PRINDS CHRISTIAN AUGUSTS MINDE
FORTELLINGEN OM EN MISHANDLE! STIFTELSE

De forskjellige innretninger og foretagender som har fått plass i
Mangelsgården.
1. Vekselundervisningsskole. Direksjonen for garnisonsskolen, gene
ral, hoffmarskalk Wedel-Jarlsberg og pastor Schytz, henvendte seg i
1824 til fattigkommisjonen med forespørsel om der i Mangelsgården
kunne skaffes lokale for en skole etter den Bell-Lancasterske under
visningsmetode 1 som forsøkvis aktedes opprettet. Kommisjonen fant å
kunne innrømme dette, og i desember ble et lokale stilt til disposisjon.
Forstanderen, gartner Balle, pålegges å ryddiggjøre salen ovenpå og
overlate den til skolens lærere, lektor Bohr og løytnant Hendrichsen.
«Skolens Vedkommende have antaget at skaffe en Mand, som skal lukke
Børnene ud og ind samt derhos sørge for, at disse ei skulle have noget
slags Commers med Tvangsarbeiderne.»
Alt 1828 flyttet vekselskolen fra Mangelsgården til den såkalte Thomse
gård (på hjørnet av Toldbodgaten og Store Strandgate), men den gikk
inn året etter. Derimot opprettes det i 1830 en fullstendig vekselunder
visningsskole, som også hadde lokale i Thomsegården. 2
2. Det gamle sykehus i Mangelsgåirden. I november 1826 innsendte
stadsfysikus Døderlein til fattigkommisjonen et forslag om at der i Man
gelsgården foruten den sykeinnretning som allerede fantes for de der
innsatte tvangsarbeidere skulle innrettes 3 værelser til å motta 20 fat
tige syke fra Christiania. Til de fornødne forandringer ved lokalene
1 Ved undervisning etter denne metode deltes barna i forskjellige avdelinger, som under
vistes av de flinkeste elever. Navnet «vekselskole» har således intet med veksler eller
vekselrett å bestille.
2 Se lierom for øvrig den kommunale femtiårsberetning side 290.
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og til inventar skulle trenges 500 spd. Forpleiningen var beregnet til
29 skill. pr. dag. Da fattigvesenet for sine pasienter i Rikshospitalet
måtte betale 42 skill., ville det på denne måte på 20 syke spares 790 spd.
om året.
1 ørst etter et ar søker fattigkommisjonen om stiftsdireksjonens appro
basjon på forslaget, som blir gitt på den uttrykkelige betingelse at der
over sykeinnretningens inntekter og utgifter skulle føres et nøyaktig
og særskilt regnskap, i alle henseender avsondret fra arbeidsanstal
tens. Sykeinnretningen trådte i virksomhet 1. januar 1828. Det viste
seg imidlertid snart at 20 plasser var for lite, hvorfor der i stedet for
3 værelser ble innredet 4, så der ble plass for 36 senger. Til innred
ningen m. v. medgikk 702 spd. som ble utbetalt Døderlein på fattig
vesenets regnskap for 1828.
3. Det nye sykehus i Mangelsgarden. I 1837 fremsatte stadsfysikus
Døderlein forslag om at sykehuset atter skulle utvides. Omkostnin
gene herved anslo han til 2 200 spd. Fattigkommisjonen anmodet ar
beidsanstaltens förständer om å få utarbeidet et detaljert forslag med
tilhørende overslag og tegninger, da man antok at denne sak ifølge
formannskapsloven burde forelegges byens formenn.
Imidlertid fremla Døderlein neste ar et nytt forslag til nybygging
for sykehuset. Han fremhevet at dets 10-årige beståen hadde vist dets
nytte for byen. Sykehuset hadde hatt et belegg av fra 186 til 323 pasi
enter årlig. Arbeidsanstalten, som trengte mer rom, skulle få tilbake
de værelser sykehuset hadde lagt beslag på. Forslaget var ledsaget av
et av byggmester Bentbien utarbeidet overslag for oppførelse av et
sykehus på stiftelsens tomt for 90 senger, baderom m. v. samt i kvist
etasjen 2 rom til bolig for legen, for i alt 7 700 spd. Fattigkommi
sjonen anbefalte saken.
På foranledning av formannskapet fremkom kaptein H. Foss og för
ständer Ytteborg med et nytt forslag utarbdidet av stadskonduktør
Grosch og beregnet til 7 400 spd. Dette ble vedtatt av representant
skapet 5. september 1838. Som byggekomité oppnevnte fattigkommi
sjonen politimesteren, stadsfysikus og förständer Ytteborg.
Det nye sykehus inneholdt i alt 18 værelser, hvorav de 11 ble be
nyttet til sykeværelser. Av de øvrige rom ble 4 benyttet til bolig for
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de i sykehuset ansatte assistentleger, 2 til holig for gangkoner og syke
pleiere og 1 til avtredelses- og visitasjonsværelse. Sykehusets økonom
fikk bolig i arbeidsanstaltens lokaler. Bygningen, som ble ferdig i 1840,
var beregnet for opptil 120 syke, men allerede i 1841 steg belegget like
opp til 140; med et gjennomsnitt på vel 100.
Dette sykehus skulle ikke lenge komme til å gjøre tjeneste i sitt opp
rinnelige øyemed. Allerede etter at det hadde vært i virksomhet i 3 år
foreslår borgermester Bretteville at det skulle nedlegges. Som grunn
anførtes at Rikshospitalet nå var villig til å forpleie fattigvesenets syke
for en rimelig pris, nemlig 30 skill., og at arbeidsanstalten héylig trengte
dette hus og økonomens holig i arbeidsanstalten. En av formannskapet
nedsatt komité mente at sykehuset ikke skulle nedlegges, men tvert
imot utvides til å skaffe 100 sykeplasser til, bestemt for kvinnelige pasi
enter. Fattigkommisjonen ville derimot ha sykehuset nedlagt, man hadde
lykkes å få ned fattigskatten en hel del, og det var håp om at den ville
synke ytterligere, men for å oppnå dette måtte arbeidsanstalten utvides.
Dette var tungtveiende argumenter, og sykehuset ble nedlagt 1845.
Så vidt det kan erfares ble først hele 1. etasje tatt i bruk av anstaltens
kvinneavdeling, mens
4. Stiftelsen Alderdommens Hvile fikk overlatt hele 3. etasje og et
stort værelse i 2. etasje. 1
I februar 1842 ble det åpnet en
5. Tvangsskole i Mangelsgården. Der var skole for gutter mandag,
onsdag og fredag, for piker tirsdag, torsdag og lørdag. De dager de
ikke var på skole, skulle de beskjeftiges med arbeid. Förständer Øst—
hagen foreslo i 1845 at skolen skulle nedlegges på grunn av elevenes
ringe antall. Fattigkommisjonen forela spørsmålet for anstaltens prest
Lieungh. Saken kan ikke sees senere å være behandlet, men det frem
går at skolen ble nedlagt. I 1847 ble den igjen satt i virksomhet. Fattig
kommisjonen besluttet nå å avgi 3 værelser i den forrige sykehusbyg
nings 2. etasje «til Afbenyttelse for en vordende Tvangsskole», Denne
ble åpnet 1. desember 1847 og hadde 16 senger.
For hvert barn skulle arbeidsanstalten i kosthold ha 8 skill. pr. dag
i stedet for som tidligere 10H skill. Som det herav fremgar var tvangs1 Se herom nedenfor under 6 og 7.
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skolen ikke økonomisk forenet med anstalten, men var en fra denne
adskilt selvstendig innretning.
I 1849 oppstod på ny spørsmålet om tvangsskolens nedleggelse. I
fattigkommisjonens forhandlingsprotokoll kan intet finnes om denne
sak. Magistraten sees å ha förelagt spørsmålet for kommisjonen for
almueskolen, som frarådet skolens nedleggelse. Den har, uttalte man,
«vist sig saa gavnlig og hensigtsmæssig, at Commissionen paa ingen
Maade kan tilraade en absolut Ophævelse». Derimot måtte den midler
tidig kunne innstilles, såfreint de øvrige foreslåtte hjelpeskoler bevilges,
i förening med lettere adgang til å få gjenstridige og ferdervede barn
innsatt i redningsanstalten (o: «Toftes Gave»). Magistraten innstilte på
skolens midlertidige nedleggelse, hvilket ble bifalt av representant
skapet.
6. Visitasjon av prostituerte kvinner foregikk fra begynnelsen av
1847 i Mangelsgården, 1 Først ble til dette bruk anvendt et værelse i
det nedlagte sykehus. Det er lett å forstå at det for anstalten var for
bundet med ulemper å måtte avse rom til dette øyemed. Da det
nye fattighus ved Krohgstøtten skulle bygges, var det spørsmål om å
la visitasjonen flytte dit sammen med «Alderdommens Hvile». Fattig
kommisjonen uttalte (1853) «at der i det nye Fattighuus indrettes Lo
cale til \ isitation af de offentlige Fruentimmer, ansaa Fattigcommis
sionen aldeles urigtigt og upassende, da denne Sag ikke står i nogen
Forbindelse med Fattigvæsenet; men da det maatte erkjendes at være
af særdeles Vigtighed for Arbeidsanstalten at erholde det nuværende
Visitationslocale til sin Raadighed, ialfald naar Ålderdoms Hvile bliver
flyttet, besluttedes at anmode Magistraten om at drage Omsorg for, at
der til den Tid erholdes et andet Loeale til dette Brug.»
At det skulle være upassende å la denne visitasjon foregå i stiftelsen,
eller at visitasjonen hadde like lite med dennes formål å bestille, bar
øyensynlig ikke fait fattigkommisjonen inn.
Visitasjonen ble man ikke kvitt, men i samband med utflytningen av
Ålderdoms Hvile i 1859 ble den overflyttet til to værelser i «det mod
Gasværket vendende Bryggerhus».
Etter at den politimessige kontroll med prostitusjonen var opphørt
1 Den hadde tidligere foregått i del såkalte «Chroniske Sygehus».
12

St. Hallvard. 1915
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i 1888, ble værelsene i bryggerhusbygningen benyttet til utlevering av
arbeid til «utenhusfattige», inntil de ble tatt i bruk som
7. Opphevarings- og utleveringsrom for fattigunderstøttede personers
eiendeler Her har vi atter et formål som er gitt husly i stiftelsen, uak
tet det ikke vedkommer dens oppgave. Når en person for fattigvesenets
regning innlegges i sykehus eller lign., eller når en av fattigvesenet for
sørgd person dør, ma ofte hans eiendeler midlertidig oppbevares av
fattigvesenet, inntil det er på det rene om de skal utleveres til vedkom
mende eller realiseres. Oppbevaringen av disse saker fant tidligere sted
i byens sykehus, hvis förständer besørget det fornødne regnskapshold
og foretok utdeling av sakene. Da sykehuset trengte plassen, ble i 1900
oppbevaringen av de nevnte etterlatenskaper henlagt til arbeidsanstalten,
hvor foruten de to nevnte værelser tillike et på stenhuggertomten dertil
oppført skur ble tatt i bruk for øyemedet, mens anstaltens 4. vakt
mester overtok regnskapsholdet.
Da «Alderdommens Hvile» flyttet, tok man de derved ledigblevne
værelser i sykehusbygningen i bruk som sovelokaler for kvinnelige
tvangsarbeidere. Fra nå av disponerte arbeidsanstalten over hele byg
ningen med unntagelse av de 3 værelser som sinnsykeasylet hadde i
1. etasje. Fra oktober 1886 ble det dog i et av de største værelser i
2. etasje innrettet en
8. Sykestue for veneriske kvinner, beregnet på 16 sykeplasser og
henlagt som et anneks til avdeling B av byens sykehus. Denne syke
stue og en i rnannsavdelingen innrettet lignende sykeavdeling ble ned
lagt i 1898, da de av disse avdelinger disponerte lokaler trengtes til an
staltens eget bruk, og da disse pasienters tilstedeværelse virket forstyr
rende på orden og disiplin i anstalten.
9. Sinnsykeasylet. Den 16. mars 1829 inngav förständer Yttehorg
forslag om opprettelse av et «dolhus» i Mangelsgården. Ytteborgs frem
stilling er i flere henseender av interesse til belysning av forholdene og
av de tiders oppfatning med hensyn til de sinnsyke, hvorfor jeg gjen
gir den ordlydende: «Saavidt vides haves der allerede 6 sindssvage
Mennesker i Opsloe Dolhuus, der opholdes for Christiania Byes Kom
mun es Regning, og foruden disse 6 haves der 3de ved Arbeidsanstalten.
der ere saa sindssvage, at de ikke kan være blandt andre Mennesker.
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hvorfor de rettelig kunde trænge til Dolhuuset, men da disse 3 Men
nesker iberegnet de i Dolhuuset allerede værende 6 Sindssvage vil for
aarsage Byens Kommune en Udgift af 1.642 Spd. 60 Skilk, hvad det
unægtelig er en svær Udgift for Kommunen, blot for 9 Menneskers
aarlige Underholdning, saa bar jeg paa Grund heraf troet det som Pligt
at burde gjøre den ærede Commission følgende Forslag, hvorved Ud
gifterne betydelig ville spares, og de Sindssvage endda have ligesaa god
Pleie og Underholdning som i Opsloe Dolhuus, nemlig: Der oprettes
i Arbeidsanstaltens Gaard, Mangelsgaarden kaldet, et eget Dolhuus for
Christiania Bye, hestaaende af 9 Lokaler under Navn af Christiania
Dolhuus, hvoraf allerede 3de Lokaler ved meget liden Bekostning ere
indrettede, og for nu at kunne indrømme de i Opsloe Dolhuus for Byens
Regning sig opholdende 6 Personer, maatte da indrettes 6 Lokaler, der
have den samme Kubik-Indhold, som Cellerne i Opsloe Dolhuus have,
og dette kan skee paa følgende Maade, nemlig: Det store Værelse i
Arbeidsanstaltens Gaard, som nu benyttes til Varer og Hespe-Værelse,
indrettes til Soveværelse for alle Fruentimmer, og det ene, som nu er
Soveværelse, benyttes til Varerum og Hesperiet, hvorved da det ene
Soveværelse for Fruentimmerne bliver tilovers, og dette er saa stort, at
det kan indrettes til 4 Celler for Sindssvage, der tillige have den for
delagtige Beliggenhed, at det støder til Indretningens Hauge, hvor Døre
kan anbringes lige ud til en Indhægning, som nedenfor nærmere skal
blive foreslaaet. De 2de øvrige Sahler eller Localer kan indrettes saa
ledes: Sahledøren flyttes 1 Al. nærmere ud til Trappen, og Væggen
for det Værelse paa Gangen som nu benyttes til Klædekammer for de
Syge og for Tvangslemmerne, flyttes IV2 Al. længer ud paa Gangen,
hvorved dette Værelse, der ogsaa har en antagelig Beliggenhed, bliver
saa stort, at det ved en Skillerumsvæg afgiver 2 meget ordentlige Localer,
og et Klædekammer i dettes Sted igjen indrettes paa et af Lofterne.»
Omkostningene ved de foreslåtte forandringer ved bygningene an
slår han til 244 spd., den omtalte innhegning ble antatt å ville koste
50 spd., sengklær og 4 tvangstrøyer til sammen 50 spd., og til uforut
sette utgifter oppførtes 56 spd.
i alt 400 spd. Iberegnet lønn til legen
(50 spd.) og til en oppasser (60 spd.) skulle forpleining av 9 sinnsyke
koste til sammen 766 spd. 60 skill. eller 28 skilling daglig pr. mann,
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«som er det høieste Beløb Forstanderen har Tilladelse til at requirere
af Fattigvæsenet for hver Sindssvages Underholdning, der bliver ind
lagt i Stiftelsen». Da forpleiningen av 9 personer i Oslo dolhus kostet
1 642 spd. 60 skill., ville man etter Ytteborgs forslag årlig spare 876 spd.
på forpleiningen av disse 9 sinnsyke.
Forstanderen, hvis arbeid var et ulønnet tillitsverv, skulle også ha
hånd om Dolhuset.
Fattigkommisjonen bifalt Ytteborgs forslag. Ifølge den kommunale
50-årsberetning ble der innrettet 11 værelser istedenfor som foreslått 9.
Når det i nevnte beretning anføres at dolhuset ble opprettet i 1827, da
må det bero på en feiltagelse.
Stiftelsen ble ikke betraktet som eier av dolhuset. Dette hadde sitt selvstendige regnskap. I det av fattigkommisjonen vedtatte budsjett for
1830 var oppført som
post 3. Til Arbeidsanstalten
1 700 Spd.
» 4. Sygeforpleining paa Fattigvæsenets Sygehus i Man2 000 »
gelsgaarden
» 5. Den i samme Stiftelse gjorte Indretning for Sinds900 »
svage

På samme måte er budsjettet oppstilt for de følgende år
særskilt
for hver av de tre innretninger.
Som en lett kan forstå var opprettelsen av dolhuset til stor ulempe
for arbeidsanstalten, så meget mer som det stigende antall sinnsyke etter
hånden gjorde det nødvendig for å skaffe plass til disse å legge beslag
på mer rom. Det synes nå ufattelig hvorledes der i stiftelsens gamle
bygning samtidig kunne skaffes plass for arbeidsanstalten, sykehuset og
dolhuset. Som det fremgår gikk det ut over arbeidsanstalten; de lo
fremmede innretninger breide seg som gjøkonger i redet.
Det oppstod snart spørsmål om å utvide dalhuset.
Forstanderen, major Ytteborg, fremholder i 1834 «hvor nødvendigt
det vilde blive at udvide Localet til Indretningen for Sindssvage, da
disses tiltagende Antal har foraarsaget, at flere af dem maa gives Plads
paa andre Steder, som tilhøre den egentlige Arbeidsanstalt, hvilket med-
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fører mange Ulemper og giver heller ikke den Sikkerhed, som kan
prætenderes med Hensyn til de Sindssvage.»
Ytteborg hadde derfor latt byggmester Benthien utarbeide forslag
til påbygging av Dolhuset med en etasje, som var beregnet å koste
508 spd. 4 mark.
Fattigkommisjonen skjønte nødvendigheten av den foreslåtte utvidelse,
som ville være så meget lettere å få gjennomført, da det var overskudd
på de til sinnsykepleien bevilgede midler.
Etter at påbygningen neste år var tatt i bruk disponertes 21 rom
hvorav 16 for sinnsyke og vokterværelse. Dette gav plass for 21—23
syke, uten adgang til adskillelse mellom kjønnene.
I 1840-årene ble det foretatt enkelte mindre forandringer ved loka
lene.
Mens som ovenfor opplyst bespisningen av arbeidsanstaltens lemmer
fra 1835 var overtatt av stiftelsen for egen regning, vedble stiftelsens
«oeconomus» å besørge kostholdet for pasientene i dolhuset like til
1845, da også dette ble overtatt av stiftelsen.
Asylet utvides i 1849. Loven om sinnsykevesenet av 17. august 1848
bestemte at ethvert sinnsykeasyl for å kunne fortsette sin virksomhet
måtte ha kongelig konfirmasjon. Det gamle dolhus i Mangelsgården
led av betydelige mangler. Doktor Herman Major gir en mørk skildring: 1
«Patienterne holdes i Regelen indesluttede i det usunde Locale uden al
Sysselsættelse. Der findes vel 2 Gaardsrum, bestemte for de Syge, men
disse Pladse er aldeles opfyldte med Sten og Grus, saa at de ikke kan
benyttes. Oppasserne bliver udvalgte mellem Arbeidslemmerne, og
dette Tjenerpersonale, som bestaar af Løsgjængere og Dagdrivere, har
ikke alene et uhindret Samkvem med hinanden indbyrdes, men ogsaa
fuld Adgang til de Syge af begge Kjønn. Som Følge heraf forefalder
stadigen de største IJordener, Drik og andre Udsvævelser, hvori Patien
terne inddrages, deels som Medvidere, deels som Deltagere. Man har
tilladt sig i de Sindssyges Afdeling at anlægge en fælles Tørreindret
ning, som allerede betinger en stadig Trafik, man har endog tilladt sig
at forlægge Strafcellen for Arbeidslemmerne og Værelset, hvor Byens
Drankere underkastes Behandling, dertil, og derved fuldkommen sam1 Indberetning om Sindsygeforholdene i Norge 1846.
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menblandet de Syge, der ere anbetroede til Forpleining og Helbredelse.
med det værste Udskud af Befolkningen.»
Det var ikke å vente at approbasjon ville bli meddelt, før de verste
mangler var avhjulpet. Etter oppdrag utarbeidet anstaltens lege P. Winge
sammen med dr. H. Major ved Oslo Dolhus et forslag til forbedringer.
Dette gikk dels ut på forskjellige forandringer ved den gamle bygning,
anslått til 491 spd., dels på oppførelse av en fløvbygning. kalkulert til
1 717 spd., som tenktes oppført ved den gamle bygnings nordøstre ende.
Den nye fløy, som skulle være på 2 etasjer med 4 værelser og en korri
dor i hver etasje, var tenkt å skulle oppta de voldsornme sinnsyke. Til
inventar trengtes 500 spd. Til gårdsplass for rolige pasienter tenktes
utlagt en del av stiftelsens tomt. Ved denne utvidelse skulle man få
plass for 29 mannlige pasienter mot tidligere 19. Til gjennomførelsen
ble det bevilget 2 700 spd. I sin nye skikkelse fikk asylet kgl. autorisa
sjon den 17. mai 1850. Da sinnsykeloven krevde fullstendig adskillelse
mellom kjønnene, måtte de gjenværende kvinner overføres til Oslo
dolhus.
ISy kvinneavdeling 1850—51 Etter anbefaling av legene Major og
Winge foreslo fattigkommisjonen våren 1850 at der av bykassen skulle
bevilges midler til oppførelse av en 1-etasjes fløybygning, 32 alen lang.
på 6 værelser, ved sykehusbygningens nord-østre hjørne, for urolige og
urenslige kvinnelige syke. For rolige kvinnelige pasienter skulle be
nyttes 3 værelser i den gamle sykehusbygnings 1. etasje, hvilke etter
sykelmsets nedleggelse var benyttet av arbeidsanstaltens kvinnelige lem
mer. Disse skulle overflyttes til de 3 ledige rom i samme bygning etter
den nedlagte tvangsskole. De urolige syke skulle få en egen hage på
728 kvadratalen og de rolige en hage på 2V2 mål. Herved ville del
skaffes plass for 32 kvinnelige pasienter.
Til disse byggearbeider ble det bevilget 2 700 spd., hvilket beløp
imidlertid måtte forhøyes til 3 460 spd. Kvinneavdelingen autorisertes
den 2. januar 1852. De kvinner som var overført til Oslo dolhus, ble
deretter anbrakt i den nye avdeling.
Utvidelse av asylet 1860—62. Det varte ikke lenge før det atter
meldte seg krav om øket asylplass. I 1858 fikk overlege Winge, for-
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stander Klouman og medlem av fattigkommisjonen doktor Munster i
oppdrag å utarbeide forslag til utvidelse.
Deres forslag førte til byggearbeider anslått til 18 500 spd., som var
ferdige høsten 1862, og asylet var derved satt i stand til å oppta 76 mannlige og 44 kvinnelige pasienter.
Denne utvidelse omfattet 4 nybygginger:
1. En tilbygning til den i 1849 oppførte cellebygning i mannsavdelingen,
inneholdende i 1. etasje 6 celler, i 2, etasje 4 celler og et fellesværelse.
2. En vinkelrett på nevnte cellebygning og i flukt med sykehusbygnin
gen oppført bygning for rolige menn. Den inneholder i 1. etasje en
større församlingssal, en sovesal, en spisesal, kjøkken og oppvask
rom, i 2. etasje 2 sovesaler, et forsamlingsrom og et vokterværelse.
3. En enetasjes cellebygning for urolige kvinner, oppført vinkelrett
på den i 1851 byggede cellefløy. Den inneholder 6 celler og på loftet
et pikeværelse.
4. En toetasjes bjørnebygning, som danner förbindelsen mellom de to
nevnte cellefløyer i kvinneavdelingen og inneholder i 1. etasje et forsamlingsrom og i 2. etasje et sovelokale.
Foruten de foran omhandlede lokaler fikk asylet i 1898 overlatt den
tidligere av arbeidsanstaltens kasserer benyttede leilighet. Det vesent
ligste av denne ble innrettet til en vaktavd eling for menn, det øvrige
til holig for asylets overpleier.
Asylet ble nedlagt 1. juli 1908,
10. Gassverket. I august 1845 var det innledet underhandlinger mel
lom magistraten og en engelsk gass-ingeniør James Malam om anlegg
av et gassverk. Malam forlangte gratis avgitt «en passende Pläds til
Gasometret, af 10 000 Kvadratalens Størrelse».
Magistraten kaster da sine øyne på stiftelsens tomt ved Hausmans
gaten.
Saken ble av fattigkommisjonen ekspedert med en for en så viktig
sak forbausende hurtighet. Allerede samme dag, julaften, som magi
straten skrev til fattigkommisjonen, sendte stiftelsens förständer fattig
kommisjonen en skrivelse bvori han meddeler at han har malt tomten

249

PRINDS CHRISTIAN AUGUSTS MINDE

langs Hausmansgaten mellom Storgaten og Fjerdingen, hvilken er
15 330 alen2. Herav trenger stiftelsen 2 304 alen2. De øvrige 13 026
alen kan avstaes til Gassverket. Løkken hadde i en rekke år vært bort
leid, men de to siste årene har stiftelsen her dyrket poteter. Han inener
at stiftelsen bør ha 80 spd. i leie.
Allerede like over jul erklærer fattigkommisjonen seg villig til å
avstå ca. 10 000 alen2 for en årlig avgift av 20 spd.
Fattigkommisjonens medlemmer synes å være sammenkalt i all hast
for å fatte beslutning i denne sak. Tidligere samme dag hadde kommi
sjonen holdt møte med formannskapet på rådhuset, hvor intet ble proto
kollert om grunnavståelsen. Senere på dagen ble det holdt møte i fattig
kommisjonen, med denne som eneste post. Kommisjonen har øyensyn
lig tatt denne sak meget lett. Den måte hvorpå kommisjonen har vare
tatt stiftelsens tarv forekommer mildest talt besynderlig. Mens for
standeren anså 80 spd. for en passende avgift, forlangte fattigkommi
sjonen ikke mer enn fjerdeparten
en sum som seiv etter de tiders
forhold ikke kan ha utgjort noe rimelig vederlag for leie av tomten.
Men hva som var langt verre: kommisjonen satte ingen tidsfrist for leie
forholdet og betinget seg ingen rett til å oppsi leien eller til å kreve av
giften forhøyet.
Det er hevet over tvil at fattigkommisjonen ikke hadde juridisk rett
til på denne måte å avstå noen del av stiftelsens eiendom. 1 Det ligger
nær å anta at det er formannskapet som har gjort sin allmakt gjeldende.
og at fattigkommisjonen har handlet «etter ordre». Herpå tyder også
den hast hvormed saken fremdeles ble behandlet.
Straks over nyttår ble saken avgjort av representantskapet og kon
trakt inngått med Malam. Av kontrakten bitsettes § 5: «Til Hr. xMalam
overlades uden Afgift, til fri og uhindret Disposition, i det Tidsrum
denne Contract er gjældende, en Strækning af 10 000 Kvadratalen af
den Arbeidsanstalten «Christian Augusts Minde» nu tilhørende Tomt,
der støder til Hausmannsgaden og Fjerdingen, i den Stand samme Plads
nu befindes, hvilken Plads, saasnart Contracten ophører, falder til
bage til Staden» osv.
Den del av stiftelsens tomt som ble avstått til gassverket utgjorde etter
1 Oppermann side 59 og 150.
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matrikkelen 14 350 kvadratalen (5 740 m 2), etter en i 1910 foretatt opp
måling er arealet 5 722,70 m 2.
Etter at det engelske gasskompanis konsesjon var utløpet, ble gass
verkets drift fra 1878 overtatt av kommunen for egen regning, idet dog
gassverket skulle ha sitt eget budsjett. Den del av gassverkets tomt som
tilhørte stiftelsen ble ansatt til en verdi av 10 kroner pr. kvadratalen
eller i alt kr. 143 500. Herav skulle gassverket svare 5 pst. rente på
samme måte som av den av bykassen forstrakte anleggskapital (for
mannskapsbeslutning av 28. november 1877). Disse renter, kr. 7 175
pr. år, er fra 1. januar 1878 av gassverket ført på konto «Renter af
Anlægskapitalen» og innbetalt til bykassen Derhos har gassverket år
lig på konto «Grundafgifter» erlagt til arbeidsanstalten de ovenfor om
bandlede 20 spd. som før var utredet av bykassen. Gassverket har så
ledes betalt dobbelt grunnleie av den omhandlede tomt. Det eiendom
meligste ved dette forholdet er, at mens kommunen før 1878 betalte leie
av tomten, har den fra og med det nevnte år hevet leie av den.
Som foran anført ser det ut som om de kommunale myndigheter i
den seneste tid har besluttet å anerkjenne stiftelsen som eier av Man
gelsgårdens grunn og har villet refundere stiftelsen den grunnavgift
som urettelig er oppebåret av kommunen.
(Fortsettes.)
Arne Omsted.
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