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Fra Presidenten

Det er med stor glede vi inviterer 
nordiske caravanvenner til Nordisk 
Caravan Treff 2023. Hove leirsenter på 
Tromøy utenfor Arendal er valgt som 
plass for treffet 6.–9. juli 2023 (NCT 23)

Hove Leirsenter ligger midt i Raet Nasjonalpark utenfor 
Arendal og har et område spesielt tilrettelagt for idrett, 
sjø- og friluftsaktiviteter.

Mange opplever Sørlandets nasjonalpark om 
sommeren og opplever den som «hele Norges 
sommersted». 

Her kan du være aktiv og utforske hva som lever på 
land og under de blå flater – året rundt.

Flere kilometer med flotte turstier i naturskjønne 
omgivelser er noe av det Hove kan by på. Hove-
området er regionens mest besøkte tur- og 
rekreasjons  område i tillegg til de tilrettelagte arealene 
for idrettslig utfoldelse, er det flere kilometer med 
turstier gjennom Hoveskogen og verne skogen med 
sitt rike plante-, dyre- og fugleliv. Hove leirsenter er et 
eldorado for barn og unge med sine aktivitets tilbud. 
Her finner du Trollpark Hove; en spennende klatrepark 
som passer for «barn i alle aldre». Her er fotballbaner 
og aktiviteter i det våte element og mye mer. Om ikke 
dette skulle være nok er dyreparken i Kristiansand 
kun en time unna. Her er det muligheter for alle 
aldersgrupper.

Hove leirsenter har store og fine områder med plass 
for bobiler, campingvogner og telt ved arrangementer!

Det er også mulighet for romleie på plassen.

Her tar dere direkte kontakt for bestilling og gi beskjed 
at dere skal være med på treff i NBCC!

Planlegg neste års ferie allerede nå og bli med på NCT 
på Hove leirsenter i 2023. Vi garanterer flotte dager for 
alle campingglade barn og voksne i et skandinavisk 
fellesskap.

Vi sees på Hove neste sommer.

Ta en titt på linkene nedenfor!

www.hoveleirsenter.no/om-hove/

www.hoveleirsenter.no/stevneplass/

Se vår infoside på www.nct2023.no

Berit Seljeseth Osa
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Fra ordføreren

Som ordfører i Arendal er det en glede å ønske Norsk 
Bobil og Caravan Club sine medlemmer velkommen til 
Arendal. Dere har valgt et perfekt år for treffet deres; 
2023 er nemlig jubileumsåret hvor Arendal feirer sitt 
300-årsjubileum. Byen vil bli preget av dette, og vi 
legger opp til en folkelig feiring med masse hyggelige 
arrangementer for små og store gjennom hele året. 
Det største arrangementet i jubileumsåret blir Tall Ships 
Race, hvor verdens flotte seilskuter ankommer Arendal i 
begynnelsen av august, like før Arendalsuka. Vi regner med  
at 100.000 mennesker vil besøke byen disse dagene.

Arendal er blitt god på arrangementer. Vi er stolt arrangører av Arendalsuka, hvor hele det 
politiske, næringsmessige og frivillige Norge samles hvert år. Litt mindre kjent er kanskje 
TEDxArendal; rangert blant verdens topp 5 av hovedkontoret i New York, blant 3500 
arrangementer hvert år.

I brosjyren finner dere info om mange av de tilbudene dere som turister kan oppleve. 
Det kommer stadig nye tilbud, og vi har samlet mye i en felles bookingløsning; www.
gotoarendal.com Her kan dere booke på forhånd det som måtte friste, så er dere sikret 
plass.

Jeg ønsker dere hjertelig velkommen til Arendal og vakre Hove. Om dere ser noen 
forbedringspunkter i våre tilbud til dere som turister, er vi takknemlige for konstruktive 
tilbakemeldinger.
 

Med vennlig hilsen
 
Robert Cornels Nordli
Ordfører
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I hjertet av Sørlandet ligger Arendal. Kommunen er 
den nest største i Agder og har ca. 45 000 innbyggere. 
Mange forbinder Arendal med sommer, skjærgård, 
båtliv og ferie, men kommunen er også kjent for et rikt 
kultur- og festivalliv.

Byen har en lang maritim historie, og var på 1700- og 
1800-tallet en av landets største og rikeste sjøfartsbyer, 
mer kjent som seilskutetiden. Byen ble opprinnelig 
bygget på syv holmer og ble kalt «Nordens Venedig» 
før sjøen rundt holmene gradvis ble fylt igjen. 

Den sterke relasjonen til havet lever fortsatt i 
beste velgående, og byen huser en betydelig 
mengde bedrifter som relaterer seg til olje, gass og 
offshoreindustri. 

Tyholmen 

er byens eldste område. Her er den gamle trehus-
bebyggelsen i stor grad bevart, mens det i den nyeste 
bydelen, langs sjø kanten mot Barbu, er det moderne 
næringsbygg som preger. Her finnes blant annet 
Sørlandet kunnskapshavn som bevisst satser på å 
legge til rette for gode nærings-, kurs- og lærings-
lokaler, etablerersenter og et vekstmiljø for mindre 
bedrifter og kompetanse  miljøer i byen. Her ligger også 
Viten senteret Sørlandet, som jobber med å øke real-
kompetansen hos barn på Agder i tillegg til å være en 
stor turistattraksjon.

Arendal var landets første kommune med klimanøytral 
drift. Kommunens miljøsatsing har medført betydelig 
nasjonal og internasjonal interesse. 

Arendals historie

I historisk sammenheng er Arendal ingen gammel by. 
Navnet Arendall er første gang nevnt i et tollregnskap 
for Nedenes len fra 1528. At stedet har hatt betydning 
for distriktet forstår en av Peder Claussøn Friis’ 
bemerkning fra 1610 om «dend berømmed Ladested 
Arendall» og det faktum at stedet av Christian IV i 1607 
ble begunstiget med kongelig krobevilling.

Da Kristiansand ble grunnlagt i 1641 ble det bestemt 
at all handelsvirksomhet på Agderkysten skulle 
flyttes dit. Dette ble imidlertid ikke gjennomført og 
Arendal gikk frem av egen tyngde. Først i 1723 fikk 
Arendal kjøbstadsprivilegier, men måtte betale en 
«contribution», en særskatt på 750 riksdaler årlig til 
Kristiansand. Vi regner året 1723 som året byen ble 
grunnlagt.

Arendal vokste i sin tid frem på grunnlag av stedet og 
distriktets naturlige forutsetninger:

Først og fremst gav beliggenheten en trygg og god 
havn ved en beferdet kystvei mellom Østersjøen og 
kontinentet, samt nærhet til de andre nordsjøhavnene.

Skogen som gav tømmer til eksport, treforedling og 
dermed muligheter til å bygge egne skip for handel. 
Elva Nidelven som kunne føre med seg tømmeret fra 
innlandet i Aust-Agder og Telemark rett ut i byfjorden.

Rikt på jernmalm som forsynte jernverkene både 
til distriktet her og østover. Arendalsfeltet var et av 
landets største gruve distrikter ved siden av Kongsberg 
og Røros.

Arendal før og nå
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Allerede på 1400-tallet kom tømmereksporten i 
gang, og uthavene (link uthavner) på Merdø, Havsøya, 
Narestø, Revesand og Sandvigen vokste frem. Etter 
hvert ble også fastlandet befolket, og det vi i dag kaller 
Tyholmen og som utgjør Arendal sentrum var etter 
historien bygget på 7 holmer.

Næringsgrunnlaget for stedet var til å begynne med 
eksport av trelast som også ga mulighet for import 
av kornvarer. Etter hvert utviklet skipsfarten seg 
som et tillegg til den etablerte virksomhet. Omkring 
år 1700 er hovedelementene trelasteksport, skips- 
rederi, sagbruksdrift samt korn- og varehandel. 
Skipsfarten utviklet seg i løpet av 1700-tallet, men 
det ble virkelig fart på utviklingen da England i 
1849 opphevet Navigasjonsakten (sjøfartslov som 
bestemte at handelen med engelske kolonier samt 
engelsk kystfart skulle forbeholdes engelske skip eller 
skip hjemmehørende i produksjonslandet). Dette 
sammen med Krimkrigen midt i 1850-årene førte til 
at Arendal ble Nordens største sjøfartsby. I 1877 var ca. 
500 skip registrert i Arendal. Denne tiden regnes som 
seilskutetiden, og blir referert til som byens storhetstid.

Til tross for dårlige tider i 1880-årene ble det spekulert 
i skips kjøp for lånte penger og i 1886 gikk en bank 
konkurs og trakk med seg rederier og handelshus. 
Dette krakket førte til stor arbeidsløshet og utvandring. 
Det var i etterkant av disse begivenheter at stiftelsen av 
Det norske Arbeiderparti fant sted i Arendal i 1887.

Arendal i nåtid

Mens det var handel og sjøfart som skapte Arendal 
lever disse tradisjonene videre i dag. Distriktet har 
lange tradisjoner i båtbygging av forskjellige typer 
og størrelser. På 1950-tallet ble den glassfiberarmerte 
båten introdusert og fremstilling av plastbåter er 
betydelig i kommunen.

Verdens største sjøforsikringsselskap, Gard, har sitt 
hovedkontor i Arendal.

Regionens mange bedrifter innen utviklingen av 
bore-, laste/ losse/forankring- og bølgekompenserings-
teknologi har utviklet næringslivsklyngen GCE NODE, 
hvor man sammen jobber for at olje- og gassnæringen 
på Sørlandet kan hevde seg i internasjonal konkur-
ranse. Mange av disse bedriftene hører hjemme i 
Arendal. Et annet bedriftsnettverk er Eyde-klyngen, 
som ble etablert som en klyngeorganisasjon for 
prosess  industribedrifter i Agder i 2007, da med navnet 
Eyde-nettverket. Eyde-klyngen har sitt hovedkontor i 
Sørlandets Kunnskapshavn.

www.visitsorlandet.com/arendal/
www.arendal.kommune.no

Fo
to

: P
ed

er
 A

us
tr

ud

Fo
to

: P
ed

er
 A

us
tr

ud

Fo
to

: P
ed

er
 A

us
tr

ud

Fo
to

: P
ed

er
 A

us
tr

ud

Fo
to

: H
ei

di
 S

ør
vi

g

Fo
to

: P
ed

er
 A

us
tr

ud

5



Vakre Tromøy

Tromøy er den største øya på Sørlandet, tidligere 
selvstendig kommune, og er i dag en del av Arendal 
kommune. Hove ligger på den sørvestligste delen 
av Tromøy, og langs kystlinjen mot Skagerrak ligger 
Raet nasjonalpark. Tromøybrua ga veiforbindelse med 
fastlandet i 1961. Tidligere gikk det bilferge fra Barbu 
til Skilsø på Tromøy. Nå går det passasjerferje mellom 
Arendal sentrum og Skilsø. Øya er i nord adskilt fra 
fastlandet av Tromøysund som er ca. 12 km langt, og 
i vest mot Hisøy av Galtesund som er litt over 2 km 
langt. 

Tromøya har et areal på 28,34 km².

Berggrunnen består av grunnfjell, og er dekt med 
kystbarskog som er mye bebygd og oppdyrket. Det 
store norske raet som strekker seg langs kysten av 
Skagerrak, er landfast på Jomfruland og Tromøya, og 
danner her rullesteinsstrender. 

Landskapet er som ellers langs Agder-kysten kupert 
med mange bukter og viker, preget av den milliard 
år gamle skandinaviske fjellfoldingen og skurt av 
innlandsisen i siste istid. I 2012 startet diskusjoner om 
raet her bør bli nasjonalpark. 

Fra 1878 til 1992 var Tromøy selvstendig kommune. 
Kommunen Tromøy omfattet i tillegg til øya med 
samme navn flere mindre øyer, blant annet Merdø, 
Skilsø og Tromlingene. 

1. januar 1992 ble Tromøy, Hisøy, Moland og Øyestad 
kommuner slått sammen med Arendal til den nye 
Arendal kommune. Tromøy hadde da en  
befolkning på 4 711.

Eldre Historie

Navnet Tromøy kommer fra «Thruma» som betyr tram; 
en kant som stiger fram av havet.

Hoveodden menes å være et gammelt hov fra old-
tiden og det er funnet i overkant av 60 gravhauger i 
området, samt boplasser og løsfunn fra 1800 f.kr til 
1000 e.kr. Dette tyder på at det har vært bosetting 
siden steinalderen. De eldste gårdene som er doku-
mentert er Gjervold og Sandum fra 1320, og Hove, 
Bjelland og Lien fra 1593.

Ynglingesagaen forteller at Harald Granraude (konge 
i Agder på 800-tallet) hadde sitt kongssete på Tromøy 
og at dronning Åsa Haraldsdatter tok med seg den 
ett år gamle Halvdan Svarte tilbake til Tromøy etter 
Gudrød Veidekonges død. 

Det er flere stedsnavn på Tromøy som stammer fra 
vikingtid; Tettstedet Kongshavn med 772 innbyggere 
(pr. 1. januar 2006), Alve og Hove for eksempel.

Fo
to

: P
ed

er
 A

us
tr

ud

Fo
to

: P
ed

er
 A

us
tr

ud

6



Med et omfattende program for barn og ungdom, 
ønsker vi de minste i familien hjertelig velkommen til 
Arendal 2023. 

Vi tilbyr våre gjester aktiviteter som Quiz, TEMA-dager, 
daglige trimløyper med spørsmål og utflukter for hele 
familien for å nevne noe. 

Vi prøver å få til en ungdomsleir på Tromøya 2023, men 
ellers vil vi gjøre alt vi kan for at de yngste i familien 
skal få et trivelig og meningsfylt opphold. 

Vi gleder oss til Nordisk Aften 7. juli. Her blir det 
levende musikk og dans. Kanskje kommer Kong 
Neptun på besøk under åpningsseremonien 6. juli.

God fornøyelse og velkommen til dere alle!

Aktiviteter for barn og ungdom!
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Trollpark Hove
En gøyal klatrepark ideell for store og små med 
utfordringer høyt oppe i trærne. Kontinuerlig og 
moderne sikkerhetssystem som gjør det hele veldig 
enkelt og trygt.
Booking: www.trollparkhove.no

Restauranter og aktiviteter i Arendal
Hos Visit Sørlandet finner du en samlet oversikt over 
restauranter og aktiviteter i Arendal.
Her finner du informasjon om alt fra Olympiske anlegg 
til klatresenter, restauranter og museer.
www.visitsorlandet.com

Shopping
Nærmeste butikker:
Shell Joker Tromøy, Skilsøveien 123, 4818 Færvik (3,2 km)
Extra Tromøytunet, Elgveien 9, 4818 Færvik (5,1 km)

Alti Arendal er et kjøpesenter i Arendal sentrum. 
Det har rundt 70 butikker, inkludert Vinmonopolet, 
apotek, flere kafeer og restauranter. Busstoppet 
Arendal bussterminal og et parkeringshus med 800 
parkeringsplasser ligger like utenfor senteret.

MS Nidelv
En idyllisk båttur i Nidelva rundt øya Hisøy. Ute 
i skjærgården passerer båten Torungene fyr, 
Havsøysundet og Merdø. Avgang fra Pollen i Arendal 
kl. 12.00 og 14.30.

Bratteklev skipsverft
et unikt kulturminne fra seilskutetiden. På verftet 
ble det i perioden 1868–1924 bygget seilskuter og 
dampskip. Bedding og produksjonsbygninger med 
håndverktøy og dampdrevne maskiner ligger enda 
praktisk talt slik de var og gir en fantastisk ramme for 
dypdykk i overgangen fra seilskuter til dampfartøy.

Heimdal Chokolade 
er eksklusiv og hjemmelaget konfekt som selges i 
Torvgaten i Arendal. Her kan besøkende se en ekte 
sjokoladefabrikk fra innsiden mens de handler.

Drum Brew (Ølsmaking)
består av viltre ølbryggere og lidenskapelige hobby-
kokker, eller motsatt om du vil! 
Vi har røtter fra Tromøya utenfor Arendal, akkurat som 
gulrøttene vi bruker.
«Drum» klinger fint med (Trom)øy, men betyr fat/
tønne. Fatlagring er noe vi kommer til å satse stort på i 
tiden fremover.

Destinasjon Dyreparken
Kristiansand Dyrepark AS er en komplett destinasjon 
med et bredt opplevelsestilbud, to parker og syv 
ulike overnattingskonsepter. Gjennom årenes løp 
har Dyreparken utviklet seg til å bli Norges største 
familieattraksjon, og har over 1 million besøkende årlig.

Kløckers Hus 
Ved Pollen i Arendal, midt i det enestående trehus-
miljøet på Tyholmen, ligger Kløckers Hus – Arendal 
Bymuseum. Huset var en privatbolig, med deler 
som ble bygget over tre forskjellige århundrer. Da 
Toldinspektør Johannes Nicolai von Kløcker bygget 
sin bolig her i 1826, valgte han å innlemme bygget fra 
16- og tidlig 1700-tallet som allerede sto på tomten i 
sitt nye hjem. Huset var så i familiens eie fram til det 
ble kjøpt av en privat stiftelse og omgjort til museum i 
1982. 
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Vitensenteret Sørlandet 
ligger ytterst på Langbrygga i Arendal. Her kan små og 
store utforske, teste ut og eksperimentere – og kanskje 
lære noe nytt samtidig?
Vitensenteret er et opplevelses- og læringssenter 
innen matematikk, naturvitenskap og teknologi.
Gøy for hele familien!
Ta med familien og lek og eksperimenter dere 
gjennom utstillingen. I de interaktive utstillingene 
finner man aktiviteter innen temaene: Din kropp og 
helse, maritim teknologi, energi og tall i alt.

Trefoldighetskirken 
er nummer tre i rekken på den samme tomten. Den 
første kirken, en Y-formet trebygning, ble reist i 1670, 
og trangen til å hevde sin status overfor Kristiansand 
var nok motivet for oppføringen. I 1830-åra hadde 
byens skipsfart sterk oppgang, folketallet økte og 
kirken ble for liten, og ble revet i 1832. I 1833 la kronprins 
Oscar (senere kong Oscar den 1.) ned grunnsteinen til 
en oktogon (åttekantet) kirke. I de neste 50 år fordoblet 
Arendals innbyggertall seg, og ifølge kirkeloven skulle 
en kirke ha et visst antall sitteplasser tilsvarende 
sognets befolkning. Ny kirke måtte bygges.
I 1888 var den tredje kirken, tross det store bankkrakket 
i 1886, ferdig bygget. Den ruvet godt i Arendals bybilde 
med sitt 87 meter høye tårn. Kirken ble herjet av 
brann i 1902, men skadene var ikke omfattende. Den 
store lysekronen som nå henger i kirkens våpenhus, 
stammer fra byens første kirke. Ved døpefonten finnes 
et kobberstikk fra 1500-tallet.

Underholdning
Vi tilbyr levende musikk hver kveld i festteltet!

Treffområdet
Stor kapasitet, fleksible løsninger og et variert 
aktivitetstilbud gjør Hove til mulighetenes leirsenter!
Med et område spesielt tilrettelagt for idrett, sjø- og 
friluftsaktiviteter, har Hove leirsenter utviklet seg til 
mulighetenes område. Holder du på å planlegge leir, 
oppfordrer vi deg til å undersøke våre muligheter.
Det blir plasser på grass, grus og eventuelt asfalt.
Gode sanitærforhold og korte avstander til vannposter.

Strøm
Alle enheter kommer til å få strøm til sin bobil eller 
vogn.

Følg med på hjemmesiden til Norsk Bobil og Caravan 
Club for ytterligere informasjon og påmelding.
www.nocc.no

Fo
to

: P
ed

er
 A

us
tr

ud

Fo
to

: T
er

je
 R

ak
ke

Foto: Peder Austrud

9



Hove leir, i dag Hove Leirsenter, 
er et leirsted og turistmål på Tromøy utenfor Arendal. 
Leiren har hatt ulike bruksområder siden den ble an-
lagt i 1941 på området til Hove gård.

Militærleir 
Leiren ble anlagt av den tyske styrker i 1941 med 
både betalt og tvungen arbeidskraft. Leiren var i 
begynnelsen en rekruttskole for luftvernartilleri. I 1944 
ble 14. avdeling av Luftnachrichtenregimet overført til 
Hove leir. Styrken utgjorde en viktig del av luftvarslings-
systemet langs Atlanterhavsvollen. 

Rekruttskole
Etter krigen ble leiren overtatt av det norske forsvaret. 
Luftforsvarets rekruttskole for luftvernartilleriet hold til 
her frem til 1964.

Sommerleirer
Etter at forsvaret hadde forlatt leiren, fungerte den som 
sommerleir for ulike interesseorganisasjoner. I 1967 
blant annet som politisk sommerleir for Sosialistisk 
Ungdomsfylking (SUF) og AKP-ml.

Dagens bruk
I dag er Hove leirsenter et yndet arrangementssted 
for en rekke organisasjoner, i tillegg til at det tilbys 
overnatting for ferie og fritidsmarkedet. På stedet er 
det leirskole og en rekke aktiviteter for store og små.

Vikinger, poteter og rock. Hove har en spennende
historier å fortelle, og er en plass for alle
Hove har en lang historie. Gamle gravhauger minner 
oss om vikingtid og Hove gård vitner om stolt gårds-

tradisjon med røtter fra 1500-tallet. Landets første 
poteter ble dyrket her. I dag er Hove kanskje best 
kjent for sine mange idrettsleire og, ikke minst, 
Hovefestivalen. 

I 2017 ble strekningen utenfor Hove en del av Raet 
Nasjonalpark.

www.hoveleirsenter.no

Hove Leirsenter10



Gudvangen

Åndalsnes

Florø

Töcksfors
4 t 12 min (282 km)

Stockholm
698 km

Hamar
390 km

Helsinki/
Helsingfors
1170 km

Bergen
7 t 50 min (464 km)

Trondheim
9 t 20  min (752 km)

Bodø
1447 km

Tromsø
1914 km

Alta
1988 km

Steinkjer

ÅndalsnesÅlesund

Florø

Haugesund

Stavanger

Egersund

Kristiansand

Moss

Gudvangen
Lillehammer

Molde

Charlottenberg
4 t 48 min (379 km)

Strømstad
3 t 48 min (257 km)

Oslo
3 t 6  min (261 km)  
via E18

Sandefjord 
1t 47 min (146 km) 

ARENDAL

Skien

Drammen

Avstander 
til Arendal
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VI SEES PÅ NCT 2023  
I ARENDAL

For mer info og påmelding  
se vår nettside

www.nct2023.no
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