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De gamle legater for «værdige trængende»
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Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
Til fordel for fattige børns
bekledning, til Sandefjord
bys fattige, til motarbeidelse av tuberkulose, til
trengende tjenestepiker,
ugifte damer eller enker,
foreldreløse barn, lønn for
en lærer – eller til «indkjøp
av brændsel til Gamlehjemmet»...

«Talking Machine»
Denne amerikanske Victor Talking Machine er fra 1906.
Den tilhører en av de første generasjoner «grammofoner»,
eller fonografer som de gjerne ble kalt. Selskapet som har
produsert denne, drev sin virksomhet mellom 1901 og 1929
og var den ledende produsenten på markedet. Dette eksemplaret er fortsatt i bruk. Stifter finnes ennå, og «steinkakene»
(vinylplatene) som spilles av, har overraskende god kvalitet.
Teknologien ble benyttet langt inn i mellomkrigstiden og
innpå 50-tallet, inntil platene ble standardisert og forbedrede typer dukket opp. 
Tekst og foto: Bjørn Hoelseth

BJØRN HOELSETH
redaksjonen@sb.no
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isten over formål som skulle tilgodeses i Sandefjord og Sandars
gamle veldedige legater, er et
slående tidsdokument. Legatene var «barn av sin tid». De bar bud om
datidens fattigdom, folkesykdommer,
hvem som befant seg på laveste trinn på
samfunnsstigen og hvilke yrkesgrupper
som var mest utsatt for økonomiske lavkonjunkturer.
De var nok et tegn på statens og storsamfunnets manglende evne til omsorg
for folks velferd. Den offentlige fattigforsorgen var der, men hvem ville gå på
«fattigkassa»? Det satt langt inne, og var
beheftet med skam og vanære.
En gjennomgang av vedtektene til
Sandefjords gamle legater forteller mye
om samfunnsforholdene på 1700-,
1800- og langt inn på 1900-tallet. Men
legatene viser også legatstifteres menneskesyn, ansvarsfølelse og holdninger.
Mange av de best bemidlede, de som
hadde mest arv å lene seg på eller
gründere som hadde slått seg opp i gode
tider, glemte ikke lokalsamfunnets tapere. De opprettet legater, hvis avkastning jevnlig ble delt ut til de mest trengende. I de to nabokommunene Sandefjord og Sandar var det på det meste
rundt 40 slike veldedige legater til
sammen. I denne artikkelen skal jeg
konsentrere meg om Sandefjord.

FOLKESKOLE: Særlig Thor Dahl og A.P. Grøn opprettet legater som ga stipend til lærerne på Byskolen. Andre sørget for «fattige
Tore Sandbergs fotosamling
skolebarns bekledning». 
dig trengende». Det må forstås slik at de
som viste kriminell adferd, var drikkfeldige eller «arbeidssky», ikke kunne regne med å komme i betraktning. Om de
trengende allerede fikk understøttelse
av fattigvesenet, fikk de heller ingen
bidrag.
Noen legater var tiltenkt utvalgte
dalevende mennesker: Tollkasserer
Thaulows legat fra 1886 var rettet mot to
enker etter skippere og styrmenn. Etter
deres død skulle rentene (avkastningen)
deles i fire like store deler og utdeles én
gang årlig, helst ved juletider.
I 1890 opprettet fru Otilie Christensen
«Søren Christensen og hustrus legat til
fordel for trengende sjøfolk og arbeidere
eller deres etterlatte innen Sandefjord
kommune».
Skipsreder Alexander Lange opprettet
i 1920 et legat til fordel for «trængende
tjenestepiker der er hjemmehørende i
Sandefjord og omegn». Fortrinnsberettiget var dem som hadde vært i legatstifterens hus. Ett av de mange Thor Dahllegatene var tiltenkt Sjømannsforeningen og «trængende sjøfolk».

Værdig trængende

En generøs donator

En gjenganger i vedtektene for hvem
som skulle tilgodeses, er uttrykket «ver-

Skipsreder Thor Dahl og hans hustru
Alfhilde var i særklasse en storsinnet le-

før og nå

gatstifter. Han opprettet legater for
mange hundre tusen kroner til sammen,
noe som var svært store beløp den gangen. Det tilsvarer høye millionbeløp i
dagens pengeverdi.
Thor Dahl ga gaver delvis i eget navn,
dels ved å ære sine foreldres navn. Ett
ble kalt «Skolelærer Thor Dahl og hustru
Anna Oline Dahls legat til lærere og lærerinder i Sandefjord». Rentene skulle
gå til stipendier.
En annen stor donator i form av legater var skipsreder Peter Anton Grøn.
Sammen med fruen Trine Grøn opprettet han et legat til fordel for byens skoler
– halvparten hver til Sandefjord høiere
Almenskole («Middelskolen») og Sandefjord folkeskole (Byskolen). En femtedel
av den årlige avkastningen skulle gå til
kunst i skolene! Resten til reisestipendier for lærerne, eller studie- og rekreasjonsreiser.
En snodighet var legatet til «Sandefjords Samlag for brændevinshandel».
Opprettet i 1895. Formålet var å yte understøttelse til «saadanne indretninger
og formaal inden Sandefjord by der indtil 1895 har hat sin eksistens av samlaget.» I praksis betydde det penger til byens vel, ikke minst forskjønnelse og utsmykning.

GAMLEHJEMMET: Flere legater viste omsorg for Gamlehjemmet i Bjerggata. Beløp skulle gå til

friplasser og brensel.



Postkort Thor Homanberg

Mye å gjøre for enkelte
Det var ingen liten jobb å bestyre disse
legatene. Man skulle plassere kapitalen
for å få mest mulig avkastning (ref. dagens Kraftfond), utarbeide beretning og
regnskap til det offentlige og ikke minst
finne frem til personer eller formål som
skulle tilgodesees.
De som ble bedt om å stå i spissen for
legatene, var ledende skikkelser i lokalsamfunnet som nøt tillit: Sogneprest,
ordfører, byfogd (sorenskriver), magistrat (rådmann), formannskapet, formannen i helserådet eller fattigkassa,
«fattiglegen», skolestyret, osv.
De eldste legatene jeg er kommet
over, er fra 1741, 1765 og 1766, mens flere
ble opprettet tidlig på 1800-tallet. De
fleste kom likevel til mot slutten av århundret, og ikke minst før og under første verdenskrig på 1900-tallet, da hvalen og sjøfarten brakte velstand til byen.
Mange av de gamle legatene har ikke
lenger noen selvstendig status. I 2003
ble en del samlet i Sandefjord Menigheters Felleslegat, men fortsatt er det 3540 igjen. De drysser fortsatt kroner over
Sandefjord.

Bestefars oktant
Bildet viser kaptein Arthur Iversens «oktant» fra han tok
eksamen som styrmann i 1926. (Skippereksamen tok han i
opplagsåret 1931/32). Iversen og naboen Kjelstrøm, som bodde over veien på Heimdal, gikk da i samme klasse, og en morgen kom ikke Kjelstrøm på skolen. Den gangen måtte en ha
god begrunnelse for ikke å møte opp om en ønsket eksamen.
Da Arthur ble spurt, svarte han at Kjelstrøm måtte være borte
fra skolen fordi kona fikk unger hjemme i stua. Flertallsuttrykket «unger» reagerte skolen på, og bestefar sa bare at de
hadde fått to da han gikk. (Det ble med dette tvillingparet for
Kjelstrøms), men begge skoleelevene ble senere dugelige
brukere av avbildede instrument.

Tekst og foto: Arthur Iversen

SANDEFJORD BAD: Et eget syke- og understøttelsesfond for Kurbadets ansatte ble opprettet i
1909. Pengene kom for en del fra innsamlinger blant Badets gjester.

Postkort Thor Homanberg

Natholmbroen
Bildet viser deltagere på vei til arrangement på Knattholmen Leirsted i 1968 over
den gamle del av broen på nordsiden av
Natholmen. (På nordsiden er første generasjons forsterkning av ytre del av brotoppen). På sydsiden er det ingen forsterkninger, og rekkverket viser gamle, ikke reparerte skader. I dag er det nye stålbjelker over
hovedløpet og nye påler over restene av det
første brukaret fra 1920-tallet. Det er også
montert 2. generasjons gatebelysning med
moderne laveffekt lyspærer. Hele brohodet
på Natholmen siden er forsterket og støpt
inn. Det er bomanlegg med betalingsauto-

mat både for kort og mynter. På nordsiden
er steinsettingen for stålbjelkene forsterket
og låst med jern, slik at det ikke lenger er
vektbegrensning for tungtrafikken. (Lasten
på bildet er sperrer til nytt internat på leirstedet) Det er nytt, 3. generasjons rekkverk
festet på utsiden av hele broen, slik at bredden er øket med 20 cm.

Har du bidrag til denne siden? Lever det i avisresepsjonen,
mrk. Lokalhistorisk senter. Bilder merkes med hvem, hva, hvor,
når, og helst med en beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner.
Har du elektronisk stoff, send det til so@loeberg.net
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