
 

 

 
         Kristiansand, 12. desember 2017 
Til  
ordfører Harald Furre 
Kristiansand kommune 
Postboks 417 Lund 
4604 Kristiansand 
 

Historiske trær og alléer i Kristiansand 
Christianssands Byselskab ble opprettet i desember 1830 med formål å bedre forholdene for fattige 
og arbeidsledige i byen. Så tidlig som i 1843 ble Byselskabets formål endret til også å omfatte å 
arbeide for «byen og dens nærmeste omegns forskjønnelse.» 
 
Allerede samme år bestilte selskapet 50 hollandske lindetrær til beplantning langs landeveien 
nordover til Krossen, og i 1854 vedtok selskapet å få plantet trær i det området som i dag er 
Wergelandsparken. Selve parkanlegget ble gjennomført i 1860-årene. På Lund hadde private 
allerede begynt å plante alléer da Byselskabet i 1844 og utover fortsatte med å plante ut rundt 300 
trær. Videre ble det plantet trær på alle byens allmenninger og langs sandete gater. Arbeidet fortsatte 
fram til kommunen opprettet Parkvesenet i 1938. Totalt har Byselskabet fått plantet rundt 400.000 
trær i perioden. Trærne tjente ikke bare til forskjønnelse, men de er også viktige for å rense luften 
og binde jorden – hindre sandflukt. 
 
Det er på denne bakgrunn at Christianssands Byselskab føler et særlig ansvar for, og er spesielt 
opptatt av, hvordan de historiske trærne og alléene i byen blir tatt vare på. Trær er levende 
organismer og har selvfølgelig begrenset levetid, men med godt vedlikehold og god planlegging kan 
denne tradisjonsrike delen av byen stadig opprettholdes og fornyes. 
 
Vi har med forskrekkelse sett den rasering av trær som nettopp har skjedd i Jegersbergalléen ved 
Spicheren. I et møte med Parkvesenet ble vi gjort oppmerksom på at de fleste av de tradisjonsrike 
alléene står på statlig grunn, og at det dermed er Statens vegvesen som forvalter denne arven etter 
Byselskabet. Også fylkeskommunen og universitetet har innflytelse på forvaltningen av trærne. Vi 
ble videre gjort kjent med at det ikke finnes noen systematisk dokumentasjon over viktige 
trebeplantninger med tilstandsvurderinger, og at det ikke er utarbeidet noen forvaltningsplan for 
trærne. 
 
Vi vil derfor ta initiativ til et møte med berørte instanser for å få satt i gang et samarbeid om det 
nødvendige arbeidet for å ta vare på denne verdifulle arven. Vi ønsker at det blir utarbeidet et 

godt grunnlag for viktige politiske vedtak til beste for byen. 
 
Med hilsen 
for Christianssands Byselskab 
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