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Et maleri fra Det Stavangerske Klubselskab viser noen av klubbens medlemmer samlet rundt spillebordet. Bildet er malt av August Jacobsen i 1898 og originalen henger i selskapets
lokaler i Stavanger.

«Arendal havde
naturligviis
en Klub»

INNSENDT Denne artikkelen er ikke skrevet av en journalist i Agderposten, og er derfor ikke uavhengig journalistikk. Artikkelen er i sin helhet laget av en ekstern bidragsyter.
Vi har funnet innholdet interessant for våre lesere, og publiserer det derfor redigert og tilrettelagt av redaksjonen. Det betales ikke honorar for slike artikler.
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En gang samlingspunkt for makt og innflytelse, nå mer eller
mindre glemt. Til tross for sin sentrale plassering i bymiljøet
på 1800-tallet, er det skrevet forbausende lite om Arendal
Klubselskab.

Historien om den gamle herreklubben
gjenspeiler, på godt og vondt, byens
utvikling gjennom nesten 130 år.

Velstående by. Gode tider for handel og
skipsfart hadde gjort Arendal til en vel-
stående by på slutten av 1700-tallet og
en relativt stor andel av byens befolk-
ning kunne sies å tilhøre «de dannede
klasser». Dette kunne være kjøpmenn,
redere, skippere, leger eller embets-
menn – felles var at de hadde økonomi,
fritid og mulighet til å dyrke interesser
og delta i selskapeligheter ved siden av
den daglige dont, for eksempel ved å
engasjere seg i ulike foreninger. I Aren-
dal dukket det opp flere foreninger på
denne tiden. «Det Kongelige Arendals-
ke Skydeselskab» ble stiftet i 1789,
«Arendals Dramatiske Selskap» i 1796
og «Arendals Læseselskap» i 1799.
Rundt samme tid ble også «Arendals
Klubselskab» stiftet, en klubb etter en-
gelsk mønster hvor dannede herrer
kunne koble av i komfortable omgivel-
ser; lese aviser, ta et glass, diskutere
politikk og forretninger, spille kort, el-
ler utfordre hverandre i biljard. Klub-
ben arrangerte også ball, middager og
andre tilstelninger.

Herreklubb. Det finnes få kilder fra
klubbens første tid og det kan ikke sies
for sikkert når klubben egentlig ble stif-
tet. Klubbvirksomheten – som helst
foregikk i vinterhalvåret når seilskute-
ne lå i opplag og folk hadde mer tid –
ble gjerne nedlagt på våren og gjenopp-
tatt på høsten, og da ofte på et nytt
sted. Dette kan være årsaken til at det
verserer ulike datoer for dannelsen.
Den første innførselen i klubbens pro-
tokoll er datert 16. november 1826, og
dette skal ha gitt anledning til en slags
50-årsmarkering i 1876. I en søknad
om skjenkeløyve i 1925 oppgir klubben
selv at den ble stiftet i 1811. «Love for
Arendals Club» er imidlertid datert 29.
september 1804, men trolig hadde
klubben allerede da en historie. I an-
ledning generalforsamlingen den 29.
oktober 1910, markerte i alle fall klub-
ben sin «110-aarige Bestaaen». Klub-
ben må uansett ha vært en av de første
tradisjonelle herreklubber i landet.

Den fallerte kjøpmannen. Fritjof Foss
skriver, i «Arendal Byes Historie», at
klubbens første vert var en Rasmus Ør-
ting. Denne Ørting var en tidligere
kjøpmann som, ifølge Foss, etter en
fallitt hadde grepet til den utvei å bli
gjestgiver og biljardvert. Ørtings hus
på Tyholmen, for øvrig det samme hu-
set som senere skulle bli teater, skal ha
vært rent beryktet – og Ørting selv skal
ha vært i forhør i anledning «det usæ-

delige Liv, som førtes i hans Hus». Et
av rommene i Ørtings gjestgiveri skal
nemlig ha vært reservert stamgjester
til «privat» benyttelse, og ifølge Foss
var det her byens herrer samlet seg til
«Spil og Svir». En annen kilde skriver
at stedet var til stor forargelse for by-
ens mødre og hustruer. Foss sier riktig-
nok ikke direkte at Ørtings stamgjes-
ter hadde noe med Arendals Klubsel-
skab å gjøre, men det skal nevnes at
Fritjof Foss selv er å finne på klubbens
medlemsliste i 1860 og kan således ha
hatt interesse av å beskytte klubbens
renommé.

Mulkter. Hva som enn foregikk av spill,
svir og usedeligheter på Ørtings gjest-
giveri står imidlertid i sterk kontrast til
klubbens egne lover. Her pålegges
medlemmene, allerede i første para-

graf, å «vedligeholde Orden og Sæde-
lighet udi Selskabet» og på alle mulige
vis sørge for at ingen andre personer
enn «hvis Retskaffenhet og anstændi-
ge Opførsel man kan være fuldkom-
men forsikret» blir opptatt eller fore-
slått sommedlem. I en annen paragraf
heter det at ingen «høie Spil» må tåles
og at «ingen Frihed maae tillades mod
Politie-Anordningerne» - og dersom
noen oppholder seg i klubben senere
enn halv tolv på kvelden vanker det
mulkter på 2 riksdaler pr. person pr.
time. Klubbens medlemmer ble dessu-
ten pålagt taushetsplikt for det som
måtte bli fortalt i selskapet. Men klub-
bens lover åpnet også for at damene
kunne delta i selskapet. Hver søn- og
helligdag kunne medlemmene med-
bringe sin kone, nærmeste pårørende
– samt venninner av disse.

Portrett av Conrad Nicolai Schwach fra
hans tid i Arendal, malt av Carl Peter Leh-
man ca. 1827. FOTO: AAMA-KUBEN

Fønix hotell på nedre Tyholmen hvor Arendals Klubselskab holdt til mellom 1887 og
1925. FOTO: GEORG KJELLERØD, 1910.

l Historikere i Agder skriver om aktu-
elle saker under vignetten «I et histo-
risk lys». Spalten er et samarbeid mel-
lom Den norske historiske forening
(HIFO), avd. Agder og Agderposten.
Gjennom en slik spaltestafett vil histo-
rikere i ulike stillinger og med ulik yr-
keserfaring betrakte Agder, Norge og
verden ut fra sitt profesjonelle ståsted.
Har du tips og ideer kontakt oss på e-
post: Thomas.hagen@stifetlsen-arki-
vet.no eller redaksjonen@agderpos-
ten.no

I et historisk lys
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