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INGER LISE FEVANG JENSEN

DOROTHEA VON DER LIPPE
CHRISTENSEN - EN IC/INNE FOR SIN TID!

Darathea van der Lippe Christensen (1847-1908), kilde: Paftrettet henger på Byskalen i Sandefjord

Dorothea von der Lippe Christensen ble en betydningsfull kvinne, både nasjonalt og lokalt, ide 38 årene
hun bodde i Sandefjord. Hun flyttet ti byen i 1870 og levde der ti hun døde i 1908. I minneordet om
henne j ukebladet Urd, 7. mars 1908, orntaler Olga Thinn' (leder i Hjemrnenes Ve) henne slik Dorothea
Christensen var en af var tids betydeligste kvinder: hun har i sandhed været med paa at bygge landet ag
bedre hjemmenes kår. Sine rige evner, sin jernvilje og sit varme hjefte benyttede hun hele sit liv tilbedste for
samfundet og den enkelte.
Olga Thlnn formulede hvordan samtiden verdsatte Dorothea Christensens innsats. 107 år etter hennes
dØd, er navnet og livsverket hennes ite kjent i Sandefjord. Det er forunderlig at ingen gate e ler plass bærer
hennes navn. Landslaget for mat og helse i skolen hedret henne på sln fagkonferanse i 2008 i Sandeiord.
I samarbeid med Byskolen og museet hadde vi en utstl ling med gjenstander fra det opprnnelige skoekjØkkenlokalet j kjelleren. Vl a ned krans på hennes grav ved Sandar kirke.
Dorothea arbeidet utrettelig for å bedre levekårene for barn og kvinner ifattige familier. Hun argumentede
for og satte i gang tiltak for å få det til. Hun var overbevist om at utdanning og kompetanse var nøkler ti et
bedre iv. Hun fikk i gang arbeidsplasser for kvinner; arbeidsstuer og vevstuer. Hun var en pådriver for å
opprette Sandefjord folkebibliotek. Hun var inltiati\4aker ti det første norske skolekjØkken på Bysko en l
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Sandelord. Hun skatfet lærer, penger og lokae og fikk gang opplæringen i .huslig økonomi" i desember
I890. Hun argumenterte for statlig stØtte til husmorskoler. Hun tok nitiativ til organ sasjonen Hjemmenes
Veli en nasjonal forening for husmødre. Aftikkelen hennes i Husmoderen i 1897, Vi husmØdre s/ulter os
sammen, saite varige spor. Foreningen be stiftet i Kristiania i mars 1898, og var et resultat av adikkelen
hennes. Mona Bruland skrver iartikkelen "Den profesjonelle husmor,:
N/ange engasjerte seg for å profesjonalisere husmorarbeidet. Blant disse var kvinneorgan sasjonene. På landsrnøte

i

Norske Kvnders Nationalråd Trondhem 1907 uttalte kvinnesakskvinnen Gina Krogh at arbed i hjemmet ikke
enger kun ble sett på som "kv nnens kall". Det var et fag som målre læres og da gjaldt det å ha god undervisning
s ik at faget

kom til sin verd ghet. Kunnskap var vlktig og husmødrenes anseelse skul e heves (Bruland, 2010).

Dorothea ble utnevnt til med em i den nasjonale komiteen for å opprette Statens husstellærerhøyskole på
Stabekk i Bærum. Den ble åpnet i 1909. Politiker ble hun ogsål Hun startet og ledet samtaleforen ngen som
valgte hvilke kvlnner som skulle nom neres til Sandefjord bystyre. Hun ble selv valgt inn i bystyret for parliet
Nøyre i 19A7 , vel 7: år før hun døde.
Dorothea Christensen var en handlingens kvinne. Hun ville ha konkrete resultater av visjoner, prins pper og
målsettinger. Når hun visste det hun trengte om en sak, gikk hun ti handling. Som skdbent hadde hun en
skarp og veformulert penn, hun ga raust av s n innsikt, s ne klare tanker, sitt sosiale engasjement og sin
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beste for samfunnet og
enkeltmennesket. Hun var en produktiv skribent
og deltok løpende i avisdebatter. Hun skrev
landets første ærebok i hus ig Økonom for folke
nestekjærlghet; alt

skolen. For henne var kvinnesak å bedre kvinners,
barns og faml iers levekår. Hun s app aldri et
arbeid før det var fullfød.

Dorothea og kvinnene som kjempet for .skolekjøkkensaken", forsto betydningen av å samarbeide og være med i foren nger. De deltok i det
organiserte kvinnesaksarbeidet som skjøt fart l
Norge på 1880talet, med blant andre Hulda
Garborg, Gina Krogh, Fredrikke l\,4arie Quam og
Det farste skolekjokkenet på Byskolen i Sandefiord.
Kilde: fra bildebasen til Sandefjardsmuseene

Fernanda Nissen som sentrae pådrivere. De
arbeidet for utdann ng av kvinner nnen fagfeltet
"huslig økonomi".

Bakgrunn
Dorothea von der Lippe Frost gifiet seg i i 870 med sandefjordsrnannen, legen Julus Christensen og bosatte seg
på Hjednespromenaden iSandefjord. Julius var sØnn av Othelie og Søren Lorens Christensen. Søren Lorens
tlente penger og fikk dermed økonomisk nrakt. Han ble tatt inn i byens sosiale 'e ite' (O stad I 995). Sønnene flkk

ti

utdanning og posisjoner. Jullus gikk på kostskole i England og Frankrike. Dorothea var tante t I den
aktede og høy,i dekorede konsul Lars Christensen som bar famllearven videre i redereriet A/S Thor Dahl.
mulgheter

Dorothea b e fØdt på VeØy i Bomsdalsflorden i 1847. Hun var nummer fem I en sØskenflokk på åtte. I husho det på den ensomme prestegården var det mange itjeneste: huslærer, husjomfru, seks piker og to tjeneste-

gutter. Hun fodeller ien artikkel Husmoderen om oppveksten på den vakre øya: Den store prestegård med
alle sine beboere af mennesker og dyr var en hel liden verden for seg selv (Chr stensen, I 897).
Faren, Christ an Frost (l 81 0-1 862), var prest på k rkestedet VeØy. Han var en pådr ver i arbeidet for folkeopp
lysnlng og utdann ng. I\,4oren, Jensine Henriette Brodtkorp (181 1 1851), omtales I bygdeboka for VeØy sorn

.ualmindelig dyktig og meget
avholdt av folket". Foreldrene var
begge preget av opplysningstidens idealer. De var folkeis
lærere, både åndelig og praKisk
(Parelius 1991), Christian Frost
hadde mange tillitsverv og var
ordfØrer på VeØy mellom 1848 og
1851

.

Som del av mitt langvarige arbeid

med Dorothea Christensen

og

livsverket hennes, var jeg på stu
dietur på VeØy i 2007.
Det er en utrolig frodig og

vakker

,
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studietur påveØy: Prestegården, vaktmesteren på veØy og lnger Lise
Fevano Jensen eoet folootali2007.

prestegården og låven. Jeg la merke til tre barnegraver igravlunden like ved. Ekteparet Christian Frost og
Jensine Henriette Brodtkorp mistet tre barn ioktober 1845,'?. Barnegravene gjorde sterkt inntrykk på meg.
Hva dØde de små av? Hvilken smittsom sykdom kan det ha vært? Dorothea fodeller i sine i barndomserindringer at hun og hennes søsken lekte rundt gravene. Hvilke tanker gjorde hun seg om dØden og
sorgen? Det var også et hardt slag da moren dØde, bare 40 år gammel. Frost opprettet et legat til minne
om hustruen for å skaffe bØker og klær til kvinnelige konfirmanter. Barndomshjemmet til Dorothea omtales
slik i en årbok for Gudbrandsdalen: ein heim for åndelig og materiell kultur og eit ope og gjestfritt hus (Peder
Vik 1962). Faren døde da Dorothea var 14 år.
Dorothea var elev på den anerkjente Nissen pikeskole i Christiania, Hun tok 'lærerindeeksamen' der. Hun fikk
den beste utdannelsen som datidens unge kvinner kunne oppnå. lfolketellingen for 1865 for Grue i Solør står
hun oppfØrt som 'lærerinde'i husholdet til forfatter og saKØrer Schulze. Angelique Bachlew skrev i minneordet
om henne i Sandefjords Blad i 1947: Dette tivlige hjem passet godt for den interessefte unge pike.

Dorothea fikk sØnnen Reidar i 1873, deres eneste barn. Ekteparet adopterte hennes niese, Harriet
Fachlew, som vokste opp hos dem. Legefruen sluttet i sitt arbeid som lærer. Det krevdes av en kvinne i
hennes posisjon. Hun brukte sine evner, sitt samfunnsengasjement og sine muligheter til å skrive, etablere
institusjoner og være pådriver for å få i gang en rekke nyttige tiltak. Dorothea, med sin bakgrunn fra en
prestefamilie, med en slekt der de fleste menn var prester og hun selv hadde god utdannelse, fikk en betydningsfull rolle i Sandefjord.

Hvorfor har jeg lagt vekt på hennes bakgrunn, utdanning og yrkeserfaring fØr hun kom til Sandefjord?
Svaret er at på denne tiden var familiebakgrunn, utdanning og erfaringer av vital betydning for posisjonen
mennesker kunne oppnå.
Det Sandefiord hun møtte
2400 i 1875 til ca 4900 i 1900. Dorothea levde i det mannsdominede og klassedelte samfunnet med harde ievekår for kvinner og barn. Det var et slit å skaffe mat og andre
livsnødvendige produkter. De aller fleste kvinner arbeidet i hushold som var selforsynte produksjonsI Sandefjord doblet folketallet seg, fra ca

enheter. Kvinnene hadde plikter og krav som gjorde at de var fØrst oppe og sist i seng. De hadde ansvar for
praktiske gjØremå|, i huset, ifjØset og på marka. Med kummerlige boliger og lite vann ble det sparsomt med
renglØring i huset, vask av kiær og personlig hygiene (Sundt, 1869). Dorothea argumenterte for å innføre
praktiske fag for jenter i skolen. Jenter og kvinner måtte få utdanning i husstell. Det ville bedre oppveksten

for barn og minske klasseskillene.
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Fra adikkelen til Nils Parelius, "Prost Chr stian Frost i Veøy ', Romsdalens årbok 1991

Nytt folkeskolefag og lærebokfodatter
'1890.
Det nye folkeskolefaget huslig Økonomi (Home Economics) ble startet på Byskolen 1 . desember
Dorothea oppnådde da resultater av sitt langvarige arbeid for å tilby jenter opplæring i hygiene, praktisk og
Økonomisk matstell, helselære og matvarenes kjemi. I min hovedfagsoppgave skriver ieg. .Slik vi e
Dorothea Christensen bidra til at jenter skulle bli bedre rustet for dagliglivets praktiske arbeidsoppgaver og
tilegne seg den kyndighet som livet fordrer av en fattig manns hustru (Bergens Aftenblad nov. 1887).,
Gjennom avisadlkler hadde Dorothea argumentert for opplæring i huslige gjØremå|. | 1887 fikk hun pub isert
den visjonære anikkelen "Fra en moder til mødre' i Bergens Aftenblad. Artikkelen er grundig og var et sterkt
innlegg i den skoLepolitiske debatten. Jenter skulle bli mer selvstendige, kunne ivareta egne interesser og ha

den kyndigheten som livet krevde i husmor- og rnorsrollen. Hun spekulede på orn fattigdom og vanskelige
kår ville bli en permanent livssituasjon for folk. Hun hevdet at kvinner måtte drive husstellet mest rnulig Øko
nomisk. Nygifte burde klare seg uten tjenestepiker og voksne barn måtte bidra mer med praktisk arbeid.
Rundt 1900 tallet brukte en arbeiderfamilie 50 % av årsinntekten på mat. Da er det lett å forstå hvor stor
betydning Økonomisk matsteLl og husstell hadde for en farnllies levekår.
Dorothea innrØmte at hun hadde betraktet husstell som mindreverdig arbeid; som tjenestejenters arbeid.
l\,4en på reiser i kulturlandene i Europa, Tyskland og Frankrike, så hun at husstelet var på ei høyere nivå.
Jenter fikk der både en teoretisk og en praktisk utdannelse. Med ansvar for eget hjem og familie, erfarte
Dorothea at dagliglivet krevde at hun behersket, som hun uttrykker det, husets ste/: Hennes tanker er skole
politisk progressive. Hun argumentede for at kvlnner burde utfØre huslige gjøremål selv.

Lærebokforfatter i husstell
Dorothea skrev læreboka Kogebok for folkeskalen og hjemmet lor det nye folkeskolefaget i 1 891 . Fra 1 894
revideite hun den sammen med sin nærmeste samarbeidspartner, statens skolekjØkkeninspektØr, Helga
Helgesen, fra Oslo. BØkene ble solgt i 1 00 000 eksemplarer fra 1 894 til 1926. De utviklet et fruktbair samarbeid med professorer på universitetet i Oslo. Dei ga Øket anseelse og drahjelp både i arbeidet med lærebøkene og i kampen for opplæring i husstellfaget.
Lærebøkene i husstell ble etter Helgas død revideft av SkolekjØkkenlærerinnenes landsforening. De ble gitt
ut fram ti 1964, lenge etter begge forfatternes død. De var i bruk i utdanningssystemet i en periode på ca
70 år. Det viser betydningen disse lærebøkene har hatt på opplæringen ifagområdet og dermed på husstellet i norske hjem (Jensen 2007). Jenter fikk dem til odel og eie når de var ferdig med faget husstell i folkeskolen. Det er neppe for sterkt sagt at de har formet praktiske g]øremål i hjemmet, i skolen og samfunnet
gjennom tiårene, fra 1890 helt til 1970. Helga Helgesen og Dorothea Christensen testamentede inntektene
fra lærebøkene til Skolekjøkken1ærerinnenes Landsforening.
Gjennom mitt arbeld med lærebøkene har leg fått innsikt i hvor betydningsfuLle de var for norske hjem.
Lærebøkene ble vlktige i folkeoppLysningsarbeidet som frigjorde folk fra foreLdet praksis i husstel og endret
huslige gjøremål i tråd med ny forskningsbasert kunnskap. Dette folkeopplysningsarbeidet, sammen med
politiske og økonomiske endringer i Norge, bedret levekårene i familiene og la til rette for den sosiale utjev

rirgen vi ha' gjenlomtØrl iNorge.
Oppnådde Dorothea Christensen å bidra til et bedre liv for
barn og kvinner? Jeg mener at hun, sammen med andre
modige kvinner, tok avgjØrende grep for å få til et mer likestilt

samfunn. Faget "huslig økonom, som hun klempet for,
heter nå mat og helse. Det er i 2013 et sentralt helsefremmende fag i vårt skolesystem. Dorotheas livsverk bar frukter.

Familiegravstedet til familien Christensen.
Eget fato.

I kvinnestemmerettsåret 2013 er hun en av de kvinnene vi i
Sandefjord kommune bØr hedre. Hennes grav er på familie-

gravstedei ved nordre inngang til Sandar kirke.
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