 1884 og den anonymt utgitte Vidnesbyrd om Helbredelser ved Troen. Efter det Svenske fra 1886 er angitt som trykket i Gjeruldsens Boktrykkeri. Gjeruldsen utgav også postkort. Men i vår periode ser det ut til at virksomheten kun omfattet bokhandel og engrosvirksomheten, og lite forleggeri. O.C.D.
Gjeruldsen var en foretaksom mann som også var engasjert i annen næringsvirksomhet,
blant annet som disponent for Arendals Feldspatmølle, som prøvde seg med gruvevirksomhet i Flosta.
Hans datter Ebba Wigers Gjeruldsen (1903 – 1971) var utdannet marinbiolog fra
Universitetet i Oslo, men et vanskelig arbeidsmarked i 30-årene gjorde at hun heller
gikk inn i familieforretningen. Etter O.C.D. Gjeruldsens bortgang i 1938 drev hans
kone Eleonore bokhandelen frem til 1942. Ebba Gjeruldsen overtok da driften sammen
med ektemannen Olaf Skjold (1904 – 1976). Gjeruldsens Bokhandel ble avviklet på
slutten av 1970-årene, etter mer enn 100 års drift i Pollen.

John S. Olsens Bog og Papirhandel
John S. Olsens Bog- og Papirhandel, etablert ca. 1900, lå først i Havnegaten 1, men
flyttet etter noen år over gaten til Langbryggen 1. Trykkeriet lå som vi vet i Nedre
Tyholmsvei, hvor familien også bodde. John S. Olsen drev bokhandelen frem til han
gikk bort i 1930, og sønnen Olaf, som i mellomtiden sammen med resten av familien
hadde tatt i bruk familienavnet Pfaff, overtok driften. Olaf Pfaff (1903 – 1980) drev
bokhandelen frem til 1961, da både den og trykkeriet ble nedlagt. Olaf Pfaff selv
fortsatte i bokavdelingen til P.M. Danielsen.

Annonsekort fra John S. Olsen Bog &
papirhandel og Akcidenstrykkeri, ca 1930.
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Hjelm Knudsens Boghandel
Peter Hjelm Knudsen (1897 – 1964) var først ansatt hos P.M.Danielsen og senere
hos O.C.D. Gjeruldsen, før han startet egen bokhandel i 1924. Forretningen lå i Ingvald
Jensens gård i Kirkegaten 1. I 1961 var hele 15 personer beskjeftiget i forretningen,
som etter Hjelm Knudsens bortgang i 1964 ble overtatt av P.M. Danielsen, og drevet
som filial av denne frem til 1971. Også Hjelm Knudsen utgav postkort, det eldste
kjente fra 1927.

Høyers Kristelige Bokhandel
Siste tilvekst til bokhandlene i Arendal i vår periode er Knut A. Høyers Kristelige
Bokhandel. Etter læretid hos slektningen O.C.D. Gjeruldsen, startet Knut A. Høyer
(1907 – 1958) i 1938 opp bokhandel for kristelig litteratur og musikk i Vestregate
sammen med papirhandel og fotofremkalling. Vi har allerede nevnt Høyers forsøk på
å starte en kristelig dagsavis i Arendal – avisen «Folkevår» fra 1939. Det skulle først
bli sent på 1980-tallet at Høyers Bokhandel åpnet opp for annen litteratur enn kristenlitteraturen, og gikk over til å bli en konvensjonell bokhandel med vekt på skolebøker
og lokallitteratur i tillegg til den religiøse.

6.

Arendal Typografiske Forening

Typografene i Norge var tidlig ute med å organisere seg, og det var typografene som
i 1882 dannet landets første ordentlige fagforeninger. Også Arendal Typografiske

Norsk Centralforening for Bogtrykkeres 1. landsmøte i Kristiania 1897.
Fra Ording, Norsk Centralforening for Boktrykkere 1882–1932, Oslo 1932.
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Forening ble etablert i Arendal det året, av faktor Oscar Fredrik Arnesen26 i Agderpostens Boktrykkeri og faktor Christian August Gundersen i Vestlandske Tidende.
Foreningen omfattet i sine første år også trykkeriarbeidere i Tvedestrand og Grimstad. I 1893 var samtlige trykkeriarbeidere i Arendal organisert, og i 1905 vedtok
foreningen som del av Norsk Centralforening for Bogtrykkere å gå inn i Landsorganisasjonen LO.
Vår periode ble innledet med vedtak i typografenes fagforening om landsdekkende
tariff i 1901, sammen med krav om likelønn mellom mannlige og kvinnelige settere
(men læretiden skulle fortsatt være 4 år for menn og 5 år for kvinner!) og krav om 8
timers arbeidsdag.
Landstariff for boktrykkere ble gjennomført i 1913, etter trussel om generalstreik
og personlig inngripen i forhandlingene av statsminister Gunnar Knudsen. Arendal
Typografiske forening deltok imidlertid i den 2 uker lange generalstreiken i mai 1921.
De ansatte i arbeiderpressens trykkerier var unntatt fra streiken, så det var kun Tiden
som kom ut i Arendal som regulær avis i disse 2 ukene. Agderposten og Vestlandske
Tidende gikk imidlertid sammen om å utgi nyhetsbulletinen Telegram Nyt, trykt i Vestlandske Tidendes trykkeri.
30-årene var preget av dårlige tider for alle, også ansatte i avis- og boktrykkerier.
Perioden var preget av fagforeningskamp, og storstreiken i 1931 var kanskje den
største konflikt i norsk arbeidslivs historie. Arbeidsgiversiden erklærte lock-out, blant
annet for en stor del av de grafiske fagene, og Agderposten ble som eneste avis i
Arendal omfattet av denne. Byens øvrige trykkerier hadde sørget for å få sine tariffavtaler forlenget. Agderposten fortsatte imidlertid å komme ut, med redaksjonspersonale
og deres familiemedlemmer bak settekasser og trykkpresse.
På denne tiden når Arendal Typografiske Forening også sitt høyeste medlemstall
med nærmere 40 medlemmer. Foreningen motsto forsøk på nazifisering gjennom krigsårene, men aktivitetsnivået var lavt. Foreningens kasserer Nils Gullhav satt på Grini
fra februar 1944 og til fredsdagene i mai 1945. Foreningen gjenopptok sin virksomhet
etter krigen, etterhvert som Sør Øst Grafiske Fagforening, del av Fellesforbundet.
Norsk Bokbinderforening, senere Norsk Bokbinder- og Kartonnasjeforbund, som
også etablert tidlig og som i tredveårene tilhørte den radikale del av arbeiderbevegelsen, hadde ikke stort nok medlemsgrunnlag til etablere seg i Arendal. De nærmeste
avdelingene var i Kristiansand og Skien.

7.

Arendal Bibliotek og byens leiebiblioteker

Arendal Bibliotek ble etablert i 1832 av en krets av byens fremste borgere som en
stiftelse som kombinerte museum og bibliotek til fremme av «Cultur, Oplysning og god
Smag» Den nye institusjonen ble sikret offisiell status ved å bli knyttet til byens høyere
skole, som «Arendals Skoles offentlige Bibliothek og Museum» og med skolens overlærer som selvskrevent medlem av «Directionen» og i praksis alltid dens formann.
Tilknytning til skolen varte til 1896, da ansvaret for bibliotek og museum ble overført til Arendal kommune. I 1908 måtte fellesskapet oppløses, da Kirkedepartementet
som det da het ikke lenger ville gi statsbidrag til denne typen fellesinstitusjoner –
bibliotek og museum skulle bevilges til hver for seg. Fra da av var Arendals kommunale bibliotek en realitet. For biblioteket varte det fysiske samliv med museum og
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skole i Arendals off. skole for den høiere almendannelse store bygg sentralt på
Tyholmen, tegnet av Wilhelm von Hanno og innviet 1881, frem til 1914. Da fant den
endelige skilsmisse sted ved at biblioteket flyttet fra Tyholmen til egne lokaler i jernvarehandler Jokum Knudsens gård i Langbrygga 7. Inventaret fra skolebygningen på
Tyholmen ble flyttet med, man fikk egen barneavdeling og åpningstider og tilgjengelighet ble større. Samtidig økte bokbestanden betraktelig og man fikk fagutdannet personale. Til nå hadde bibliotekarstillingen gjerne vært en deltidsoppgave for lærere ved
den høyere skolen.
Biblioteksjef Lulle Ugland har gitt følgende stemningsbilde fra det gamle bibliotek
på Langbrygga:
«Bibliotekaren hadde kontor bak en reol og viste seg lite. Det var som regel en
lektor fra den Høyere skole som hadde denne stillingen, 2 time pr
ettermiddag..... Lesesalen med vinduer ut mot Pollen hadde vi barn ikke
adgang til. Den var preget av en beskjeden eleganse; gråmalte hyller i gotisk
stil, eketresborder og høyryggede stoler med voksdukstrekk, dertil makelige
kurvstoler til avis- og tidsskriftlesing. Vi var imponert der vi sto og kikket
gjennom glassdøren. Etter som vi ble noen år eldre, våget de mer fremmelige
seg ikke bare inn på lesesalen, men også bort i hyllene der det blant annet stod,
noe så uhørt som, «Årbøker for seksuell opplysning». Jeg nevner det nå, for det
viser en liberalisering som en kanskje ikke ville ventet seg i Arendal, på den
tid.»27
Plass- og arbeidsforholdene på Langbryggen ble etterhvert utidsmessige. Arendal
kommune hadde ikke midler til å oppføre nytt bibliotek, men i januar 1940 begynte

Fra biblioteket på Langbrygga 1920.
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likevel byggingen av nytt bibliotek over den underjordiske luftvernsentralen som kommunen hadde under oppføring i Nygata 3. Bygget var tegnet av arkitekt Ketil Ugland,
og finansiert ved gaver og private midler.28 Tross krigsutbruddet i april 1940 besluttet
man å videreføre byggearbeidene, og det nye biblioteket ble innviet 1. februar 1941.
Også byens bibliotek var utsatt for nazifisering. Styret fikk etterhvert et flertall av
medlemmer oppnevnt av okkupasjonsmakten, noe som igjen førte til at dets mangeårige formann og drivkraft bak byggeprosjektet, konsul Frederik Barth, trakk seg fra
styret i 1942. Nazifiseringen førte også til at man fikk lister over bøker som ikke måtte
lånes ut, det være seg bøker av jødiske forfattere som Heinrich Heine og Stefan
Zweig, eller den kulturradikale bokserien Gyldendals Gule Serie. Karl Evangs tidligere
omtalte «Årbøker for seksuell opplysning», utgitt på Tiden Forlag, ble selvfølgelig
forbudt.
Frigjøringen i 1945 ble feiret med utstilling av nettopp de forbudte bøkene, dekorert
med portrett av kong Haakon VII, juletreflagg og nyutsprunget bjerkeløv. Til og med
tre årganger av Årbok for seksuell opplysning inngikk i utstillingen.
Leie- og foreningsbibliotekene besto fortsatt utover i perioden, både de religiøse,
som Arendals kr. ungdomsforenings bibliotek, som utgir en trykt katalog over sitt bokutvalg i 1907, og de mer nyttepregede, som Arendals Distrikts Jernbanebibliothek som
utgir sin «Fortegnelse over Bibliothekets bøker» i 1914.

4.

Avslutning

Det var som vi ser avisene som utgjorde den vesentligste del av trykkerienes virksomhet i Arendal i årene 1900 til 1950. Agderposten overtok etter hvert for Vestlandske
Tidende som byens ledende avis, men med unntak av krigsårene var avisbildet temmelig stabilt. Bøker og tidsskrifter var det mindre produksjon av, men byens etter
hvert mange bokhandlere og et stadig større offentlig bibliotek, samt økningen i distribusjonen på landsbasis av blader og aviser, gjorde sitt til at bøker hadde en langt større
og bredere spredning enn før. Det var ikke lenger bare leserne av borgerskapets avis
Vestlandske Tidende eller de kondisjonerte medlemmer av Arendals Læseselskab som
var brukere av trykte medier: i vår periode nås etter hvert alle lag av byens befolkning,
noe som vi ser også gjenspeiler seg i det som produseres og omsettes av byens trykkerier og bokhandlere. Utover 1950- og 1960-tallet er det stort sett avisene som står
igjen av lokal trykkeri- og forleggeraktivitet utover de rene nyttetrykksakene, og etter
hvert står byen også igjen med bare en dagsavis. Det er da også kanskje den eneste
likhet i bokhistorien mellom det Arendal vi ser på Aalholm og Halds tid på 1830-tallet,
da byen var en viktig kultur-, litteratur og forleggerby i det nye Norge, og dagens
Arendal.
Noter
1
Sånn var det nr 18, Arendal 2012, ss. 141 – 156.
2
Som eksempel på byens betydning i litterære kretser kan nevnes at en sentral dikter og litterat som
Henrik Wergeland, som var studievenn av N.C. Halds eldre bror Engelbregt, i sin tid fabulerte om å
starte trykkeri i Arendal rundt 1830, se Nils Voje Johansen: Litt rundt etableringen av N.C. Halds
Bogtrykkerie, i Terje Bodin Larsen og Nils Voje Johansen: Bøker og trykk fra Arendals første
trykkeri. Bøker av Jacob Aall, Arendal 2011, s. 4.
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Se f.eks. Egil Remi Jensen (red.) De satte det på trykk – Sørlandske pressefolk i liv og trengsel
gjennom 100 år. Kristiansand 2003.
Jeg bruker her og i omtaler av andre trykkerier for enkelthets skyld formen «boktrykkeri». Frem til
ca 1930 betegnet de seg som «bogtrykkeri».
Bind I oppgir som forfatter « J.W.O. (J.W. Oftedal) ved S.O. (Sven Oftedal)», de senere bind «S.O.».
«Arbeidsforholdene bedret seg etterhvert. Disponent Alv Kristiansen i Agderposten satte i gang ett
trykkeri og skaffet en mann arbeid, og en annen ble tatt inn i Agderposten. Uten disponent Kristiansens initiativ hadde det nok sett mørkt ut hensyn til beskjeftigelse i faget». Fra årsberetningen til
Arendals Typografiske Forening for året 1943, gjengitt i Arendals Typografiske Forening 100 år
1892–1982, s.34.
Se Sånn var det nr 14, Arendal 2008, ss. 93-100. Se også D.M.G.Johannesen: Magne Gausdal – En
glemt Sørlandsforfatter? I Sånn var det nr 12, Arendal 2006, ss. 41 – 47.
Utkom i årene 1879 – 1903.
«Upolitisk Nyheds- og Avertissementsblad. Specielt Organ for Industrivirksomhet.» Utkom i årene
1898 – 1900, trykket først i Lillesand-Grimstadpostens Boktrykkeri, deretter hos John S. Olsen og
til sist hos Jens Svendsens Boktrykkeri (Agderposten).
Utkommer i årene 1903 – 1904 med J.F. Vinsnes som utgiver og redaktør.
Rolf Gorboe var også forfatter. Bl.a. utgav han i 1944 boken Det tapte paradis. Jakt og fiske på
Sørlandet, med stoff bl.a. fra Tromøy. Boken utkom i nytt opplag i 1997.
Avisen selv gir en utfyllende fremstilling av tiden under NS’ redaksjon i utgaven 28. juni 1945.
Jensen s. 163.
Gauslaa hadde allerede vært ansatt som journalist i avisen, og var forøvrig den første som brakte
nyheten om det tyske lasteskipet Rio de Janeiro’s forlis den 8. april 1940, da skipet ble torpedert av
en polsk ubåt utenfor Lillesand. Det viste seg at skipet hadde tyske soldater om bord, som kunne
fortelle at de var på vei til Bergen. Senkningen av Rio de Janeiro står som en av de viktigste
hendelsene i opptakten til den tyske okkupasjonen av Norge i 1940. Agderposten utgav en ekstrautgave om saken 8. mai, den første krigsavisen som utkom i Norge under 2. verdenskrig.
Ved starten i 1874 var opplaget 100 eksemplarer. I 1924 var opplaget 1500.
Om dette oppgjøret skriver Guri Hjeltnes bl.a. følgende: «Agderposten (V) i Arendal var foreslått
ilagt en inndragning på kr 150.000 av Riksadvokatens aviskomité.......Ved endelig overenskomst i
juni 1952 ble ansvaret fastslått til kr 8.000. Dette ser ut til å ha vært den nest siste avisen som ble
behandlet. Eier var Chr. Stray, Avisutvalget av 1945s utrettelige formann. Her lå nok bevisst
trenering bak.» ( s. 200).
Varden var grunnlagt i Skien i 1874, samme år som venstreavisen Agderposten i Arendal.
Viggo Ullmann, som hadde en hånd med da Jens Svendsen grunnla Agderposten var for øvrig redaktør
av Varden sammen med Mikael Bie i årene 1891 – 1898.
Berner Hansen: Avis må til!, Skien 1970 s. 104.
Forøvrig sammen med Viggo Ullmann (1891-98). Ullmann hadde gjennom sin kontakt med
Jens Svendsen vi har sett vært avgjørende i forhold til etableringen av Agderposten.
Einhart Lorenz: Det er ingen sak å få partiet lite. NKP 1923 – 1931, Oslo 1983 s. 270.
I Oslo skriver han flere bøker om fagbevegelsens historie, bl.a. Oslo sporveisarbeideres forening
gjennom 50 år (1950) og For bedre kår: forholdet mellom fagorganisasjonen og kooperasjonen
gjennom tidene (1956).
Det var helt unntaksvis at illegale aviser ble trykket i vanlige trykkerier, dette ble ansett som for
risikabelt. Luihn s 13.
Luihn s. 98
Krigshistorikeren Kristen G. Taraldsen har opplyst til meg at lektor Ellen Faaberg på Arendal offhøyere almenskole var redaktør for og distribuerte en illegal avis med London-nyheter før hun måtte
flykte til England. Utgivelsen er ikke omtalt i oppslagsverkene over illegale aviser 1940–1945.
I redaktør Jens Vevstads etterlatte papirer ligger en liste med følgende påskrift: «Denne listen er
utarbeidet av redaktør, forfatter og gårdbruker Jens Vevstad, Gjerstad i Aust-Agder, sommeren
1943. Ett eksemplar av den er sendt til førstebibliotekar W.P. Sommerfeldt, Universitetsbiblioteket.»
Listen bringer interessante opplysninger om flere Arendals-tidsskrifter som Vevstad påpeker ikke er
omtalt i 1940-bibliografien, bl.a. Sønner av Norge og Edderkoppen:
«Sønner av Norge. Tidsskrift til hævdelse af ungdomsidealer. Redaktør: Gårdbruker B.T.Helgaar,
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Arendal. Bladet skulle komme en gang ukentlig. Jeg har bare nr. 1, 21. mars 1919. - Dette blad ble
trykt i Arendals Boktrykkeri, men B.T. Helgaar fikk så tak i noen gamle typer og laget seg et lite
privat trykkeri i sitt hjem på Songe i Arendal. Der trykte han i april 1919 «Spaadommen om
Messias» nr 1, og så kom «Socialisten Messias. Ukeskrift a 12 øre». Jeg har nr 3, trykt i mai 1919.
Disse blade er nok rariteter, men ellers ikke av særlig interesse. B.T.Helgaar eller Birger Thorsen
som var hans vanlige navn, ble straks etter erklært sinnsyk, og dermed sluttet hans virksomhet som
bladutgiver.
Edderkoppen. Vittighetsblad for Ærendal og Bærbu. Jeg har bare nr. 1 for 9. juli 1919. Det var
tanken at bladet skulle fortsette - der ble lovet premie for de beste bidrag - men jeg tror ikke der kom
mer enn dette ene nr. Og det kunne saktens være nok...».
O.Fr. Arnesen flyttet i 1887 tilbake til Christiania og etablerte A/S O.Fr.Arnesen Bok- og
Akcidenstrykkeri, som er i virksomhet fremdeles.
Biblioteket i Arendal, 150 år 1832–1982. Utg. av Arendal og Hisøy Bibliotek, Arendal 1982, s 49-50.
Byggekostnadene på tilsammen kr 97.232 ble finansiert slik: Hermann Foss’ legat kr 40.000,
Pengelotteriets fond til kulturelle tiltak kr 33.000, Arendal Sparebanks jubileumsgave kr 25.000.
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Bøker, boktrykkere
og bokhandlere i gamle Arendal
– streif i Arendals bok- og avishistorie 1900 – 1950
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