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1. INNLEDNING                                                                                                                                                                                                               
 

 

Denne framstillingen er en gjennomgang av tidligere registreringer av kulturminner knyttet til 

kommunedelplan havneområde nord Kongsgård-Vige. De viktigste kulturminneinteressene i 

bydelen er beskrevet i kulturminnevernregisteringen for Bydel Lund fra 2003. 

 

Så lenge menneskene har eksistert, har de satt materielle og immaterielle spor etter seg i 

omgivelsene. Disse sporene kan være gravhauger og gjenstander som runesteiner, bygninger og 

anlegg, miljøer og trekk i landskapet. Det er vi, i vår egen tid, som opplever og definerer disse 

sporene som kulturminner og kulturmiljøer. De er en viktig del av vår felles kultur- og naturarv.  

 

Kulturminner og kulturmiljøer utgjør et mangfold av kvaliteter som ikke lar seg måle på en enkel 

måte. Hver for seg og sammen kan de deles opp i ulike verdier som kunnskapsverdier, 

opplevelsesverdier og bruksverdier. Disse verdiene griper inn i og forsterker hverandre, og gjør 

kulturminner og kulturmiljøer til viktige ressurser for dagens og morgendagens samfunn. 

 

Kulturminneverdiene kan aktiveres med sikte på å tjene ulike samfunnsformål. Det betyr at 

bevaring av kulturminner og kulturmiljøer kan få innvirkning på samfunnsutviklingen. I dagens 

vernestrategi legges det vekt på hvordan kulturminner og kulturmiljøer kan virke inn på 

ressursforvaltning, by- og tettstedsutvikling og kulturell åpenhet. 

 

Med utgangspunkt i kulturminnevernregisteringen for Bydel Lund og supplerende 

registreringer utført i regi av Byantikvaren er materialet gjennomgått og rapportens 

anbefalinger utarbeidet. 

 

Nov. 2016 

 

Helge Solli 

byantikvar  
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PLANOMRÅDET 
Plangrense 
Utvidet influensområde 
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2. BYDEL LUND 
 
2.1 TOPOGRAFI OG LANDSKAP 

Topografien har for en stor del styrt utbyggingen på Lund. Store deler av de flate områdene som 

før var jordbruksområder, er nå bebygd. Det samme er høydedragene, men de fleste oppleves 

likevel som grønnkledte.  

 
2.2 TIDLIG BEBYGGELSE 

Det er funnet spor av bosettinger tilbake til 2500 f.Kr. Utgravinger tyder på at det siden da har 

vært kontinuerlig jordbruksbosetting i området. Oddernes var, helt fram til Kristiansands 

bydannelse, et sentralt og strategisk sted hvor en kunne kontrollere ferdselen både på Otra og i 

Topdalsfjorden. I eldre jernalder var Odderneset et viktig senter i Agder, det er funnet rester av 

to landsbyer fra denne perioden på Bjørndalssletta. Ved prestegården finnes også et 

fornminnefelt fra eldre jernalder og en runestein som er flyttet inn i våpenhuset i Oddernes 

kirke. 

Historikere antar at åsryggen mellom Nedre Lund og Bjørndalssletta har vært det administrative 

og religiøse senteret i regionen. På dette høydedraget har det tidligere vært en stor mengde 

gravhauger og her ble distriktets første kirke, en trekirke, bygd på 1000 tallet. Historikeren 

Steinnes mener at det på 800 tallet bodde en småkonge på Odderneset som da var det 

administrative senteret i et sørvestnorsk rike som strakte seg fra Tromøy i øst til Boknafjorden i 

vest. Småkongens bolig har trolig vært plassert på et høyt sted, kanskje på nevnte åsrygg. 

Kartet viser tidligere kjente gravhauger. Utarbeidet av arkeolog Frans Arne Stylegar, Vest-Agder fylkeskommune. 
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2.3 KOMMUNIKASJON 

Oddernes kirke har fra 1100 tallet vært knutepunkt for landverts kommunikasjon. De gamle 

ferdselsveiene passerte alle kirka. Vi finner de eldste traseene igjen i dag i Østerveien, 

Gimleveien og den gamle postveien som fremdeles er godt synlig i Jegersbergområdet.  

I bydelen finnes en kombinasjon av de eldste veifar, videreutviklet som følge av byutvidelsen i 

1921 og senere utbygginger. 

Det er sammenheng mellom topografi, kommunikasjonsårer og bruk av områder. Veiene binder 

sammen områdets historie både i funksjon, tid og rom og har på den måten høy 

historiefortellende verdi. Det er meget viktig at eldre veifar og andre elementer som forteller 

noe om områdets karakter og topografi, ikke blir endret på en måte som ødelegger denne 

forståelsen av området.  

 

 

Kart fra 1918, bebyggelse og terreng i Marvika ikke vist på grunn av militær virksomhet 
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2.4 KULTURMINNER 

ASKELADDEN, RIKSANTIKVARENS DATABASE OVER FREDETE KULTURMINNER 

Kartet viser kulturminner som er fredet etter Kulturminneloven eller som er gitt regional verneverdi (Gleodden batteri) 

 

TEMAKART KULTURMINNER, KRISTIANSAND KOMMUNE 

Kartet viser at i områder med fredete kulturminner er det også lokalisert en rekke nyere kulturminner, både innenfor 

planområdet og ikke minst langs sjølinja på Søm. 

Nord i planområdet, Ringåsen, er foruten fredete kulturminner også registrert et gammelt veifar opp til bygdeborgen, 

tidligere hoppbakke, stem og- en lokalitet av legepestrot, kommuneplanen. 

I dagens havneområde, 0-alternativet, er det ikke nyere kulturminner. 
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3. MARVIKA 
 
3.1 OPPRINNELIG OPERATIV SAMMENHENG 

«Kristiansands befestninger befant seg på 1880-tallet ved et veiskille. Anleggene var blitt så gamle 

at de var helt uten stridsverdi, og man måtte velge om de skulle avvikles eller oppdateres. Flere 

kommisjoner nedsatt i siste halvdel av tiåret kom til at kyststrekningen øst for Lindesnes hadde stor 

strategisk betydning og at det var nødvendig med en befestet havn i Kristiansandsområdet.  

Valget av Marvika fremfor andre mulige havner i området skyldes vesentlig at Topdalsfjorden her 

var lett å beskytte og at fjorden var dyp og bred nok til at et stort antall fartøyer kunne søke tilflukt 

der.»  

 - Utdrag fra Landsverneplan for Forsvaret, utgitt år 2000 

 
Kartillustrasjon fra Landsverneplanen 

 

  
Landsverneplan for Forsvaret er resultat av et samarbeid mellom Forsvarets 

bygningstjeneste, Riksantikvaren og Forsvarsmuseet. Prosjekter omfattet blant annet 

utvelgelse av fredningsverdige bygninger og anlegg med det siktemål at utvelgelsen skulle 

speile et nasjonalt verneperspektiv. 

Kristiansandsområdet har en rik forsvarshistorie gjennom ca. 450 år. I dag er det kun rester 

tilbake. Noe er i privat eller kommunal eie, en del er forsvunnet. Bygninger og anlegg som er 

tatt inn i Landsverneplanen utgjør en viktig del av områdets og nasjonens militære historie. 
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3.2 FYSISK MILJØ 

«Orlogsstasjonen ligger øst for Kristiansand sentrum, på vestsiden av Topdalsfjordens munning. 

Anlegget grenser i sør til det samtidige kanonbatteriet på Gleodden og i øst til den samtidige 

minestasjonen ved Romleåsen. I nord ses Varoddbroen og restene etter den gamle minestasjonen 

som skulle kunne minelegge innløpet til Topdalsfjorden.  

Hovedtyngden av bebyggelsen ligger langs bukten innerst i Marvika. En rekke nyere verkstedbygg 

ligger langs kaifronten på begge sider av bukten. Rett nord for viken ligger to bygninger fra 

etableringstiden; båthuset (inv. nr. 0041) og varegodslageret (inv. nr. 0039), begge 

reisverkskonstruksjoner på gråsteinsmur, overdekket av saltak med nyere tegltekning. Begge 

bygninger er godt bevart. Båthuset i stående panel er i to etasjer med vinduer i gavler og på 

vestsiden. Båter tas inn på skinneløp (slisker) gjennom åtte to-fløyede porter på den ene langsiden. 

Varegodslageret, som i 1916 ble ombygget til magasin, er i tre etasjer, har liggende panel og to- og 

fireramsvinduer langs alle vegger.  

Et torpedobåthus, oppført innerst i viken i 1916 (se historikk), ble revet på 1990-tallet, slik at den 

eldste bygningsmassen fremstår som relativt fragmentert og uten samlende elementer.» 

 - Utdrag fra Landsverneplan for Forsvaret, utgitt år 2000 

 

 

Varegodslageret og senere magasin «Gamla», inv.nr. 0039 fra 1898. I bakkant til høyre skimtes Varodden. Bilde fra 

Landsverneplanen. 
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3.3 SEFRAK REGISTRERING 

 

SEFRAK registrering, Marvika. Kilde: Riksantikvarens brannverntjeneste.  

 

Registreringen viser gjenstående bygninger fra etableringen av 

marinehavn i Marvika. De fleste eldre stående bygninger ble bygd 

i perioden 1897 og fram til 1918. Registreringen er ikke komplett 

da hverken sjefsbolig eller underoffiserboliger er registrert. 
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3.4 HISTORIKK  

I perioden 1895 – 1918 ble Marvika orlogstasjon bygd ut.  

Det var unionsoppløsningen i 1905 og første verdenskrig, hvor Norge var nøytral, som var 

hovedgrunnen til oppbyggingen. 

1918–39: Nøytralitetsvernet ble gradvis avviklet frem mot sommeren 1919. Ved havnen var det 

en viss aktivitet, med egen marinesjef, underoffiserer og sivile verkstedhåndverkere. Høsten 

1939 var Kristiansand sjøforsvarsavsnitt på plass i Marvika.  

1940–45: Batteriet på Gleodden flyttet til Ålesund av okkupasjonsmakten.  

1945–98: Fortsatt orlogsstasjon med verksteder m. v. Forsvaret bygde en rekke bygninger som 

fremdeles står. Siste nybygg var lokaler for Forsvarets Distriktsmusikkorps i 1998. Bygget ligger 

like utenfor planområdet, ved siden av Roligheten gård.  

1998 Sørlandets sjøforsvarsdistrikt flyttet over til Marvika fra Odderøya.  

2002: Marvika orlogstasjon nedlagt.  

2004: Solgt til Kristiansand kommune. 

Det siste nybygget i leiren stor ferdig i 1998 og var lokaler for Forsvarets Distriktsmusikkorps. Huset ligger like utenfor 

planområdet.  
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3.5 FREDET ETTER FORSKRIFT 

I 2004 fredet Riksantikvaren to bygninger i Marvika og et område rundt med 

følgende begrunnelse: 

«Kristiansand har med sin fremskutte beliggenhet mot Skagerrak lange tradisjoner og historisk 

betydning som marineby. Orlogshavnen i Marvika kom til på et tidspunkt da Sverige dominerte 

fiendebildet. Bygningsmassen har imidlertid gjennomgått store endringer gjennom årene, og er 

som helhet ikke verneverdig. Rivninger i de senere år har ytterligere svekket helheten i det 

opprinnelige anlegget. Unntaket er båthuset og varegodslageret, som begge fremstår i tilnærmet 

opprinnelig stand. De danner et karakteristisk miljø i havnen og er godt synlige fra sjøen og fra 

Varodden. De representerer karakteristiske bygningstyper fra opphavstiden og er relativt sjeldne i 

regionen.» 

Kart med fredete bygninger og områdefredningen 
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Etter byantikvarens vurdering bør et større område rundt de fredete bygningene avsettes til 

hensynsone bevaring for å beholde det karakteristiske miljøet i havna. Området bør utvides til 

hele bukta, på nedsiden av veien og bort til kaia ut mot Gleodden inkludert bebyggelse, kaier og 

slipp. Se kart s. 17.  

Bilde av varegodslageret i Marvika. Foto: Kristiansand Kommune 

 

3.6 ANDEN VERDENSKRIG OG SENERE 
 

Marvika var en viktig marinebase under 2. verdenskrig, og flere grunnmurer og bygninger som 

ser ut til å være fra denne perioden står ennå. De er imidlertid ombygget og modifisert og 

verneverdien er redusert. Betongkaia langs sørsiden i Marvika ble bygget av tyskerne i 1941 for 

å betjene eskortefartøyer, minesøkere osv. Fjellanlegget lengst øst ved denne kaia (mot fjorden) 

ble bygget som tysk torpedolager for Uboots-Stützpunkt Kristiansand i 1944 men interiøret er 

høyst sannsynlig kraftig endret/ombygd  

På den andre siden av bukta (mot N og stadion) ligger et større fjellanlegg tilknyttet NATOs 

avmagnetiseringsanlegg i etterkrigstida.   
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4. GLEODDEN BATTERI 
 

Bygd i 1896-1897. I 1898 var batteriet bestykket med tre 15 cm Armstrong kanoner og to 

Hotchiss 65 mm hurtigskytende kanoner. 

Batteriet fikk økt betydning da Marvika Orlogsstasjon ble etablert i 1898. Tyskerne la ned 

Gleodden batteri i juli 1940 og flyttet det til Ålesund.  

 

Gleodden fortsatte imidlertid å være militært område og i dag finnes: 

 Anleggene for 15 cm batteriet (ultimo 1890) ytterst på Gleodden.  

 

 En rekke murer og skytestillinger ligger også langs sjøen mellom Marvika og 

Gleodden mot Topdalsfjorden, bla.  6,5 cm batteriet (ultimo 1890) med to 

kanonstillinger og kommandobunker.  

 

 På høyden mellom Gleodden og Marvika ligger et komplett luftvernbatteri fra 1. 

verdenskrig- med to kanonstillinger, restaurert kanonlavett i stål, 

lyskasterstandplass med bunker, kommandobunker og dekningsbunker for 

kanonmannskapene. Dette er det best bevarte av de tre luftvernbatteriene som ble 

anlagt i Kristiansand under nøytralitetsvakta og det best bevarte i Agderfylkene. Til 

sammenlikning er batteriene på Oksøy og Odderøya i mye dårligere forfatning og har 

ikke samme omfang.  

 

 Ved starten på veien fra kaia i Marvika ut mot Gleodden ligger ennå en bunker i 

fjellet på høyre side tilhørende avfyringsstasjonen tilknyttet minesperringen i 

Topdalsfjorden (1890-årene).  
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5. BYANTIKVARENS ANBEFALING 
 

 OMRÅDET RUNDT FREDETE BYGNINGER UTVIDES OG AVSETTES TIL HENSYNSONE 

KULTURMILJØ JF. KARTUTSNITT. 

 

 GLEODDEN AVSETTES TIL HENSYNSONE KULTURMILJØ OG NATURBEVARING JF. 

KARTUTSNITT. 

 

 BYGNINGER, FORTIFIKASJONSANLEGG, KAIER OG SLIPP I DE TO OMRÅDENE INNGÅR SOM 

DEL AV KULTURMILJØET.  
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