Til Arbeiderpartiet sentralt, - i Agder, - i Arendal, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek,
kultursektoren i LO, Kulturminnevernet i Aust-Agder, kultursjef i Arendal kommune,
Fortidsminneforeningen i Aust-Agder

Arendal historielag henvender seg nå for siste gang vedrørende stiftelseshuset for det
norske Arbeiderparti på Ormetjern i Arendal. Vi har siden 2016 prøvd å få Arbeiderpartiet på
forskjellige nivåer interessert i å ta vare på huset, som fortsatt er i bra stand. Det var nytt i
1886 da Samholdsbevegelsen hadde sine møter her etter Arendalskrakket og hvor det ble
invitert til stiftelsesmøte i august 1887 for det som skulle bli Det norske Arbeiderparti.
Huset eies i dag av Kiwanis Club, som består av 8 – 10 eldre menn. De klarer ikke lenger å
ta seg av det ytre vedlikeholdet av huset, og har planer om å selge det. De har fått et muntlig
tilbud fra en entreprenør, som vil rive huset og sette opp et 4 – 5 etasjes hus på tomta og
parkeringsplassen.
Kiwanis Club er også villig til å selge huset til Arbeiderbevegelsen. Arendal historielag har
som svar på den respons vi har fått fra assisterende generalsekretær Kallset, videreformidlet
opplysninger det ble bedt om. Kiwanis hadde kopi av oppmåling, opprinnelig skjøte fra Axel
Herlofson, mannen bak Arendalskrakket, og husets historie i stikkords form. Dette skjedde
våren 2018, og vi har lite hørt etter det.
Huset kan brukes til møtelokale, eller det kan lages utstillinger der som forteller om
Arbeiderbevegelsens historie og nyttes av skoler, turister, organisasjoner og andre
interesserte. Det er en liten leilighet i 2. etasje i huset.
De konkrete omstendighetene rundt stiftelsen er like aktuelle i dag, med økonomisk
kriminalitet som leder til konkurser, arbeidsledighet og utvandring. Samholdbevegelsen satte
i gang konkrete tiltak som samsvarte med tenkning og trender i tiden også sentralt i landet.
Arendal historielag hadde opprinnelig bare planer om å sette opp et informasjonsskilt / tavle
på huset i sammen med Arbeiderpartiet i forbindelse med Arendalsuka i 2017, men mangel
på respons og at selve huset står i fare for å forsvinne, har endret dette.
Vi har tidligere sendt e-poster og/eller snakket med diverse personer innen de organene som
får denne e-posten nå. Arendal historielag henstiller for siste gang til at dette huset tas vare
på og reddes fra riving, og skjønner ikke at Arbeiderpartiet har råd til å la være å gjøre noe.
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