PRINDS CHRISTIAN AUGUSTS MINDE
FORTELLINGEN OM EN MISHANDLET STIFTELSE

Stiftelsens forløpere.
Tukthusene, som i årene 1735-—89 ble opprettet i Trondheim, Kristia
nia, Bergen og Kristiansand, hadde i begynnelsen nærmest karakteren
av tvangsarbeidsanstalter, vesentlig bestemt til å oppta betlere og løs
gjengere. Etter at forordningen av 20. februar 1789 hadde innført
tukthusarbeid som straff for tyveri og heleri, gikk tukthusene mer og
mer over til å bli straffanstalter, og deres benyttelse til anbringelse av
betlere og løsgjengere så vel som til opptagelse av frivillige lemmer
opphørte.
I Kristiania var det imidlertid i 1786 ved frivillige bidrag av byens
borgere opprettet et Spinde- eller Arbeidshus i Vaterland.' Her skaffet
man i de første år som regel arbeid for 100—120 personer. Da sub
skribentenes interesse for spinnehuset etterhånden sank, foreslo besty
reren, rådmann Moestue, den 1. desember 1795 for fattigkommisjonen
at innretningen skulle overgå til denne. I et i den anledning sammen
kalt møte med fattigkommisjonen fattet interessenterne beslutning om
å överdra spinnehuset til byens fattigvesen.
Da spinnehusej i Vaterland, eller Linspinderiet som det senere kaltes,
ikke kunne skaffe arbeid for alle som trengte det, besluttet fattigkommi
sjonen i 1803 å opprette en ny arbeidsanstalt med ullspinneri og drev
plukning som de vesentligste arbeidsgrener. Den nye anstalt sattes under
samme bestyrelse som Linspinderiet, idet begge ble drevet for fattig
vesenets regning. Vinteren 1803—04 sysselsattes ved Linspinderiet om
kring 90 arbeidere og ved Uldspinderiet 60—70.
1 Denne institusjon er utførlig blitt behandlet av Anders Daae i Nordisk Tidsskrift for
Fangevæsen og Praktisk Strafferet, Kbh. 1908.

187

PRINDS CHRISTIAN AUGUSTS MINDE

Krigsårene 1808—09 brakte en sådan forstyrrelse i arbeidshusenes
drift at fattigkommisjonen i juni 1809 nedsatte en komité som skulle
overta bestyrelsen av arbeidshusene og utarbeide forslag til en plan for
disses fremtidige virksomhet. Noe sådant forslag ble ikke fremsatt, og
tanken om en rekonstruksjon av de eldre arbeidshus ble oppgitt ved
opprettelsen av stiftelsen Prinds Christian Augusts Minde, som fortsatte
den i de gamle arbeidshus drevne virksomhet, idet redskaper og materia
ler fra disse ble overført til den nye innretning.
Stiftelsens opprettelse}
Den bekjente biskop i Akershus stift Frederik Julius Bech rettet
26. desember 1809 i et opprop stilet til «De respektive Hrr. Christiania
Byes Magistrat, Stadthauptmand Thrane, og Repræsentanter» en opp
fordring til «enhver af de tilstedeværende Indvaanere som dertil have
Leilighed, at tegne sig for en aarlig givende Sum i de første 3 Aar»
til opprettelse av en «Arbeids- og Forsørgelsesanstalt for Christiania
Fattige».
Oppropets forfatter tar anledning av den til få dager senere fast
satte folkefest og anmoder om at hans forslag må bli «gjort til Gjenstand
for vore Medborgeres Omdømme».
Den nevnte fest, der avholdtes i Christiania 29. desember 1809 (som
også er det Det kongelige Selskab for Norges Vels stiftelsesdag), var en
takkefest for den inntrådte fredstilstand og tillike en avskjedsfest for
den folkekjære prins Christian August, der som valgt kronprins i Sverige
skulle forlate landet.
Biskop Bech innleder sitt opprop med en omtale av festen og dens
betydning og tar herfrå utgangspunkt for et forslag om å reise dagens
helt et varig minne i en velgjørende stiftelse som kunne hære hans navn.
Denne stiftelse skulle bestå i «en Indretning hvor de Fattige kunne finde
Brød og Klæder og en Art Virksomhed, der skikkede sig for deres for1 I «Meddelelser om det norske Fængselsvæsen i det 19de Aarhundre», som utkom i 1904,
er det i avsnittet om tvangsarbeidshusene inntatt en del opplysninger om Prins Christian
August s Minde, som til dels er ukorrekte. Forfatteren har i kommunalt dokument nr. 15 for
1911 på offentlig oppdrag skrevet en kort historisk fremstilling om stiftelsen.
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skjellige Kræfter og Arbeidsdygtighed: en Indretning, som gjorde total
Ende paa Betleri og Lediggang hos de Fattige, der kunde anbringes til
Arbeide
en saa velgjørende Indretning saavel for de Fattige, der bør
tvinges til Arbeide, som for dem, der frivilligen søge det.»
Innbyderen förutsatte at det måtte skaffes plass til å beskjeftige 600
fattige. Omkostningene ved tilveiebringelse av de dertil fornødne lokaler
som også förutsattes å skulle gi rom for «Skoleundervisning afvexlende
med Haandarbeide for Børnene»
samt ved anskaffelse av materialer
og redskaper, ble anslått til 30 000 rdlr.
Subskribsjonen innbrakte ifølge den i Riksarkivet beroende for
tegnelse og stadshauptmann Poul Thranes oppgjør av 26. november
1816, der likeledes i original finnes i Riksarkivet, 36 625 rdlr., hvorav
Det Ankerske Fideikommiss hadde tegnet 6 000 rdlr. og Kristiania
Fattigkommission 5 000 rdlr. av de midler som var innkommet ved det
i 1812 foretatte salg av det gamle ullspinneri.
I skrivelse av 2. januar 1810 utbad magistraten seg Christian Augusts
tillåtelse til at stiftelsen kunne bære hans navn. Samme dag skrev
prinsen til magistraten således: «Det er med megen Fornøyelse at Under
tegnede har modtaget den respektive Magistrats ærede Skrivelse af Dags
Dato, i Følge hvilken Christiania Byes Indvaanere have sammenskudt
en Capital til en Forsørgelsesanstalt for sammes Fattige, som man ønsker
maatte bære mit Navn. Jeg kan ikke andet end herigjennem bevidne
den respektive Magistrat og Indvaanere min fuldkomneste Erkiændtlig
hed Tak for dette nye Bevis paa Deres Erkiændtligbed, hvorved de
Fattiges Nød vil blive lindret, deres Trang afhiulpet og mit Minde
sikkret i venskabelig Erindring.
Jeg beder Dem modtage Forsikringen om min uindskrænkede Høy
flptd.
Plirlotioma
Tannat* TRIO
Christiania ilah
den 92 Januar
1810
Christian August Kronprinds til Sverrig.»
Innkjøpet av Mangelsgården.

For den innkomne sum innkjøpte stadshauptmann Poul Thrane på
subskribentenes vegne den prostinne W. Bendeke tilhørende sakalte
Mangelsens gård, beliggende «i Byens Forstæder under Grundtaxt nr.
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30» med påstående bygninger «samt tilliggende Hauge og en liden Enge
løkke ved Haugen». Eiendommen ble alminnelig kalt Mangelsgården
etter tidligere eier, generalløytnant Johan Mangelsen, som kjøpte den
i 1757 efter general Hausman. Skjøtet, som er datert 24. oktober 1812
(tinglyst den 7. august 1823), er utferdiget til «Christiania Byes al
mindelige Fattigvæsen». Kjøpesummen var 36 000 rdlr., mens resten
av det innkomne beløp, 625 rdlr., medgikk til dekning av renter og
stempelavgift.
Forholdet til fattigvesenet.
Biskop Bechs foran nevnte innbydelse inneholdt et formelig budsjett
overslag. I dette var tatt med de påregnelige inntekter og utgifter, ikke
alene for det planlagte arbeidshus, men for hele byens fattigvesen.
Blant utgiftene var saledes oppført eldre lønninger til fattigvesenets
funksjonærer, pensjoner som utredes av fattigkassen, utgifter ved for
pleining av fattige syke, understøttelser til husleie, utgifter ved barns
utsettelse og de fattiges begravelse osv. Blant inntektene er med
tatt, foruten 34 000 rdlr. som «Fortjenesten af de Fattiges Arbeide»,
tillike fattigvesenets inntekter av «Ligning efter Vilkaar og Formue,
hvori Gavebogens Indtægt er indberegnet», rente av fattigkassens
kapitaler, «Indtægt af Viin og Brændeviin», Vé prosentskatten av kjøpe
summen for salg av fast eiendom, avgift av spillekort og «øvrige mindre
Indtægter». Det samlede driftsbudsjett androg til 63 340 rdlr. og ut
viste et underskudd av 11 440 rdlr. som förutsattes dekket ved frivillige
bidrag, bl. a. fra Det Ankerske Fideikommiss.
Denne sammenblanding av stiftelsens og fattigvesenets budsjett var
egnet til å gjøre forholdet uklart. Imidlertid ble det i de av stiftsdirek
sjonen og fattigkommisjonen utarbeidede prinsipper for arbeidsanstalten,
som ble vedtatt I. mars 1819, oppstilt som et av hovedprinsippene «at
Stiftelsen indskrccnker sin Omsorg til sig seiv og ei direkte til Fattig
væsenet udenfor samme», hvorav bl. a skulle følge: «at Madlavning
for eller Beklædning af de Fattige maa Arbeidsindretningen ikke lige
frem have med at bestille, eiheller med Omhue for de Fattiges Hus
lye, eller direkte med deres moralske Forhold udenfor Stiftelsen, for-

190

PRINDS CHRISTIAN AUGUSTS MINDE

saavidt hiint ikke har Indflydelse paa denne.» Dog skulle stiftelsens
förständer gjøre fattigvesenet oppmerksom på de i stiftelsen arbeidende
fattiges tilstand og forhold; men for øvrig skulle han intet ha med
fattigvesenet å gjøre og heller ikke med lemmene uten for den tid da
de oppholdt seg i stiftelsen.
Likevel fant stattholderen, grev Sandels, hvem disse prinsipper ble
förelagt før de endelig ble vedtatt, å måtte advare mot enhver sammen
blanding, idet han i sine antegnelser til utkastet bl. a. anfører: «i alt
Fald bør Grænselinjen mellem Fattigvæsenet og Arbeidsanstalten nøi
agtigen fastsættes; thi ellers bliver Fattigvæsenet en Corrections- og
Arbeidsanstalt eller omvendt.»
Ved bedømmelsen av forholdet mellom fattigvesenet og stiftelsen
ved den tid da denne ble opprettet, må det erindres at fattigvesenet ikke
dengang som nå utgjorde en del av den kommunale forvaltning. Fattig
pleiens organisasjon hvilte den gang ennå i hovedtrekkene på anord
ningen av 2. desember 1741 («Tugthusanordningen»). Visstnok var
den frivillige ytelse til fattigvesenet litt etter litt avløst av tvungen be
taling etter ligning (se reskr. 2. november 1742 o. fl.). Men denne
ligning utførtes av fattigkommisjonen med stiftsdireksjonens approba
sjon. Og likesom fattigkassen intet hadde med kommunens regnskap å
gjøre, således var fattigkommisjonen ikke en kommunevalgt korpora
sjon, men nærmest et kirkelig embetsverk, idet den bestod av magistrats
presidenten, stiftsprosten og to av byens 12 eligerte menn. Over sam
mensetningen av nevnte borgerrepresentasjon hadde atter magistraten
den vesentlige rådighet, idet han ved vakanse skulle bringe i forslag
3 menn, blant hvilke borgerskapet skulle velge den ene. (Reskripter av
2. mai 1800 og 26. og 30. juni 1807.) Overledelsen av stiftets fattig
vesen utøvdes av stiftsdireksjonen (stiftamtmann og biskop), for hvil
ken fattigkommisjonen avla regnskap.
Etter innbyderens plan skulle stiftelsen Prinds Christian Augusts
Minde komme til å overta en så viktig rolle ved fattigforsørgelsen i
Kristiania, at det falt naturlig å oppgjøre hele fattigvesenets budsjett
på grunnlag av stiftelsens.
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Prinds Christian Augusts Minde er en stiftelse.
Tross den nevnte sammenrøring fremgår det dog klart at der til
siktedes opprettet en stiftelse.
Biskop Bech innleder sitt opprop med å fremheve at det ville være
helten Christian Augusts «Minde værdigt og Christiania Bye hæder
ligt, om man besluttede paa denne Dag at reise en for Christiania
høist velgjørende Stiftelse, som man prydede med hans Navn». Ordet
stiftelse forekommer også gjentatte ganger senere i innbydelsen.
Av de herrer som fulgte innbydelsen var det flere som til sin bidrags
tegning føyde kortere bemerkninger, i hvilke det tales om den stiftelse,
velgjørende innretning osv. som skulle opprettes. Bestyrelsen for Det
Ankerske Fideikommiss gav en påtegning sålydende: «I Betragtning
af den velgjørende Nytte et Arbeidshus vil være for dette Sted, saa og
den Gavn Fideikommisset kan høste, ved de mange vanføre Mennesker
som findes paa sannnes Eiendomme og som her kunne blive forsørgede,
gives til denne Indretning 6 000 Rigsdaler, som erlægges med 2 000 Rdlr.
hvert Aar i 3 Aar, og lover man desuden et aarligt Bidrag, man nær
mere vil bestemme, naar Indretningen har faaet en fast og varig Be
stemmelse.» Kammerherre Rosenkrantz anfører: «Til et Arbeydshus
for Christiania Byes Trængende bidrager Undertegnede et Tusinde
Rigsdaler, dog forbeholder han sig nærmere at yttre sin Mening om
denne Stiftelses Benævnelse, og eftersom denne bliver ved Pluraliteten
bestemt, at gjøre denne eller anden Anvendelse af samme Gave.»
Som det fremgår at både innbyderen og bidragsyterne tilsiktet å
opprette en stiftelse, så er det også ntvilsomt at en sådan virkelig hle
opprettet. Visstnok er det ikke søkt kongelig konfirmasjon på dens
opprettelse. Men det var heller ikke nødvendig (se Oppermann: «Den
danske Rets Bestemmelser om Stiftelser» side 14 fig.)* Innretningen ble
like fra sin opprettelse av vedkommende offentlige myndigheter aner
kjent som en stiftelse. I et møte som stiftsdireksjonen og fattigkommi
sjonen sammen med komiteen for de eldre arbeidsanstalter holdt i
Mangelsgården 8. juni 1812 for å gjennomgå et av biskop Bech, justis
råd Bull og stadshauptmann Thrane utarbeidet forslag til anvendelse
av den innkjøpte eiendom, benyttes gjentatte ganger betegnelsen «stif-
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telsen». Som sådan betegnes anstalten i fattigkommisjonens forhand
lingsprotokoll like til 1848. «Arbeidsanstalten Christian Augusts Minde»
er medtatt i det av N. Nicolaysen etter Kirkedepartementets foran
staltning i 1858 utgitte verk «Norske Stiftelser», se 3dje bind s. 189—
192. Som sammesteds opplyst eier stiftelsen legatmidler, idet den oppe
bærer rentene av Mathias Calmeyers og Johan Schiøhergs legater.
De ovenfor anførte opplysninger må formentlig med full sikkerhet
godtgjøre at «Prinds Christian Augusts Minde» er en stiftelse som
står under Kristiania fattigvesens bestyrelse. At stiftelsens rette karak
ter etterhånden er gått ut av vedkommendes bevisstbet, og at dens
eiendom for en stor del er anvendt til formål som ligger utenfor stif
telsens øyemed, kan ikke ha bevirket at stiftelsen er opphørt å bestå
eller at den har tapt sin rett til noen del av sin eiendom. Sådan virk
ning kan heller ikke være fremkalt derved at kommunen i en rekke
år har ytet bidrag til arbeidsanstaltens drift. Hva angår de fattige som
frivillig har søkt opptagelse, gjelder nemlig at fatigvesenet, om det ikke
hadde kunnet anbringe disse i Mangelsgården, enten måtte ha opp
rettet egne anstalter for disse eller måtte ha forsørget dem på annen
og mer bekostelig
måte. Og med hensyn til løsgjengerne og
betlerne, som gjennom årene har utgjort den alt overveiende del av
belegget, skal bemerkes at denne anvendelse av anstalten ligger helt
utenfor stiftelsens øyemed
stiftelsen hadde ingen plikt til å holde
tvangsarbeidshus. Dette var kommunens sak,1 og det ville blitt en atskillig
mer bekostlig affære for kommunen, om den skulle ha bygget en ny
tvangsarbeidsanstalt og drevet denne, enn ved å benytte stiftelsens.
Om man ville stille opp et mellornregnskap mellom denne og kommu
nen, skulle det nok vise seg at det ble kommunen som kom til å stå
som debitor og ikke omvendt.
Når kommuneadvokaten har villet hevde at det föreligger en gave
av eiendomraen til kommunen, som denne fritt kan disponere over til
hva den vil, da skal hertil bemerkes at for at det skal foreligge en
gave må det fra den ene part være avgitt et gavetilbud som av den
annen part er mottatt. Men noe gavetilbud er aldri fremsatt ved1 Fattiglovene av 20. september 1845 kap. 5 og av 6. juni 1863 § 58 (byfattigloven) og
§ 73 (landsfattigloven).
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kommende Mangelsgården
det er ikke av innskyterne fattet noen
beslutning om å overdra eiendommen, slik som det i 1795 ble gjort
med Linspinderiet (se ovenfor). Heller ikke fremgår det av biskop
Bechs innbydelse at det tilsiktedes a gi fatigvesenet eller kommunen
en gave. For øvrig, om det hadde vært gitt en gave i det bestemte øye
med at den skulle være en velgjørende innretning for byens fattige,
hadde kommunen ikke adgang til a benytte den i noe annet øyemed.
Skjøtet på Mangelsgården er som før bemerket utstedt til «Chri
stiania Byes almindelige Fattigvæsen». For så vidt noen herav skulle
ville utlede at stiftelsen var gatt opp i fattigvesenet og således skulle
ba opphørt a besta som et eget rettssubjekt, skal hertil bemerkes at
selgeren, prostinne Bendeke, selvfølgelig ikke hadde det i sin makt å
disponere over stiftelsen, fordi om hun skjøtet eiendommen. Likeså
lite kunne fattigvesenet ved å motta skjøtet bringe stiftelsen til opp
hør. Man må fastholde at stiftelsen og den innkjøpte eiendom ingen
lunde var ett og det samme. Stiftelsen var opprettet derved at kapitalen
var tilveiebrakt, ikke derved at eiendommen ble innkjøpt. Stiftelsen
er et rettssubjekt, den faste eiendom et rettsobjekt. Stiftelsen ble eier
av Mangelsgården, og den omstendighet at skjøtet ble utstedt til fattig
kommisjonen kunne ikke bevirke stiftelsens opphør. Den innkomne
kapital ble ikke skjenket til fattigvesenet, og det var ikke fattigvesenet
som kjøpte eiendommen. Kjøpet ble på bidragyternes vegne avsluttet
av stadshauptmann Poul Thrane, som stadfestet handelen i et brev til
prostinne Bendeke av 11. mai 1811 som begynner således: «De Vil
kaar, hvorpaa min allerhøistærede Frue vil behage at sælge til mig
osv.» I hele skrivelsen nevnes ikke fattigkommisjonen med et ord.
Man kan innrømme at det var en feil at Thrane lot skjøtet utstede i
fattigvesenets navn; men så lenge det ikke fra subskribentenes side var
foretatt noen rettstiftende overdragelse av kapitalen, kunne denne feil
ikke stifte eller utslette noen rett. I og for seg er det intet til hinder
for at man kan eie en fast eiendom hvortil en annen har skjøte. Av
praktiske grunner kunne det også være hensiktsmessig at skjøtet lød
på vergens navn istedenfor på stiftelsens.
Det fremgår også med all ønskelig klarhet at fatigvesenet etter at
skjøtet var utstedt ikke anså seg som eier av Mangelsgården og ikke av
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subskrihentene ble betraktet som eier eller berettiget til fritt å forføye
over eiendommen. Under de forhandlinger som i flere år etter inn
kjøpet av Mangelsgården pågikk om eiendommens anvendelse, ble bi
dragsyterne stadig behandlet som dem der hadde å fatte den avgjørende
beslutning. I et møte som stiftsdireksjonen, fattigkommisjonen og komi
teen for arbeidsanstalten holdt på Mangelsgården den 11. desember 1813
«for at tage en endelig Bestemmelse om denne Gaards Anvendelse
m. m.» ble det besluttet at spørsmålet om gården enten skulle selges,
bortleies eller innrettes til tvangsarbeidsanstalt skulle «forelægges samt
lige Subscribentere til Bestemmelse». I samme møte ble også proto
kollert følgende som viser at alle vedkommende hadde klart på det
rene anstaltens karakter av stiftelse: «løvrigt bemærkes at det egent
lig er den for Gaarden i Tilfælde af Salg indkomne Capital som bør
bære Prinds Christian Augusts ISavn og ved at udsættes paa sikkert
Pant saaledes afgive de til berneldte Opfostrings-Stiftelse fornødne
Fonds.»
Pa samme mate ble det i 1815 vakte spørsmål om benyttelse av
Mangelsgården til lokale for Borgerskolen henskutt til bidragyternes
avgjørelse etter at den av disse oppnevnte komité hadde erklært seg
inkompetent til å avgjøre dette spørsmål. Et medlem av denne komité,
kaptein Mariboe, avgav i sitt votum av 31. januar 1816 den bemerkel
sesverdige uttalelse: «Hvad Forslaget om Borgerskole angaar, da strider
det ganske mod Givernes Hensigt, og derfor kan jeg som medlem af
Commiteen aldeles ikke indlade mig paa dette Spørgsmaals Besvarelse.»
Endelig var det likeledes bidragsyterne hvem i 1817 spørsmålet ble
förelagt om eiendommens avhendelse til staten til opprettejse av et
alminnelig hospital.
Ennu så sent som i 1825 sees fattigkommisjonen å ha hatt klar be
vissthet om at den ikke fritt kunne disponere over stiftelsens eiendeler.
I en skrivelse av 20. april 1825 til «Kommissionen for Vexelundervis
ningens Indførelse i Christiania» uttalte nemlig fattigkommisjonen bl. a.:
«Da Mangelsgaarden er en Eiendom som er erhvervet ved private og
frivillige Sammenskud for at indrettes til Arheidsanstalt for saavel fri
villige som tvungne Arbeidere, og den derefter til samme Øiemed er
overdraget Fattigvæsenet, så følger deraf at undertegnede Kommission

195

PRINDS CHRISTIAN AUGUSTS MINDE

ikke vover at afstaa enten Eiendommen eller nogen Del deraf til andet,
seiv det mest velgjørende Brug, saafremt Stiftelsens Virksomhed efter
dens oprindelige Bestemmelse skulde derved enten indskrænkes eller
stanses.»
Etterhånden opphørte fattigvesenet å føle seg hundet av hensynet
til stiftelsens ukrenkelighet.
Som det nedenfor skal påvises opphørte fattigkommisjonen etter
hånden å føle seg bundet av hensynet til stiftelsens ukrenkelighet og
tillot seg å disponere over dens eiendom i de mest forskjelligartede
øyemed, hvorav flere lå stiftelsens oppgave meget fjernt. En med
virkende årsak hertil var utvilsomt den omstendighet at stiftelsen hadde
sin hele formue bundet i den faste eiendom og manglet driftskapital,
hvorfor den til sin drift trengte tilskudd av bykassen. Formannskaps
loven av 1837, som la rådigheten over kommunens økonomiske anlig
gender i kommunestyrets hånd, og fattigloven av 1845, som berøvet
fattigkommisjonen dens selvstendige stilling, bidrog til at fattigkommi
sjonen litt etter litt lot stiftelsens bestyrelse gli seg ut av hendene. Der
ved kom det snart dertil at kommunestyret anså seg berettiget til uten
innskrenkning å forføye over stiftelsens eiendom.
Et svakt forsøk på å hevde sin myndighet gjorde fattigkommisjonen
i 1853. Kommisjonen hadde i møte den 19. desember 1853 besluttet å
oppføre et nytt pakkhus, kalkulert til 1 382 spd. Den anså seg åha myn
dighet dertil, idet utgiftene kunne avholdes av innretningens egne
midler. Fattigkommisjonen uttalte herom i skrivelse til magistraten
av 27. desember 1853 bl. a. følgende: «Fattigkommissionen er frem
del es af den Förmening, at den hertil maa ansees berettiget, da Ar
beidsanstaltens Anliggender er henlagte under dens Ressort, og en saa
dan til en bestaaende Indretnings hensigtsmæssige Bestyrelse fornøden
Foranstaltning, hvortil ingen extraordinær Bevilgning af Kommune
kassen udkræves, ikke antages at kunne henregnes til de nye Fore
tagender, til hvilke ifølge Formandskabslovens § 11 Repræsentanternes
Beslutning skal indhentes. Da imidlertid det Forslag til Decision til
Antegnelserne til Arbeidsanstaltens Regnskaber for 1850 og 1851, som
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fra Formandskabet er Fattigkommissionen tilstillet, giver tilkjende at
Formandskabet er tilbøieligt til at antage, at Fattigkommissionen endog
bar været überettiget til paa egen Haand at beslutte Anlægget af en
Vandrende fra Arbeidsanstalten, der kostede 84 Spd. 111 Sk., og Opførel
sen af et Kulhus for samme til en Bekostning af 200 Spd., og da det maa
erkjendes, at Opførelsen af det nu besluttede Pakhus med Hensyn til
Bygningens større Omfang og Kostende med mere Grund kan henregnes
til nye Foretagender end hine, saa har Fattigkommissionen troet, at,
forinden der skrides til Arbeidet, Formandskabet bør gjøres bekjendt
med Sagen, for at der i Tilfælde af, at Formandskabet maatte anse det
nødvendigt, kan være Adgang til at erhverve Beslutning fra Repræsen
tanterne.» Magistraten oversendte fattigkommisjonens skrivelse til for
mannskapet uten noen som helst kommentar. I møte den 15. februar
1854 innstilte formannskapet til representantskapet, at 1 382 spd. kunne
anvendes til nevnte øyemed, hvilket forslag representantskapet bifalt
den 10. april s. å.
På den annen side har vi langt senere eksempler på at temmelig
betydelige foranstaltninger er iverksatt uten at kommunestyrets sam
tykke er innhentet. Mens man således i 1898 hadde funnet det for
nødent å erverve representantbeslntning for anvendelse av ca. kr. 40 000
av anstaltens opplagte driftsfond til forskjellige foranstaltninger ved
bygningene m. v., besluttet det følgende år komiteen for arbeidsan
stalten, uten engang å forelegge saken for fattigstyret, å anvende ca.
12 000 kroner av det samme fond til oppførelse av nytt maskinhus,
anskaffelse av ny dampmaskin m. v.
I det følgende skal nærmere gjøres rede for de forskjellige disposi
sjoner for hvilke Mangelsgården i årenes løp har vært gjenstand. Til
belysning av den ovenfor antydede utvikling skal på dette sted alene
anføres noen karakteristiske eksempler. Mens fattigkommisjonen i 1829
på egen hånd hadde latt innrette et «dolhus» i stiftelsens lokale, i 1833
hadde opptatt et pantelån på eiendommen for å skaffe midler til å full
føre den såkalte fabrikkbygning, i 1834
fremdeles på egen hånd
hadde besluttet dollmset utvidet ved en påbygning og endelig så sent
som i 1843 uten formannskapets medvirkning hadde pantsatt eiendom
men til Norges Bank for et lån på 12 000 spd., fant fattigkommisjonen
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den 26. april 1837 å måtte forelegge formannskapet spørsmålet om en
utbedring av fattigvesenets sykehus i Mangelsgården, kalkulert til 2 200
spd. Ved pantobligasjon av 12. januar 1859 pantsatte formannskapet
uten engang å innhente fattigkommisjonens samtykke «Anstalten Chri
stian Augusts Minde» blant flere «Christiania Kommune tilhørende
Eiendomme» for et lån av Oplysningsvesenets Fond, og ved makeskifter
i 1841 og 1854 avstod endog kommunestyret
riktignok med fattigkom
misjonens bifall
1
kvadratalen av stiftelsens grunn til Chr.
Schou, uten at stiftelsen fikk noe som helst vederlag derfor. 1 Endelig
skal nevnes at en betydelig del av det overskudd anstaltens drift gav i
årene 1877—99, nemlig i alt kr. 43 579,95, er tatt til inntekt for by
kassen, som også siden 1. januar 1878 har hevet kr. 7 175 pr. år i leie
av den stiftelsen tilhørende 5 722,70 kvadratmeter store del av gass
verkets tomt.
Med hensyn til den sist nevnte post er det i den senere tid foretatt
en disposisjon som synes å vise at det er gått opp for de kommunale
myndigheter at det er begått urett mot stiftelsen og at det er denne
som er eier av Mangelsgårdens grunn. I kommuneregnskapet for 1931
—32 ble nemlig avsatt for leie av grunn av Storgaten nr. 36 til et fond
for Prinds Christian Augusts Minde, til bygning av et nytt pleie- og
arbeidshjem kr. 457 816. Beløpet er innbetalt av lysverkene til by
kassen, som forrenter beløpet.
Når til det ovenfor anførte kommer at stiftelsen intet som helst
vederlag har oppebåret for avgivelse av lokale til byens sykehus, som
var installert i stiftelsens bygninger fra I. januar 1828 til 1840, eller
for grunn til det i 1838—40 oppførte nye sykehus og heller ikke for
det betydelige areal som like til 1. juli 1908 disponertes av Kristiania
kommunale sinnsykeasyl, så må det erkjennes at Kristiania kommune
ganske grundig har nyttiggjort seg den stiftelse, hvis verge fattigkommi
sjonen skulle være.
1 Schou avstod gategrunn til kommunen.

Arne Onisted.
(Fortsettes.)
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