
SOMMEREN 1900 MOTTOK 
politiet i Kristiania en anmel
delse fra en mann. Han hadde 
satt sønnen bort til pleie hos en 
kvinne som kalte seg «Madam 
Clausen».

Kvinnen påsto at hun bodde 
på Strømsgodset i Drammen, 
men da mannen forsøkte 
å oppsøke kvinnen, var verken 
hun eller sønnen å finne.

Politiet begynte å lete.
Til slutt ble begge funnet på 

Nordstrand i Oslo. «Madam 
Clausen» innrømmet at hennes 
virkelige navn var Anna Mathea 
Johansen, og at hun hadde oppgitt 
falsk adresse til guttens far.

Politiet fortsatte etterfors
kningen av kvinnen, da de 
mistenkte at hun hadde hatt 
flere barn i pleie. Sannheten 
som ble avdekket, var mer 
grusom enn de noensinne 
kunne ha forestilt seg.

ETTER NOEN MÅNEDERS etter
forskning hadde politiet arres
tert tre kvinner, mistenkt for 
«mislig Forhold med Hensyn til 

dem anbetroede Pleiebørn». 
Siktelsen lød på «Falsk og 
Bedrageri», men da politiet fant 
to barnelik i pleiemødrenes 
hjem, ble siktelsen raskt utvidet 
til å gjelde mord.

Politiet ante likevel ikke hvor 
stort omfang saken skulle få.

– Det store krakket i Kristi
ania i 1899 førte til konkurser, 
fattigdom og arbeidsløshet i stor 
skala, forteller Aina Basso, 
forfatter og historiker ved  
Oslo byarkiv, .

Mange fattige og fortvilte 
familier kunne ikke brødfø 
barna sine. Enda verre var det 
for ugifte mødre som ikke fikk 
arbeidet nok for å tjene til livets 
opphold, og som bar på skam 
fordi de hadde barn utenom 
ekteskap.

Fattigvesenet hadde på den 
tiden det offentlige ansvaret for 
bortsetting av barn som enten 
var foreldreløse eller måtte 
fjernes fra fattige og dårlige 
hjem. Barna underlagt Fattig
vesenets myndighet skulle 
forsørges på billigst mulig måte, 
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og helst settes bort til familier 
på landet.

– Hvis man satte bort barnet 
sitt gjennom Fattigvesenet, ville 
Fattigvesenet at pleieforeldrene 
skulle ta barnet til seg som sitt 
eget, og det var ikke mulig for 
de biologiske mødrene å få 
barnet tilbake om man angret 
seg, sier Basso.

Det var ofte småkårsfolk på 
landet som ble pleieforeldre. 
I tillegg til betalingen fra Fattig
vesenet fikk de billig arbeids
kraft på gården.

Pleiebarna fikk ofte mat av 
dårligste sort. Kombinert med 
mangelfull kunnskap om 
barnestell, urenslighet og over
fylte boliger, var dødeligheten 
høy blant de bortsatte barna.

UNGE, UGIFTE MØDRE, som 
ville unngå skammen over at de 
hadde fått barn utenfor ekteskap, 
kunne også sette bort barna 
privat. Det ble nemlig fort kjent 
i hjembygda dersom barnet ble 
overgitt til Fattig vesenet.

– En annen grunn til å sette 
bort barna privat, var at man 
hadde mulighet til å ta tilbake 
barnet dersom man ble gift 
senere. Men ikke alle hadde råd 
til det, forteller Basso.

Det var etterspørsel etter 
private utsettelser av barn. Det 
var slik Anna Mathea Johansen 
og hennes medhjelpere kunne 
iverksette det som senere skulle 

bli kjent som en grotesk virk
somhet.

– Severine Pettersen Hochst 
var jordmoren som drev sin egen 
fødselsklinikk i hovedstaden. Det 
var hun som var mellomkvinnen 
mellom de fortvilte mødrene og 
pleiemødrene som fikk barna. 
Blant annet skal hun ha overlatt 
åtte spedbarn til Anna Mathea. 
Jordmoren forsikret mødrene 
om at hun skulle sette barna bort 
til bønder på landet, slik Fattig
vesenet gjorde. I stedet puttet 
hun 50 kroner i sin egen lomme, 
og ga 150 kroner til pleiemødre 
på østkanten i  Kristiania, 
forteller Basso.

De ga slett ikke barna den 
pleien de unge, fattige og ugifte 
mødrene kanskje hadde 
forventet.

Anna Mathea samarbeidet 
med andre kvinner som kjente 
hverandre, enten gjennom slekt
skap, vennskap eller de hadde 
arbeidet sammen. To av disse 
kvinnene var Martha Kristine 
Andresen og Pauline Olsen.

ANNA MATHEA JOHANSEN var 
på dette tidspunktet 35 år. Hun 
virket troverdig i rollen som 
omsorgsfull pleiemor.

Gjennom avisannonser fikk 
hun tak i de fleste av barna. Hun 
fortalte mødrene at hun ønsket 
barn for sin egen del og ikke for 
fortjenesten, fordi hun var så 
glad i barn og ikke kunne få 

Englemakerskene i Kristiania
Da hjemmene ble ransaket, ble den 
grufulle hemmeligheten avslørt. 
Virksomheten til «Englemakerskene» 
førte til den største barnedraps-
saken i norsk historie.
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SOSIAL NØD: Fattigvesenet 
hadde nok å gjøre i Kristiania  
på begynnelsen av 1900-tallet.


