
CHRISTIANSSANDS BYSELSKAP 

Til 

Direktør by- og stedsutvikling Ragnar Evensen 

Direktør kultur og innbyggerdialog Torbjørn Urfjell 

 

Christian Quart statuen  

I 1979 fikk ordfører Paul Otto Johnsen overrakt et utkast til statue av Christian Quart. Det var 

en jubileumsgave til Kristiansand kommune fra Redernes skipskredittforening i anledning 

foreningens 50-årsjubileum. Den formelle, endelige overrekkelsen skjedde 02.07.1981, tre 

dager før byen fylte 340 år, - med norske flagg, musikk av divisjonsmusikken og marinen sto 

æresvakt. Kunstner var Arne Johan Vinje Gunnerud. 

Som kjent har plasseringen i Festningsgata vært omdiskutert i mange år, selv om den står 

sentralt i en av Kvadraturens hovedgater. I midtrabatten står den svært utsatt til trafikkalt. 

Kunstneren selv var ifølge Fædrelandsvennen fornøyd, men uttrykte samtidig at «den står litt 

dumt, blir litt borte» 

Av avisinnlegg siteres: «Eksosforgiftet Christian Quart i Festningsgata», «Flytt til Tresse og 

Festningen, der han gikk i land» og «Plasseringen gjør ham til en trafikkonstabel». 

09.12.96 refererte avisen at en privat orden søkte kommunen om å få statuen flyttet, bl.a. 

fordi det var vanskelig å få gjennomført kransenedleggelse 17. mai og på kongens bursdag. 

Ordenen var Ordo Christiani Quarti som har til formål å ta vare på byen og grunnleggerens 

ettermæle. Den sto for kransenedleggelsen i mange år. 

Søknaden ble drøftet administrativt og politisk i kommunen. Parkvesenet mente den 

eventuelt kunne flyttes til Tresse, i nærheten av inngangen til Festningen. 

Et annet privat initiativ kom i 2017. Det var forslag om en ny plass for gående og syklende i 

overgangen mellom Øvre Torv og Rådhusgata kalt Christian IVs plass. Dit kunne statuen 

flyttes. 

Byselskapet har nylig fått oversendt en henvendelse fra Helge Tofte, tidligere meget aktivt 

medlem i skipskredittforeningen og formann i avviklingsstyret da foreningen ble oppløst i 

1993. Han håper på en bedre plassering av statuen, eventuelt ved den nye Kristian IV-broa. 

«Nå står den i et veikryss der både gående og kjørende er mest opptatt av kryssende 

trafikk». 

Heller ikke Byselskapet mener at plasseringen ved krysset Festningsgate-Tollbodgata er den 

beste. Statuen kan med fordel flyttes, men det bør fortsatt være sentralt.  

Vi tillater oss å foreslå at kommunen tar dette opp til behandling igjen. Et nytt sted for statuen 

bør vurderes. 
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