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I år er det 130 år siden disse dra
matiske hendelsene. Lørdag
19. november åpner vi en kulturhisto-
risk utstilling om krakket i Arendal
på KUBEN.

Krakket ble en katastrofe for byen
og distriktet rundt og er en viktig del
av Arendals historie. Likevel har den-
ne vanskelige historien i liten grad
blitt formidlet til et allment publi-
kum. I ettertid skulle det ikke snak-
kes om dette i den tidligere så rike
byen. Den sterke historien om krak-
ket i Arendal ble i stor grad feid un-
der teppet innen de ledende kretser i
byen og har heller ikke fått stor plass
i historieskrivingen. Overraskende
mange har gitt uttrykk for at krakket
i Arendal har vært et begrep uten lo-
kalt innhold. I mange år ble krakket
for det meste forklart med den van-
skelige overgangen fra seilskip til
dampskip. Kanskje var fallet for stort
og for smertefullt for dem som opp-
levde det og sto de sentrale aktørene

KRAKKE

Arbeiderne på Strømsbuneset verft. Strømsbuneset verft ble anlagt av Lauritz Christian Stephansen (1801-1863) fra Tjølling ved Larvik. Han f
på Strømsbuneset. Han fikk bygd bl. a. det store klipperskipet «Oceana» på 200 kml, som da var da Norges største. Arkiv: KUBEN

HELGhistorisk

Høsten 1886
ble byen ram-
met av et
krakk da
Arendals Pri-
vatbank ble
slått konkurs.
Flere banker,
rederier og be-
drifter fulgte
etter på løpen-
de bånd.

EN FORTIET

nær. Johs. G. Torstveit har beskrevet
krakket i boka Storsvindel bankkrakk
og nytt politisk parti Arendal 1886-88
som kom ut i 2012 og i ny utgave i år.
Torstveit kaller bankkrakket i 1886 og

hendelsene før og etter for «svarte
hol» i byens og fylkets historie.

Fra Arendals Privatbank til Det norske
arbeiderparti

Den 28. september holdt Arendals Pri-
vatbank stengt på grunn av mangel på
kontanter, og banksjef Axel Herlofson
måtte forlate sin post. To dager etter
ble banken slått konkurs. Dette var før-
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n flyttet til Arendal i 1833 og kjøpte en stor tomt
Arkiv: KUBEN

Banksjef Axel Herlofson betalte lån og veksler som forfalt, med nye lån og forfalskede garantier. Alvoret i situasjonen gikk opp for
lederen av Privatbankens representantskap, Chr. Th. Boe, da han traff en av direktørene i Arendals Sparebank.

HISTORIE

ste gang en forretningsbank
gikk konkurs i Norge. I kjøl-
vannet fulgte konkurser i by-
ens næringsliv og flere bank-
konkurser, og konsekvensene

spredte seg som ringer i vannet
langt utover byens trange
grenser. Den ene konkursen
dro den andre med seg, og med
dem tap av arbeidsplasser og

det daglige brød.

Arbeidere på sagbruk og skips-
verft, sjøfolk og skogsarbeide-
re mistet arbeidet sitt, og byen

var i oktober 1886 på randen
av opprør. Innsamlingsaksjo-
ner og nødsarbeid ble satt i
gang, mens næringslivet for-
søkte å stable seg på beina

igjen. Arbeiderne organiserte
seg i Samhold-foreninger, som
ble dannet på grunnlag av fol-
kelige bevegelser som av-
holdslosjer og samtalelag. Det

r ikke fri og uavhengig journalistikk. Artikkelen er i sin helhet laget av en ekstern bidragsyter.
r redigert og tilrettelagt av redaksjonen. Det betales ikke honorar for slike artikler.
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