
 

 
I mars 1924 – og i ukene før og etter – må det ha blåst frisk på toppene i Kristiania 
politiet. Da ble nemlig ti av medlemmene i Kristiania politifunksjonærers 
forening, styret, avskjediget av politimester Christian Grundt – her avfotografert 
midt i bildet.. 

Foranledningen var at foreningsstyret 24. september 1923 besluttet å henstille til 
medlemmene om at de ikke stilte seg «til beskyttelse for streikebrytere». Det var 
flere streiker i de tider, og samfunnet hadde mange utfordringer innen 
arbeidslivet. 

«Noe av det uheldigste som hendte under disse streikene var at konstablene ved 
enkelte tilfeller ble kommandert til å gjøre streikebryterarbeid», skriver Sigurd 
Rasmussen i sin bok «Politimannen i Oslo» (1954).  Politiembetsmenn som ga en 
slik ordre, gjorde seg skyldige i et taktisk og psykologisk feilgrep som trolig bare 
gjorde vondt verre. «Og tjenestemannen som skulle utføre ordren måtte 
naturligvis se den som en fornedrelse og et forræderi mot den samfunnsgruppe 
han følte seg nærmest knyttet til», skriver Sigurd Rasmussen. 

På styremøte i foreningen i februar 1924 ble en slik sak behandlet etter at en 
overordnet hadde beordret konstabler til å gjøre streikebrytertjeneste på brygga 
under havnearbeiderstreiken. 

Foreningen holdt møte og med 100 mot en stemme sendte de ut følgende skriv 
som bl.a. inneholdt denne teksten for offentliggjørelse i dagspressen: 



«Sjauearbeide med losselemmer, slisker, opsetning av sperringer og lignende er ikke 
polititjeneste. Den slags arbeide vil virke utfordrende på de streikende og kan lett forårsake 
optøier. Husk at politiets opgave er å påse ro og orden og at man ikke må foresta sig noe 
som kan fremkalle uroligheter. Det er en politimanns plikt til enhver tid å være nøitral og 
upartisk i sin tjeneste.» 

3. mars 1924 ble styret innkalt til politiinspektøren og oppsagt. «Politimester 
Grundt trengte ikke angi noen grunn. Han var i sin fulle rett», skriver Rasmussen. 

Foreningen sendte Justisdepartementet en kraftig protest mot politimesterens 
overgrep. Christian Grundt hadde imidlertid sitt på det tørre. Han hadde fått inn et 
spissfindig skille mellom oppsigelse og avskjed i politiinstruksen i 1923. Etter 
dette kunne han ikke uten videre gi en mann avskjed, men når han kalte det 
oppsigelse kunne han sparke hvem som helst uten å oppgi grunn. 

Til tross for mye diskusjon og mange møter, ble oppsigelsene stående ved makt. 
Politimesteren mente han hadde rett og ville ikke lide noe prestisjenederlag. 
Kristiania formannskap besluttet å gi de oppsagte tjenestemennene fortrinnsrett 
til kommunale stillinger under ellers like vilkår - og dessuten fikk de 60 prosent 
av sin tidligere lønn til ny stilling var sikret. 

Det var ellers Christian Grundt som i 1925 etablerte ordningen med 
«Politimesterens Ærespris» i Kristiania-politiet ved å avsette et beløp på kroner 
500 som skulle danne grunnfondet for prisen som forvaltes av Oslo Politis 
Idrettslag og som deles ut hvert år for idrettslig aktivitet eller administrasjon, og 
er ført videre av de ulike politimestre helt frem til vår tid. 

«Politimesterens Ærespris» er en 21 cm høy pokal i sølv med et gull eikeløvsbånd 
rundt. Foruten påskriften «Politimesterens Ærespris», har pokalen den sittende 
politimesterens signatur. I statuttene heter det at 1925-pokalen skulle koste 
kroner 100,- og «ved senere utdelinger skal pokalen ha samme form og utseende 
uansett kostende.» 

         Jørn-Kr. Jørgensen 



PIKENE OG PRINDSEN 

Hvem var disse kvinnene som 
skulle tuktes med arbeid på 
tvangsarbeidsanstalten Prinds 
Christian Augusts Minde i 
Storgata 36 – også bare kalt 
Prindsen? For mange var helt 
nede i ungpikealder, selv om 
aldersspekteret var bredt.  
 
Anstalten ble opprettet i 1819 og 
skulle gi arbeid til byens fattige, 
men ble raskt til rent fengsel og 
tvang. Gjennom hele 1800-tallet 
var eiendommen kjent som 
Mangelsgården, etter en av de 
rike eierne på 1700-tallet. I tillegg til den stadig voksende 
tvangsarbeidsanstalten ble det i 1829 innrettet dollhus avdeling som senere 
skulle bli Kristiania kommunale sinnssykeasyl. I tillegg fantes fattigsykehus, 
tvangsskole og stiftelsen Alderdommens Hvile på eiendommen. 
 
– De innsatte er drukkenbolter og gamle offentlige fruentimmer, sa forstander 
Kloumann da han ble bedt om en uttalelse om muligheten for å opprette en 
avdeling for frivillige arbeidere i 1855 for å gi den voksende befolkningen flere 
jobber.  
Om kvinneavdelingen spesielt sa han: – Dennes belegg består så godt som 
utelukkende av prostituerte, og de aller fleste av disse legger for dagen en 
likefrem utrolig råhet og brutalitet. Disiplinen er mye verre der enn hos mennene. 
Han mente derfor at enhver som tilbrakte tid på Prindsen ville uansett om han 
eller hun var der som frivillig arbeider, bli «betragtet som henhørende til en af de 
ovennævnte Klasser af Ulykkelige». 
 
Men av de innsatte kvinnene var det vanligvis bare litt over en tredjedel som var 
prostituerte, så det var en sterk stigmatisering av hele avdelingen. Det var frykten 
for spredning av veneriske sykdommer som gjorde myndigheter og politi så ivrige 
på å få dem vekk fra gata, ivertfall regulere, og de brukte som regel drukkenskap 
og løsgjengeri paragrafen til å bure dem inne en stund etter å ha silt dem gjennom 
politilegen. Tvangsarbeidet skulle fungere opplærende og disiplinerende, og ikke 
minst holde dem vekk fra det offentlige rom, og kanskje også som nødhjelp for de 
prostituerte i perioder hvor de ikke klarte å skaffe inntekter nok til å overleve. 
Så hvem er de andre kvinnene? Noen få var innsatt som hjelpeløse, fjantet, fjollet 
og lignende. Altså personer som ble funnet ute i gatene og ikke kunne ta vare på 
seg selv. Så var det betlerne – altså tiggerne. Mange ofte enker som i utgangs-
punktet var ansett som verdige fattige, men hvor understøttelsen var så liten at 
den ikke strakk til. De tilhørte den eldre aldersgruppen. 
 
De fleste ble altså innsatt gjennom bruk av drukkenskap og løsgjengeri 
paragrafen, men å være løsgjenger på 1800-tallet betyr ikke at du vimser eller 
raver rundt uten bosted med en snippsekk. Fram til 1854 var det allmenn 



tjenestetvang, noe som innebar at personer uten fast og bunden tjeneste eller 
arbeid ble regnet som løsgjengere. Det betydde at alle måtte ta det arbeidet de ble 
tilbudt, og barn av husmenn skulle ikke bo hjemme lenger enn til de var 16, mens 
barn av bønder var tvunget til å søke seg arbeid fra fylte 18 med mindre de 
trengtes til driften av plassen eller gården. 
 
Arbeidsplassene i fabrikkene var få, og tjenestepikeyrket fortsatte å dominere 
som ernæringsmuligheten til ugifte kvinner. Noen steder et beinhard yrke helt 
underlagt husfruen og husfarens disiplin. Det var kun tillatt å bytte arbeidsgiver 
på bestemte faredager to ganger i året. De som sluttet i tjenesten utenom disse 
dagene, og heller ikke hadde ny tjeneste etterpå, kunne innsettes i 
tvangsarbeidsanstalten for løsgjengeri. 
 
Så for noen handlet valget derfor mellom å være slave eller slave. 
 
Om fotografering av arrestanter 
 

 
 
Myndighetene startet systematisk opp med å fotografere arrestanter og 
forbrytere allerede tidlig på 1860-tallet. Siden kunne vitner gå gjennom politiets 
forbryteralbum og peke ut mistenkte. Dette var flere tiår før vanlige folk hadde 
råd til å la seg fotografere. 
 
Et av kameraene som ble brukt til dette er bevart ved Justismuseet i Trondheim 
som har laget en stor utstilling med disse bildene med tittelen «Maktens bilder». 
 
Deler av forbryterarkivet er også lagt ut på Digitalarkivet. Der finnes hundrevis av 
mennesker med fullt navn og fødselsdato. Bildene er den viktig kilde i mange 
slags forskning – ikke barer politihistorisk, men slektshistorisk m.v. 
 


