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Sandefjords Blad skriver den 19. mars 1900 i forbindelse med en orientering om byen etter den store 
branne n; «Når Sandefjord første gang ble handelsplass, vet man ikke sikkert. I Håkon Håkonsens saga for-
telles det i 1225 at Kongens lendmann, Dagfinn Bonde, en vinterdag da han grunnet drivis ble hindret fra å 
komme vestover med sitt skip, la seg inn mellom noen tyske seilskipskogger, som lå i Sandefjorden. Det er 
mulig at dette var tilfeldig, men at det skulle ligge flere kogger på stedet, kan jo tyde på at her var en 
handels plass som ble besøkt av utenlandske oppkjøpere av tømmer». Så langt Sandefjords Blad. Dagfinn 
Bonde blir i sagaen beskrevet som kong Håkon Sverressons sysselmann allerede i 1201. Dagfinn var leder 
for birkebeinerne i krigen mot baglerne. Han var rådgiver for Håkon Håkonsson, og sørget for at sistnevnte 
ble konge i Norge 1217. Dagfinn Bonde døde i 1237. Lasteplassen for tømmer er omtalt i flere bevarte brev 
fra slutten av 1300-tallet og begynnelsen av 1400-tallet, i en tvist mellom bøndene og presten, som eier av 
området. Biskop Øistein i Oslo var megler i konflikten. Brevene er oppbevart i et av våre offentlige arkiver.

Etter reformasjonen i 1537 fortsatte den ubebodde lasteplassen nedenfor Oddefjell å fungere som opplags-
plass for trelast. I den første halvdel av 1600-tallet begynte enkelte strandsittere å bosette seg på tomter de 
selv ønsket, i indre havneområde, men de betalte leie til presten i Sandar. Roar Tollnes skriver i Kulturminner 
2,9 (våren 1995) følgende: «En del familier slo seg ned utenfor byen, langs innfartsveiene, og bygde sine hus 
der. På Gokstad-gårdens grunn ved indre fjordbunn ble det nærmest en liten forstad av strandsittere og 
dagarbeidere.»

Der vokste altså Grønli fram. Ingen av disse utbyggingene fikk byens styrende myndigheter til å reagere. Det 
oppsto dermed flere steder en konflikt mellom strandsitterne og Sandarbøndene om disse plassene for 
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tømmerlagring som bøndene hadde opparbeidet seg hevd på og fått enerett til. Bøndene fikk altså med-
hold, og strandsitterne måtte flytte lengre nordvestover, antakelig mot Søbergområdet. De bosatte seg også 
på ledig e plasser inn under berget oppover Bjerggatas østside. Slik vokste stedet Sandefjord fram på 1650–
tallet. En strandsitter var som oftest en fattig sjømann, uten fast jordeiendom eller leieforhold til jord. Han var 
i mange tilfelle en dagarbeider som mottok betaling fra dag til dag.

Fra 1620 ble Sandefjord tollsted med egen tollbetjent, og tømmerhandelen vokste videre med direkte 
leverin g fra bonde til skip. Sandefjord hadde i den tiden en meget attraktiv havn, med Ruklabekken som 
kaianlegg for lasting av tømmer på seilskipene. Larvik og Holmestrand fikk tollbetjent først 13 år senere, i 
1633. Tønsberg hadde da ikke en havn som gjorde det mulig å laste tømmer.

I 1661 var Sandefjord blitt en klynge med 14 hus og 70 innbyggere. I 1671 ble stedet ladested under den 
nye kjøpstaden Larvik. Sandefjord fikk sitt første styrende organ, en borgersamling, på slutten av 1700-talle t. 
I 1813 fikk stedet eget offentlig budsjett, utskilt, men styrt fra byfogden i Larvik. Sandefjord hadde da blant 
annet et teglverk, en mølle og to tobakkspinnerier samt et brennevinsbrenneri. Sandefjord vokste fra 373 
innbyggere i 1801, til 596 i 1825.

Beskrivelse av kartet
Kartet viser grensesteiner og årstall for utvidelser av Sandefjords grenser i periodene fra 1833 til 1888 og fra 
1931 til 1950. Fra Sandefjord Lokalhistoriske Senter har Knut Oustorp vært behjelpelig med søk i terrenget. 
Kartet er basert på grensesteinplasseringen ved Sandefjords grenseutvidelse i 1931.Vi har funnet frem til  
18 grensesteiner fra 1888 til 1931, se røde punkter på kartet. Gule punkter på kartet representerer de 17 
steine ne fra 1888 til 1931 som er fjernet. Vi har på kartet også tatt med grenseutvidelsene i 1950 og fant 7 
grensesteiner som er merket med blå punkter. Hvite punkter er der grensesteiner fra 1950 er fjernet, eller 
som ikke har eksistert og utgjør 12 grensesteiner. Under utarbeidelsen av kartet ble Sandefjord kommune 
kontaktet. Fra kommunens Geodata og oppmålingsseksjon var Vivi Clausen Næss og Eirik Ottesen 
behjelpe lige.

1833 - Sandefjords første grenser
Ved kongelig resolusjon av 22. mai 1833 ble kommunegrensene offisielle, og Sandefjord hadde fått grense-
status, se kart. Før denne tid eksisterte Sandefjord som et stedsnavn uten fastsatte grenser.

1837 - Sandefjord blir egen kommune
Sandefjord blir egen kommune i 1837 etter innføringen av formannskapslovene samme år. 

Strandsitterhus ved Oddefjell. Tegning av Oddefjell ved fyrdirektør Diriks 1864.
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1841 - Sandefjord får en utvidelse, men ikke grensejustering
Det ble foretatt en grenseutvidelse i 1841 ved kongelig resolusjon av 12. januar. Da ble en del av jordeien-
dommen til presten tillagt ladestedet. Man mente nå at Sandefjord ladested hadde justert sine grenser for 
lang tid fremover, men slik skulle det ikke bli.

1845 - Sandefjord får kjøpstadsrettigheter og bystatus 
Sandefjord fikk kjøpstadsrettigheter i 1845. Fra dette år regnes vår bystatus. Men det skulle drøye helt til 
1858 før Sandefjord fikk egen byfogd.

Sandefjords grenseutvidelser og grensesteiner 1888-1931 og 1950-1968       

Kartmontasje: Harry Rove (2016)
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1888 - Sandefjords første grensutvidelse
Etter etableringen av Sandefjord som kommune i 1837, vedtok stortinget den 29. juni 1888 loven om 
by utvidelse for Sandefjord, med virkning fra 1. januar 1889. Denne utvidelsen besto av Hjertnes, Pukkestad 
og Grønli og omfattet 318 personer. Grenseutvidelsen i 1888 kom som et ønske fra Sandefjord kommune, 
som ville ha den fasjonable Hjertnespromenaden lagt inn til sitt område. Der bodde skipsredere og handels-
folk som bidro med gode skatteinntekter til byen. Sandar kommune forlangte, som en erstatning, at 
Sandefjord kommune måtte overta Grønliområdet, med den fattigdom som der eksisterte, og med ansvar 
for å bygge et fattighus i Kamfjordgata 8.

Det var i forbindelse med dette stortingsvedtaket at Sandefjord kommune kunne sette opp sine første 
grense steiner med årstallet 1888, selv om virkningen ikke trådte i kraft før januar 1889. De ble inngravert 
med Sf./Sh. (Sandefjord/Sandeherred). Steinene ble også nummerert og plassert der grensene gjorde en 
vinkelretningsendring. Ved folketellingen i 1900 var antall personer vokst til 4869. 

Kong Harald og dronning Sonja 
besøkte byen 23. juni 1995.

Sandefjords fødselsdag som by er St. Hansaften 23. juni, parafert på 

Stockholms Slot av kong Oscar 1. i 1845. 

Fattighuset i Kamfjordgata 8 i 

Grønli. Her bodde flere familier 

samtidig.

Strandsitter- og husmannsplassen Kleggelia, 

Det var plass til flere familier i dette huset.
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1931 - Sandefjords andre grenseutvidelse
Grenseutvidelsen i 1931 omfattet Solvang, Hauan, Ekeberg og Preståsen, inkludert Brydedammen. Av  
dette området var det særlig Preståsen som ble benyttet som utfluktssted av Sandefjords befolkning og av 
tilreisende gjester ved Sandefjords Bad. Kunstmaleren Hans Gude skriver i sine erindringer om nettopp sine 
besøk i Preståsen, hvor han malte sine bilder fra havneområdet. I forbindelse med denne utvidelsen ble 
noen av de gamle grensesteinene fra 1888 benyttet, men de ble påført nytt nummer og årstall (1931) 
nederst på de samme steinene. 

1950 - Sandefjords tredje grenseutvidelse
Ved grenseutvidelsen i 1950 ble Sandefjord 332 mål større. Utvidelsen fordelte seg på de forskjellige 
om rådene utenfor byen med Bugården, Lunden, Kolonihagen og Stub i vest, samt Kamfjordkilen i øst, altså 
det flate området øst for Breili til grensebekken mot Kamfjord. Denne utvidelsen omfattet 226 personer, og 
hadde sin begrunnelse i mangel på boligtomter i Sandefjord. Behovet for nye boligtomter var vesentlig for 
alle arealutvidelser i Sandefjord. Viktig var det også å løse problemet med søppelfyllinga som lå der 
Hvalfangstmonumentet i dag ligger. Det passet nemlig dårlig for dem som bodde på Hjertnespromenaden å 
ha en stinkende søppelfylling i sitt naboskap. Nye områder måtte tas i bruk, og Grønli overtok fyllinga og 
lukta. Byingeniøren trøstet innbyggerne med at massene med tiden ville bli mindre uappetittlige og at lukta 
ville avta, men det gjorde den ikke, ettersom ny søppel hele tiden ble tilført i veldig mange år fremover. 
Grensesteinene som ble benyttet i 1950, var mindre av størrelse og med ulik topp. Disse grensesteinene fikk 
bare påført årstall og ikke nummer på steinen.

1968 - Sandefjord og Sandar slås sammen til en kommune
I henhold til lov av 21. desember 1956, ble det bestemt: «Sandefjord bykommune og Sandar herreds-
kommune i Vestfold fylke, sluttes sammen til en bykommune, med virkning fra 2. januar 1968. Navnet på 
den nye kommunen fastsettes til Sandefjord.» Denne sammenslåingen ble en prosess som fjernet behovet 
for grensesteiner i kommunal sammenheng, men de fortsatte som veivisere inn i fremtiden for mange 
historie interesserte. På grunn av manglende forståelse for hvilke verdier disse grensesteinene representerte 
som kultur- og historiebærere, forsvant dessverre mange av dem til fyllmasse.

Grensestein No 7. 1888 / 

No 22. 1931

Grensestein fra 1950,

fikk en litt annen fasong.

Grensestein No 3.1888 / 

No 18. 1931
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Kulturbærere
Som sagt bør grensesteinene mellom Sandar og Sandefjord ses på som kultur- og historiebærere. I et 
slektshistorisk perspektiv, skal vi ikke lete lenge før de som bedriver slik forskning spør hvor grensene gikk 
mellom de to kommunene. Behovet for denne identitetsmarkeringen vil antakelig forsterke seg med 
dannelse n av den nye storkommunen fra 1.1.2017. Det bør være en prioritert oppgave å ta vare på denne 
kulturarven og om mulig, finne fram til resten av de grensesteinene som ennå eksisterer.
 
Grensesteintur -  se kart
Hvis du vil foreta en grensevandring bør du starte i Breiliveien, ved bryggeripipa. Der står grensestein no 2. 
Derfra går du opp trappen, på fjellet vestover, og leter etter de neste grensesteinene. Du må nok lete litt for 
å finne stein no 3 og 4, men de er der. Videre tar du veien opp stien til Brydedammen, der står stein no 5 
ved innkjøringen til et privathus. Følg så veien på nordøstsiden av dammen, og du finner stein no 6 hugget 
inn i fjellet. Det mangler flere grensesteiner, men alle de med røde merker på kartet, finner du. Turen går nå 
videre til enden av Prestegårdsveien, for så å følge den vanlige veien ned fra Preståsen til grensesteinene 16 
og 17 i bunnen av bakken nede ved Bjerggata. Videre går ferden over til jernbanebommene, der står grense-
stein no 22. Det har som du ser av de gule merkene på kartet, eksistert flere grensesteiner rundt jernbanen, 
men disse er fjernet. Spaser videre oppover Moveien. 

Det står en grensestein litt før du går over broen ved Sandefjordsveien. Så kan du lete etter en grensestein 
av 1950-utgaven, litt ovenfor Meny Stadion, ved storskolen, på veien oppover Laskenveien. Derfra vandrer 
du ned til Sandefjord videregående skole igjen. På skolens østre del, inne på jernbanens område, (det er 
forbudt å gå inn), står det en grensestein. Følg så kartet til Lindgaardsgate. Det er flere grensesteiner under-
veis. Du vil i krysset W. Wetlensensvei finne no 5 fra 1888 som også er no 27 fra 1931. Dette er det andre 
grensemerket som er hugget inn i fjellet. Turen går videre bortover Lindgaardsgate og over deler av 
Hjerneskogen. Følg kartet. Nå må du komme deg ned til Stub. Her ser du på kartet at det mangler mange 
grensesteiner. De er fjernet. Disse er vist på de gule punktene på kartet. Følg vei og sti utover langs fjorden. 
Ved grensen til Ranvikeiendommen finner du den siste grensesteinen av 1950-typen.

Grensesteiner 1950
Sandefjord kommune bruker betegnelsen bysteiner når grensene for 1950-utvidelsen skal markeres. I en 
bestilling på bysteiner fra Sandefjord kommune til Sandefjord Stenhuggeri, datert 16. juli 1951, underskrevet 
av byingeniør T. Gârtner står det å lese: «I henhold til Deres tilbud av 11. juni d.å. tillater en seg herved å 
bestille 26 bysteiner ». Jeg kjenner ikke til om alle disse 26 grensesteinene ble utplassert i Sandefjord.

Grensestein no 6 og no 5 er hugget inn i fjellet ved 

Brydedammen og Lindgaardsgate.

Start turen ved

Grans bryggeripipe.

Der finner du

grensestein no 2.
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God tur til de som vil lete etter grense- og bysteiner fra 

utplasseringene i 1951. (1950)
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Sandefjords Blad 19. mars 1900
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