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Disposition -1

• Indledning – lidt om gennemgangen i aften

• Afsløring: At der er ca. 30 km. fra Karlebo sogn til 
Rosenvængets Sideallé på Østerbro i København

• Indenfor på Vejstrup Pigehjem

• Klar til start - MEN

• Værgeråd – overværgeråd - overinspektøren

• Afslutning



Indledning – lidt om 
gennemgangen i 

aften



Lov om Behandling af forbryderske og forsømte 
Børn og unge Personer af 14. April 1905



• Loven satte for alvor børns velfærd og 
familieforhold på den politiske dagsorden

• Statslig støtte til og regulering af familieforhold 
blev en vigtig del af velfærdsstatens udvikling

• Staten påtager sig en aktiv rolle



Et helt nyt syn på børn og unge

1800-tallets tro på disciplin, hårdt arbejde 
og fysisk afstraffelse på retur

Børnesagen

Målet var at bevare individet for 
samfundet

Børns opdragelse måtte ikke blive til 
skade for samfundet



Kristelig Forenings 
Blad. Hoved ændret i 
forbindelse med 
navneændringen 1900

1800-tallets opfattelse af, at 
hårdt arbejde og disciplin er 
vejen til at gøre forbryderiske 
børn til gode samfundsborgere

Den nye: Betonede barnets 
uskyld og samfundets pligt til 
at yde moderlig kærlighed



Nu

Mønsterbehandling, hjem, familie, kærlighed

Børn har ret til en barndom

Stor interesse for Staten

Gennem undervisning mm så børnene kan 
vokse op som gode samfundsborgere



Uheldigt med vilde, utilpassede børn

Udgjorde en ”smittefare”

Derfor måtte børne ”afsondres”

Manglede forældrene evne eller vilje til at 
gøre børnene til gode samfundsborgere, 
var det statens pligt at gribe ind for at 
varetage barnets tarv.



Og det vurderedes som statens interesse at barnet 
ikke senere kom til at ligge samfundet til byrde

Forældrenes ubetingede ret til deres børn blev 
udfordret i §10:



Gennemgangen dækker en meget kort tidsperiode

Fra loven 1905 - 1933



Værgeråd

Overværgeråd



1905-loven

Værgeråd i alle kommuner, men formelt 
”uafhængige” af kommunalbestyrelsen”

Værgerådene havde en lang række muligheder

Lov nr. 72 af 14. april 1905 om Behandling af 
forbryderiske og forsømte børn og unge Personer

Kommuner af en vis størrelse flere værgemålskredse

København opdeles i 20 værgemålskredse



§ 10:
• Naar Værgeraadet skønner, at der ifølge denne Lov 

er Anledning til at skride ind, kan der

• Tildeles saavel Barnet som dets Forældre eller 
opdragere en advarsel

• Beskikkes barnet en tilsynsværge

• Gives forældrene pålæg

• Ske anbringelse uden for hjemmet (tvangsfjernelse)

Dette kan alene ske 
efter godkendelse fra 
Overværgerådet



Lov om Værgerådsforsorg af 12/6 1922

Lovgivning fra 1933 (lov. Nr. 181 
af 20. maj 1933) - Forsorgsloven

Værgerådene bliver 
mere selvstændige, 
f.eks. i forhold til 
forældremyndigheden

Overværgerådet afløstes af 
”Landsnævnet for Børneforsorg”



Søgt på ARKIVSKABER:
Vejstrup Pigehjem

Søgt på ARKIVSKABER:
Pigehjem



Efter loven oprettedes i 1908 3 ”Statshjem” 
(Statsungdomshjem)

• Braadskovgaard (v. Hornsyld)

• Prøven (ved Rødovre)

• Vejstrup (9 km NØ for 
Svendborg i Oure)

• Desuden fandtes allerede 
Statsungdomshjemmet Bøgildgaard
(Kjellerup ved Viborg). Oprettet 1830



Værgeråd

Overværgeråd

Overinspektionen for 
opdragelsesanstalterne



1905-1933: Overinspektøren for Opdragelsesanstalterne

1933 – 1958: Overinspektionen for Børneforsorgen

Tilsyn

Tilser mindst én gang om året 
alle opdragelsesanstalter

Formand for Overværgerådet 
indtil 1922



Overinspektøren for 
Opdragelsesanstalterne

Et lidt 
svært 
arkiv at 
arbejde 
med



Bidragsfonden

Hovedafdelingen



Rønne 
Værgeråd

(RVR)

Overværgerådet
(OVR)

Originale skrivelser 
fra OVR

Kopier af breve til 
OVR

Interne notater

Kommunikation med 
andre

Originale skrivelser 
fra RVR

Kopier af breve til 
RVR

Interne notater

Kommunikation med 
andre



Hvordan får vi øje på?

Familiehistorie

Forsvundet i ”næste” folketælling

Angivet som plejebarn



Hvor finder jeg disse 
arkivlalier?



Værgeråd – Overværgeråd - Overinspektøren

Så nemt er det 
desværre ikke



Loven fra 1905 samlede den 
statslige administration

Men fortsat en bred vifte af 
private tilbud

Og bestemt ikke ENTEN ELLER



Eksempel 
på privat 
forening

Kristelig Forening 
for offentlig 
Tiltalte og 

straffede børns 
redning 1898 -

1900

Kristelig Forening 
til vildfarne 

børns redning 
1900-1920

Kristelig forening 
til børns redning 

1920 - 1945

Livsværk

Kristelig Forening 
for Offentlig 

Tiltalte og 
Straffede Børns 

redning 1898

Fængselspræst 
Siegfried Nissen



Kristelig Forening for Offentlig Tiltalte og 
Straffede Børns Redning 1898 - 1900

Kristelig Forening til Vildfarne Børns Redning 
1900-1920

Kristelig Forening til Børns Redning 1920-1945

Etc.

LIVSVÆRK



”Det gælder om at faa rigtig mange af disse Børn 
helt bort fra de forhold, de leve under, ud paa
Landet…”

Ydede en indsats for at anbringe børn 
uden for barnets hjem

Betalte alle udgifter i forbindelse med 
barnets anbringelse, hvis barnets 
forældre ikke kunne udrede betalingen



Desuden:
Der fandtes en række andre offentlige love  om 
tilsyn med børn

Som fortsat var i kraft og blev 
anvendt



Tilsyn med plejebørn

Lov af 20. april 1888

Lov af 1. marts 1895 om 
tilsyn med plejebørn

Kommunen skal give tilladelse til at personer 
kunne have børn i pleje mod betaling

Tilsyn fra kommune

Protokoller 

Lov 1. april 1914



Mange forskellige anbringelsesmåder





Søgemidler





Studiet af de lokale forhold 
er altid vigtige


