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Av Karl Arnt Skarpeid  

FORORD 
 

Vår storebror i øst, Kristiansand, som stadig vil bli større og større, og helst ta styringen over både 

lillesandere, venndøler, songdøler og søgnesogninger, har en gang vært en eneste stor sandhau. 

Sandhauen ble jevnet ut og bebygd sakte men sikkert. Gjennom de første århundrene holdt den seg innen 

egne bygrenser, men på begynnelsen av 1960-tallet jafset den plutselig til seg Oddernes, Tveit og 

Randesund, men dog med statlig velsignelse fra et regjeringsoppnevnt utvalg i hovedstaden.  

Nå ligger den glupske sanddynen og venter på deg og meg, og en vakker dag er vi fanget av dens enorme 

klør, dersom enkelte av byens politikere får det som de vil. 

Da Christians Sand skulle grunnlegges ble innbyggerne på Lund og Eg bortvist fra sitt odelsgods og de 

måtte finne seg ett annet sted å bo. Noen flyttet til Øvrebø, og andre enda lenger vekk. Det var ikke alle 

som passet til å være bymennesker i danskekongens nye stolte by. Den store sandhauen innenfor 

Flekkerøys gode havn har gjennomgått enorme endringer siden kong Christian IV grunnla stiftstaden for 

over 350 år siden. 
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I VÅRE FORFEDRES FOTSPOR - DEL 3: STIFTSTADEN PÅ 

SANDEN.  
 

Kongen het Christian og stedet het Sanden, dermed ble den nye byens første navn Christians Sand. 

Søgne og Songdalens storebror i øst og Sørlandets hovedstad Kristiansand ble grunnlagt av den dansk-

norske kongen Christian IV i 1641. Christian IV ble født 12. april 1577 på Frederiksborg slott i 

Danmark og døde 28. februar 1648 på Rosenborg slott i Danmark. Han var sønn av kong Frederik II, 
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som var født 10. juli 1534 på Haderslevshus i Danmark og som døde 4. april 1588 på Antvorskov i 

Danmark, og hustru Sofie av Mecklenburg, som var født 4. september 1557 i Mecklenburg i Tyskland 

og som døde 4. oktober 1631 på Nykjøping slott og ble gravlagt i Roskilde Domkirke. 

 

Kong Christian IV var regent for tvillingrikene Danmark og Norge. Kongerike besto ikke bare av de to 

nevnte land, men omfattet også de nåværende svenske landområdene Jemtland, Herjedalen, Båhuslen, 

Halland, Skåne og Blekinge, samt de nåværende tyske områdene Slesvig og Holstein. 

 

 
Kong Christian IV har godt utsyn over stiftstaden fra sin sokkel utenfor byens tinghus. 

 

På 1600-tallet var det ingen kjøpstad på kysten mellom Stavanger og Tønsberg. Den sentrale 

administrasjonen for blant annet herredene Søgne, Greipstad og Finsland  lå på Holmegaard i Holum. 

Kong Christian mente at det var nødvendig med en kjøpstad og et nytt administrasjonssenter på Agder. 

Den nye byen skulle også være midtpunktet for handelen i distriktet. På herredagen i Bergen 5. juli 1641 

skrev kong Christian under på et fundasjonsbrev som la grunnlaget for en ny by på Agderkysten. 

Stiftstaden skulle kalles Christians Sand etter navnet på kongen og stedet, for fra gammelt av kaltes 

utløpet av Torridalselva for Sanden. For å lokke folk til å bosette seg i den nyanlagte byen skulle de få 

flere privilegier, blant annet skulle de slippe å betale skatt i de første årene etter at de hadde bosatt seg 

der. 

 

På denne tiden var det Palle Rosenkrantz som var lensherre på Agder; det vil si landsdelens høyeste 

myndighet. Han fikk ordre av kongen om hvor den nye byen skulle anlegges, og at skogen i området 

rundt skulle hugges og brukes til bygningsmateriale. Palle Rosenkrantz skulle også sørge for at noen av 

de rikeste bøndene i distriktet bosatte seg i byen, mens andre bønder fikk ordre om å flytte fra sine 

odelsgårder. Det var blant annet bøndene på Eg og deler av Lund som ble tvangsflyttet, men 

Egsbøndene inngikk en avtale med Rosenkrantz om å bytte deres odels- og jordegods mot 

krongodsgårdene (kongens eiendom) på gårdene Øvrebø og Sangesland i Øvrebø herred. 

 



Christians Sand, Christianssand, eller Kristiansand som vi kjenner navnet, vokste raskt, og alt i 1660 

bodde det 1.500 innbyggere der og i 1772 var innbyggertallet fordoblet. Det var ikke bare folk fra 

lokaldistriktet som bosatte seg i den nye byen. Til Christianssand kom det også folk fra blant annet 

Jylland i Danmark og Båhuslen i Sverige, og dermed bar byen et internasjonalt preg alt fra sine første 

år. Det var ingen tvil om at kong Christian IV hadde gjort et riktig valg for plassering av den nye byen. 

 

Flere store branner har gjennom årene rystet byen. Den første store brannen brøt ut natten til 6. mars 

1734. Brannen startet i bryggerhuset til skredder Rasmus Sørensen Bech, som lå i kvartalet Østre 

Strandgate - Markensgate - Kongensgate og Kirkegaten. Byens brannkorps rykket straks ut, og 

brannhestene raste gjennom byen med brannsprøyten på slep. Alle som kunne kjempet tappert mot 

brannen, men likevel ble skadene store, og i løpet av seks timer var 334 hus nedbrent. Det var over 

halvparten av datidens bebyggelse, og det største tapet for byen og innbyggerne var kirken. På 

kirketomten stod bare steinmurene igjen og alt inventaret var ødelagt. Første søndagen etter 

katastrofebrannen ble det holdt gudstjeneste i hospitalkirken ved byens dårehus, men dette rommet var 

bare 10 x 14 alen stort, så mestedelen av tilhørerne måtte stå utenfor.  

 

Den neste store brannen som rammet byen brøt ut om ettermiddagen 2. august. 1859. Den ble kalt for 

Østerbrannen, og startet på loftet hos tømmermann Tellefsen i Kristian IVdes gate. Byen var nå bedre 

forberedt på å takle en storbrann, og brannkorpset talte 600-700 mann. Brannen begrenset seg til den 

nordøstre del av byen, og hardest medfart fikk områdene mellom Henrik Wergelandsgate - 

Kronprinsensgate og Elvegaten, og i alt tusen mennesker ble husløse i denne store bybrannen.  

Men så om ettermiddagen 8. juli. 1892 brøt den virkelige katastrofebrannen ut. Brannen startet i 

kvartalet mellom Vestre Strandgate - Dronningensgate - Markensgate og Tollbodgaten. Da brannen var 

slukket lå halvdelen av bykjernen i aske, og i alt 350 hus ble flammenes rov, men denne gangen fikk 

kirken stå.  

 

 
Kristiansand har alltid vært blant kongerikets fremste sjøfartsbyer. Her ett bilde fra havneområdet utenfor 

Reinhardt sitt skipsverft i 1870. 

 



Kristiansand har helt siden byen ble grunnlagt vært et senter for handel og skipsfart. Det var vel først og 

fremst trelasthandelen som var grunnlaget for de første handelsinntektene til byen. Senere, blant annet 

på grunn av byens beliggenhet, ble flere rederier etablert der. Noen av rederne hadde også sine egne 

skipsverft. Byggingen av stadig flere skip, og behovet for sjøfolk til mannskap ombord på båtene, førte 

til at Kristiansand tidlig ble en av landets viktigste sjøfartsbyer.  

"Constitutionen" var navnet på den første dampbåten som kom hit til landet. I 1827 ble den satt inn i 

rutefart mellom Kristiansand og Oslo, og dette var den første ordinere rutebåt-forbindelsen i landet. Året 

etter ble dampbåten "Oscar" satt inn på ruten Kristiansand-Bergen, og i 1841 ble dampbåten 

"Nordkapp" satt inn på ruten Kristiansand-Trondheim. Det var også på 1800-tallet og begynnelsen av 

1900-tallet flere lokalrutebåter som gikk i trafikk mellom Kristiansand og distriktet rundt, blant annet til 

Tveit, Randesund, Søgne og Høvåg. Fra 1920-årene og utover gikk lokaltrafikken mellom Kristiansand 

og nabokommunene mer og mer over til landeveien, og etterhvert ble rutebilene et fast innslag i bybildet. 

 

 
 

Markensgate har gjennom byens historie alltid vært den dominerende gaten for butikker og annen 

handelsvirksomhet. Bildet er fra begynnelsen på 1900-tallet. 

 

Den første industrivirksomheten i Kristiansand var en liten mølle, som lå ved Grimsbekken. Denne ble 

etter all sannsynlighet bygd før 1641. Etterhvert ble det satt i drift to møller til, den ene av dem lå på 

Torvet den andre ved Jegersberg. Rundt 1850 var det 18 industribedrifter i Kristiansand, derav åtte 

tobakksspinnerier, fem garverier, fire reperbaner og en trikotasjefabrikk.  

 

Kristiansand er etter norske forhold en storby, både i befolkning og i areal. I 1960 var det 27899 

innbyggere i bykommunen, og tre år senere ble nabokommunene Oddernes, Tveit og Randesund slått 

sammen med Kristiansand. Folketallet økte nå raskt med årene og i 1997 var det 70.069 innbyggere i 

Sørlandets hovedstad Kristiansand. 

 


