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1 Innledning 

Denne oppgaven tar for seg barn som ble utsatt av Christiania fattigvesen, også kalt 

vergerådsbarn. Det er tatt utgangspunkt i manntallsprotokollene fra 1877-1887, avdeling 3, 

kontoret for utsatte. For ordens skyld kommer jeg til å betegne disse barna som utsatte. 

Først skal jeg se på hvilken hensikt som lå bak utsettelsen av barna, ved å se på fattigdom og 

synet på barneoppdragelse Christiania i denne perioden. Det er logisk å tenke seg at 

fattigvesenet ønsket å forhindre at forsømte barn skulle øke antallet fattige og kriminelle i 

Christiania over tid. Man ønsket at de skulle skape et liv utenfor fattigdom, gjerne utenfor 

byen. Det er derfor interessant å undersøke om det var en suksessfull løsning, i henhold til 

kommunens mål. Jeg ønsker derfor å forsøke å vurdere utsettelse som løsning for forsømte 

barn i Christiania, gjennom kvalitativ undersøkelse. 

Jeg skal følge livsløpene til tre sporbare individer, fra utgangspunktet før utsettelsen og frem 

til de har skapt sine egne liv. Protokollene viser at oppfølgingen har opphørte ved 

konfirmasjon, og jeg ønsker å se på hvordan det gikk med dem. Dette er for å danne et bilde 

av hva utsettelsen kan ha hatt å si for barnets fremtid. Spørsmålene jeg stiller er: Kommer de 

seg ut fattigdom? Stifter de egen familie? Og ender de opp tilbake i gamle trakter? 

Undersøkelsen har særlig fokus på informasjon om bosted, giftermål, yrke og eventuell 

kriminalitet. 

 

2 Barn og fattigdom i Christiania 

2.1 Fattigdom i Christiania 

Stor befolkningsvekst i Oslo på 1800-tallet skulle føre til spesielt press på byene. 

Beboertallene for Christiania økte fra 29 300 i 1851, til hele 134 036 i 1886.1 Denne raske 

økningen tok kun 35 år. Dette er delvis på grunn av byutvidelsen, og nye grenser til 

Christiania ble vedtatt i både 1859 og 1877 for å holde tritt med utviklingen i hovedstaden.2 

I den Officielle fattig Statistik For 1868, gjengitt i Sundts fremstilling av fattigdom i 

Christiania, er prosenten fattige i Christiania 14,9 %, sammenlignet med 10,1 % for 

																																																								
1 Femtiaars-Beretning om Christiania 1837-1886, s. 375. 
2 Myhre, Hovedstaden Christiania, s. 180. 
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landdistriktene.3 Sundt spør seg selv om befolkningstetthet naturlig vil føre til høyere grad av 

fattigdom, da det er større grad av fattigdom både i Christiania og andre byer enn i 

landdistriktene i Norge. 4 ’Det sociale Spørgsmaal’ på 1880-tallet bunnet muligens i at de 

sosiale forskjellene mellom eliten og arbeiderne hadde blitt mer synlig.5 

2.2 Arvelig fattigdom 

Fattigdom har uten tvil vært et problem som har påvirket hele samfunnet. Skylden måtte 

derimot de fattige ta selv, i en tid hvor det ble oppfattet som eget ansvar å finne levebrød. 

Sundt beskriver blant annet hvordan lyter og laster uten tvil er mer vanlig i fattig befolkning.6 

Man kan fort tenke seg at fattigdom blir oppfattet som arvelig, ettersom man ifølge ham kan 

arve disse typiske temperamentsfeil;  

Der er ikke tvivl om, at i visse retninger hersker der mere af lyde og last blandt fattigfolk 

end blandt befolkningen i det hele. Men det er også noget, som tvinger sig ind på 

iagttageren, at meget deraf er arveligt i familierne. Sådanne lyder som letsindighed, 

ustadighed, uregjerlighed, hidsighed, voldsomhed, kunne ganske vist (det fremgår 

navnlig af iagttagelser fra fanternes verden) hænge sammen med virkelige medfødte 

temperamentsfeil f. ex. efter drikfældige og trættekjære forældre; dovenskab, 

tyvagtighed, pyntesyge, liderlighed kunne være gåede over på børnene fra hjemmets 

slette ånd, som ikke alene ikke formåede at overvinde det særlige hang, som hele kuld 

eller enkelte børn kunne lide af, men endog lod de almindelig menneskelige spirer til det 

onde udvikles altfor frit.7 

Andresen beskriver fortidens oppfattelse slik: ”Om barn i prinsippet er var ’snille’ og 

’ordentlige’, kunne de ha både arveegenskaper og sosiale erfaringer som gjorde dem spesielt 

vanskelige å tøyle.”8 Det er derfor ikke vanskelig å forstå ønsket om å løse 

samfunnsproblemet ved å starte med barna. Det ble derfor sannsynligvis oppfattet som en 

investering å gi barn fra de aktuelle familiene en passende oppdragelse. På denne måten ville 

de kunne gjøre seg godt som resurs for samfunnet i voksen alder. 

 

																																																								
3 Sundt, Fattigforholdene i Christiania, s. 93. 
4 Sundt, Fattigforholdene i Christiania, ss. 95, 99. 
5 Myhre, Hovedstaden Christiania, s. 435. 
6 Sundt, Fattigforholdene i Christiania, s 46. 
7 Sundt, Fattigforholdene i Christiania, s. 46. 
8 Andresen, Hender små, s. 207.	
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2.3 Barn i fattigdom 

Man får et innblikk av barndomsbegrepet ved å se på kriminalstatistikken Sundt gjengir fra 

1864-1868.9 Her er aldersgruppen 10 til 15 godt representert i Christiania. Senere blir det 

innført særreaksjoner for barn. Istedenfor straff, dømmes barn heller til oppdragelsesanstalt 

fra 1874.10  

Kleiven finner i sin masteroppgave om behandling av kriminelle barn i 1867 og 1877, at barn 

ble tatt svært alvorlig og ble behandlet med respekt. Sakene er nøye vurdert, og strenge 

straffer virker å kun ha blitt tildelt dersom det var i tråd med rehabilitering. Kleivens funn 

vitner om at barn ble ansett som en viktig del av samfunnet. Fokuset på effektiv rehabilitering 

var tydeligere i 1877 enn i 1867, hvor det også er åpnet for muligheten for å få barna ut av 

byen og bort fra uheldige omstendigheter.11 

På slutten av 1890-tallet høynes den kriminelle lavalder til 14 år. 12 Vergerådsloven, som ikke 

ble vedtatt før i 1896, fastslo det man tidligere kunne anta: Forsømte barn var nå det 

offentliges oppgave.13 Dette ga kommunene vesentlig autoritet i familienes privatliv, en makt 

som trumfet over foreldreretten.14 

Arbeiderklassens barn var en viktig ressurs for staten, men de representerte også en fare. 

Vergerådsloven ga uttrykk både for ønsket om å redde barna, men også ”å hindre at byens 

underklasse stadig produserte forbryteriskhet og sedelig fordervelse.”15 Barna fikk dermed 

samfunnsnyttig verdi, dersom de kunne ’reddes’ bort fra et dårlig miljø. Dette kommer også 

frem i Getz’ utkast til lov i 1892 da han vil la vergerådet ta seg av barn som kan komme til å 

bli en ’byrde’ for samfunnet.16 

De utsatte barna skulle settes til familier med gudsfrykt og moralitet, da likegyldige 

fosterforeldre sannsynligvis ikke hjalp barna mer enn de måtte. Anker, fattigforstander i 

Christiania på 1860-tallet, beretter at mangel på oppdragelse vanskeliggjør ”selvfølgeligt i 

forstærket grad dets anbringelse i en levevei.”17 Tanken bak var nok at barn som hadde 

mottatt god oppdragelse, sannsynligvis ikke ville bidra til økning i fattigdom og kriminalitet. 

																																																								
9  Sundt, Fattigforholdene i Christiania, s. 128. 
10 Seip, Sosialhjelpstaten, s. 212. 
11 Kleiven, Kriminelle barn i Christiania, ss. 88-89. 
12 Amneus, Kristiania 1887-1911, s. 347. 
13 Seip, Sosialhjelpstaten, s. 212. 
14 Kvam og Tveiten, ”…uden Hensyn til Forældrenes Villie”. 
15 Ericsson, Samfunnets stebarn, s. 13. 
16 Kvam og Tveiten, ”…uden Hensyn til Forældrenes Villie”. 
17 Anker i Sundt, Fattigforholdene i Christiania, s. 160. 
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2.4 Utsettelsen av forsømte barn 

2.4.1 Hensikt 

Sundts statistikk fra 1869 viser at de fleste pleiefamilier befant seg utenfor Christiania. I dette 

året befant 221 pleiehjem seg innenfor Christiania, i motsetning til 425 utenfor byen.18 I Oslos 

50 års beretning, beskriver kommunen at det skulle være best å plassere barna utenfor av 

byen: ”Saavel af Sundhedshensyn som paa Grund af den lettere Adgang til at skaffe 

Beskjæftigelse foretrækkes Pleiehjem paa Landet, og kun, naar særlige Omstændigheder tale 

derfor, sker Anbringelsen i Byen.”19  

Videre står det at de udsatte børn får på landet oppdragelse, vennes til alminnelig arbeid og 

”… finde for en stor Del Sysselsættelse i den Bygd, hvor de ere opfostrede, naar de ved 

Konfirmationen udgaa af Fattigvæsenets Forsørgelse.”20 Hensikten er derfor å tyde at barna 

skal bli på landet, og finne seg eget levebrød, da de etter konfirmasjon ikke lenger ville være 

støttet av kommunen. 

Vergerådsloven av 1896 kan også gi oss en retning av ønsket utvikling. Formålet med den 

nye loven var, ifølge Seip, å hjelpe barnet ved å trekke det ut av uheldig miljø, samt å gi det 

nødvendig oppdragelse.21  

2.4.2 Pleiehjemmene 

Det var derfor kommunen ønske at de forsømte barna skulle bli plassert i pleiehjem. I 

samtiden har man, ifølge Seip, også lagt vekt på at familiene som mottok barn, skulle være 

hederlige.22 Fattigforstanderne var, etter instruks for Christiania communale Administration 

paragraf 3, pålagt å sjekke forholdene i pleiehjemmene på landet.23 Sundt beskrev disse 

familier som ofte tarvelige selv, da man kunne se vinning i godtgjørelsen for å ta inn barn 

eller gamle.24 Med tarvelighet menes det sannsynligvis nøysomme eller simple familier, men 

ikke oppfattet som fattige.25 Barn var også generelt fremdeles beregnet som arbeidskraft på 

																																																								
18 Sundt, Fattigforholdene i Christiania, s. 157. 
19 Femtiaars-Beretning om Christiania 1837-1886, s. 360. 
20 Femtiaars-Beretning om Christiania 1837-1886, s. 361. 
21 Seip, Sosialhjelpstaten, s. 212. 
22 Seip, Sosialhjelpstaten, s. 212. 
23 Instrux for Fattigforstanderne, ss. 124-125. 
24 Sundt, Fattigforholdene i Christiania, s. 156. 
25 Det Norske Akademis ordbok, ”Tarvelig”. 
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denne tiden. Det var derfor behovet hos de aktuelle fosterforeldrene som bestemte hvilket 

kjønn de ønsket å ta inn, vanligvis i en alder de var gamle nok til å gjøre nytte for seg.26  

Anker forgyller, i sin berettelse for Sundt, bildet av slike fosterfamilier i sine beskrivelser. 

Han forteller om forholdet mellom barn og fosterfamilie som svært tilfredsstillende, og han 

forteller videre om rørende scener han har sett. Det er verdt å merke seg at Anker ikke kan 

vise til noe dokumentasjon i denne beskrivelsen, men baserer den helt og holdent på egne 

opplevelser.27 Det er dessverre svært vanskelig, om ikke umulig, å undersøke om 

fosterfamiliene faktisk var gode mot barna. 

Derimot da Anker beskrev de forsømte barna, er bildet mørkere. ”Hvor vanskelighed tårner 

sig på vanskelighed, og hvor det ofte ser ud som om alle anstrængelser havde været 

frugtesløse.”28 Anker fastslår dermed at å pleie barna er en svært vanskelig oppgave, som ikke 

ser ut til å oppnå gode resultater. Det var både vanskelig å oppdrive fosterhjem som kan tilby 

ønsket oppdragelse, og å håndtere disse barnas lyter og uvaner.29 Ikke før i 1920-årene når 

man ser økt etterspørsel etter adopsjon og oppfatningen av familieliv endres, at etterspørselen 

etter barn øker. 30 Denne omskiftningen skulle særlig komme til å øke etterspørselen etter små 

pikebarn, i stedet for eldre og arbeidsføre barn.31 

2.4.3 Institusjoner 

Institusjoner var til for spesielt vanskelige tilfeller. Vanartede barn som ikke kunne være i 

pleiehjem, skulle etter regelen forpleies i anstalter.32 Barn med fysiske begrensninger kunne 

bli satt på spesialinstitusjoner, typisk blinde eller døve barn.  

For barn som led av lyter i adferd, var et slikt skolehjem siste utvei. Toftes Gave, opprettet i 

1844 av grosserer Andreas Tofte, ble en redningsanstalt for såkalt ”moralsk fordærvede 

børn”.33 Denne skolen var lokalisert på Helgøya i Mjøsa, og kunne holde opp til 120 barn. 

Institusjonen tok etter 1878 kun inn gutter, og i løpet av 5 år skulle de ha mottatt oppdragelse 

og skolegang. 1/3 av plassene kunne tas opp av dømte mindreårige, mens resten for det meste 

ble sendt fra fattigvesenet i Christiania.34  

																																																								
26 Ericsson, Samfunnets stebarn, s. 89. 
27 Anker i Sundt, Fattigforholdene i Christiania, s. 161. 
28 Anker i Sundt, Fattigforholdene i Christiania, s. 162. 
29 Anker i Sundt, Fattigforholdene i Christiania, s. 163. 
30 Ericsson, Samfunnets stebarn, s. 89. 
31 Andresen, Hender små, s. 78. 
32 Femtiaars-Beretning om Christiania 1837-1886, s. 362. 
33 Femtiaars-Beretning om Christiania 1837-1886, s. 363. 
34 Femtiaars-Beretning om Christiania 1837-1886, s. 363. 
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Anker berettet om institusjonen for Sundt i 1868, og beskrev denne institusjonen 

bemerkelsesverdig nok som ”forfeilet”35. Han talte imot innsettelse av barn på denne 

anstalten. Han mente at det burde være mulig å få alle plassert i pleiehjem, som i hans 

oppfattelse var mer ideelt for barneoppdragelse. Han går artig nok videre med å forklare 

hvordan fattigvesenet kan spare penger på å unngå bruk av slike anstalter. Det kan oppfattes 

som om dette er et bestilt arbeid av aktører som er mer interessert i fattigdom som 

samfunnsutgift. Anker forklarte også hvordan han mente at å plassere barn på Toftes Gave 

ikke var i tråd med hensyn til barnets fremtid.36 Her er det tydelig eksempel på at det beste for 

barnets fremtid og samfunnets økonomi, helst skulle ha samme løsning. 

 

3 Tidligere forskning 

Tidligere undersøkelser i protokollene for utsatte barn, har hovedsakelig dreid seg om hvilke 

barn som ble utsatt. Det har særlig vært fokus på hva slags kår og samfunnslag de kom fra. Ut 

ifra hva som tidligere er blitt funnet ut, ser man tydelig at utsettelse av barn rammer fattige og 

arbeidere hardest. Lutnæs fant i sin gjennomgang av 100 barn fra protokollene fra tiden 1887-

1897 at barnas foreldre nesten utelukkende kommer fra arbeiderklassen. 37 Jeg vil regne med 

at lignende funn kunne blitt gjort for også denne undersøkelsens aktuelle periode, 1877-1887. 

Det har også blitt skrevet om synet på barn og om ansvaret det offentlige har utøvd overfor 

barna, blant annet av Ericsson.38 Den nye loven av 1896 ”Lov om behandling av forsømte 

barn” vitner om interesse for dette også i samtiden, og det er tydelig at staten som ved sin 

lovgivning som godtar inngripen i privatlivet har oppfattet dette som et samfunnsansvar. 

Andresen har sett på utsettelse, barnehjem og adopsjon i Norge fra 1900-1950. Hun skriver at 

innad i pleiehjemmene var det en tredeling mellom barn som var uønsket, barn som ble tålt og 

barn som ble elsket.39 Disse undersøkelsene er fra perioden etter vergerådsloven ble innført i 

1896, og sier ikke så mye om hvordan det var før dette. Likevel vil jeg gå ut ifra at det 

sannsynligvis var store forskjeller i forholdene mellom utsatte og deres fosterforeldre, også på 

slutten av 1800-tallet. 

																																																								
35 Anker i Sundt, Fattigforholdene i Christiania, s. 164. 
36 Anker i Sundt, Fattigforholdene i Christiania, s. 165.	
37 Lutnæs, Barn utsatt i privat omsorg, s 11. 
38 Ericsson, Samfunnets stebarn. 
39 Andresen, Hender små, s. 114. 



		
9	

Det kan se ut som man var svært opptatt av effekten utsettelsen hadde på barna også i 

samtiden. Det ble gjort forsøk på å samle erfaringer rundt utsettelse i 1934.40 I samme kilde 

henses til Arctander og Dahlstøms statistiske studie av utsettelse i Oslo, beskrevet som ”et 

noe mørkere billede av vergerådsarbeidets resultater.”41 Da denne undersøkelsen er gjort i 

perioden 1900-1928. Det er noe senere enn i denne undersøkelsen, men den vitner om at det 

var stor interesse også for å se på effekten av utsettelse av disse barna. 

Arctander undersøkte spesielt forekomsten av kriminalitet blant vergerådsbarna, som blant 

annet viste at den var høyere hos gutter enn hos jenter. Den var enda igjen høyere hos dem 

som hadde vært på anbragt i skolehjem.42 Yrkesmessig fant undersøkelsen at vergerådsbarna 

hadde mange likheter i beskjeftigelse som resten av befolkningen, men bemerket seg mulig 

høyere grad av løsarbeid og kriminalitet.43 

Arctander konkluderte hovedsakelig at alder ved utsettelse var svært vesentlig for 

vergerådsbarnas fremtid. Barna som i sin fremtid hadde høyest arbeidsstabilitet, viste seg å 

være de samme som var under 8 år ved utsettelse.44  

Selv	om	hun	kun	undersøkte	i	tellingene	fra	Oslo,	som	er	en	svakhet	i	hennes	

undersøkelse,	er	det	rimelig	å	si	at	ganske	mange	ble	å	gjenfinne	i	Christiania.	Det	blir	

bemerket	at	vergerådsbarna	har	en	tendens	til	å	vende	tilbake	til	byen.45	 

Avslutningsvis fastslår hun at det må være rimelig å si at vergerådets behandling 

tilsynelatende førte til et stort antall ”stø og solide arbeidsmennesker.”46 Hun ønsker derfor 

ikke å avskrive den positive effekten av vergerådets handlinger. Andre utfall, mener hun, er 

kun mulig å forklares gjennom individualforskning, det vil si kvalitative undersøkelser. 

Det har vært svært vanskelig å måle hvordan det gikk med vergerådsbarna, da det ikke ble 

ført noen ordentlig statistikk, utenom en dybdeundersøkelse av Oslos vergerådsbarn i 1926. 

Gjermoe skrev i disse forordene at ”Den nøiaktige gjennemgåelsen av saksdokumentene i 

vergerådet har imidlertid vist at det ikke så få tilfelle er umulig å si om forholdene i hjemmet 

er den egentlige årsak eller ikke.”47 Det er likevel tydelig at Gjermoe ønsker å forklare barnets 

problemer med miljøet rundt, og ikke med lyter selve barnets natur. Merk at dette er skrevet i 

																																																								
40 Landmark, Vergerådsarbeidet for forsømte barn, s. 355. 
41 Landmark, Vergerådsarbeidet for forsømte barn, s. 355. 
42 Arctander, Hvordan går det våre vergerådsbarn, s. 33.	
43 Arctander, Hvordan går det våre vergerådsbarn, ss. 81, 88 
44 Arctander, Hvordan går det våre vergerådsbarn, ss. 31, 88. 
45 Arctander, Hvordan går det våre vergerådsbarn, ss .75-76. 
46 Arctander, Hvordan går det våre vergerådsbarn, s. 88.	
47 Lie og Roll-Hansen, Faktisk talt, s. 253. 
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1926. Denne tankegangen stemmer overens med vergerådslovens opprinnelige intensjoner, 

om at slike problemer kunne repareres ved å fjerne barnet fra dets ’dårlige’ miljø.48 

Til min viten, er det ikke gjort noen inngående kommunale resultater på hvordan det gikk 

med de utsatte barna psykisk etter endt oppfølging. Det meste skrevet om mental effekt på 

barn som har erfart å bli tatt bort fra sine foreldre, omhandler 1900-tallets institusjoner. 

Sannsynligvis er dette fordi psykologi utvikler seg til å bli et større forskningsfelt, og synet på 

barneoppdragelse endres betraktelig. 

På bakgrunn av det som tidligere er undersøkt, synes jeg det ville være svært interessant å 

gjennomføre en kvalitativ undersøkelse av vergerådsbarna, og forsøke å gi plass til barnas 

historie. 

 

4 Undersøkelse 

4.1 Metode 

Jeg har valgt å ta utgangspunkt i protokollen 1877-87 avdeling 3, kontoret for utsatte. Jeg ser 

hovedsakelig etter barn som er født fra midten av 1870-tallet til tidlig 1880-tallet. Jeg har 

valgt denne perioden for å lettere finne dem igjen i folketellinger i 1900 og 1910, samt andre 

relevante kirkebøker og arkiver. Måten jeg har gått frem på er å starte på løpenummer 

(registreringsnummer) 51 frem mot 100, og se hvilke barn jeg klarer å spore videre etter 

konfirmasjon. Individene som først lar seg spore tilstrekkelig til å si noe om deres livsløp, blir 

inkludert i undersøkelsen for å sikre at resultatet forblir korrekt og tilnærmet objektivt. 

Vilkårene for sporing er at de blir utsatt til et sted eller institusjon som er flinke til å føre og ta 

vare på dokumenter, slik som kirkebøker eller elevprotokoller, samt at disse arkivene er 

tilgjengeliggjort digitalt. Barnet må også ha et noe unikt navn, som sammen med spesifisert 

fødselsdato og foreldrenes navn, gjør det enklere å sikre identitet.  

4.2 Individundersøkelse 

4.2.1 Halfdan Sverre Eugenius Johnsen 

Halfdan Sverre Eugenius Johnsen ble født 7/6 1881 ifølge Toftes Gaves arkiver49, eller 7/7 

1881 ifølge fattigvesenets manntallsprotokoll50. Han kalles både Halfdan Sverre, og Sverre 

																																																								
48 Lie og Roll-Hansen, Faktisk talt, s. 254.	
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Halfdan om hverandre, et kongenavn som kanskje vitner om foreldrenes håp for guttens 

fremtid. Informasjon om hans foreldre og fødsel gjør at det ikke er tvil om hans identitet, selv 

om navnene og fødselsdato ikke er konsekvent. Hans far var Brannkonstabel Konstantin 

Julius Johnsen, merket som avdød, og hans mor var Ellen Andrea Kristoffersen. I tellingen fra 

1891 befinner Halfdan Sverre seg på Grünerløkka med sin mor og mange søsken.51 Da er han 

10 år, og hans far er ikke lenger tilstede.  

Fattigvesenet ville utsette Halfdan Sverre i 1893, da 12 år gammel, på grunnlag av skulking. 

Han blir beskrevet som gjenstridig og egenrådig. Videre står det at ”moderen har ingen raad 

med ham.” Det er derfor mulig å tenke seg at mor ikke var særlig motvillig da fattigvesenet 

ønsket å sette ham bort. Moren bodde ifølge både fattigvesenet og Toftes Gave i 

Seildugsgaden 10 på den tiden, altså fremdeles boende på Grünerløkka.  

Det som kan leses av informasjon ut ifra manntallsprotokollen, viser at Halfdan Sverre ble 

først utsatt til en Carl Larsen på landet til Nannestad 12/12 1893, hvor han fikk 15 kr 

understøttet som normalt var. Allerede 30/5 1894 ble han sendt videre til Toftes Gave på 

Helgøya. Som beskrevet i Toftes Gaves elevprotokoll, var han et vanskelig barn. Han bedrev 

”gjentagne skulkerier” og hjemmet er det ingen hjelp å få.52 Videre er det beskrevet en 

situasjon med læreren, hvor gutten har lagt seg på bakken og skreket, og ”holdt spetakkel”. 

Avsluttende står det at det var ingen annen utvei enn å anbringe ham til Toftes Gave.  

Han var der 5 år, som var vanlig lengde på oppholdet selv om man nådde konfirmasjonsalder 

tidligere enn dette. Han ble utskrevet fra Toftes gave i 1899 i februar. Halfdan Sverre er da 18 

år og samfunnet forventer at han skal kunne ta vare på seg selv. 

I folketellingen av 1900, er han ikke å oppdrive. Dette kan være på grunn av ufullstendig 

digitalt dokument, eller at han ikke har boplass på dette tidspunktet. Likevel kan han følges, 

da det er fotografi av ham funnet hos Justismuseet. Det er et forbryterportrett fra Christiania 

Politikammer i 1901 som bærer hans navn, se bilde 1.53 Dette er omtrent 1 år og 9 måneder 

etter han ble utskrevet fra Toftes Gave. Da hadde han blitt tatt for tyveri. 

                    

																																																																																																																																																																													
49 SAH, Toftes Gave, F/Fc/L0004: Elevprotokoll, 1885-1897, s. 132. 
50 OBA, Fattigvesenet, H/Hd/L0003: Manntallsprotokoll. Mnr. 1-500, 1887-1897, s. 103-104. 
51 Folketelling 1891: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052721089595  
52 SAH, Toftes Gave, F/Fc/L0004: Elevprotokoll, 1885-1897, s. 132. 
53 NRMF.03934, Justismuseet – Det nasjonale museet for politi, rettsvesen og kriminalomsorg. 
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I folketellingen fra 1910 jeg ham med fast adresse på Grønlandsleret 44.54 Da var Halfdan 

Sverre 29 år gammel og bosatt i det som den gang var botsfengselet, der Oslo Politikammer 

ligger i dag. Der er han oppført som lagerarbeider, men først og fremst som fange. Han er 

også registrert som ugift. 

4.2.2 Rudolf Severin Olsen 

Rudolf Severin Olsen ble født 12/8 1881. Hans mor var Oline Olsdatter Gulbrandsen, en 

kvinne beskrevet som lettsindig og drikkfeldig. Far er oppført som Theodor Severin Olsen.  

Rudolf ble satt bort 24/5 1882, et halvt år gammel, til en mann betegnet som snekker 

Kristoffer Hansen.55 Tilsynelatende var familien Hansen først bosatt i Båstad i Østfold. Det er 

																																																								
54 Folketelling, 1910. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036392242351  
55 OBA, Fattigvesenet, H/Hd/L0003: Manntallsprotokoll. Mnr. 1-500, 1887-1897, s. 122-123. 

Bilde	1	-	Forbryterportrett	av	Halfdan	Sverre	Eugenius	
Johnsen,	1901	
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notert at gutten har hatt syfilis, og det er mulig å tenke seg at han har hatt dette medfødt fra 

sin mor. Moren er forsøkt å oppdrive, men de klarer ikke å få tak i henne. Det er notert at hun 

skal ha oppholdt seg på arbeidsanstalten i 1882. Sannsynligvis refererer skribenten til 

anstalten Prinds Christian Augusts Minde i Storgata. Jeg har ikke lykkes i å spore verken far 

eller mor ytterligere.  

Det står videre at Rudolf blir flyttet til Lillestrøm. I tellingen 1891 finner jeg ham boende hos 

Kristoffer Hansen på Skedsmo, sannsynligvis samme mann han ble utsatt hos 9 år tidligere.56 

Rudolf er oppført som søstersønn. Det er derfor mulig at han ble bortsatt til sine slektninger. 

Han er altså et bybarn reddet fra en såkalt dårlig mor, ut på landet for å motta omsorg og 

oppdragelse. Om Rudolfs karakterer, er det notert at han gjør det svært godt på skolen, 

”meget godt +”. Dette kan vitne om en stabil hverdag for gutten. 

Det er et skriv fra 1896 omhandlende når hans konfirmasjon skal finne sted, hvor forsørgeren 

svarer at han skal konfirmeres våren 1897.57 Brevet er undertegnet C. Hansen på Lillestrøm, 

hvilket synes å bekrefte at han er i samme pleiehjem fra 1882 til hans konfirmasjon. 

I folketellingen fra 1900 finner jeg i arkivene kun én Rudolf Olsen som er født i Christiania i 

1881. Dersom det er samme person, befant Rudolf seg i tjeneste på Askerud i Eidskog, 

oppført som et midlertidig opphold.58 Der driver han med arbeide i skog, og han er ugift da 

han tross alt er kun 19 år gammel,. Sedvanlig oppholdssted er likevel oppført som Christiania, 

hans fødeby. Jeg finner han igjen da han emigrerte til Minnesota, Amerika i 1903.59 Her har 

han også lagt til Hansen som et etternavn, som kan bekrefte slektskapet til forsørgeren, eller 

den tiknytningen han har oppnådd til sin fosterfamilie.  

Jeg finner ham ikke i folketellingene fra 1910, hvilket sannsynligvis betyr at han enten er blitt 

i Amerika, eller hvis han hadde returnert, muligens var død på dette tidspunktet. Det er ingen 

kilder som stadfester hans eventuelle retur. 

4.2.3 Severin Hartvig Sørensen 

Severin Hartvig Sørensen ble født Christiania fødestift i 1/10 1877.60 Hans mor, Anne Helene 

Andreasdatter, var sykelig, det vil si ved dårlig helse. Gutten er oppkalt etter sin far, som var 

sjømann Severin Sørensen, notert som død. Moren er oppført med adresse på Sagene, 

																																																								
56 Folketelling, 1891. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052712005072 
57 OBA, Fattigvesenet, H/Hd/L0003: Manntallsprotokoll. Mnr. 1-500, 1887-1897, s. 124. 
58 Folketelling, 1900. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037057000899 
59 Emigranter, 1903. https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000534137 
60 OBA, Fattigvesenet, H/Hd/L0003: Manntallsprotokoll. Mnr. 1-500, 1887-1897, s. 131-132. 
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Maridalsveien 128. Med foreldre som tilsynelatende ikke kunne ta vare på ham, ble Severin 

utplassert på Gran på Hadeland den 21/6 1885 hos John Monsen. Da var Severin 7 år 

gammel.  

Han gikk også under navn Syvrin Hartvig Sørnsen, da jeg også finner ham igjen i 

folketellingen for Gran i 1891.61 Han er fortsatt boende hos John Monsen, og hans hustru 

Marthe. Det er ikke oppført andre på boplassen enn de tre. Det er mulig å tenke seg at Monsen 

som var en svært gammel mann (født 1824) trengte hjelp til fysisk arbeid, og at det er en av 

årsakene til at de ønsket å ta inn en ung gutt fra byen. 

Severin ble konfirmert på Gran i 1893, ifølge manntallsprotokollen. Selv om det er vanlig å 

forvente at konfirmerte kan klare seg selv, kan man også tenke seg at pleieforeldre og 

nærmiljø ofte hjelper barna å finne levebrød. Det kan bekreftes at Severin skapte seg et 

nettverk på Gran, ved at han er oppført som fadder i 1899.62 I samme dokument har han også 

blitt oppført med arbeid som tjener.  

Selv om jeg ikke finner ham i folketellingen av 1900, er det likevel enkelt å følge hans bopæl 

og beskjeftigelse. Severin giftet seg på 15/5 1901, 24 år gammel, med Torine Sofie 

Toresdatter.63 De giftet seg i Trefoldighedskirken i Christiania, med boplass registrert på 

Gran. At de sannsynligvis slo seg ned på Gran, er bekreftet ved at Severin og Torine fikk barn 

der. Den 21/2 1902 blir han far til en sønn, Sverre Sørensen.64 Da jobber han som 

tømmermann i annens tjeneste, og er bosatt på Vien i Gran.  

Jeg finner verken han eller hans kone og barn i folketellingen for 1910. Dette skyldes 

sannsynligvis ufullstendige data eller utvandring. Likevel er utviklingen tydelig, Severin blir 

utsatt som ung, bort fra sin sykelige mor. Hos Monsen starter han et nytt liv på Gran, i tråd 

med vergerådets hensikt bak utsettelsen. 

4.3 Resultater 

For å oppsummere resultatene mot det undersøkelsen ønsker å finne ut, kan jeg etablere noen 

fakta om deres livsløp. To av de tre guttene, Halfdan Sverre og Rudolf, må regnes å ha nær 

tilknytning Christiania, som sedvanlig oppholdssted, men kun Halfdan Sverre kobles til 

Christiania i 1910. Både Rudolf og Severin slår seg ned utenfor hovedstaden, Rudolf i 

																																																								
61 Folketelling, 1891. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052769007758 
62 Fadderrolle, 1899. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003654460 
63 Ekteskap, 1901. https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001405351 
64 Farskap, 1902. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003656870 
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Minnesota og Severin på Hadeland. Disse to har da ikke fulgt Arctanders bemerkede tendens 

om at de utsatte vender tilbake til hovedstaden. 

Undersøkelsen bekrefter Lutnæs sine resultater av 1887-1897, om at barna i de fleste tilfeller 

kom fra dårlige kår. Alle de tre guttene må kunne vurderes til å komme fra lavere 

samfunnslag. 

Når det gjelder levebrød, er det rimelig å vurdere at Halfdan Sverre ikke kommer seg 

suksessfullt ut i arbeidslivet. Rudolf må antas å ha vært ute etter bedre kår i Amerika, men 

arkivene forteller at han jobbet med skog i ung alder. Severin virker å ha hatt størst suksess, 

med yrke og bolig oppført. Derfor gikk det ikke slik som kommunen håpet med Rudolf og 

Halfdan Sverre, at de skulle skape seg et liv der de ble utsatt. 

Familie er kun dokumentert i Severins tilfelle, som han stifter på Gran. Likevel er det ikke 

urimelig å tenke seg at de alle tre får avkom, i eller utenfor ekteskap. 

Funnene i undersøkelsen gjenspeiler Arctanders bemerkning om at alder for utsettelse er av 

vesentlig betydning, da Halfdan Sverre som er 12 år ved utsettelse må sies å være den som 

klarer seg dårligst. Rudolf som spedbarn ved utsettelse har et mer usikkert resultat, da 

utvandring til Amerika ofte vitner om mangel på arbeid. Uansett må det kunne sies at Severin, 

som er 7 år ved utsettelse, oppnår tilnærmet ønsket resultat fra kommunens side. 

Det må kunne sluttes at det gikk verst med Halfdan, som hadde 5 år på Toftes Gave. Dette 

støtter opp under Ankers beskrivelse av Toftes Gave som en forfeilet institusjon. Jeg følger 

hans historie til botsfengselet, som bekrefter statistikken i Arctanders undersøkelse om at 

gutter på skolehjem har høyere sannsynlighet for å bli straffet for kriminalitet. 

4.4 Kritikk 

Undersøkelsen viser enkelttilfeller på hvordan det gikk med noen av de utsatte barnas 

skjebner. Alle barna har også ulike utgangspunkt og får tildelt ulik oppdragelse. Det er derfor 

svært vanskelig å måle resultater opp mot hverandre, når historiene er bygget på forskjellige 

faktorer. 

I likhet med Arctander før meg, har jeg funnet det svært vanskelig å spore barna. At 

undersøkelsen er kvalitativ, gjør at jeg kun får et lite innblikk noen skjebner. Ved å starte på 

løpenummer 51, fikk jeg ikke vellykkede sporinger før jeg hadde sjekket helt frem til 

løpenummer 95. Hvert løpenummer kan registrere flere barn. Dette viser hvor store 

vanskeligheter der foreligger for å skape representative funn. Restriksjoner i tilgang på 
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informasjon og mangel på folketellinger tilgjengelig, gjør at det også er vanskelig å finne ut 

hvor gamle de ble og hvordan det hele endte. 

Det kan også være viktig å huske at mye av litteraturen som er å finne skrevet av aktører, og 

arkivene ført av autoriteter. Vergerådets opplysninger om barnet kan ofte være mottatt fra 

skole, lærere, politi, eller pleiehjemmet selv. Jeg har enda til gode å finne kilder hvor barna 

får uttrykke seg på egen hånd. Personene har derfor ikke en egen stemme, og man vil aldri 

kunne få fullt innblikk i deres erfaring av å være utsatt av fattigvesenet. 

Det har også vist seg svært vanskelig å spore jentebarn. Dette er nok på grunn av bytte av 

etternavn ved ekteskap, men også fordi etternavn ikke følger bestemt norm. Derfor kan 

samme individ være registrert både som Sørensen, Sørensdatter, stedsnavn fra 

opprinnelsessted eller nytt etternavn fra ektemann eller boplass. Det er som nevnt gjort en del 

undersøkelser på kjønnsforskjell i adopsjon og utsetting. Jentene er derfor ikke representert i 

denne undersøkelsen, selv om jeg har forsøkt å spore dem.  

5 Konklusjon 
Jeg konkluderer på grunnlag av funnene i denne oppgaven, at utsettelse av barn var et forsøk 

på å løse fattigdomsproblemet og skape ressurser i form av stødige arbeidere. Dette virker å 

ha vært på bakgrunn av at man prøver å bruke utsettelse som preventiv metode mot fattigdom 

og kriminalitet, et middel i samfunnsvern for Christiania. Samtidig, viser det seg at hjelpen 

delvis må bunne i sympati for de vanskeligstilte barna, ettersom det er vist stor interesse for 

deres ve og vel. 

Undersøkelsen viste at de utvalgte individenes livsløp var svært forskjellige. Barna ble utsatt 

på forskjellig grunnlag, og endte i forskjellige skjebner. Arctanders bemerkning om at 

virkningen av utsettelse best kan studeres gjennom individuell undersøkelse, vitner om at det 

er forståelse for individenes ulike utgangspunkt, også på begynnelsen av 1900-tallet.  

Undersøkelsen har likevel gitt et innblikk i livene til de forsømte barna, som ble utsatt av 

Christiania fattigvesen. Om utsettelsen var en suksess, ble nok overfladisk vurdert ut ifra 

stilling i yrkesbeskjeftigelse og levekår. Dette sier ingenting om individenes personlige 

opplevelse. Det er vanskelig å gjøre en vurdering på hvorvidt utsettelsen var en god løsning 

for Halfdan Sverre, Rudolf og Severin, men man kan uten tvil bemerke at det må ha hatt stor 

innflytelse på deres liv. 

 



		
17	

Litteraturliste 

Andresen, Astri. Hender små: Bortsetting av barn i Norge 1900-1950. Bergen: 

Fagbokforlaget, 2006. 

Arctander, Signy og Sigurd Dahlstrøm. Hvordan går det våre vergerådsbarn: en statistisk 

studie bygget på erfaringer fra Oslo vergeråd 1900-1928. Oslo: Norli, 1932. Ved nb.no: 

https://www.nb.no/nbsok/nb/7cc91fcc72b20e3fb5858659e073d115?lang=no#0 

Ericsson, Kjersti. Samfunnets stebarn. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. 

Kleiven, Heidi Mariann. Kriminelle barn i Christiania 1867 og 1877. Behandling av tiltalte 

barn i alderen 10-14 år i Christiania Byrett. Masteroppgave. Universitetet i Oslo. 2016. 

https://www.duo.uio.no/handle/10852/53939 

Kvam, Vegard og Asbjørn Tveiten. ”…uden Hensyn til Forældrenes Villie”. Om 

vergerådslovens pedagogikk i et foreldrerettsperspektiv.”  Idunn (2018). 15.03.2019. 

https://www.idunn.no/ht/2018/01/_uden_hensyn_til_foraeldrenes_villie_om_vergeraads

lovens_  

Landmark, F. W. Vergerådsarbeidet for forsømte, moralsk truede eller forbryterske barn i 

Social Håndbok for Norge s. 349-356. Oslo: Nikolai Olsens Boktrykkeri, 1937. 

Lie, Einar og Hege Roll-Hansen. Faktisk Talt, Statistikkens historie i Norge. Oslo: 

Universitetsforlaget, 2001. 

Lutnæs, Ingrid Maria. Barn utsatt i privat omsorg, Kristiania 1887-1897. Bacheloroppgave. 

Universitetet i Oslo. 2012. http://blogg.oslobyarkiv.no/wp-

content/uploads/2016/02/Ingrid-Maria-Lutn%C3%A6s-Barn-utsatt-i-privat-omsorg-

Kristiania-1887-1897.pdf 

Myhre, Jan Eivind. Oslo bys historie 3: Hovedstaden Christiania fra 1814 til 1900. Oslo: 

Cappelen, 2000. 

Seip, Anne-Lise. Sosialhjelpstaten blir til: norsk sosialhjelpspolitikk 1740-1920. Oslo: 

Gyldendal Norsk Forlag, 1994. 

Sundt, Eilert. Eilert Sundt Verker i utvalg 11: Fattigforholdene i Christiania, Oslo: Gyldendal 

Norsk Forlag, 1978. 

 



		
18	

Det Norske Akademis ordbok. ”Tarvelig”. 21.05.2019. https://www.naob.no/ordbok/tarvelig 

 

Kildeliste 

Trykte kilder 

Amnéus. Beretning om Kristiania kommune for aarene 1887- 1911, J. Chr. Gundersens 

boktrykkeri. Kristiania 1914. 

Femtiaars-Beretning om Christiania Kommune for aarene 1837-1886, J. Chr. Gundersens 

bogtrykkeri. Christiania 1892. 

Instrux for Fattigforstanderne, Christiania communale Administration. 

 

Utrykte kilder 

Digitale arkiv, ikke transkribert 

Oslo Byarkiv - OBA, Fattigvesenet, H/Hd/L0003: Manntallsprotokoll. Mnr. 1-500, 1887-

1897, ss. 73-139. https://media.digitalarkivet.no/view/65548/73/indv2 

Statsarkivet i Hamar - SAH, Toftes Gave, F/Fc/L0004: Elevprotokoll, 1885-1897, s. 132. 

https://media.digitalarkivet.no/view/58159/132 

Merk at sidetall er fra de digitale scanningene som ligger på nett, og ikke protokollenes egne 

sidetall. Sidetall er spesifisert i fotnotene. 

Digitale arkiv, transkribert 

Riksarkivet – RA/S-2231/E/Ea/L0699/0001: Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad. 

Riksarkivet – RA/S2231/E/Ea/L0066/0002: Folketelling 1891 for 0231 Skedsmo herred. 

Riksarkivet -  RA/S-2231/E/Ea/L0164/0002: Folketelling 1891 for 0534 Gran herred. 

	



		
19	

Statsarkivet i Hamar – SAH/PREST-112: Ministerialbok for Gran prestegjeld, Gran sokn 

1898-1907 (0534P). 

Statsarkivet i Hamar – SAH/FOLKETELLHS-09/H/Ha: Folketelling 1900 for 0420 Eidskog 

herred. 

Statsarkivet i Oslo – SAO/A-10085 Emigranter over Oslo: 1867-1930. 

 

Halfdan Sverre Eugenius Johnsen 

1891: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052721089595  

1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036392242351  

Rudolf Severin Olsen 

1891: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052712005072 

1900: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037057000899 

1903: https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000534137 

Severin Hartvig Sørensen 

1891: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052769007758 

1899: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003654460 

1901: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001405351 

1902: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003656870 

 

Bilde 1 - NRMF.03934, forbryterportrett av Sverre Halfdan Eugenius Johnsen i 

forbryteralbum NRM.00915, 1901. Tilgjengeliggjort for oppgaven av Justismuseet – 

Det nasjonale museet for politi, rettsvesen og kriminalomsorg.  

 

 

 

 

	


