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FORORD
Høsten 200 l startet det treårige forskningsprosjekt Oppvekstvilkår for krigsbarna. Prosjektet
har vært finansiert av Sosialdepartementet og inngår i Velferdsprogrammet- samfunn, familie,
oppvekst i Norges forskningsråd, under fagansvarlig rådgiver Steinar Kristiansen og forskningsleder professor Bjørn Hvinden. Prosjektet er forankret ved Universitetet i Oslo, hvor det
er lagt under Institutt for kulturstudier.
Forskergruppa har foruten undertegnede, bestått av seniorrådgiver Dag Ellingsen, Statistisk Sentralbyrå, professor Kjersti Ericsson, Institutt for kriminologi og rettssosiologi og
forsker dr. scient Eva Simonsen. Prosjektleder har vært professor Anne Eriksen, Institutt for
kulturstudier.
Hittil er det utgitt to rapporter fra prosjektet:
Lars Borgersrud: Overlatt til svenske myndigheter. De norske krigsbarna som ble
sendt til Sverige i 1945. Unifob/lnstitutt for kulturstudier, UiO 2002
Eva Simonsen og Kjersti Ericsson: Krigsbarn i fredstid- sosialpolitiske og profesjonelle føringer i synet på tysk-norske krigsbarn 1945 -1947. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO 2004
Den foreliggende rapporten er tredje fra prosjektet. Den er en framstilling av de faktiske tiltakene som de sentrale statsmyndighetene foreslo i krigsbarnsaken, hvilke som ble skjøvet til side og hvilke som ble iverksatt. Rapporten tar særlig for seg hvordan krigsbarns statsborgerlige, økonomiske og andre rettigheter ble berørt.
I september 2004 blir Dag Ellingsens rapport om krigsbarnas levekår utgitt i Statistisk
Sentralbyrås rapportserie. En artikkel basert på denne rapporten vil samtidig foreligge i Statistisk sentralbyrås tidsskrift Samfunnspeilet nr. 4/2004. Kjersti Ericsson og Eva Simonsens bok
bygget på krigsbarns livshistorier er planlagt å komme ut tidlig i 2005. Den siste planlagte
publikasjonen er Children of World War Il- The Hidden Enemy Legacy, som ventes utgitt
våren 2005.
Under arbeidet har jeg hatt god hjelp fra mange. Sentralt her står mine samarbeidspartnere fra
forskergruppen, Eva Simonsen, Kjersti Ericsson, Dag Ellingsen og Anne Eriksen. Det gjelder
også førstearkivar Kåre Olsen ved Riksarkivet, som har bistått med diskusjoner, kritiske synspunkter og råd og vink gjennom hele prosjektet. De har også ytet stor hjelp med å lese igjennom manuskriptutkast på ulike stadier av prosjektet. Særlig vil jeg få takke Eva Simonsen for
hjelp i arbeidet med framstillingen av åndssvakeomsorgen og Emma Hjorths Hjem.
Her vil jeg også få takke for råd og innspill fra Bjørn Hvinden og Steinar Kristiansen,
den siste har holdt en sikker administrativ hånd over prosjektet fra Forskningsrådets side og
organisert kontakten med krigsbarnorganisasjonene og oppdragsgiverne. En særlig takk går til
Norges Krigsbarnforbund, Krigsbarnforbundet Lebensborn og Landsforeningen Rettferd for
taperne, som forskergruppen har hatt regelmessige kontaktmøter med gjennom hele prosjektet.
En lang rekke av deres tillitsvalgte og medlemmer har bidratt med synspunkter og opplysninger. Det samme gjelder krigsbarn som jeg har vært i direkte kontakt med.
En rekke norske og utenlandske forskere som har engasjert seg med forskningsbidrag
om krigsbarn etter Andre verdenskrig har høsten 2002 og 2003 vært samlet til konferanser i
Oslo, på initiativ fra forskingsgruppen. De har kommet med verdifull kunnskap og synspunkter, som har fått betydning for mine egne perspektiver i denne framstillingen. Forskningsgruppen arbeider med å få utgitt en internasjonal antologi bestående av disse forskernes egne bidrag. Jeg vil takke alle som har deltatt for deres faglige innspill.
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På arkivsiden vil jeg spesielt få takke underdirektør Tor Breivik og underdirektør Torbjørn
Låg i Riksarkivet og statsarkivar Dag Mangset og førstearkivar Odd Halvorsen i Statsarkivet i
Oslo, førstesekretær Randi Leer i Statsarkivet i Trondheim, lovrådgiver Ørnulf Røhnebæk og
arkivansatte i Justis- og politidepartementet, arkivansvarlige i Sosialdepartementet, Barne- og
familiedepartementet, Helsedepartementet, Voksenhabiliteringstjenesten ved Akershus Universitetssykehus og Gaustad Universitetssykehus.
Til sist vil jeg takke Roger Johannessen for hjelp med datateknisk utforming av manuskriptet til rapporten og ikke minst Hege Wolleng, som har vært sekretær for prosjektet og
med stor innsats har løst alle praktiske problemer underveis.
Leserne vil støte på ulike forkortelser som er brukt i noteapparatet. De er gjort rede for i kildeoversikten bakerst i rapporten .
Oslo 27. august
Lars Borgersrud
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INNLEDNING
Et utgangspunkt
"Krenkelsen har krigsbarna felles med andre grupper", uttalte justisminister Odd Einar Dørum
i et møte med Norges Krigsbarnsforbunds leder Gerd-Inger Rasch og styremedlem Rigmor
Remers Hansen, sommeren 2003. 1 Denne uttalelsen opprørte krigsbarnet Harry Ronning, som
skrev inn til forbundets medlemsblad Røtter at justisministeren demonstrerte "en sjokkvekkende uforstand", hvis han mente at krenkelsen av krigsbarna kunne sammenliknes med den
samene og romanifolket ble utsatt for. 2 For både samene og romanifolket hadde i det minste
hverandre å utveksle erfaringer med og få støtte hos. "Som krigsbarna hadde man ikke noe
fellesskap. Ikke engang ens egen familie snakket om dette fryktelige eller erkjente det for
noen. Fra ulike hold indoktrineres man til å skjemmes ... I min virkelighet som krigsbarn fantes det ganske enkelt ingen å dele det forferdelige med".
Ronning opplyste at han ikke ville delta i forskingen om krigsharn-.kjehner fra Universitetet i Bergen, fordi det ikke kunne endre noe på hans situasjon. Og sa opplever han at myndighetene setter i gang nok et forskingsprosjekt. Hvor skal det ende? En n~ omgang med interesse for den samme elendighetsbeskrivelsen? I det lyset opprøres han P\ er den uforstand
justisministeren viser, og spør:
Burde ikke det neste forskingsprosjektet innrette seg mot norske
funnstoppers opinionspåvirkning etter krigen?

mynJi~hcters

og sam-

Kanskje er Ronning litt urettferdig mot Dørum, kanskje justisministeren harl· mente at alle var
krenket. Men likevel setter Ronning fingeren på noe sentralt. Hvilken hct~Jnm~ har det å beskrive krigsbarnas elendighet, eller i og for seg hvilken som helst elend•~het. '"i-. man ikke
også kan peke på representanter for de ansvarlige og si: Dette gjorde dere' ll.tJde dere alternativer? Hvis dere hadde det, hvorfor valgte dere ikke å gjøre noe annet'.' PrPt"llemct er at det er
mye vanskeligere å beskrive overgriperen enn offeret. For overgriperen . i dl'lll' tilfellet myndighetene, ble vinneren av spillet, og vinneren legger alltid premissene l11r lu,tPrieforståelsen.
Vi kan snu litt på denne formuleringen. I forsking om undertrykte '11 fpr,keren først
og fremst bli møtt med undertrykkerens virkelighetsforståelse. Det gjl'ldcr lk 'krn ne, autoritative kildene, det gjelder den overleverte konsensus om samtidshistoncn . det ~1L'Ider autoriserte, offisielle overleveringer og "fornuft" om hva som har foregått. det ~~ -· ldl·r '-llll1 oftest
også akademikas utlegninger og tolkninger av folkelige overleverin~cr l">l·n,· nikke spesielt
for den delen av moderne historie som vi gjerne kaller samtidshistoril'll. llll'll ~1ddcr all historisk forsking som involverer studie av maktforhold. Av de historiske filtre~~~ lllf'-taclsesformer som møter forskeren, er reproduksjonen av samtidens maktforhold dl·n '-1'111 er \'anskcligst
å trenge i gjennom. Derfor vil også den etablerte samfunnsforståelse nl''ll.:n JlluJ møte oss
med argumenter om at den river forhold ut av sin samtid, at den ikke ~iren h.tbn,ert vurdering av fortida. Kritisk forsking har som formål å trenge forbi samtiden' t\,tn~'tn,yc for å
kunne gi et begripelig bilde av tematikken for vår tids mennesker.
Det er imidlertid lite trolig at krigsbarnet Rønning leser historien p;• ,;unmc måte som
justisministeren Rønning. Betegnelsen vår tids mennesker skjuler i virkL'I•~hctcn helt ulike
mennesker med forskjellige samfunnsinteresser. I åndssvakehistorien er Ol't minst like stor
forskjell mellom legens forståelse og pasientens, som det i krigshistorien er mellom offiserens
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og soldatens. I vårt tema er det lett å liste opp slike motsetningsforhold. Det kan være vanskelig å finne noen felles forståelse mellom dem. Det vi finner er ulike historieoppfatninger, som
har basis i ulike, ofte motsigelsesfylte ståsted. Det er ikke forskingens oppgave å søke å forene
slike oppfatninger eller å skape noen konsensus mellom dem. Det ville framstå som kunstig
og tilslørende. Tvert i mot, den kritiske forskingens oppgave er å kaste lys over de ulike fortellingene, for gjennom det å overlate et best mulig materiale for allsidig forståelse av dette omstridte og konfliktfylte kapittelet av vår historie.
Dette prosjektet er derfor delt i underprosjekter, som vi har gjort rede for i forordet. De
forsøker å nærme seg en samlet framstilling av krigsbarnas oppveksthistorie gjennom ulike
fortellinger: Historien om hva statsmaktene foretok seg, krigsbarnas selvopplevde historie,
framstillingen av deres levekår og utenlandske forskeres syn på temaet krigsbarn etter Andre
verdenskrig mer generelt. Gjennom å velge slike forskjellige angrepsvinkler håper vi å kunne
belyse feltet fra flere sider, slik at interessemotsetninger og historiske motsigelser ikke forsvinner. Denne flersidige tilnærmingen er ikke ofte brukt i norsk forskningssammenheng. Tilnærmingen er også spesiell ved at den representerer ulike akadmiske fagtradisjoner, som historisk, pedagogisk, sosiologisk, kriminologisk og statistisk forskning.
Denne rapporten inneholder den delen av dette sammensatte prosjektet som har vi kalt
realhistorien. Den beskriver myndighetens behandling av krigsbarna, med hovedgrunnlag i de
skrevne kildene som staten selv har etterlatt seg. I hovedsak dreier det seg om arkivmateriale
fra sentrale makt- og forvaltningsorgan som departementer, departementskontorer og direktorater, og regionale myndigheter, som fylkesarkiver, samt lokale myndigheter, særlig kommunearkiver og arkiver fra fattigstyrer og vergeråd. Betegnelsen realhistorien er brukt fordi framstillingen i hovedsak er basert på skrevne, samtidige kilder. Det betyr på ingen måte at undertegnede mener at muntlige kilder i denne sammenhengen er uten verdi. Men det har hatt betydning for avgrensninger og prioriteringer i det praktiske forskningsarbeidet, hvor arkivmaterialet er svært omfattende og har vært tidkrevende å overkomme. Muntlige kilder har i en viss
utstrekning vært brukt, men ikke i så stor grad som det hadde vært ønskelig, hvis det av kapasitetsmessige grunner hadde latt seg gjøre.
Som introduksjon til denne framstillingen kan med fordel leses Eva Simonsen og
Kjersti Ericssons Krigsbarn i fredstid. Sosialpolitiske og profesjonelle føringer i synet på
tysk-norske krigsbarn 1945-47. 3 Den gir en oversikt over sosialpolitiske og fagprofesjonelle
føringer innen barnevern og åndssvakeomsorg, som bare skissemessig er behandlet i min
framstilling. Jeg henviser i mange sammenhenger til denne behandlingen og legger stort sett
dens synspunkter til grunn.
Kronologisk gikk min første vei inn i den bredere framstillingen gjennom delstudien
Overlatt til svenske myndigheter. De norske krigsbarna som ble sendt til Sverige i 1945. 4 I
den tok jeg utgangspunkt i de påstandene som var gitt i media om hvordan en gruppe på 30
krigsbarn kort tid etter krigens slutt ble funnet i Tyskland og havnet i Sverige, hvor de vokste
opp og fortsatt bor. 5 Jeg stilte spørsmålet om hvorfor barna, som var norske statsborgere, ikke
ble sendt hjem til Norge og hvordan norske myndigheter kunne ha tillatt dette å skje.
Undersøkelsen av disse såkalte Fiskebodabarnas skjebner reiste nye spørsmål og
problemstillinger som var av stor interesse. Hvis det var slik at norske myndigheter lot denne
spesielt svake gruppen av norske statsborgere havne i et fremmed land, fratatt sine rettigheter,
hva kunne det indikere om oppvekstforholdene for den store majoriteten av krigsbarna som
ble værende i Norge? Hvilken prosess pågikk her hjemme, hvilke endringer i lover og
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reguleringer regulerte rettsvernet for denne gruppen? Hvordan slags bilde av de sosiale
forholdene i Norge på denne tiden får vi med et slikt utsiktspunkt? Slike spørsmål var grunnen
til at den store historien om krigsbarnas oppvekstvilkår starter nettopp med denne spesielle
gruppens skjebne.
En rekke spørsmål som bare kunne bli delvis eller ufullstendig besvart i Overlatt til
svenske myndigheter er i denne framstillingen besvart i lys av det helhetlige materialet som er
framkommet. Derfor er også hele historien innarbeidet her. Sentralt står framstillingen av deportasjonsprosjektets ulike elementer, så langt som det har vært mulig å rekonstruere dem.

Et tilbakeblikk
Krigsbarnet Rønnings påpekning i Røtter er kontroversiell og grunnen er selvfølgelig at den
fokuserer på myndighetenes ansvar. Krigsbamsaken har her i landet vært kontroversiell fra
første begynnelse og har ført til betydelig oppmerksomhet i media. Slik har det ikke vært i
andre land. Hva denne forskjellen kan skyldes er ikke godt å si. I land som Frankrike, Belgia,
Nederland og i Øst-Europa har det ikke vært tilsvarende oppmerksomhet. Noen krigsbarn har
tolket denne forskjellen som et bevis på at overgrep og myndighetssvikt bare skjedde i Norge
eller var mer graverende i Norge.
Men en slik oppfatning kan ikke belegges. Våre kunnskaper om hva som har foregått i
andre land er ytterst sparsommelige, ja så ufullstendige at vi ikke engang i grove trekk vet
hvor mange krigsbarn de tyske okkupantene etterlot seg andre steder enn i Danmark, i tillegg
til Norge. Denne mangelen på kunnskap avspeiler mangel på forsking. Men om det igjen
skyldes at problemene har vært små fordi antallet krigsbarn var forholdsmessig færre enn i
Norge, eller at andre, mer dominerende konfliktfelt i etterkrigstiden har overskygget dem, eller at problemene har vært så betente at de har vært feid under teppet, vet vi ennå ikke. Vi har
bare kjennskap til spredte undersøkelser om krigsbarn i disse landene og ikke noe bilde av
noen offentlig debatt om dem. Danmark er det eneste landet som kan sies å ha tematisert saken, men også der med en langt lavere offentlig interesse enn i Norge. Til og med i Tyskland
har den offentlige interessen for problemene vært liten, på tross av at de var formulert fra det
tyske hjelpeapparatets side så tidlig som i 1954. 6 I de senere årene har oppmerksomheten, med
noen unntak, først og fremst vært konsentrert om lidelseshistoriene til barna. Ingen oppmerksomhet har vært gitt fedrene og deres ansvar.
Vi har altså ikke vitenskapelig grunnlag for å hevde at myndighetene i Norge behandlet krigsbarna verre enn andre lands myndigheter. Det vi imidlertid kan fastslå er at oppmerksomheten i Norge har vært sterkere enn i andre land. Dette må forklares ut fra særegne norske
forhold. Vi har kanskje ikke hatt bedre myndigheter her i landet enn i andre land, men vi har
hatt et annet debattklima, som trolig må skyldes andre politiske og sosiale tradisjoner.
Starten på oppmerksomheten i Norge kan knyttes til en begivenhet som lar seg datere
til to lovendringer. Den ene var at adopsjonsloven ble endret i 1986, som for første gang ga
adoptivbarn rett til å få kjennskap til hvem de biologiske foreldrene var. Lovendringen skjedde på bakgrunn av innføringen av offentlighetsloven i 1984, hvor prinsippet om partsinnsyn
ble gjort gjeldende. Motoren bak disse to endringene var mange henvendelser fra mennesker
som fra siste del av 1970-tallet aktivt begynte å søke etter sine røtter i offentlige arkiver.
I vid forstand, uttrykte denne interessen for å finne sine røtter noe nytt. Å søke sine
røtter, ble betegnelsen på en mentalitetsbølge i disse årene, stimulert gjennom mange filmer
og bøker, som tematiserte retten til finne tilbake til eget opphav. I USA handlet det fra starten
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av om angloafrikanernes rett til anerkjennelse gjennom å finne tilbake sine afrikanske røtter;
en fortsettelse av borgerrettsbevegelsen fra 1960- og tidlig 70-tall. I Norge fikk vi "grav der du
står" -bevegelsen, som satte fokus på vanlige menneskers historie, i motsetning til dyrkingen
av samfunnselitenes historie, som tradisjonelt har dominert historieframstillingen. Begge disse
bevegelsene var barn av de store politiske omveltningene på 1970-tallet. Sammen utgjorde de
et paradigmeskifte; en ny måte å tenke på og forstå verden på, som sprengte etterkrigstidens
oppfatninger og kom til å prege kultur- og samfunnsliv med nye krav om solidaritet og rettferdighet. 1970-tallet ga vanlige mennesker retten tilbake til å ha sin egen historie. Det ble tid for
arbeiderhistorie, minoritetshistorie, lokalhistorie, slektshistorie og sosialhistorie.
I særdeleshet gjaldt dette Andre verdenskrig, det uten sammenlikning mest fokuserte
tema for historisk interesse i Norge. Fram til 1970-tallet var krigshistorien et felt som praktisk
talt uutfordret, sto under stram regi av etterkrigstidens historikerregime. Beretningene var tilpasset etterkrigsoppgjøret og den sikkerhetspolitiske orienteringen fra slutten av 1940-tallet.
Den framherskende krigshistorien rammet særlig krigsbarna, fordi den tahuiserte deres opphav.
Den nye måten å tenke på berørte også krigsbarn, som aldersmes-.i~ horte de til de generasjonene som bar fram forandringene. Selv om det spesifikke ved dere-. hi~o,torie ikke spilte
noen del i tidens store stridsspørsmål, var det bare et tidsspørsmål før dette matte komme i
fokus for dem selv som enkeltindivider. Det måtte simpelthen skje på grunn a' den skam og
taushet som krigsbarn- og "tyskerjente" -spørsmålet var blitt utsatt for i dcn framherskende
historieskrivingen. Et bidrag til denne tabuiseringen bidro pressen til i april o~ mai 1976, ved
sensasjonspregede omtaler av de to franske journalistene Mare Hillel og Clari-...;a Henrys bok
Lebensbom e. V. " fm Nahmen der Rasse". 7 Oppslagene hevdet at krig-.hama var avlet fram
på avlsstasjoner i regi av Lebensborn. Dagbladet skrev at boken og en T\'-film. som bygde på
den, dokumenterte at "produksjonen av nordiske barn for nazi-TysklanJ . gil-..1-.. ~lattere i Norge
enn i noe annet vestlig land, med et perfekt maskineri". 8 Det var se!Yf<'l!!cli~ fryktelig for
krigsbarna å lese at de skulle være resultat av raseavl, som nærmest as-.n . . icrte til medisinske
eksperimenter og at deres mødre framsto som fødemaskiner. Krigsbarn rea~ntc med bitre innlegg.9 I realiteten var boken og oppslagene sterkt misvisende og basen p~t rene . . pckulasjoner,
som arkivar Helge Paulsen påviste i en etterfølgende kronikk i Daghlw/cr .'" lkn haserte seg
heller ikke på kildestudier. 11 Den inneholdt ikke mer om Lebensborn enn Jen all i erte krigspropagandaen hadde gjort ved avslutningen av Andre verdenskrig.'~ Paul'l'll ~"' iste utvetydig
at det hadde eksistert noen "avlsstasjoner" i Norge, selv om han ikke helt :t\ 'htc at det kunne
ha eksistert i Tyskland. Ellers pekte han på at SS-boken Schwert und \\ ·,n:c l r.1 llJ..l3 , som
med sine "SS-ønskedrømmer" kunne sies å inneholde tanker om slikt. En ~lllnl·n 1-..ilde, som
Paulsen ikke nevnte, var Felix Kerstens bok Jeg var Himmlers lege. Il\ nr 1\.er-.ll'll siterte
Himmlers framtidsdrømmer om å få til avl av ariske barn. 13 De ble O!!';' l tl f ·1~ -,t...lands del tilbakevist gjennom den tyske historikeren Georg Lilienthals studie Der Id1cn ,,,,1m e. V.'Ein Instrument nationalsozialistischer Rassenpolitik i 1985, som dokumentene ;!t de kildene
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som til da var kjent ikke ga grunnlag for avlsteoriene. 14 Men avlsteoriene levde videre i pressen og etterlot seg usikkerhet og tvil ikke bare hos vanlige avislesere, men også hos krigsbarn.
Samtidig pågikk en annen prosess. Det var bare et spørsmål om tid før krigsbarna
framsto som politisk kraft. På begynnelsen av 1980-tallet kom noen av dem sammen og diskuterte om de skulle organisere seg. En kontakt ble etablert med den NRK-journalisten Veslemøy Kjendslie, som i 1985 hadde laget et radioprogram om "tyskerjenter" som ble internerte i
1945. Kontakten førte til den oppsiktsvekkende og prisbelønte dokumentarboken Skammens
barn i 1986, som ble fulgt av radio- og TV-programmer. Resultatet ble et gjennomgripende
stemningsskifte; i løpet av året 1985-86 sto en rekke krigsbarn fram med sine livshistorier i
media. Da ble teoriene om raseavl skjøvet ut av avisspaltene. Fokus ble satt på samfunnets
ansvar for hva som hadde foregått med barna etter krigen. I løpet av året ble også Norsk
Krigsbarnforbund stiftet og arbeidet for rettferdighet og selverkjennelse kom i gang, for de
fleste med utgangspunkt i den individuelle prosessen med å finne tilbake til sine biologiske
foreldre. Den videre utviklingen i krigsbarnsaken fram til erstatningssaken kom til Stortingsbehandling, har skritt for skritt vært drevet fram av krigsbarnas egen aktivitet.
I de mellomliggende årene har en mengde avisoppslag, enkelte vitenskapelige arbeider, noen memoarbøker og noen viktige litterære arbeider behandlet krigsbarnproblematikken.
Blant de siste kan for eksempel nevnes Herbjørg Wassmos trilogi om "tyskerungen" Tora,
Huset med den blinde glassveranda, 1981, Det stumme rommet, 1983 og Hudløs himmel,
1986, som er blitt stående som et hovedverk i moderne romandiktning og ble belønnet med
. Nordisk Råds litteraturpris i 1986. Nevnes må også Willy Ustads romaner Frihetens pris og
Tyskerungen fra 1992 og 1993. Blant vitenskapelige arbeider må særlig nevnes Kåre Olsens
Krigens barn. De norske krigsbarna og deres mødre fra 1998, som også kom i tysk utgave i ·
2002. Olsen gir en bred historisk beskrivelse av Lebensborn og hva som skjedde med krigsbarn etter krigen. Olsen bygger på Lilienthals studie og han er det første som systematisk utnytter det store empiriske materiale som ble samlet i Krigsbarnutvalgets innstilling. Hans analyse- og forståelsesrammer ligger nær Krigsbarnutvalgets. Krigens barn har lagt grunnlaget
for det nærværende forskingsarbeide, som gjort det mulig å gå et skritt videre og stille spørsmål om de historiske forutsetningene, kaste lys over sammenhengene og endelig også gjøre
årsaks- og ansvarsforhold til studieobjekt.
Allerede på 1980-tallet kom det fokus på åndssvakeomsorgens delaktighet i krigsbarnas vanskeligheter. Men først på 1990-tallet ble dette feltet nærmere belyst vitenskapelig. Den
som særlig har kastet lys over de forutsetninger innen sosialmedisin og pedagogikk som kunne tenkes å skape en samfunnsforståelse av krigsbarn som åndssvake, er Eva Simonsen, med
sin doktoravhandling i spesialpedagogikk fra 1998, Vitenskap og profesjonskamp. Opplæring
av døve og åndssvake i Norge 1881-1963. Hun viser hvordan det var skapt en forventing om
krigsbarn som åndssvake innen legeprofesjonen og hvordan forstillingen om åndssvakhet ble
et ledd i kampen mellom sosialmedisinernes og pedagogenes visjoner om utbyggingen av institusjoner og spesialskoler etter krigen. Et annet arbeide av betydning for kritisk forståelse av
myndighetenes befatning med feltet er ikke minst Per Haaves omfattende undersøkelse av sterilisering av tatere på oppdrag fra Sosialdepartementet, som var ferdig 2000: Sterilisering av
tatere 1934-1977. En historisk undersøkelse av lov og praksis. Den rapporten var del av Norges Forskningstråds forskningsprosjekt om romanifo1ket, som i 2000 ble sammenfattet av
Bjørn Hvinden i en egen rapport. 15
14

Senere har Lilienthal forsterket denne konklusjonen , senest i en anmeldelse av Kåre Olsens tyskspråkelige utgave av Krigens barn, med tittel Vater: Deurscher, F.a.M, 2002, hvor han omtaler myten som "ein ausrottbarer
Mythos", Lilienthal 2004. Prosjektet avga 8 delrapporter.
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Det var altså en bredere forskingsoppmerksornhet, som sammen med interessen og aktiviteten fra krigsbarnorganisasjonenen selv, banet veien for forskingen om krigsbarna. Det
16
første oppdraget kom etter en interpellasjon i Stortinget sommeren 1998. Etter kontakt mellom Forskningsrådet og Sosial- og helsedepartementet i oktober 1998, ble det klart at det var
behov for en kunnskapsstatus på tre plan: På kort sikt å kunne avklare nærmere bestemte
framsatte påstander om hva som hadde skjedd med krigsbarna og samtidig gjøre tilgjengelig
for offentligheten sentrale historiske nøkkeldokumenter og på noe lengre sikt å få krigsbarns
oppvektsvilkår i etterkrigstiden forskingsmessig kartlagt. Disse initiativene resulterte i rapporten Fiendens barn? Undersøkelse av noen sider ved norske myndigheters behandling av tysknorske krigsbarn etter andre verdenskrig og En hvitbok. Utvalgte offentlige dokumenter om
krigsbarnssaken, begge 1999. 17 Samtidig arbeidet en referansegruppe med et forslag til organisering av det større forskingsprosjektet om oppvekstvilkår.
Mandatet fra Sosial- og helsedepartementet og Barne- og familiedepartementet ble
formulert i et brev til Norges forskningsråd 31. mars 2000. hvor det ble pekt på at det overordnede formålet med forskningsoppdraget var at kunnskapen skulle komme både krigsbarna
og det norske samfunnet til gode. To spørsmål ble særlig framhevet, nemlig hva preget barndommen til krigsbarn som opplevde store vansker og lidelser og hvilke politiske, samfunnsmessige og andre forhold gjorde dette mulig. Departementet la vekt på å avdekke generelle
mønstre av forskjellsbehandling og trakassering, men ogsa konkrete tilfeller av overgrep og
omsorgssvikt i tilknytning til en rekke konkretiserte problemstillinger, som hjemhentingen fra
Tyskland, overføringen til Sverige, tømmingen av Lebensbomhjcmmene, adopsjon og omsorgsovertakelse, åndssvakeomsorg, spesialskoler og barnehjem. livet i institusjoner og lokalmiljø, omgjøring av navn, arv etter far, innkreving av barnebidrag i DDR og annonseringen
av tilgodehavende i DDR i 1973 og oppvekst i komparati\·t perspektiv. Departementet la vekt
at forskingen særlig skulle fokusere på myndighetenes syn og praksis, holdninger til krigsbarn
i skole, helse- og sosialvesen og folkelige forestillinger om krigsbarn .
Prosjektet ble utlyst høsten 2000 og satt i gang fra 200 l .

Avgrensninger og personvern
Det ble tidlig i prosjektet klart at kildemengden som de aktudk arkivene inneholder er svært
omfattende. Bare deler av dette materialet er tidligere forskingsmessig bearbeidet. Det var derfor nødvendig å foreta en streng forskningmessig prioritering for å overkomme de mest vesentlige problemstillingene i mandatet. I lys av hva som tidligere er skrevet på feltet, særlig
Eva Simonsens, Kjersti Ericssons og Anne-Lise Seips arhcider.falt det derfor naturlig å legge
vekt på deportasjonsproblematikken, på rettslige forhold knyttet til statsborgerskap, på de beslutninger og tiltak som var motivert ut fra allierte hensyn . samt på økonomiske forhold, særlig knyttet til barnevernslovgivningen fra krigen fram til slutten av 1950-tallet.
Forskningsmetodologisk har jeg ønsket å gå et skrill videre ut fra det grunnlag som
Kåre Olsens omfattende studie har etablert. Olsen har gitt en bred deskriptiv beskrivelse av
hva som skjedde med krigsbarn og deres mødre under krigen og den nære etterkrigstid. Mine
ambisjoner har vært å forsøke å føre hans tilnærming et skritt videre, ved ikke bare å beskrive
feltet noe lengre i tid, men også å gå inn i sammenhenger og forklaringer og i noen utstrekning
foreta kausale vurderinger. Med hans behandling som grunnvoll har det vært mulig å dykke
dypt ned i kildematerialet og ikke bare gi en rimelig dekkende framstilling av hva som fore-
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gikk, men også å trekke noen konklusjoner når det gjelder sammenhenger, rekkefølger og årsaker.
Dette er derfor ikke bare en studie av krigsbarnas oppvekstvilkår, men i særlig grad en
historisk analyse av de politiske prosessene i det sentrale statsapparatet som formet krigsbarnas oppvekstvilkår.
I det samlede kildematerialet som rapporten bygger på inngår en betydelig mengde
personsensitive kilder. Her foreligger det opplysninger om krigsbarn, deres mødre eller andre
personer i deres nærhet. De har krav på å bli beskyttet mot oppmerksomhet. For å unngå identifisering av dem er ulike teknikker anvendt i tekst og noter. Identifikatorer som geografiske
navn, navn på institusjoner og enkelte andre opplysninger er fjernet der det er nødvendig. I
noen kapitler er sammenhengende livshistorier delt opp og behandlet tematisk, slik at det ikke
skal bli mulig å gjenkjenne dem ved å kople opplysningene. Alle navn på slike personer er
anonymisert. I noen tilfeller er deler av opplysningene i notehenvisningene anonymisert. Det
forekommer også at hele noter er anonymisert. For forskingsmessig etterprøving er det imidlertid mulig å identifisere kilden med teknikker som ikke er tilgjengelige for offentligheten. I
kapittelet om Emma Hjorths Hjem er det gjort nærmere rede for noen ytterligere aspekter ved
personvernproblematikken i tilknytning til framstillingen der.
Navn og relevante opplysninger om myndighetspersoner på ulike plan er som hovedregel ikke anonymisert, uten i tilfelle hvor slike kan bidra til identifisering av de som har krav
på anonymitet.
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Kapittel l
DEPORTASJON SOM VIRKEMIDDEL
Da krigen var slutt i 1945 ble det foreslått å sende de norske krigsbarna ut av landet. For å utrede dette nedsatte Sosialdepartementet et utvalg, som fikk navnet Krigsbarnutvalget.
Forslaget hadde bred oppslutning, også blant myndighetene i Justis- og politidepartementet og
i Sosialdepartementet. Men det var ikke så enkelt å gjennomføre. For det første var det ulovlig. For det andre måtte man ha et sted å sende barna. For det tredje visste myndighetene ikke
hvor i landet alle oppholdt seg. For det fjerde måtte man ha et stort apparat for å samle dem
inn og sende dem ut. For det femte var det uenighet om man først måtte granske om de var
mentalt friske. For det sjette var det uenighet om man skulle sende ut mødrene og barna sammen, eller om man først skulle ta barna fra mødrene og sende ut barna alene. Og hvis det ikke
ble noe av å sende dem ut, hva da med barnebidrag, barnehjem, barnevern og sosiale støtteordninger for slike barn?
Dermed var det lansert et virkemiddel uten parallell i moderne norsk historie, nemlig
at myndighetene kunne ta statsborgerrettene fra flere tusen norske borgere og landsforvise
dem, bare fordi noen ikke likte dem. Med unntak av nazistenes deportasjoner hadde det knapt
skjedd før i Norge at man ble straffet for noe man var født som. Tidligere tider hadde nok
kjent til deportasjoner, men etter det vi vet bare av enkeltindivider og for noe som ble definert
som en forbrytelse.
Vi skal her se nærmere på noen historiske forutsetninger som lå til grunn for disse forslagene i 1945. Et første utgangspunkt kan være at samtidas oppfatning av disse barnas forhold til krigen ble bestemt gjennom mødrenes forræderi. "Uskyldige barn!", sier vi i dag. Det
har vært hevdet at dette er en moderne betraktningsmåte, revet ut av sin samtid. 18 En slik henvisning til "samtida" kan lett gjøre kritisk historisk analyse irrelevant og indirekte tjene til å
dekke over konflikter og uenigheter i fortiden . Kildene viser at det fantes en kritisk samtid
som ville forsvare barna. Selv om det først er i de senere år at samfunnet virkelig har satt fokus på barns status som uskyldige ofre i krig, var det flere som også den gang advarte og skrev
om "uskyldige barn". De var pionerer i synet på behandling av barn og barns rettsvern og
fremmet et moderne syn på oppfatningen av eller mindre "verdifulle" deler av befolkningen
og i synet på nasjonale og sosiale minoriteter. De tok også opp fordommer om arv og synd,
enten slike var religiøst begrunnet eller var begrunnet på annet ideologisk vis.
Det er umulig å forstå hva som skjedde med synet på krigsbarna i etterkrigstiden uten
å forholde seg til hva som skjedde med mødrene. Vi kan ikke se bort fra om de var "skyldige",
det vil si om den voldsomme fordømmelsen de ble til del var rimelig og basert på realiteter,
eller ikke. Utgangspunktet for beskyldningene mot dem er selvfølgelig lett å forstå. Det var
basert på forstillinger om deres forhold til krigen og okkupantene. Hadde ikke disse kvinnene
som gruppe virkelig tatt parti for okkupantene mot motstandsbevegelsen? Kunne man annet
enn å fordømme dem for det? Riktignok hadde det for mange skjedd i uforstand, men var det
lov å ha så lite forstand? Slike spørsmål er forståelige, men legger forutsetninger til grunn som
ikke er like opplagte.
For det første trer ikke "tyskertøsene" fram for oss som en gruppe. De så heller ikke på
seg slik. De fantes som enkeltindivider over hele landet, uten annet til felles enn at de hadde et
18
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intimt forhold med en tysker. Ganske mange av dem forsøkte å holde det som en hemmelighet. Ellers var det bare en liten del av dem som hadde født barn på et fødehjem under Lebensborn eller som mottok støtte fra Lebensborn, som hadde noe praktisk til felles. "Tyskertøsen" var ikke noe nytt begrep i 1945. Mange var naturlig nok opptatt av dem under krigen.
Men det var hendingene i 1945 som virkelig satte samfunnets fokus på "tyskertøsen" og definerte kategorien, slik den ble stående for ettertiden. Det skjedde da noen av dem ble hentet av
politi eller hjemmestyrker etter kapitulasjonen, klippet og vist fram i full offentlighet. Deretter
ble så mange som det var plass til internerte i leire. Det var gjennom denne prosessen som pågikk nesten et år, at de ble synlige for vanlige mennesker og beskrevet som gruppe. "Tyskertøsene" er ikke analysert med tanke på herkomst, så helt klare svar på hvem de var vet vi fortsatt
ikke. Selvfølgelig var det prostituerte og asosiale kvinner blant dem, ettersom feltlivet forutsetter slike kvinneskjebner og skaper dem når det er behov. Men etter alt å dømme var disse få
i forhold til de vi møter i dokumentene i Lebensbom-arkivet. Om disse igjen var typiske for
de langt flere som bare hadde hatt et kjæresteforhold, vet vi heller ikke.
I dag er det lett å forestille seg et mer typisk bilde av en "tyskertøs" , en utkantungdom
som brått hadde fått livet snudd på hodet da folketallet på stedet ble tidoblet med unge, tyske
menn, høsten 1940. Livet kunne bety fem års tett samvær med soldater som var innkvartert i
hjemmet. I en slik ungdoms øyne var det meste ellers normalt i samfunnet, livet fungerte som
tidligere, stats- fylkes- og kommunemyndigheter drev sine aktiviteter som normalt. Storkrigens og eksilregjeringens krav til lojalitet var fjerne, de gangene de nådde fram. Under hele
oppveksten hadde vår ungdom fått høre at kommunister var farlige, så hun syntes ikke det var
urimelig at 'man' nå kriget mot dem. Det hun ellers visste om krigen, uten radio, aviser- legale som illegale - hadde hun fra folkesnakket og bekymrede foreldre. Som ungdom flest tok
hun det med en klype salt.
Dette bildet av en "tyskertøs" er bare ett av mange. Men det kan være mer konstruktivt
enn beskrivelsen av den prostituerte, fordi det tar utgangspunkt i det normale, snarere enn det
spesielle. Det er nødvendig av flere grunner. Først og fremst er det nødvendig fordi fenomenet
"tyskertøs" var så vanlig at vi må søke endringene i den normale livssituasjonen for et stort
antall nordmenn under krigen. At antallet var stort er det enighet om, selv om anslagene vurderer noe. Det har vært vanlig å operere med 40-50 000. 19 En dansk beregning som tar utgangspunkt i et forhold mellom fødsler og antall parforhold anslår antallet der til omlag 50
000. 20 I følge sosiologen Dag Ellingsen gir en tilsvarende kalkyle anvendt på forholdene i
Norge mellom 80 og 90 000. Antallet må sees i forhold til at gruppen av norske kvinner i alder 15-30 år pr. 1940 totalt utgjorde 400 000. Dette ville bety at hver femte norske kvinne i
denne aldersgruppen var 'tyskerjente' , et tall Ellingsen finner så urimelig høyt at det ville kreve en omskriving av norsk krigshistorie. 21 Kåre Olsen finner et anslag på 30-50 000 som rimelig, hvilket innebærer at omlag hver åttende norske kvinne hadde et forhold til en tysker. 22 Så
mange menneskers kontaktbetingelser må forklares ved bestemte, strukturelle forhold. I motsetning til i mange andre tyskokkuperte land, hvor troppene var samlet i få, men store feltenheter i stadig bevegelse, var de tyske militære i Norge, på det meste omlag 400 000 mann, direkte eller indirekte knyttet til en mengde, stort sett små, invasjonsforsvarsanlegg, som var
strødd ut på kysten fra Svinesund til Pasvik. De fleste var stasjonert slik under mesteparten av
okkupasjonen, selv om bildet ble endret i de siste krigsmånedene, da restene av den tyske
Lapplandsarmeen ble transittert gjennom landet som følge av at Finland trakk seg ut av krigen. Besettelsen hadde altså en utpreget desentralisert og lokal karakter, i distrikter hvor det
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ikke fantes andre innkvarteringsmuligheter enn privathus. Denne besettelsesstrukturen ble
dermed den mest normale rammen for samkvem mellom nordmenn og tyskere.
En slik tilnærming er fruktbar også fordi den belyser hvilke elementer som ble brukt
da begrepet om "tyskertøsen" ble konstruert under krigen. Den mest alvorlige beskyldningen
mot henne var ikke at hun hadde vært tankeløs eller dum, men at hun med vitende og vilje
skulle ha vendt motstandskampen ryggen og samarbeidet med fienden, gjerne også som spion
og tyster mot motstandsbevegelsen. Ikke bare hadde hun dermed ignorert ham som fiende
samtidig som hun inngikk i privat, intim relasjon med ham. Hun hadde gjort dette i en bevisst
og ofte arrogant avvisning av motstandskampen, selve hennes intime relasjon var inngått i den
hensikt å avvise motstandskampen. Avkommet ble beviset for avvisningen og arrogansen.
Konstruksjonen "tyskertøsen" ble satt sammen av elementer fra ulike fenomener som
folk flest kjente til i 1945 og ett av disse var et kjønnsfiksert fiendebilde som privatiserte forræderfunksjonen og gjorde den til et fenomen i intimsfæren. 23 Men det var den offentlige kolllaborasjonen som var vital for tyskerne. Det var en nødvendighet ut fra deres prioriteringer i
krigføringen. Som eksempel ble bare et lite antall tyske politifolk stasjonert i Norge. De trengtes mer andre steder, særlig i Øst-Europa, hvor stadig tysk ekspansjon og hardnakket motstand
krevde sitt. I Norge ble tyskerne derfor avhengig av et stort antall samarbeidspartnere innen
politi, justis og lensmannsetatene. Men langt de fleste i disse etatene, tjenestemenn med lavere
og høyere utdanning, særlig jurister og militære, var menn. Det var også forretningsdrivende
og næringslivsledere og - nederst på stigen - en høy andel av de ordinære tyskerarbeiderne ute
på anlegg. Det var stort sett norske menn som satt i leder- og mellomlederposisjoner og administrerte dette viktige strukturelle, offentlige samarbeide med tyskerne, som var en eksistensbetingelse for okkupanten. Den private kollaborasjonen, derimot, som "tyskertøsenes" intimforhold utover den rene prostitusjonen representerte, var ikke bare uviktig for okkupanten,
men i direkte strid med tyske militære interesser, fordi den førte til uønskede bånd. Hvis vi
dermed forsøker å se okkupasjonsmakten i kjønnsperspektiv, er konklusjonen at kvinnens
kollaborasjon praktisk talt var uten betydning for krigen, mens mannens var svært viktig. Dette kaster et paradoksalt lys over forræderbildet av "tyskertøsen" og gjør det sexistiske innholdet tydelig. Det betyr selvfølgelig ikke at det ikke fantes forrædere blant "tyskertøsene".
Forutsetningen for bildet av den forræderske "tyskertøsen" er ikke bare at det faktisk
fant sted en motstandskamp, men også at den var av et slikt omfang at den var synlig for dem.
Dette er ingen opplagt forutsetning. Særlig var motstandskampen lite synlig i mange utkantdistrikter. Mest synlig var den i de store byene i det sørlige Norge, men heller ikke der særlig
lett å få øye på, før i siste del av krigen. Den berørte dessuten i liten grad tysk militært personell. Hjemmefrontens menn, inklusive kirkens, var opptatt av motstand med ikke-voldelige
midler, den såkalte holdningskampen, som først og fremst var rettet mot forsøkene på nazifiseringen av kirken og skolen og andre deler av det sivile samfunnet. Etter felttoget i 1940
hadde de militære avgitt æresord om ikke å fortsette sin motstand. En organisasjon som Milorg hadde lenge forbud mot sabotasje og skulle unngå konfrontasjoner med tyske militære,
inntil krigens aller siste uker. Tusenvis av norske sivile og militære tjenestemenn og embetsmenn omgikk til daglig tyskerne, foruten de mange i næringslivet. Hvordan kunne en umoden
ungdom forstå at det var et livslangt landsforræderi hun ga seg ut på da hun langt fra storkrigens virkelighet forelsket seg og inngikk i et forhold?
Noen statistisk undersøkelse av hvem "tyskertøsene" var med tanke på bakgrunn, økonomi, politiske holdninger er, som vi har vært inne på, ikke utført i Norge. Den danske historikeren Anette Warring har imidlertid gjort et forsøk på å gruppere de danske "tyskerpikene" i

n Dag Ellingsen har drøftet ulike mytebilder knyttet til "tyskertøsene" i "De norske "tyskertøsene": Der mytene
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fem hovedgrupper, som trolig er like aktuelle for norske forhold. Det var for det første en
gruppe prostituerte "tyskerpiker", som neppe var svært stor. For det andre kvinner i kjæresteforhold med en tysker, som i Norge må ha vært den langt største gruppen. For det tredje kvinner som fikk sin sosiale vennekrets blant tyske soldater og derfor kunne ha flere kjærester
blant dem, slik andre kvinner også kunne ha i en norsk omgangskrets. Den fjerde gruppen var
kvinner som gjennom yrke og hele sin aktivitet var del i det tyske miljø. De var ansatt i bedrifter og institusjoner over hele landet og befant seg i alle sosiale klasser, fra å være kokke i
en kantine til å være kontoransatt i Reichskommissariat. Den femte gruppen var kvinner som
hadde protysk eller pronazistisk tilknytning, som oftest gjennom familiære bånd eller familiens vennekrets eller politiske kontakter. At disse kvinnene skulle være spesielt stygge, dumme, sexfikserte, kriminelle, nazistiske m.m. finner ikke Warring grunnlag for, tvert i mot finner hun at de var som de fleste andre kvinner og at de ulike innslagene i samfunnet som helhet
også fantes blant disse kvinneskjebnene. Slik må det også ha vært i Norge. Blant så mange
fantes også det meste av variasjoner og livsskjebner som ellers blant unge norske kvinner.
Fordi gruppen var så lite homogen var det lett for psykiaterne å framskaffe eksempler på kategorier og typologier, som de sto klar med for å bevise gjennom sine undersøkelser av 'tyskerjentenes' åndelige og fysiske utrustning da krigen var slutt.
Mange mente at "tyskertøsene" stort sett var festglade, tankeløse ungdommer som var
ute på vift. Atter andre mente at de fleste av dem var unge jenter som forelsket seg og ville bli
mødre, "denne "trangen til å bli mor" spør ikke etter venn eller fiende, når selve livslovene
krever at kvinnen skal tape sitt hjerte til mannen", som en "tyskerjentes" far skrev til statsråd
Kirsten Hansteen i juli 1945. 25 Et ganske moderne syn på hva det hele dreide seg om kom på
trykk i kommunistavisen Friheten i slutten av juni 1945 under tittelen "Vær ikke smålige":
Det ser ut i dag som at det er tyskertøsene som er ansvarlige for at tyskerne inntok
Norge, Norge måtte ha mange kjekke jenter hvis tyskerne tok landet bare for deres
skyld! Men det er så lett å hevne seg på de små her i samfunnet, og saken er den at det
ikke så meget av politiske grunner at folket skal hevne seg på tyskertøsene, det er mest
sjalusi og hevngjerrighet.
Enhver voksen og rettenkende nordmann må jo beklage at tyskerne brøt seg inn i landet og ødela vår beste ungdom. Derfor, det vi nå har å gjøre er å rydde opp blant de ansvarlige.
Er det ikke nok at tyskerne og våre hjemlige nazister har ødelagt den norske ungdom,
vi behøver ikke derfor å fortsette.
Vi må se å få gjort opp med de virkelige landssvikere og ikke tenke på smålig hevn
over 15- 16 års gamle jenter som har begått en feil, det bringer bare uvennskap mellom det norske folk. Nå skal det samarbeides for å gjenreise Norge, og det blir ikke
gjort med hat og sjalusi, men med vennskap og samhold.
"Kanskje er det en ulykkelig mor eller far som skrev disse linjene", sto det i et brev som statsråd Kirsten Hansteen fikk i begynnelsen av juli 1945. Et utklipp av artikkelen i Friheten var
lagt ved. Brevskriveren var selv en slik far, hans unge datter var nettopp satt i fengsel av Elverums myndige politikorps etter at hun i fortvilelse hadde forsøkt å finne sin tyske forlovede
som var internert på Temingmoen, faren til hennes spedbarn. 26 Det er lite trolig at spedbarnet
fikk en slik oppvekst som innsenderen i Friheten tok til orde for. Det henger dessuten mer
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sammen med andre forhold enn enkeltpersoners intensjoner og gode vilje, eller forutsetninger
innenfor velferdspolitikk og vitenskapstradisjoner, selv om alt dette er viktig. Forutsetningene
ligger i strukturer som er mer grunnfestet i vår historie, mer knyttet til den norske statsdannelsen og dens kontroll over de ulike nasjonene i vårt land og ikke minst over kvinner og barn.
Tenkingen om slike forhold hadde også vært under sterk forandring fram mot Andre
verdenskrig. Kjersti Ericsson har drøftet hvilken plass barna hadde som nasjonens eiendom.Z7
Eva Simonsen har vist hvordan eugenisk tenkning fikk en stadig sterkere posisjon blant helseog sosialmyndigheter i mellomkrigstiden, særlig inspirert av amerikanske. sveitsiske, tyske og
danske forbilder. 28 Forestillingen om at myndighetene hadde plikt til å gripe inn mot det man
med litt ulike begreper beskrev som dårlige befolkingsinnslag, enten ved å hindre forplantning, frie bevegelsesmuligheter og rettigheter for øvrig, var blitt sterkere. Det var legene, særlig psykiaterne, som gikk i spissen for denne utviklingen og befestet en rasehygienisk tenking
i vitenskapsmiljøet. Under okkupasjonen fant denne tradisjonen sin fullendelse med nazimyndighetenes rasepolitikk, som særlig rammet jødene. Men for øvrig fortsatte rasehygienisk
tenking å prege politikere, forvaltning og vitenskapsmiljø i lang tid. 2<J Ebilmyndighetene i
Storbritannia og Sverige var ikke noe unntak, det var heller ikke miljøer i Norge som ellers sto
langt fra NS-bevegelsen og okkupantene. Det er ikke minst viktig å merk~ -.eg at frigjøringen
ikke førte til noe prinsipielt oppgjør med eugenisk tenking.
I dag fortoner forestillingene om internering og deportasjon a\ hdPlkningsgrupper seg
som herreløst vrakgods etter nazismen. Det er imidlertid riktigere å se den ra-.istiske og nazistiske ideologien som begrunnet slike tiltak under okkupasjonstiden som l'n d,-.tremvariant av
førkrigstidens rasehygieniske tanker, hvor samfunnsfenomener som i -.i u 'e-.en var sosiale og
politiske ble forklart med henvisning til sammenhenger i naturen, som et r~-.ultat av biologisk
uforanderlighet og genetisk arv. En slik forklaringsmodell kan kalle-. hiPill~i-.tisk, fordi den i
vid forstand reduserer samfunnsforhold til biologiske forhold. Et slikt hiniP~i-.tisk samfunnssyn var et grunnleggende trekk ved den nazistiske ideologien. Etter kri~en 'ar Jet i flere år
forvirring i vitenskapsmiljøene om verdien av eugenikken og det var -.ku ik.k.l· fordøyet at
denne forklaringsmodellen selv hadde spor fram mot utslettelsesleirene.
Den erkjennelsesprosessen kom til å ta flere årtier. Verken lanJ,,, il-nppgjøret eller
krigsforbryterprosessene ble knyttet til oppgjør med rasetenking, eugen iU. dkr hiologisme.
Det landssvikoppgjøret vi fikk i Norge handlet i det hele tatt lite om iJ~nl''::l 11:: vitenskap,
noe mer om krigsforbrytelser, men aller mest om den enkelte statshPr::cr' ,,,r!JPIJ til de lovlige og de ulovlige statsmyndighetene. NS-medlemskap etter 9. april llJ..tl l ' .n den vanligste
grunn for domfellelse, fordi partiet hadde begått statskupp 9. april og -.cnnL· IIIPtarbeidet landets lovlige myndigheter. Embets- og tjenestemenn som hadde vært mcdkrn l'ltcr 9. april ble
fjernet fra offentlige stillinger. De NS-politikerne som hadde innehatt Lk n 1)< >111 ~o,kc ledelsen i
departementene forsvant selvfølgelig ut. De personene som erstattet Jcm . '~'Ill i-Pm tilbake fra
utlendighet i New York, London eller Stockholm, eller fra fangenskap r s .• ~: IJ,cnhausen eller
Grini, var preget av vitenskapsteoretiske forestillinger fra før krigen . Dl·t cm~·t-., · crket de
kom tilbake til, hadde i noen tilfelle, som i Forsvarsdepartementet og Ju,ti'-Jcp;trtementet
gjennomgått store forandringer, men i tilfeller som Sosialdepartementet. ' ;tr lkt fa forandringer. Riktignok hadde viktige saksfelt vært overført til det nazi-oppretteJL· lrml·nril-.:sdepartementet, som ledd i rasepolitikken. Men det var lite aktuelt med oppgjør og utrL'rhl-.:inger i Sosialdepartementet og noe oppgjør rundt den samfunnsideologi som hadde -.tyrt 11!-kupantstatens
17
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29
Begrepet "arier" og "ikke-arier" som var hentet fra rasehygienisk teori var for ekse mrd hell urroblematisk i
bruk i Justisdepartementets saksbehandling så sent som 1949. Se f.eks . i jnr. 598-49. Jcr Jl'l hevdes at østerrikeren NN var "ikke-arier'·, JDP/E, De 80, Statsborgersaker 1949.
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embetsverk var ikke aktuelt. Det var et paradoks at det var de samme embetsmenn som hadde
sendt ut rundskriv fra Quisling i Sosialdepartementet, som foreslo å deportere krigsbarn etter
at krigen var slutt.
I slike miljøer kan vi forestille oss at tanker om bruken av deportasjon kunne ha overlevd krigen og kunne hentes fram igjen hvis behovet igjen ble satt på en politisk agenda. Her
skal vi undersøke hvilke kilder dette virkemiddelet hadde, hva som kan forklare at det ble lansert og endelig hvordan det ble lansert i forhold til den gruppen som er vårt tema: krigsbarna.
Deportasjon som virkemiddel - et tilbakeblikk
Det er lett å tenke seg at det opp igjennom historien har vært både kriminalpolitiske og sosialpolitiske begrunnelser for å fjerne bestemte personer fra samfunnet, i tillegg til de rent politiske, i spillet om makt. Begrepet deportasjon er språklig mangetydig og har vært brukt svært
forskjellig. Den vanlige oppfatningen er at begrepet betyr å sende en person ut av landet, men
ikke hvilken som helst person. En deportert vises ut av sitt eget land. Denne praktiske handlingen er også juridisk, deportanten fratas det vi oppfatter som statsborgerlige rettigheter. Deportasjon henspeiler på et annet, beslektet tiltak, nemlig internering, i betydningen indre forvaring, som også har som formål å fjerne personer fra samfunnet. Deportasjon og internering
er derfor juridisk komplementære og innebærer straffereaksjoner. Den som rammes har forbrutt seg. I tillegg til straff er altså formålet å fjerne vedkommende fysisk fra samfunnet, en
preventiv reaksjon for å beskytte makthaverne. Bruken av begrepet deportasjon skiller seg i
rettshistorien fra de beslektede tiltakene utvisning, forvisning og bortvisning på to måter. For
det første er disse rettet mot utlendinger, som ikke har statsborgerlige rettigheter, men vanligvis er statsløse eller statsborgere i andre land. For det andre har disse personene ikke gjort noe
annet lovstridig enn å komme til landet, tiltakene innebærer i juridisk forstand ikke straff. Vår
nåværende utlendingslov fra 1988 skiller mellom bortvisning fra landet, som politimesteren
kan beslutte, og utvisning, som er en sak for Utlendingsdirektoratet. Men historien viser at
skillet mellom deportasjon og utvisning kan være vanskelig å opprettholde. Hvis betingelsene
for å oppnå statsborgerskap i et land blir tilstrekkelig vanskelig. forsvinner skillet helt.
I Europa har deportasjon vært i bruk siden antikken. Det er kjent fra greske bystater
under begrepet ostrakisme, oftest for en bestemt periode. Den romerske stat brukte deportare
for å sende uønskede til koloniene, hvor de ble holdt i fangenskap, tvangsarbeid eller bare under oppsyn av staten. Det var et vanlig virkemiddel for å skaffe opposisjonelle av veien, men
er ikke kjent som et virkemiddel ut fra nasjonalstatus eller der vi i dag kaller etnisitet. Det er
derfor vanskelig å sammenlikne deportasjon i antikken med fenomenet i moderne tid. Rom
var ingen nasjonalstat, men et flerkulturelt rike hvor innbyggeres hadde rettigheter etter økonomisk og sosial status, ikke etter hudfarge, religion eller kultur. Statlig forfølgelse rammet
normalt bare de som brøt lovene eller som ikke anerkjente forfatningen med dens keiserkultus. Religiøs forfølgelse ble først normalt i Europa med innføringen av kristendommen. I Norge førte det til deportasjoner og landsflukt. Den kristne misjonsiver la under korstogstiden og i
århundrene etter grunnlaget for masseutslettelse av ulike religiøse og kulturelle retninger, og
til slutt det moderne folkemordet. Det ble introdusert i Europa av Kastilla etter erobringen av
det flernasjonale, mauriske Granada i 1492, med påfølgende deportasjoner og massedrap, først
på jøder, deretter maurere.
Ved inngangen til den nye tid ble deportasjon et skattet virkemiddel for makthavere
over hele Europa, ikke minst etter at kirken spredde kunnskaper om Kastillas eksempel som
ledd i sitt religiøse program og som del av kirkens internasjonal motreformasjon. En annen
grunn var at adelsmenn fra hele Europa hadde deltatt under Kastillas faner og lært seg å håndtere dissentere med klingen. Deportasjonspolitikken viste seg effektiv under religionsstridighetene i de nord-europeiske statene på 1500-tallet. På de britiske øyene ble systemet tatt i bruk
24
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mot dissentere, kriminelle og vagabonder, det vil si opposisjonelle, arbeidsløse og husløse,
som det var mange av i de nye byene. Systemet rammet ulike former for kriminalitet brutalt
og med stor konsekvens ble straffanger deportert. Men også politiske opposisjonelle ble med
hard hånd sendt ut, i første omgang til de nord-amerikanske koloniene inntil de gjorde opprør
i 1776, deretter til Canada, Australia, Tasmania og New Zealand. Storbritannia deporterte
også gatebarn fra tidlig på 1600-tallet. De første ble skipet ut til Virginia i 1618-19, trolig på
30
kongens ordre. Barnedeportasjonen var omstridt fra begynnelsen. Etter seieren i borgerkrigen nedla puritanerne forbud i parlamentet i 1645 og beordret at skip som ble mistenkt for å
frakte kidnappede barn skulle gjennomsøkes av politiet. Men trafikken fortsatte i det skjulte,
fordi behovet for arbeidskraft i koloniene var stort. Mens Storbritannia avviklet bruken av
straffangedeportasjoner et par årtier etter avviklingen av slaveriet, på midten av 1800-tallet,
fortsatte barnedeportasjonene helt opp til 1967. Også Frankrike brukte koloniene som deportasjonssted, særlig fransk Guyana og Ny-Caledonia, mens Russland deporterte til Sibir og
Sakhalin, en tradisjon Sovjetunionen fortsatte med i flere årtier etter Andre verdenskrig.
Antikkens deportasjoner hadde sin parallell i nordisk rett, i tiden før de skandinaviske
statsdannelsene. Opprinnelig fikk frie menn rettigheter og plikter etter tingforfatningen ved
kun å bosette seg i det området som loven gjaldt for og ved å delta på tinget. Tinget kunne
dømme en fri person fredløs, det vil si utenfor loven- utleg- for alvorlige forbrytelser. Da
kunne han uten straff drepes av hvem som helst og alt hans gods var tapt. En slik dom ble senere begrenset til særlig alvorlige forbrytelser (ub6tamdl). Senere, da kongemakten fikk avviklet tingene, overtatt domsretten og tvunget innbyggerne til å betale skatt, ble fredløshet avløst av bøter. Hvis ikke slekta trådte til, kunne det ende med konfiskasjon, henrettelse eller
landsforvisning. Men fordi ikke all kriminalitet kunne konverteres til penger, eksisterte fredløshet fortsatt i mange år.
Under dansketidens føydale kongemakt og senere enevelde kom deportasjon i bruk
mot de som kom i unåde, særlig gjaldt det adelsmenn og privilegerte borgere. Slike ble fratatt
privilegier og godset ble forlenet til en annen, kongen tapte derfor ikke på et slikt system. Den
deporterte kunne tape liv i tillegg til gods. Det var likevel sjelden. En deportert adelsmann
sverget med den største selvfølgelighet troskap til en annen konge, fordi han kunne eie gods i
flere land. Annerledes var det med borgerne, som hadde fått privilegier i form av embete, eiendom og rett til handelsvirksomhet, normalt knyttet til en bestemt by. De var en evig kilde til
oppvigleri og ble rammet hardt ved landsforvisning. Det store flertallet av befolkningen derimot, hadde ingen privilegerte rettigheter, de var enten bønder, husmenn, tjenestefolk, arbeidsfolk, soldater og matroser, fanger eller ufrie av andre grupper eller vagabønder eller slaver i
koloniene. Deres troskap til kongemakten kom til uttrykk indirekte, gjennom underkastelse
under dem som deltok i staten, nemlig adelen og det privilegerte borgerskapet. De kunne bli
rammet av massedeportasjoner, men hvis kongen ikke hadde særlige økonomiske fordeler av
det, iverksatte han sjelden slik brutalitet, unntatt ved landerobringer, mytteri eller opprør i koloniene, da han like gjerne kunne la iverksette massedrap. 31
Lovene i det gamle samfunnet avspeiler at brutaliteten var stor og at ufriheten var
strengt regulert. I Kristian 5. s lov fra 1687 var landsforvisning mye brukt for alvorlige forbrytelser, særlig for høyforræderi, politiske forbrytelser og utroskap i statens tjeneste. Om fredløshet fortsatt ble idømt er uklart, men fortsatt fantes personer som ble betraktet som fredløse.
Så sent som på slutten av 1700-tallet var det mennesker som fristet utrygge liv som fredløse i

°Kong Jakob l. klaget i et brev i 1619 på gatebarn som "pisset under trappene" i Hampton Court og ville ha
dem kurert for latskap på de nye tobakkplantasjene i Virginia. Da var allerede l 00 barn sendt av gårde et år tidligere. Gill 1998, s. 40.
31
Som ved slaveopprøret på St. John i de karibi ske øyer i 1733.
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utilgjengelige skog- og fjellområder. 32 De kunne drepes av hvem som helst uten reaksjoner fra
myndighetenes side når de ble påtruffet, slike drap er beskrevet i litteraturen og forekom nok
også. 33 Det var gjerne mordere, desertører fra den danske flåten, bortløpne soldater fra hæren,
eller andre som hadde kommet på kant med loven, men hvor mange de var vet vi ikke. Ennå i
1799 førte brudd på trykke bestemmelsene til landsforvisning. Rent juridisk har deportasjon
ikke vært et begrep for norsk rett siden kriminalloven av 1842, da en lite brukt bestemmelse
34
om straff ved deportasjon til arbeid ved "fiskerleiene nordpå" ble opphevet, i følge en kilde.
Den straffen en deportert person ble til del var altså ikke tap av statsborgerskap i moderne forstand. Noe slikt fantes ikke under det danske eneveldet, som bare krevde troskap til
kongemakten, noen klar definisjon kom heller ikke inn i den norske grunnloven i 1814. Men i
1776 hadde, etter en kort reformperiode, en adelsreaksjon oppnådd å få lovfestet en 'innfødsrett' for embeter, som stilte tyskfødte utenfor. 35 Først da, som ledd i en lang prosess med innsnevring, ble statsborgerbegrepet definert juridisk. 36 I grunnloven i l 814 hle borgerretten bare
indirekte definert, ved de reglene som gjaldt for stemmerett og valgbarhet. som var forbeholdt
embetsmenn, byborgere og jordeiere?7 For øvrig var de som hadde varig opphold i landet å
betrakte som norske. Også for å kunne oppnå embete var kravene etter tiden liberale: foruten
embetseksamen, selvfølgeligheter som luthersk tro, ed til grunnlov og konge. kjennskap til
norsk språk, samt opphold eller tilknytning til landet, krav som alle tidligere danske embetsmenn kunne tilfredsstille, hvis de ønsket. 38 De kunne velge om de ville ..,,·erge selvstendighetseden, eller å forlate landet. Men et forslag om å ta en liknende defini..,jon a\ borgerskap inn i
Grunnloven ble ikke vedtatt. 39 Fortsatt fantes derfor ingen andre regler for a være norsk borger enn varig opphold, med unntak for jøder, jesuitter og medlemmer a\ munkeordener. 40
Jusprofessor Torkel H. Aschehoug anførte i forbindelse med forarhcidenc til statsborgerloven i 1888 at det var "aldeles eiendommelig (at) ... medens alle anJn: civiliserede Stater
gjennom en Række af mere eller mindre utførlige Retsregler have fash~tl. h\·orledes Statsborgerret erverves og tabes, mangler saadanne ganske hos os."41 DefinenL" n.:gkr knyttet til juridiske borgerrettigheter kom først med statsborgerloven i 1888, som hygdt· p~t innfødsrett og at
foreldrene var norske borgere. Formålet var å innsnevre borgerretten til pt'r--<li1Cr som hørte til
den norske nasjonen, et begrep som nå i stigende grad avløste det gamle t')q~repel 'Statens
Medlemmer' i terminologien. 42 Likevel var det uenighet om borgerrcllcn -.kulk ,·ære almen
og uten innskrenkinger. Først i 1898 fikk alle menn uavhengig av so..,iak o~ ,~konomiske forhold stemmerett, i 1913 ble den utvidet til å omfatte kvinnene. Det ,·ar alt-.a hare 27 år før 9.
april kvinnene fikk full rett til å delta i staten og da først etter heftig og bn~' ang strid. Men
fortsatt var kvinnenes borgerrett knyttet til familiens eller mannens. Som gi l 1 hinne fikk hun
samme borgerskap som mannen, ut fra det gamle resonnementet at hun fikk dt'ltakclse i hans
rettigheter. Hun var fortsatt ikke et selvstendig og selvsagt rettighct ...... uhtckt. IA.·t ,·ar bare i
liberale og radikale kretser at kvinnen var fullt ut akseptert som seh·stcnJt~ l'lnrgcr.
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Retten til å gjenvinne tapt statsborgerskap
Selv om deportasjon var utgått som juridisk begrep i 1842, var fenomenet likevel ikke ukjent
for norske myndigheter før Andre verdenskrig. Temaet kom stadig opp i forhold til andre stater. Det gjaldt særlig USA og de nordiske land.
Problemet hadde oppstått med emigranter som hadde bodd i USA i årevis uten å ordne
sine papirer og som amerikanske myndigheter ønsket å deportere, etter tilstramming i innvandringsreglene på 1920-tallet. I den norske legasjonen i Washington ble det registrert 1074
personer som amerikanske myndigheter forsøkte å deportere i perioden 1925-45, de fleste på
1930-tallet. 43 Etter norsk lov ble de betraktet som amerikanske borgere fordi de hadde fast
opphold i USA. De kunne imidlertid bare utvises hvis Norge godtok dem som norske borgere,
ellers måtte de deporteres.
Liknende problemer var det i forhold til nordiske stater, særlig Sverige. Svenske myndigheter sendte norske innvandrere som trengte offentlig understøttelse tilbake til Norge. 44
Hvis de var gift med svenskfødte kvinner, ble disse betraktet som norske statsborgere og sendt
med til Norge. Det samme gjaldt deres barn. Regelen var at statsborgerskapet til hustru og
barn fulgte mannens, selv om de fortsatt oppholdt seg i hjemlandet. Hvis hun ble enke, ble
hun deportert til Norge sammen med sine barn, på tross aY at hun aldri før hadde vært utenfor
Sverige. Selv om det også i Norge var slik etter statsborgerloven av 1888 at gifte kvinners
statsborgerskap fulgte mannens, fantes det i tillegg en egen innfødesrett i grunnlovens§ 92,
som gjorde at myndighetene ikke sto like fritt som de svenske til å skyve fattigdom over grensen. Resultatet ble at mange innvandrere som fikk fattigunderstøttelse i Norge var svenskfødte
kvinner og deres barn. Det oppfattet norske myndigheter som urettferdig.
En måte å få slutt på skjevheten, var å samordne lm·cne i Norden. Flere forsøk ble
gjort, uten resultat. 45 I proposisjonen til en ny statsborgerlm· i 1924 ble det fortsatt lagt til
grunn at kvinnens statsborgerskap skulle følge mannens. h\'is han var utlending skulle det
gjelde fra det øyeblikk hun ble gift, selv om hun fortsatt ,·ar i landct. 46 Etter protester fra kvinnebevegelsen, som påpekte at tiden var løpt fra dette gamk prinsippet fra 1888-loven som
diskriminerte mellom kjønnene og dessuten var i strid med en ny statsborgerlov i USA i 1922,
hvor kvinners borgerrett for første gang ble bestemt på et ... ch·stcndig grunnlag, ble forslaget
trukket. I stedet ble tidspunktet for borgerrettstapet fastsatt til nar hun ervervet nytt statsbor7
gerskap ved utflytting for varig opphold i sin ektemanns land ..J For å bøte på uønskede effekter av det opprinnelige forslaget i proposisjonen, var det ogsa foresl ått en egen § 4, om automatisk gjenerverv av norsk borgerskap ved varig bopel i !\'orge. Dette kunne skje ved å gi
melding til myndighetene etter at det var gått to år. Dermed kunne også hjemvendte gjenvinne
sitt norske statsborgerskap uten hindring. Skulle myndighetene øn ske å hindre det måtte de
enten hindre selve innreisen eller sørge for utvisning innen to ar. Dette forslaget om gjenervervsrett, som ble det juridiske begrepet, ble stående i statsborger! oven av 1924 og var gjeldende da verdenskrigen kom til Norge.
Den nye loven av 1924 ga altså alle norske kvinner som ble værende i landet etter å ha
inngått ekteskap med en utenlandsk mann, rett til å beholde sine norske statsborgerskap, men
det var takket være iherdig innsats fra kvinnebevegelsen . De borgerlige Stortingsflertallene
ønsket imidlertid ikke å gjøre dette gjeldende også for de kvinner som hadde giftet seg før
1924. Først etter at regjeringen Nygaardsvold kom til makten i l 935 ble det mulig å bøte på
41
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den urimeligheten. I 1936 ble det lagt fram en proposisjon for Odelstinget som foreslo at det
48
ble innført en særlig gjenervervsrett for disse kvinnene. Ordlyden ble at de igjen kunne bli
norske statsborgere ved skriftlig å melde sitt ønske om det til fylkesmannen.
Gjenervervsretten var reell og fikk praktisk betydning. I en sak i 1931 vedrørende en
kvinne som hadde vendt tilbake fra USA og her ble innlagt på sykehus, ble det et spørsmål om
hun skulle sendes til USA. Hun kunne ikke vise at hun hadde mistet sitt amerikanske statsborgerskap, men likevel uttalte Justisdepartementet at hun måtte antas å ha gjenervervet norsk
statsborgerskap etter statsborgerlovens § 4 "idet hun ansees å ha tapt sitt amerikanske ... " og
"tapet antas å inntre uten hensyn til om norsk statsborgerrett gjenerverves". 49 I praksis fant
Justisdepartementet seg i at USA dikterte slike gjenerverv selv om lovens frist på to år ikke
var oppfylt og det stred med norsk praksis og departementets syn og heller ikke var fremmet
.
o
so
gJennom
noteutvek s l.mg e Iler pao annen mate.·
Vi skal senere se hvordan prinsippet om at man måtte kunne dokumentere at man hadde mistet sitt fremmede statsborgerskap for å kunne gjenerverve det norske, kom til å bli brukt
mot mange kvinner og deres barn etter krigen. Men før krigen så Justisdepartementet mer
lemfeldig på dette. I en sak i 1938 var det en norskfødt kvinne som var gift i Sverige og dermed var blitt svensk statsborger, men som hadde flyttet tilbake til Norge og ønsket å gjenerverve sitt norske statsborgerskap. 5 1 I den norske statsborgerlovens § 4 krevdes det i et slikt
tilfelle at hun først måtte dokumentere at hun hadde mistet sitt utenlandske. Men i den svenske statsborgerloven krevdes det at hun bare kunne bli løst fra sitt svenske hvis hun allerede
hadde ervervet et utenlandsk først. Departementet skar gjennom floken ved å gi henne norsk
borgerskap gjennom bevilling.
Vi kan studere rettsoppfatningen når det gjaldt § 4 gjennom et annet eksempel som
omfattet en gruppe mennesker på slutten av 1930-tallet. Det var Oslo Arbeiderparti som i slutten av 1937 hadde foreslått for Justisdepartementet å naturalisere utlendinger som var født i
Norge før l. januar 1904 og som siden hadde bodd her uavbrutt. 52 Etter loven hadde de bodd
22 år i landet og skulle ha automatisk rett til statsborgerskap ved å gi melding om at de ønsket
det, slik som for kvinnene som hadde giftet seg før 1924. På tross av at dette var en flaggsak
for arbeiderbevegelsen, lot Justisdepartementet den ligge i over et år, inntil en ny henvendelse
tvang justisminister Trygve Lie til å be Centralpasskontoret om en vurdering. Kontoret opplyste at det gjaldt til sammen 2340 personer, av disse var 1453 norskfødte hustruer. De "egentlige utlendinger" var i alt 887, av dem 688 svensker, 84 finner, 69 dansker, de andre var fra
ulike europeiske land, samt en fra USA. "En meget stor andel" bodde i Østfold, av de øvrige
var den største gruppen finnene, som bodde i Finnmark. Alt i alt var mange straffede og "sinnsyke", en "ikke uvesentlig del" har vært fattigunderstøttet, opplyste Centralpasskontoret. 53
Embetsverket strittet imot. En sekretær i Justisdepartementet skrev at de ville avslå
søknaden hvis søkeren hadde vært straffet eller hatt forsorgsunderstøttelse. Centralpasskontoret avslo å uttale seg om det var behov for å lette disse menneskenes adgang til å bli norsk
borgere. Noe behov for lovendring kunne de ikke se at det var, men kunne gå med på at en
bevilling ble gjort gebyrfri og at man så bort fra om de hadde mottatt fattigomsorg. 54 Det kan
altså se ut som at motstanden fra justismyndighetene om å imøtekomme disse menneskenes
behov hadde sammenheng med deres sosiale status.
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I enkeltsaker vedrørende personer med høy sosial status kunne departementet være
imøtekommende på en ganske annen måte. En slik sak dreide seg om en innflytelsesrik kvinne, som hadde giftet seg med en tysk diplomat i Norge og flyttet inn i hans diplomatbolig,
som formelt kunne betraktes som utenlandsk territorium i andre sammenhenger. Hadde hun da
mistet sitt norske borgerskap? Ekspertene i lovavdelingen delte seg. Noen mente at hun hadde
mistet borgerskapet med henvisning til tysk eksterritorialrett, som definerte ambassaden og
diplomatboligen som tysk territorium. Andre mente at hun ikke hadde mistet borgerskapet
fordi hennes reelle tilknytning til Norge fortsatt var sterk. 55 Prinsippene var ikke så fastlåst
som når det gjaldt de "svenske" arbeiderhustruene i Østfold, eller som de kom til å bli for de
ganske annerledes underpriviligerte ' tyskerjentene ' etter krigen.
Den samme sosiale profilen preger de amerikanske sakene, hvor norske myndigheter
sjelden satte noe inn mot deportasjonene. De fleste ble ordnet direkte av utenriksstasjonene,
som skrev ut nye pass etter anmodning fra det amerikanske Arbeidsdepartementet. De som ble
rammet ble vanligvis plassert under bevoktning ombord på Stavangeifjord, Bergensfjord eller
en av de andre atlanterhavsdamperne i New York og fraktet til Norge. Hvert år var det mange
vanskelige saker, som krevde medvirkning fra myndighetene i Norge, hvor Justisdepartementets 3. sivilkontor forberedte dem for UD, i samarbeid med Centralpasskontoret.
Vi skal se på hva slags type saker det dreide seg om, hvilke holdninger til fenomenet
deportasjon disse sakene kan ha etterlatt seg hos saksbehandlerne og ikke minst hva slags
mennesker det var som ble rammet. I 1937 var det i alt 37 saker. 56 Stort sett gjaldt det statsborgerstatus til emigranter. Flertallet ble utsatt for tvangstiltak, men det fantes også noen som
hadde latt seg overtale til å reise eller som ba om å få hjelp til å reise hjem. Mange var sjømenn som hadde seilt i årevis på amerikanske skip og som ikke lenger hadde gyldig norsk
pass, men også gamle som hadde kommet under fattigforsorg, var i amerikanske syke- eller
pleieinstitusjoner eller var endt opp i en sosial tapergruppe på utsiden av samfunnet. En gruppe var akterutseilte sjøfolk. De hadde gjeme levd som amerikanere uten at spørsmålet om
statsborgerskap hadde hatt betydning. Så kom de ved en tilfeldighet, ved sykdom eller en bagatellmessig forseelse, i kontakt med myndighetsorgan som undersøkte deres papirer.
Noen eksempler viser hva slags mennesker det dreide seg om. En av sakene i 1937 dreide seg
om en 30 år gammel kvinne som hadde vært i USA siden 1928. 57 Hun var norsk statsborger.
Arbeidsdepartementet ønsket å deportere henne fordi hun hadde fått en demens diagnose.
Hun var gift med en norskfødt amerikansk statsborger og hadde to barn. På tross av at mannen
ønsket å beholde henne i USA, ble utvisningen iverksatt. Etter konferanse med familiemedlemmer i Norge, ble hun hjemsendt. I et annet tilfelle dreide det seg om en mann som hadde
vært i USA i 23 år, men som var blitt domfelt for småkrirninalitet. Norske myndigheter satte
seg i mot, ikke av barrnhjertighetshensyn, men fordi de anslo at han i Norge bare ville "alternere mellom fengsler og fattigkasse". 58 En annen fikk deportasjonsvedtak etter å ha sonet seks
måneders fengselsstraff fordi han hadde desertert fra den amerikanske hæren.
I 1938 var det 60 saker. 59 Et tilfelle dreide seg om en emigrant fra Bergen i 1904, som
kom tilbake etter 12 år i USA og som reiste ut igjen etter fire års opphold hjemme. Han hadde
kone og tre barn i Bergen. Da han mistet arbeide i USA i 1938 ble han overtalt til å søke om
frivillig hjemsendelse. 60 En straffedømt narkotikaforbryter med norsk statsborgerskap ønsker
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Justisdepartementet ikke å ha hjem, heller ikke en sjømann som reiste ut i 1922, var gift i
USA, og ønsket deportert fordi han ikke hadde gyldig visum. Men en tuberkuløs som hadde
vært i USA siden 1909, men som nå søkte hjem for å få behandling, fikk komme. To saker i
1938 dreide seg om sjømenn som satt fengslet i Brasil for å være akterutseilte fra amerikanske
skip, begge ønsket USA å deportere til Norge. Sinnsykdom, tuberkulose og kriminalitet ble
oppgitt som de vanligste årsakene. Ikke så få hadde vært i USA siden før 191 O, men hadde på
1930-tallet mistet arbeid og var blitt til økonomisk byrde for det amerikanske samfunnet. En
sak viste at Justisdepartementet i spesielle kompliserte saker valgte en enkel løsning. En kvinne, som i 1914 hadde giftet seg med en norsk sjømann og bosatte seg med ham i Johannesburg, ble senere skilt fra mannen, som på sin side utvandret til USA. Hun ba om norsk pass.
Justisdepartementet saksbehandler skrev at bestemmelsen om tap av statsborgerrett ved utvandring hadde vist seg å være en dårlig regel, som man nå hadde oppgitt å praktisere. I stedet
søkte man å svekke virkningen av bestemmelsen og ga henne norsk pass. 61
I 1939 var det 39 tilfeller. 62 Nå var det flere tilfelle der Justisdepartementet ikke ville
medvirke slik amerikanerne ønsket, særlig gjaldt det syke som de ønsket å kvitte seg med.
Departementets begrunnelsen var gjeme at de ville ligge fattigvesenet til byrde. Om en emigrant fra 1898, skrev departementet at han hadde tapt statshorgerretten, men gjorde ham likevel oppmerksom på at han kunne gjenerverve den etter ~ 13 i statsborgerloven. Mange saker
var tragiske. En fengslet sjømann, som hadde emigrert i 1915. hadde tre barn og amerikansk
kone. Likevel ville amerikanske myndigheter deportere hele familien til Norge. En gammel og
ufør emigrant som hadde emigrert i 1896, ville hjem fordi han i sin alderdom hadde oppdaget
at han ikke fikk amerikansk pensjon. Han regnet seg som amerikaner, men hadde ikke ordnet
med statsborgerskap. Departementet ønsket ham ikke hjem. sel\' om han kunne få tilbake sitt
norske statsborgerskap, fordi han bare ville ha alderstrygd. Derfor valgte man, temmelig tvilsomt, å anse ham som statsløs. En emigrant fra 1906 som giftet seg i USA i 1916, ville myndighetene deportere fordi han lå samfunnet til byrde, atter en annen , en sjømann som forsørget
sin amerikanske samboer og seks barn, ville amerikanske myndigheter deportere fordi han
ikke hadde ordnet med gyldige irnrnigrasjonspapirer. H \'ord an det gikk med ham er uklart,
trolig ble han deportert.
Ennå så sent som 1940-41, etter at verdenskrigen hadde startet, var det flere saker, 19 i
alt. 63 En angikk en sjømann som hadde seilt i amerikansk innenriksfart siden 1926 og var blitt
amerikansk statsborger. Han hadde kone og to barn i Bcr,gcn. som han uten hell hadde forsøkt
å få over til USA. Da han ble syk i 1935, ville amerikanske myndigheter ikke hjelpe ham til
Norge, fordi han var amerikansk statsborger. Justisdepartementet avslo å gi ham norsk pass. 64
En annen sjømann i motsatt situasjon, hadde gått i land USA i 1923, hvor han ble gift med en
amerikanerinne og fikk barn. I 1939 forsøkte han å få orden pa statsborgerskapet ved først å
søke om såkalt "seamens certificate", men da ble det oppdaget at han ikke hadde hatt gyldig
innreisetillatelse. Dermed kunne han heller ikke søke om statsborgerskap uten å bli deportert.
Norske myndigheter ønsket ham ikke tilbake til Norge.
Av prinsipielle grunner ønsket ikke Justisdepartementet saker som gjaldt dobbelt
statsborgerskap, dessuten var slike saker vanskelige å finne ut av. 65 En naturalisert amerikansk
statsborger som bodde en årrekke i Oslo, sørget for å melde seg hvert år til det amerikanske
konsulatet, slik at han ikke skulle mistet det amerikanske statsborgerskapet. Men i 1939 ville
amerikanske myndigheter ta fram ham passet da han igjen reiste til Norge. På grunn av krigen
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ville de ha slutt på at amerikanske statsborgere reiste til Europa. Dagen før invasjonen ble saken behandlet av Justisdepartementet. En mer typisk sak dreide seg om en sjømann fra Kristiansund som gikk i land i USA, etter å ha seilt ute siden 1916. 66 Saksbehandleren i Justisdepartementet mente at han hadde "rømt fra sitt skip". I 1931 fikk han en fengselsstraff for innbrudd og ble sinnssyk i fengslet. Amerikanske myndigheter ville deportere ham til Norge. Justisdepartementet uttalte at
han er en lite ønskverdig person, som vil falle det offentlige til byrde. Men etter vanlig
praksis vil en vel ikke overfor de amerikanske myndigheter kunne opprettholde en
vegring ved å ta i mot ham. Men naturligvis kunne en i det lengste forsøke på å slippe
ham.
Kriminelle ble deportert uten bønn. En emigrant som var domfelt tre ganger for "assault",
måtte departementet motvillig la komme. I en sak om frivillig hjemsending kom myndighetenes motvilje klart fram.67 En mann fra Nordfjord emigrerte i 1900 og hadde arbeidet hele livet
som ufaglært på fabrikker, møller og spisesteder. Som gammel var han så fattig at han ble uteligger. En bror ville ta i mot ham i Norge, men bare hvis USA betalte tre års opphold for ham.
Justisdepartementet skrev 18. april 1940 i det okkuperte Oslo at selv om man ikke kunne
hindre mannen i å gjenerverve norsk borgerrett, så "er det serleg lite ynskjande å få han hit
nett no. Kanskje bør ein av den grunn nekta å gjeva han norsk pass. Det er no ikkje tale om
tvangsdeportasjon". En tragisk sak dreier seg om en mann fra Bergen, som emigrerte i 1906.
Bare en gang hadde han vært ute av USA, det var som soldat i den amerikanske hæren i
Frankrike i 1917-18. Da han kom tilbake i 1919, trodde han at han var amerikansk borger.
Han giftet seg med en amerikansk kvinne og fikk to barn. Selv om hele resten av hans familie
hadde emigrert, skulle han deporteres fordi han var blitt domfelt i USA.
Det var ikke bare gjenervervsretten som kom til å få relevans for krigsbarnsakene etter
krigen. Et annet gjaldt det som ble kalt 'frivillig utreise' . At det godt kunne være ufrivillig var
norske myndigheter også blitt klar over. I januar 1940 skrev ambassadøren i Washington med
henvisning til konsulen i San Franscisco at
.. .i flere tilfeller .. . syntes som at immigrasjonsmyndighetene regner ankomstdato til

statene etter ankomst fra Alaska, såfremt skipet har stanset i havn i British Columbia.
Dette skulde også tyde på et sterkt ønske hos immigrasjonsmyndighetene om å søke
deportert utlendinger, der på ett eller annet vis er faldt det offentlige tilbyrde, og en bør
muligens ha sin oppmerksomhet henvendt herpå, i tilfeller hvor passøkeren kan tenkes
å ha tapt sin norske statsborgerrett, og selv ikke ønsker å bli deportert. Dette bør vistnok såvidt mulig søkes bragt på det rene. 68
Konsulen i San Franscisco ba 12. januar 1940 konsulatet i Seattle om å gjøre emigrantene oppmerksom på at immigrasjonsmyndighetene kunne øve press på de som søkte såkalt
frivillig deportasjon, ved å spørre hver enkelt om de var utsatt for press. En straffedømt emigrant i Seattle, som tok konsulens advarsel på alvor, reddet seg fra deportasjon ved å nekte å
signere sitt eget pass. Han hadde vært i USA siden 1909. 69

66

Jnr. 2266/1940 G.
Jnr. 1859/1940 G.
68
Morgenstierne til UD 25.1.40, med henvisning til notat fra S. Steckmest, San Franscisco, 12.1.40, Jnr.
5325/1940G.
69
Jnr. 2089/1938 G .
67

31

www.larsborgersrud.no

En psykiatrisk diagnose eller arbeidsløshet kunne være grunn nok til deportasjon. En
emigrant som kom til USA i 1935 og som ble beskrevet i sakspapirene som en "hard working", men for tida arbeidsløs mann, ønsket amerikanske myndigheter å deportere, på tross av
at han var gift i USA med en amerikansk kvinne. 70 Han har ikke gjort noe galt. En annen tragisk sak dreide seg om en kvinne som utvandret i 1927, og som ble gift i USA i med en amerikansk statsborger i 1935, uten å søke statsborgerskap. Da hun senere ble skilt, prostituerte
hun seg for å klare å underholde sine tre barn. Justisdepartementet skrev: 71
Man kan ikke godt nekte å ta i mot (henne) selv om hun er lite ønskverdig. Derimot er
man jo ikke nødt til å ta i mot hennes barn. Vilde man bruke press for å unngå deportasjon kunde man muligens erklære at man ikke vilde motta barna her, men det vilde
vel neppe ta sig bra ut. Formodentlig blir det kun tale om den eldste, da mannen ønsker å beholde den han har ... Hun uttaler at hun ikke ønsker å deporteres, men hvis det
blir gjort, vil hun ha begge barna med sig .... Hun hevder at det er hennes mann som
har sørget for å få henne deportert, fordi hun på grunn av hans grusomhet ikke vil leve
sammen med ham.
En karusell for fattige
Den amerikanske deportasjonspolitikken hadde betydning for Norge, på grunn av den store
utvandringen dit. Norske myndigheter holdt seg derfor nøye orientert. Årlig angikk dette i perioden 1930-33 mellom 16 og 20 000 personer. I perioden 1934-1930 ble antallet mer enn
halvert, til mellom 8- og 9000. 72 I de fire årene 1934-38 ble omlag 44 500 deportert, av dem
850 skandinaver. Immigrasjonen hadde vært kvoteregulert siden 1929, da Norge hadde fått en
årlig kvote på 2377. Det var imidlertid millioner av mennesker som bodde i USA som ikke
hadde sine papirer i orden, av dem mange tusen norske, og amerikanske myndigheter var misnøyde med manglende medvirkning fra Norge til å deportere disse. Det gjaldt også andre land.
Den norske ambassaden i Washington rapporterte årlig til Utenriksdepartementet om
deportasjonspolitikken. 73 I 1936 ble det foreslått å utvise 20 000 kriminelle, mens 2800 "verdige" ulovlige immigranter skulle få bli, slik at de ikke ble skilt fra sine amerikanske familier. 74 Etter protester fra blant annet den amerikanske fagbevegelsen AFL, ble loven utsatt. 75 Et
halvt år senere rapporterte ambassadøren om at et nytt framlegg skjerpet bestemmelsene om
deportasjon av kriminelle, men innskrenket dem for utlendinger av "good moral character". 76
Antallet som kunne få amnesti ble øket og gjort gjeldende for fire år. En ny naturaliseringsbestemmelse ble foreslått spesielt for immigranter som hadde kommet til landet i 1921-24. De
hadde ikke rett til statsborgerskap, men kunne heller ikke deporteres. New York Times anslo
antallet som skulle deporteres til 23 000 "a1ien gunmen and racketeers". 77 Et forslag om å
utvise "aliens" som gikk inn for "nazism, fascism, communism, or the overthrow of the government by force", og et annet om utvisning av alle som var dømt til mer enn et års fengsel,
ble stemt ned i Representantenes Hus.
Endelig behandling av forslagene i Senatet ble imidlertid stadig utsatt. I et brev til UD
fra legasjonen i Washington i mai 1939 ble det gjort rede for at Representantenes Hus hadde
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vedtatt at utlendinger som skulle deporteres, kunne anholdes og anbringes i det sendemannen
beskrev som "konsentrasjonsleire". 78 Det gjaldt personer som ikke oppnådde pass fra sine
respektive hjemland. 79 I alt var det snakk om 460 personer i 1938. "Forslaget sikter (kun) på
anholdelse og anbringelse i konsentrasjonsleire av personer av følgende kategorier ... " Her
ramset lovteksten opp dømte forbrytere, overtredere av narkotikaloven, anarkister og "tilsvarende klasse personer" og endelig "umoralske personer", det vil si homoseksuelle. Sendemannen beroliget med at "de som anholdes og anbringes i konsentrasjonsleire ikke skal pålegges
hårdt arbeid".
I en fortrolig melding til UD hadde ambassadøren i Washington et par måneder tidligere skrevet at "som bekjent har den amerikanske opinion tatt sterkt til orde mot og tildels
voldsomt kritisert konsentrasjonsleirsystemet i visse andre land og det tør vel være mer enn
tvilsomt om forslaget blir vedtatt." 80 Men forslaget ble altså vedtatt i Representantenes Hus.
Ambassadøren hadde også vist til at mindretallet i komiteen mente at "forslaget er ukonstitusjonelt, idet det innebærer frihetsberøvelse av personer, som uten egen skyld ikke er i stand til
å kunne skaffe seg de fornødne dokumenter for å vende tilbake til sine hjemland." Den 11. juli
1939 ble forslaget anbefalt av justiskomiteen i Senatet og fremmet for endelig behandling.
Mindretallet skrev at forslaget var i strid med amerikansk rettstradisjon og at det smakte av
"Bourbon-monarkenes vilkårlige bruk av fengsling og forvisning 81 og totalitære regimers
"concentration camps". 82 Forslaget kom heller ikke gjennom Senatet. 83 Det ble stilt i bero som
følge av utbruddet av storkrigen i Europa.
De amerikanske myndighetene så den deporterte som en byrde for samfunnet, som
åndssvak, kriminell, fysisk eller mentalt syk, mindreverdig på en eller annen måte. Også
norske psykiatere interesserte seg for deportasjonen av mentalt syke emigranter. En av dem,
Ørnulv Ødegård, som kom til å markere seg med drastiske forslag om hva som burde gjøres
med krigsbarna etter krigen, skrev sin doktoravhandling om mentalt syke emigranter, og kom
med anbefalinger til norske myndigheter om psykiatrisk undersøkelse før avreise. Amerikanske myndigheter anbefalte han å deportere klart mentalt syke. 84
Mindreverdighetsaspektet ble gjerne forsterket av de norske saksbehandlerne. Som
hjemvendende ble deportanten i deres øyne en taper i dobbel forstand: Som emigrant var han
hjembygdas taper allerede i utgangspunktet, som hjemvendende var han også mislykket som
emigrant. Hvis familien i det hele tatt kom til å ta i mot ham, ville han bli isolert og mistrodd,
og en byrde for det offentlige. Saksbehandlernes medfølelse var motivert av indignasjon over
amerikansk spekulasjon i å utnytte hans arbeidskraft, ignorere anerkjente internasjonale regler
om statsborgerskap samt maktbruk, snarere enn av barmhjertighet eller humanisme. Saksbehandlerne mente at samfunnet hadde legitim rett til å betrakte ham i et beskyttelses- og straffeperspektiv og begge elementene var tilstede samtidig. Foruten å være gjenstand for samfunnets berettigede straff, måtte den hjemvendende beskyttes mot konsekvensene av sine handlinger og beskyttes mot omgivelsenes reaksjoner mot ham. Den samme dobbeltheten skal vi se
i myndighetenes behandling av de senere krigsbarnsakene.
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Deportasjoner fra USA var altså et stort saksområde for politiet, Justisdepartementet
og Sosialdepartementet helt fram til Andre verdenskrig. Skillet mellom deportasjon og utvisning var diffust og glidende. Det kom an på hvor langt vedkommende var kommet i naturaliseringsprosessen. De fleste manglet bare formaliteter, av frykt for utvisning eller av andre
grunner. Annerledes var det med personer som bare hadde gått i land fra et norsk skip i en
amerikansk havn. For disse var det snakk om utvisning, ikke deportasjon. Deportasjon av barn
forekommer, så langt kildene viser, bare sammen med voksne, ikke alene. Norske myndigheter ble daglig konfrontert med deportasjon av mennesker som av amerikanerne ble betraktet
og som de selv betraktet som mindreverdige eller belastende.
Statsborgerloven av 1924 hadde innført en automatisk gjenervervsrett, som gikk ut på
at den enkelte kunne sende en melding til myndighetene innen to år etter hjemkomsten. Selv
om denne endringen var innført for å forenkle saksbehandlingen, ble den nedfelt i loven som
en almen utvidelse av borgerrettighetene. Den var derfor gjeldende også for norske kvinner
som sommeren 1945 forlot Norge på grunn av sitt forhold til en tysk kjæreste, ektemann, eller
fordi de hadde fått et barn i et slikt forhold. Slik loven var utformet, hadde imidlertid myndighetene fortsatt en mulighet for å utelukke uønskede i å ta denne rettigheten i bruk, ved å hindre dem rent fysisk i å komme innenfor landets grenser. Melding om gjenerverv kunne bare
sendes fra en hjemstavn i landet. Det er den samme bestemmelse som er gjeldende i dag, som
professor Johs. Andenæs beskriver slik: "Vil myndighetene hindre at en uønsket person blir
norsk statsborger på ny, må de derfor nekte ham å ta opphold her, eller i alle fall sørge for å få
ham utvist før de to år er gått." 85 Som vi skal se var nettopp dette en av midlene myndighetene
forsøkte å anvende for å hindre disse kvinnene å bruke sin rett til gjenerverv av statsborgerskapet, da de ønsket å vende hjem fra Tyskland.
Norske myndigheter drev også en aktiv utvisningspolitikk i mellomkrigstiden. Polititidende brakte fortløpende opplysninger om hvem som ble utvist, et sammendrag ble årlig trykket i et eget register som ble sendt til politistasjoner og utenriksstasjoner av Centralpasskontoret og Justisdepartementet. 86 I 1921 omfattet antallet omlag 67 5 personer, for så å stige til det
høyeste nivået, 800, i 1923. Deretter sank det til230 i 1935, deretter bratt til et nivå rundt 60 i
1937, et nivå som holdt seg inntil krigen kom. Tallene kan være litt for store, fordi noen utvisninger senere ble omgjort. Likevel gir de trolig et riktig uttrykk for hvilken størrelsesorden
det dreier seg om. Hvis vi sammenlikner med tallene på deporterte fra USA og tar forskjellen i
folketallet i betraktning, ser vi at toppåret i 1923 svarte til40 000 deporterte fra USA, 1933,
som var noe under gjennomsnittet for Norge i hele perioden 1921-35, svarte til 17 500. I disse
årene utviste altså Norge forholdsmessig langt flere enn USA. Men det første hele året etter at
Nygaardsvold-regjeringen kom til makten i Norge, 1936-37, falt tallene dramatisk til nesten
en fjerdedel av foregående år. Det ville ha svart til 3 000 fra USA, under halvparten av de som
virkelig ble deportert. Den store forandringen kom altså med Nygaardsvold-regjeringen.
Hvem var de utviste fra Norge? Etter et utvalg av eksempler å dømme var det samme
slags folk som ble deportert fra USA. De aller fleste var fattige arbeidsfolk, som hadde blitt
syke eller kommet i sosial ulykke og ikke lenger kunne støtte seg på beskyttelse fra fagforeninger, andre organisasjoner eller myndigheter. Noen søkte en siste mulighet i kriminalitet og
ble derfor en enkel gruppe å ramme. På 1920-tallet betraktet politiets de fleste av dem som
svenske statsborgere, trolig var dette også oppfatningen i etaten på 1930-tallet. Det er kjent at
mange svenske fagforeningsaktivister ble utvist i tilknytning til fagforeningsaktiviteter i tiden
fram til midten av 1920-tallet. Blant de øvrige er andre nordiske nasjonaliteter hyppig repre85
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sentert. Det er uklart i hvilken utstrekning det er treffende å beskrive dem som deportanter.
Trolig var det mange barn blant dem. Selv om bare videre undersøkelser kan vise hvilke grupper tallene omfatter, var det klart at antallet hvert år var betydelig, inntil den markante reduksjonen inntrådte etter 1935. Norske myndighetsorganer var altså ikke bare vante med å behandle deportasjoner fra USA, men også utvisninger fra Norge, i stort omfang.
Vi må konkludere med at det foregikk en utvisnings- eller deportasjonskarusell av fattige mellom Norge og Sverige, mellom USA og Norge og mellom andre land i mellomkrigsårene. Dette må ses i lys av at Norge samtidig førte en meget restriktiv flyktningpolitikk, som
gjorde at det i praksis var nesten umulig for flyktninger fra Nazi-Tyskland å komme til landet.
Det var også svært få som kom, enten det var jøder eller politiske flyktninger. Det samlede
antallet registrerte flyktninger 1933-40 var omlag 2000, av disse omlag halvparten jøder. Pr. 9.
april 1940 var det 390 flyktninger i landet. I tillegg kom noen få illegale. Som i USA ble de
7
jaktet på av politiet, som i enkelte tilfeller også etterlyste dem for Gestapo.~'
Det norske embetsverket og norske myndighetsorganer var altsa -,lc:u ikke ukjente med
deportasjons- og utvisningsproblematikk da spørsmålet om å deportere krif!sharna korn opp i
1945.

Britiske barnedeportasjoner
Kan Sosialdepartementet ha fått impulser til å bruke deportasjon som '>thialpolitisk virkemiddel under eksiltiden i Storbritannia? Det er ikke urimelig å anta det. Vi \Tl at de nære bånd
som ble knyttet, styrket interessen for britiske forhold, økonomi og vcllerd,planlegging etter
krigen og båndene mellom de to landene ble langt sterkere enn før. Vi \l'l p~,a at britiske okkupasjonsmyndigheter i Tyskland gjennomførte omfattende barneforlly1n1n~er fra Berlin og
andre tyske byer og hadde erfaringer med slike prosjekter fra den store harnl'l'\·akueringen av
London under krigen og tidligere fra barnedeportasjonene til oversjoi..,~e ornrader. Trolig inngikk forberedelser til barneforflytninger i alliert okkupasjonsplanleggin~. 'llm \'i vet at også
representanter fra den norske eksiladrninistrasjon fikk anledning til a Pnenlerl' -,eg i.
En av dem som orienterte seg systematisk om britisk sosialpoltliU. \ar "tatsrninister
Nygaardsvolds personlige sekretær, Ragna Hagen. Selv om hun ikke 'ar ~m,~sll i Sosialdepartementet, spilte hun, som vi skal se, en sentral rolle i de drøftelsene '>lllll 1.1111 "led der om
krigsbarna. Hagen kom til å bli utnevnt som medlem av Krigsbarnul,~sl~cr '11rnmeren og høsten 1945. Av yrke hadde hun vært journalist i Arbeiderpressen, og hadd ..· ';n1 engasjert i barnevernet i Oslo.
Det er derfor relevant å se noe nærmere på de britiske barneJq)( 'r1.1'l''ncne. som kort
er presentert i det foregående. Selv om de har lenge vært kjent, har Je hl ilt ~r ..·n..,land for fornyet oppmerksomhet i de senere år. Fortjenesten for det må i særlig ~r;sd tsl,~m e-.. virksomheten til organisasjonen Child Migrants' Trust og Margaret Humphrey-.. h11~ l.ntt''' Cradles fra
1995, som fikk betydelig oppmerksomhet i media.88 Boken utløste intcrl'"c l ra jPurnalister og
forskere. 89 Den typiske barnemigranten var et institusjonsbarn, i alder mciiPm lfl' og 14 år. Et
87
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av tre kom til Australia de fleste øvrige til Canada. 90 Humphreys anslår at det kan dreie seg
om i alt omlag 150 000 barn i tiden mellom 1880 og 1967, en størrelsesorden som det britiske
helsedepartementet bekrefter. 91 Omlag 100 000 ble sendt til Canada mellom 1880 og 1930 og
de øvrige til Australia, New Zealand, Rhodesia (nåv. Zimbabwe) og andre britiske kolonier og
dorninions 92 Barna kom fra institusjoner i Nord-Irland, Skottland, England og Wales. Noen
kom også fra Malta og det kontinentale Europa, som Polen. Jødiske barn fra holocast-leirene
forekom også.
Pådrivere fantes både i Storbritannia og i mottakslandene. Den tidligste barneinnvand93
ringen på 1900-tallet var i regi av filantropiske selskap med offentlig støtte. Flere private og
offentlig finansierte organisasjoner kom deretter i gang med egne programmer, oppmuntret av
94
myndighetene, veldedige og religiøse organisasjoner og hjelpeorganisasjoner. l januar 1945
innkalte den sosialdemokratiske australske statsministeren de ulike delstatsministrene til en
konferanse i Canberra om bameinnvandring. Konferansen advarte mot befolkningsstagnasjon.
Avslutningen av krigen i Europa ga en gylden anledning til å skaffe mange bam: 95
Det er spesielle og påtrengende grunner til at en kraftig innsats bør settes inn på området barneinnvandring. Krigsforløpet i Europa har skapt et stort antall foreldreløse, barn
på avveier (stray children), "krigsbarn" (war babies) osv. enn noen gang tidligere. Dette gir nå Australia store muligheter for å bygge opp sin befolkning med barneinnvandrere, fordi disse lar seg lett tilpasse til samfunnet, har hele arbeidsinnsatsen sin foran
seg og stiller små krav til bolig sør denne tidspunktet til en tid .. . Muligheten må gripes
nå og utnyttes i de nærmeste to eller tre år, eller gå tapt for alltid.
En målsetting fra konferansen var å oppnå minst 17 000 barn i tre år, i alt mer enn 50 000
barn. Det ble bestemt at innvandringsministeren skulle utnevne en "fact-finding" delegasjon,
som skulle reise til vennligsinnede land i Europa for å undersøke mulighetene. Et av de aktuelle landene de ønsket å besøke var Norge. Vi kommer tilbake til delegasjonens besøk i Oslo i
et senere kapittel.
Den australske pressen knyttet tidligere britiske barnedeportasjonene sammen med utsiktene til å få nye barn som følge av krigen. I november 1945 skrev en australsk avis at "leserne vil huske at rett før krigen var ... apparatet for å motta foreldreløse og andre fattige gutter fra England og Irland satt i gang ... og nå, når krigen er over, er det ... ønske om å fornye
strømmen av katolsk liv til Vest-Australia ... det første målet må være å oppnå avtaler innen
Australia, Samveldet og imperiet." 96 En uke senere skrev den samme avisen at barneinnvandring representerte løsningen på det presserende nasjonale problemet "å rebefolke" landet: "En
framtidig krig med Japan utsettes. Asia presser på fra nord og det mest effektive forsvarsverket vi kan bygge er det menneskelige." Motivasjonen er beskrevet som rasistisk av det britiske
parlamentets helsekomite: "Import av "good white stock" (godt, hvitt slag) ble sett på som en
London 1980. Dr. Philip Bean, styremedlem i Child Migrant' s Trust og journalist Joy Melville, har skrevet mer
generelt om barnemigrasjon fra Storbritannia i Lost Children ofthe Empire, London 1989.
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ønsket politisk målsetting for å utvikle det britiske rike". Barn som ble deportert ble i Australia møtt med utsagn som at "vi trenger å befolke dette landet av hvite fordi vi frykter de asiatiske hordene". 97 Hvite australierne mente at de hadde valget mellom enten å befolke eller å
forlate landet. Derfor fikk det nye innvandringsprogrammet betegnelsen "Populate or perish"
(Befolk eller forsvinn!). Resultatet ble, som vi skal se senere, en litt annen innvandring enn de
hadde tenkt seg. "Det er ironisk", skriver Margaret Humphreys, "å tenke på at australierne
kunne sove tryggere om natten, i visshet om at deres store lands sikkerhet og trygghet var
overlatt til en forvirret hær av barn som var 'utskrevet' fra britiske institusjoner".
Skjebnene til barna ble forskjellig i Australia, Canada og Rhodesia. I Rhodesia gikk de
inn i den fåtallige, europeiske eliten. Dette i motsetning til i Australia, hvor barna møtte et
hardt og ofte brutalt liv i institusjoner som tilhørte de samme organisasjonene som hadde hatt
ansvaret for dem i Storbritannia. I Canada ble guttene utplassert som ulønte gårdsarbeidere og
jentene som hushjelper, spredd over hele landet. De ble ansett for å være annenrangs innbyggere. Deres organisasjoner har tatt i bruk navnet "home children". Som i Australia har de også
organisert seg og satt i gang forsking og undersøkelser. 98 Også til New Zealand ble det sendt
et mindre antall britiske barn.
Begrunnelsene for bamedeportasjonene var tredelt. For det første den velmenende,
humanistiske, som gikk ut på at barnas framtid i Storbritannia var usikker. De ville trolig forbli i fattigdom i overfylte, britiske byer, uten utsikter til et normalt, godt liv. De var tapere fra
fødselen uten framtid. Ut fra denne forklaringen var det, ut fra hensynet til barnas vel, bedre at
de vokste opp i et land som ikke var overbefolket, men som tvert i mot trengte barn. Den andre var den forebyggende, kriminalpreventive begrunnelsen. I de britiske byene ville de vokse
opp som gatebarn og kriminelle og fylle opp fengslene og bære staten til byrde. I koloniene
ville de derimot bli disiplinert gjennom hardt arbeid og frisk natur. Det ville gjøre dem til produktive, samfunnsnyttige borgere. Den tredje var den imperialistiske. Den gikk ut på at de ved
å øke den anglo-europeiske befolkningen i koloniene ville delta i oppdemmingen mot andre
folkeslag og gjennom det styrke båndene til imperiet. Som virkemiddel skulle deportasjonene
altså være tredobbelt preventive: barnet skulle beskyttes mot seg selv, samfunnet skulle beskyttes mot barnet og imperiet skulle beskyttes mot fremmede folkeslag.
Deportasjonene vakte oppstyr og skandale for britisk barnevern da de kom i offentlighetens søkelys på 1990-tallet. Det var ikke fordi de tidligere var holdt hemmelig. Utskipningene var gjeme blitt dekket med store presseoppslag, i Australia var de blitt feiret som nasjonale begivenheter. Men med mentalitetsendringene fra 1970-tallet, som gjorde imperiebygging
til en belastning og de sosialpolitiske virkemidlene det førte med seg ikke lenger kunne fordøyes, ble barnedeportasjonene hyllet inn i taushet, stigmatisert og minnene om den forskjønnet. De britiske myndigheten nølte lenge med å ta opp saken. I en offentlig utredning utført i
regi av det britiske parlamentet innrømmer myndighetene at "Child rnigration was a bad and,
in human terms, costly mistake". 99 Enkeltskjebner som er blitt dokumentert i media, minner
mye om presseoppslag i Norge om krigsbarnskjebner. Fokus har vært på at myndighetene har
gitt usanne opplysninger; både foreldre og barn var i mange tilfelle blitt lurt. Sakene var ofte
hyllet inn i hemmelighold og bedrageri.
Forholdene rundt disse barneskjebnene har, som vi skal se, mange fellestrekk med forholdene for de norske krigsbarna. For det første er de sammenlenket i den faktiske historien,
97
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ettersom det var immigrasjonsprogrammet "Populate or perish" som førte en australsk immigrasjonsdelegasjon til Oslo i november 1945, på søk etter norske krigsbarn.
For det andre er det mange fellestrekk mellom disse australske barnskjebnene og enkelte norske krigsbamskjebner. Før de ble deportert, var barna gjeme opprinnelig plassert på
barnehjem av foreldrene, noen bare for en periode, andre ble forlatt der, men mange av dem
ble fortalt usannheter om hvorfor. Mange trodde derfor at foreldrene var døde. Foreldrene
kunne tro at barna var adoptert bort eller informert om at de var lovlig tatt fra dem på grunn av
omsorgssvikt og sendt bort. Den store litteraturen som nå finnes etterlater ingen tvil om at den
beskyttelse barna etter loven hadde krav på, om at enten foreldre, verge eller en annen myndighet måtte gi tillatelse til utsendelse, ble ignorert, uten at offentlig myndighet grep inn. Konsekvensen for barna var å bli fratatt sin familie, sin identitet, sitt nasjonale opphav og sine rettigheter. Humphreys karakteriserer barna som "the lost tribe", forsvarsløse og utnyttet som
barn, ensomme og forlatte som voksne. Som mange norske krigsbarn har de australske barna
utviklet en sterk trang til å gjenskape de sanne slektskapsforholdene ''upwards and downwards".100 Som mange norske ble de fortalt usannheter om sine foreldre. Foreldre som forsøkte å etterlyse sine barn ble ofte feiet av med samme slags usannheter. Barna-. mangel på kunnskap ble erstattet med fantasier om hva som hadde skjedd. Mange fornekter sitt opphav, nekter å snakke om sine ofte bitre erfaringer, til og med til sine ektefeller og til sine barn. Innerst
inne kan de tro at de selv har skylden for at de ble deportert.
Det har vært flere fortellinger om fysiske og seksuelle overgrep nwt krigsbarn i norsk
presse. Slike overgrep har blitt dokumentert i Australia som i mange anJrl' lanJ. men det har
vakt oppsikt i australsk media at det er bekreftet at brutale fysiske og ... cbudll' overgrep forekom i de institusjonene de ble plassert. 101 Særlig gjelder dette en bestemt katolsk organisasjon.102 Noen misbrukte gutter ble selv overgripere. 103
Også psykiatrien spilte en rolle. Noen bamemigranter ble beh;.mJkt -.om andssvake. I
et tilfelle som er beskrevet i litteraturen, ble en barnehjemspike behandlet -.om andssvak og
straffet. Fordi hun ikke klarte å holde følge med de andre ble hun tatt ut a\ -.1\nlcn. Som voksen søkte etter sine virkelige foreldre. Hun fant ut at hun var irsk og at hun 'ar fire år yngre
enn oppgitt. Det forklarte hennes 'åndssvakhet' . 104 Flere krigsbarn \'il kjenne igjen overflatisk
bruk av psykiatriske begrep, som putter dem i bås. I Norge var det en oppbtmng i psykiatrien
at svært mange krigsbarn måtte være åndssvake.

"A problem we have to face" 105
Jeg har stilt spørsmål om Sosialdepartementets folk i London fikk impul . . n Ir;, Jc britiske
bamedeportasjonene. Fikk de forståelse for hvordan to sosiale prohkmn: hl·n,ynct til fattige
barns oppvekst og framtidig bykriminalitet, kunne avhjelpes på en mate 'llrll 1fl' Ille et tredje
formål, nemlig spredning av europeiske folk og kultur til koloniene {)f tillrl·J . . . . tilk den hjemlige opinionen? Svaret er negativt. Det kan ikke påvises at slike spørsm;d hk Jr\1flct mellom
nordmenn eller briter som arbeidet med barnevern. Det var slutt pa harncdcptlna . . _jonene til
100 Gill 1998, s. 14.
101
Dokumentasjon av, og ulike tolkingsaspekter i forbindel se med slike overgrep. er prc"-·ma1 :.J\ Gi li 1998, s.
561-785 .
102
Historikeren Barry M. Coldrey, som selv er medlem av den aktuelle katolske orden Chn,ll:.Jn Brothers, har
bekreftet dette for helsekomiteen til det britiske parlamentet. Han baserer seg på et orni:.Jll~·mk l11rskingsarbeide
og er nestoren i den australske barnemigrasjonsforskingen.
103
Gi li 1998, s. 3 l.
104
Gill 1998, s. 9.
105
Ragna Hagen om krigsbarn i Norge, fra et foredragsmanus fra 1942, Ragna Hagens ark1\. 6. Di verse notater
fra Londontiden, AAB .

38

www.larsborgersrud.no

Australia under Andre verdenskrig av militære grunner. Men barneevakueringen til Canada og
USA fortsatte inntil tre skip var torpedert, det siste i september 1940. 106 Det var dessuten bare
noen ganske få norske eksilpolitikere som interesserte seg for sosiale, økonomiske og politiske etterkrigsspørsmål.
Vi har vært inne på at statsministerens sekretær, Ragna Hagen, under eksiltiden i England forsøkte å orientere seg om britisk barnevern og besøkte en rekke institusjoner for
barn. 107 Hun deltok på kurs, konferanser og møter og førte en stor korrespondanse om slike
spørsmål. 108 Det framgår av hennes etterlatte papirer at hun interesserte seg for tvangsutflyttingen av barn fra London og andre storbyers fattigstrøk til i landdistriktene. Denne omfattende barneflyttingen pågikk i tre bølger, den første, i tiden rett før krigsutbruddet i 1939 og omfattet omlag 1,5 millioner barn, den andre kom i 1940 og den siste kom i 1944. Selv om evakueringen i prinsippet var frivillig, ble den i praksis opplevd som tvunget. 109 Skolene i byområdene ble stengt og et stort press ble lagt på foreldrene. Hun noterte at denne aktiviteten ble
opplevd av barn og foreldre som mer brutal enn den bombingen den tok sikte på å redde barna
fra. 110 Ofte førte den til en permanent atskillelse av barn og foreldre. Blant de mange barnehjemsorganisasjoner hun besøkte, var også Dr. Barnardos. en i.l\' de mest aktive aktørene innen barnedeportasjonene til Australia etter krigen. Hun donerte til organisasjonen fra Finansdepartementet.111 Trolig hørte hun om deportasjonene til Australia, men hun skrev ikke noe
om det.
Derimot vet vi at hun så tidlig som i 1942 var oppmerksom på hvilke problemer krigsbarn i Norge kunne komme til å medføre. I et foredrag hun holdt for britiske kvinner dette året
uttalte hun at 112
... a problem which we and all occupied countries will unfortunately have to face after
the War is: What should our attitude be towards tho-.c children who are given birth by
our women during this period from German father<.' The feeling in Norway today is,
naturally, that both mothers and children should he sent to Germany without further
ado. But the problem is not so simple as all that. The children did not ask to be born.
, Can one send children to such a country when one Joe-. not know what fate will await
them there?
En ting var hun imidlertid helt sikker på, fortsatte hun, og Jet ,·ar at det etter krigen var nødvendig å sette i gang en opplysningskampanje i skolene o~ hjemmene om disse barnas rettigheter som var minst like intenst som den tyske propagandaen "na". Forslag om en slik kampanje kom Hagen til å gjenta i 1944 og 1945. Men den ble aldri noe av, da det kom til stykke.
Som vi skal se kom det i skyggen av det langt mer drastiske kravet om deportasjon av barna.
Et krav som Hagen motarbeidet.
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Okkupantenes deportasjoner
Om deportasjoner ikke lenger var tillatt før krigen, ble det under krigsårene gjenintrodusert i
rikt monn, i tjeneste for okkupantmakten. Samtidig skjedde endringer i levekår og livsbetingelser. Uro, rettløshet og usikkerhet spredde seg fra de sentrale strøk utover landet og kom til å
prege leveforholdene for flere og flere. Lite av dette skyldes motstandskamp. De store endringene kom på grunn av utviklingen av de tyske krigsbehovene i storkrigen. Noen endringer
skyldtes også tiltak som okkupanten satte inn mot fiendtlig aktivitet. Både individuelle og kollektiver deportasjoner ble iverksatt. Om lag 9000 fanger ble deportert til Tyskland, hvor de ble
satt i tvangsarbeid, straffeanstalter og sendt til konsentrasjonsleire. Av disse døde 1400. 760
jøder ble deportert, av dem overlevde kun 25. De fleste var først blitt registrert av norsk politi,
så arrestert 26. oktober 1942 av norsk politi og etter kort tid sendt til utryddelsesleirene i Polen.113 Et annet eksempel på deportasjon var da 72 menn, alle mellom 16 og 60 år fra Telavåg
på Sotra, ble deportert til Tyskland, etter en skyteepisode 26. april 1942, da to politifolk ble
drept. 31 av dem døde. Kvinnene og barna ble internert.
Deportasjon ble også iverksatt mot deler av yrkesgrupper, som Reichskommissariat
ønsket å disiplinere, som offiserer, lærere, politifolk og studenter. Et annet eksempel var da
40-45 000 finnmarkinger ble tvangsdrevet sørover av tyskerne etter at den sovjetiske frigjøringen av Finnmark startet i oktober 1944.
Den brutaliseringen av innenrikspolitikken som deportasjonene var uttrykk for, skyldes først og fremst tyske tilbakeslag i storkrigen, særlig på finske og nord-russiske frontavsnitt. Men den skyldtes også en mer indirekte påvirkning. Det lot seg ikke unngå at utviklingen i tysk forvaltning smittet over på det norske naziregimets forvaltning, gjennom et utall av
kontaktpunkter og samarbeidsforhold. Det fantes en forutgående utvikling innenfor befolkningspolitikk som ga grunnlag for dette. Anders Chr. Gogstad hevder at medisinske arve- og
rasehygieniske programmer under Hitler har fått liten oppmerksomhet i vår okkupasjonshistorie. 114 Han har pekt på at de trådene som på dette feltet ble samlet under de nazistiske okkupasjonsregimene under krigen, hadde viktige forløpere også i Norge. I den beskrivelsen han gir
av utviklingen av tysk vitenskapsteori, står det sentralt at det skjedde et forfall etter nederlaget
i Første verdenskrig. En teori om at samfunnet utviklet seg etter prinsippet om naturlig utvalg,
i likhet med de biologiske arter, ga grunnlag for en rettferdiggjøring av sosiale forskjeller i
samfunnspolitikken. Denne idestrørnningen - kalt sosialdarwinismen - fikk voksende innflytelse. Samtidig hadde antropologisk vitenskap etablert et skille mellom høyverdige og mindreverdige "menneskeraser" som fikk bred tilslutning. I psykiatrien fikk, i de samme årene,
forestillinger om at ulike psykiske og psykososiale fenomener som åndssvakhet, schizofreni,
epilepsi, psykopati, alkoholisme og asosialitet, var arvelige, stor innflytelse. Utviklingen i arvehygiene, arvebiologi og antropologi la grunnlaget for en oppfatning, hvor sosiale forskjeller
ble forklart som naturgitte og ikke kunne påvirkes gjennom endring av samfunnet. Som vi har
vært inne på, lå det her et teoretisk grunnlag for internering, deportering og utslettelse som
sosialpolitisk program.
Hvor langt preget slike forestillinger forvaltningen i det norske okkupasjonsregimet,
som for eksempel det nazifiserte Sosialdepartementet og andre departementer? Gogstad påpeker at det kom en annen retning på sosial og medisinsk planlegging under krigen enn tidligere.
Dette gjaldt særlig helseprofesjonene som utgjorde et arbeidsområde som var preget av at skillet mellom okkupant og okkupert ble visket ut. 115 Lege- og sykepleiergjemingen skiller ikke
113
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mellom venn og fiende. Tilstedeværelsen av en sterk militær okkupasjonsmakt og et ambisiøst
NS-regime, gjorde at disse profesjonene ble underlagt spesielle lover, forordninger og bestemmelser, og knyttet til okkupantmakten. Nye maktorgan ble opprettet for å ivareta krigens
behov og omformingen av samfunnet.
Reichskommissariat ble det sentrale tyske forvaltningsorganet som skulle styre utviklingen. Et av dets tre hovedavdelinger, "Abteilung Verwaltung", opprettet "Abteilung Gesundheitswesen", som ble det viktigste utøvende organ, med saksområder som skulle dekke
tyske behov, tysk-norske forhold og implementere en langsiktig, norsk rasistisk sosialpolitikk
gjennom norske statsorganer. For å få et hensiktsmessig norsk organ som kunne realisere de
ønskede prosjektene, opprettet Reichskommissariat Innenriksdepartementet. Dette departementet ble tillagt ansvaret for å håndtere de norske forhold som berørte krigsbarnproblematikken. Men selve saksfeltet beholdt tyskerne, det ble lagt til organisasjonen Lebensbom e. V.
under Reichskommissariat. Bakgrunnen for dette var at Reichskommissariat nektet norske instanser å behandle saker som involverte tyske borgere. I I 6 Innenriksdepartementets Helseavdeling, som ble opprettet i 1943, overtok dermed mange av funksjonene til Sosialdepartementet.
Både Helsedirektoratet og Medisinaldirektoratet ble etter hvert overført dit. Noen studier av
Reichskommissariats planer for Sosialdepartementets videre utvikling foreligger ikke. Men
vingeklippingen av departementet var omfattende. De oppgavene som det mistet, var tidligere
sentrale saksområder.
Det sterkt reduserte Sosialdepartementet gjeninnførte loven om arbeidsledighetstrygd
fra 1938, som Administrasjonsrådet hadde opphevet i 1940, senere kom en forordning om
krigspensjonering i 1941 og Lov om barnetrygd i 1944. Høsten 1944 fikk sosialministeren
permisjon for å gjennomføre tvangsevakueringen av Finnmark. Om departementet hadde noen
del i operasjonen er ikke undersøkt.
Departementetsledelsen ble nazifisert. Den første NS-statsråden var forsikringsmannen
Birger Mei dell 1940-41, som trakk seg etter unntakstillstanden høsten 1941, og ble erstattet av
Johan A. Lippestad, soussjef ved Askim Gummivarefabrikk. Lippestad ansatte NSkvinneleder Øyvor S. Hansson som byråsjef. I I 7 Hun tok initiativ til en rekke utrenskninger av
funksjonærer på lavere plan, særlig forretningsførere i kommunene og i vergerådene. En av de
mest sentrale utrenskningene gjaldt Statens pensjonskasse, hvor en NS-kaptein fra Hæren ble
tilsatt som sjef. Ekspedisjonssjef Th. G. Thorsen ble avskjediget i januar 1942 fordi han ikke
ville medvirke til nyordningen. I I 8 Ekspedisjonssjef Alf Birger Frydenberg fikk brått avskjed i
desember 1944. I I 9 Sammenliknet med andre departementer var likevel de gjenværende arbeidsområdene lite påvirket av krigen og virksomheten pågikk som før.
Ennå så sent som høsten 1944 rapporterte en byråsjef i departementet til regjeringen i
London at det ikke fantes noen andre nazister i departementet enn ministeren, ministerens sekretær og byråsjef Hansson. I 20 Det var ikke helt korrekt og andre etterretningsrapporter ga et
mer dekkende bilde. 121 En byråsjef i den alminnelige avdeling fra før krigen meldte seg inn i
NS i en periode i begynnelsen av krigen, han hadde tjenestefri mens han satt i en høyere stilling i Arbeidsformidlingen. 122 En ny NS-mann var kommet inn som ekspedisjonssjef i trygde116

For øvrig var Lebensborn e . V. organisatorisk underlagt SS og de tyske barnefedrene stort sett underlagt
Wehrmacht.
11 7
Øyvor Styren Hansson , 1893, g.m. oberst, sen. generalmajor Halvor Hansson.
11 8
Hemmelig notat ad E-kontorets brev 12.4.44, legg okkupasjonstiden, landssvikere, SD, 2. sktr. D, 323, RA.
119
Opplysningen om Frydenbergs avskjed finnes bare i brev fra (daværende fylkesmann i Vest-Agder) Frydenberg til SD 6.5.48, legg etterbetalinger, SD, 2. sktr. D, 323, RA.
120
K.S. Øksnes 9.8.44, L-sak Hansson, RA.
121
I SD, 2. sktr. D, 323, ulike legg.
122
Hemmelig oversikt over SD fra E-kontoret pr. 1943, legg okkupasjonstiden, landssvikere, SD, 2. sktr. D, 323,
RA.

www.larsborgersrud.no

41

avdelingen. 123 En sekretær (ll) fra departementet hadde gjort lynkarriere som byråsjef i Finansdepartementet. En ny departementsråd, sosialråd Christian Astrup, fungerte som minister
i Lippestads fravær. Frydenberg flyktet til Sverige, hvor han var ved legasjonen i Stockholm
resten av krigen. To andre byråsjefer hadde reist til Storbritannia tidligere, blant dem Dagfin
Juel. En tredje, Kalmar Johannes Øksnes, reiste til London i 1944 etter innkalling, i hans sted
ble ansatt den tidligere fagforeningsmannen Halvard Olsen, som hadde gått inn i NS.
Et av de viktigste tiltakene NS-regimet gjorde på rasepolitikkens område var å vedta
en ny steriliseringslov. Den tidligere loven fra 1934 ble oppfattet som for restriktiv av legene
da den ble gjennomført og det var misnøye i psykiatrien med at den begrenset sterilisering til
sosiale indikatorer. Loven hadde dessuten et krav om at en verge måtte behandle saken før
inngrep, et slikt hensyn ble av de tyske legene oppfattet som i strid med arvelighetslæren. De
hadde heller ikke mye tiltro til at 1934-loven ville redusere fødselstallene for samfunnets "minusvarianter", slik mange hadde ment da den ble vedtatt. 124 For okkupasjonsmyndighetene
var sosiale kriterier irrasjonelle, kun kriterier basert på arvelige defekter og sykdommer var
akseptable, men de var det også et ubetinget krav om å få inn i loven. Dette var i tråd med NS'
programpost om "Væm av folkeætten", som også ble navnet på den nye loven som kom i
1943. For øvrig var hele sinnsykebegrepet under vurdering i Innenriksdepartementet. Professor G. Langfeldt har opplyst at det var nedsatt en komite hestående av blant andre ham selv,
overlegene Ørnulf Ødegård ved Gaustad, Erling Rian ved Reitgjerdet, Ottar Lingjærde ved
Lier asyl, kontorsjef i Rikstrygdeverket Ame Christensen. statsadvokat Jan Andresen og den
mektige minister i Innenriksdepartementet, A. Vasbotten. Komiteen hadde i følge Langfeldt
et par møter hvor det var enighet om behovet for en ny lo\'. Men de som ikke var medlemmer
av NS, skal ha vært enige om at de ikke ville gå med på lovendringer under okkupasjonsstyret.125 Noen nærmere undersøkelse av hvor langt dette fikk ut\'ikle seg, foreligger ikke.
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Kapittel2
FÅ INTERESSERTE I LONDON
Verdenskrigens utvikling skapte ulike grupper av tapere. Det er et paradoks, men likevel naturlig, at det nettopp var i en slik gruppe, blant flyktningene i Stockholm, at det ble klekket ut
en plan for å tvinge andre tapere i utlendighet. Men det var først i 1943, da krigslykken hadde
snudd. Annerledes var det i 1941, da nederlagsfølelsen ute var sterk og mange var i tvil om
utfallet av krigen og om de kom til å se sine familier i Norge igjen.
I eksilmiljøene gikk det mange historier om "tyskerjenter". De var basert på mer eller
mindre edruelige rapporter hjemmefra om at stadig flere norske jenter gikk med tyske soldater, med barn som resultat. 126 Det gikk med disse historiene som det gjerne gjør med rykter.
Når ikke de reelle forholdene som ligger bak, blir undersøkt, kan de vokse seg til trusler av
uanede dimensjoner. Hvis utemyndighetene hadde antatt at det meste av dette var kjærlighetshistorier eller forstått at forbindelsene var uvelkomne for tyske militærmyndigheter, ville da
ryktene fått like stor skremselseffekt? Utvilsomt var historiene tegn på privat fraternisering
med fienden skremmende for dem som lengtet hjem. Mange ute følte det på samme måten,
særlig sjøfolkene, flyveme, soldatene og motstandsaktivistene, som nesten bare var menn.
Noen satset livet i kampen. For utekjemperne var det som et uforståelig forræderi, ikke bare
kollektivt, men mot hver enkelts private forsakelse. Det var også grunn til bekymring: Tyskland seiret på alle fronter, oppslutningen rundt okkupasjonsmyndighetene hjemme var trolig
voksende. Bak spøkte spørsmålet: Var "tyskerjentene" et symptom på at befolkningen i alminnelighet vendte ryggen til dem som var ute?
Det kan se ut som det var sosialpolitikerne ute som ble mest skremt. De militære engasjerte seg ikke særlig. Deres fokus var på krigen og det ser ut til å ha smittet over på regjeringen. Skremselen hjemmefra var ikke tilstrekkelig til at de aktivt søkte etter informasjoner gjennom etterretningsvirksomhet på dette feltet hjemme.
Tvert i mot var det tyskerne selv som satte fart i spekulasjonene. Helt uventet kom SS
med et helt vell av opplysninger som gjorde at spørsmålet kom på dagsorden i Stockholm og
London i 1943. Det foregikk slik at sjefen for SS i Norge, Wilhelm Rediess, utga boken
Schwert und Wiege, en norsk tittel ville ha vært "Sverd og vogge". 127 Opprinnelig ser det ut
til at boken var ment som et tredje bind i et planlagt flerbinds verk om SS. 128 Den handlet om
organisasjonen Lebensborn e. V, dens historie, ideologi, struktur i Norge, samt om planer for
utbygging av organisasjonen. Her offentliggjorde han hvor mange kvinner som hadde barn
med tyskere og antall barn det dreide seg om. 129 Boken kom til legasjonen i Stockholm 130
hvor dens talloppgaver ble skrevet av og sendt til London, først i et kort 131 -dernest i et noe
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fyldigere referat - som ble videresendt til Forsvarsdepartementets E-kontor og tre andre departementer.132 Det ser ikke ut til at noen av disse reagerte spesielt på meldingene.

En partikomite i Stockholm
Andre reagerte imidlertid hurtig på de nye opplysningene. I kretsen rundt LOs kontor i Stockholm, hvor den handlekraftige AP-politiker og ideolog Martin Tranmæl var ideologisk midtpunkt og Lars Evensen var praktisk leder, ble saken satt på dagsorden umiddelbart. I et brev til
justisminister Terje Wold skrev LO-kontorets kontorsjef Inge Scheflo at han hadde latt LOs
"studiesirkel" nedsette en komite som skulle drøfte hva som burde gjøres med NS-barn og
krigsbarn etter krigen. Komiteen fikk bare denne oppgaven, den var altså en slags 'krigsbarnkomite'.
Det kan være vanskelig å forstå hva som skulle være hensikten med at en "studiesirkel" skulle nedsette en komite og hvordan en slik komite kunne få autoritet til å lage en innstilling til landets justisminister, slik det faktisk skjedde. Her må vi imidlertid forstå at "studiesirkelen" ikke var noen tilfeldig studiegruppe, det var i realiteten Arbeiderpartiets partiorganisasjon i Stockholm under første del av krigen. 133 Åpen politisk virksomhet var ikke tillatt
for flyktningene, selv om det svenske regjeringspartiets mektige sosialminister Gustav Moller,
som også var øverste sjef for svensk politi, så gjennom fingrene med dette spesielle arrangementet. Det var en slags dekkorganisasjon, som ikke var ment å være utadrettet. 134 I 1944, da
svenske myndigheter lempet mer på kontrollen, ble studiesirkelen omorganisert og framsto
som Arbeiderpartiets landsutvalg, under ledelse av Martin Tranmæl, med Rolf Gerhardsen,
Einar Gerhardsens bror, som sekretær, og Arnfin Vik som nestformann. De hørte begge til den
innerste krets i partiet.
Vik ble med i komiteen og ga den tyngde. Han hadde vært sekretær i Oslo AP i 1936,
representert partiet i Oslo bystyre og formannskap 1938. I 1944 ble han sendt hjem for å gå
inn i Hjemmefrontens ledelse. 135 Blant de øvrige medlemmene finner vi effektive og autoritative folk. Tor Haugen var formann. Han hadde vært overbetjent i Oslo-politiet, men flyktet til
Sverige med sin familie julen 1941. 136 I legasjonen i Stockholm var han ansatt i Rettskontorets overvåkingsavdeling, som hadde ansvaret for hemmelig overvåking av nordmenn i Sverige.137 Sekretær var juristen Finn Larsen, som 1939-40 hadde vært statsminister Nygaardsvolds
privatsekretær. Han var også ansatt i legasjonen. 138 Blant de øvrige medlemmene finner vi
Marie Luihn, en markert AP-skikkelse, som hadde vært leder av kvinnegruppen i partilaget i
Østre Aker, hadde flyktet etter en avisopprulling og var blitt ansatt i legasjonens flyktningekontor, med ansvar for familiesaker, legen Liss Bang-Hansen, tidligere motdagist, Erling Elverhøi, Steffi Pedersen og Herleif Johnsen, alle AP-medlemmer.
At en partikomite høsten 1943 fant å komme med innspill i krigsbarnsaken, kan bare
forklares med at saken i særlig grad engasjerte og kanskje også skremte eksilpolitikerne i partiet og at det nettopp i denne kretsen fantes fine neser for at saken kunne bli viktig i forbindelse med et oppgjør etter krigen. At et partiorgan framsto med LOs legitimitet, var et tradisjonelt organisatorisk grep i partiet, som i denne situasjonen sikret større lydhørhet fra embetsog regjeringsapparatet i London enn hva en illegal partiuttalelse kunne. Disse realitetene må
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man ha for øye, når man leser komiteens flertalls- og mindretallsinnstilling, som den - like
høytidelig som en Stortingskomite- forhandlet seg fram til i et møte 3. desember 1943. 139
Men fra da av gikk behandlingen av innstillingen bare sakte videre. Tross den hurtige reaksjonen som hadde satt prosessen i gang, tok det hele fire måneder før innstillingen ble oversendt
til London. Det skjedde først 30. mars 1944. De som fikk den var justisminister Terje Wold,
sosialminister Sverre Støstad og kulturminister Nils Hjelmtveit.
Utsettelsen hang sammen med uenigheter, som gjorde det nødvendig med partimessig
behandling, i praksis betydde det et medlemsmøte som av ulike praktiske grunner først kunne
140
finne sted i mars. Uenighetene forsvant imidlertid ikke. I et følgebrev til Wold skrev
Scheflo at selv om man var enige med "komiteflertallets alminnelige synsmåter", var det ikke
enighet om hva man burde gjøre videre med saken.
Vi skal se på hva komiteen ønsket å fortelle justisministeren. Innledningsvis slår innstillingen fast at "Det er våre myndigheters sak å sørge for at det ikke under den første opphisselsens tid etter Norges befrielse blir begått handlinger som er til skam for vårt rettssamfunn".
Barn er "samfunnets rikdom", det er et "etisk grunnkrav" at de ikke må belastes eller utsettes
for hevn for hva foreldrene kan ha gjort.
Etter disse omsorgsbetraktningene kom komiteen til hovedsaken, nemlig at samfunnet
har "rett og plikt til å dra omsorg for at det ikke vokser opp grupper av mennesker som kan
komme til å danne asosiale eller antidemokratiske innslag i vårt folk". For snarest å beskytte
disse barna mot overlast i den første tid etter befrielsen er det nødvendig med tiltak og lovebestemmelser. På kort sikt må det skje øyeblikkelig ved befrielsen "når foreldrene arresteres eller hjemmet risikerer overlast på grunn av befolkningens holdning." De må dessuten sikres
økonomisk mot "vanskjøtting" fordi tyskernes økonomiske underhold faller bort. For å sikre
tiltak bør det opprettes et eget barnetilsyn, med adgang "til innen en viss frist, f.eks. to måneder etter frigjøring av vedkommende distrikt, å ta i forvaring barn som på grunn av foreldrenes (morens) unasjonale holdning under okkupasjonstiden er i den situasjon at foreldrene
(moren) ikke kan ta betryggende vare på dem." En slik tilsynsmyndighet bør også drive opplysningsvirksomhet.
På lengre sikt ønsket komiteen et tillegg i statsborgerloven, som ville gjøre det mulig å
ta borgerretten fra mødre som hadde giftet seg med tyskere etter 9. april 1940, selv om de ikke
hadde forlatt landet. Da kunne de "la henne forlate landet med sitt barn", som de skrev. Ugifte
mødre representerte en spesiell problemgruppe, som man ikke kunne ''frata borgerretten" og
"sende ut av landet", selv om man håpet at de reiste frivillig, mente et flertall i komiteen. Et
mindretall dissenterte og mente at man kunne ta borgerretten også fra disse. Man viste til at
begge grupper kunne rammes av et tillegg til vergerådsloven fra 1896 med regler om å ta barna "fra foreldrene (moren), hvis departementet finner det hensiktsmessig". Et flertall mente at
barnet som hovedregel burde følge moren, mens et mindretall mente at hvis det kunne skaffes
"brukbare fosterforeldre" burde barna tas fra moren, og adopteres bort. Her var det imidlertid
problemer med "åndelig og legemlig defekte barn", som var vanskelige å adoptere bort. For
dem burde "gode barnehjem" bli alternativet. Barna måtte uansett "testes for arveegenskaper
innen de utleveres."
Komiteen hadde også forslag til hva som burde skje med barn av norske foreldre som
har vist "unasjonale eller forrædersk, straffbar opptreden under okkupasjonstiden (NS, angivere, Waffen SS etc.)". Hovedtiltaket burde være å gi adgang til å ta barna "for godt i alle tilfeller" fra foreldre som hadde forbrutt seg mot straffelovens kapittel 8 og 9 og de som hadde
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vært medlemmer av NS. De som likevel fikk beholde barna måtte ha "regelmessig tilsyn i
hjemmet ... for at barna ikke utsettes for uheldig eller unasjonal påvirkning."
Som sitatene her viser, så brukte ikke komiteen ordet "deportere", men valgte begreper
som ga skinn av valg og frivillighet. Under den barnevennlige språkbruken var likevel hovedbudskapet i innstillingen at flest mulig mødre og barn burde deporteres, hvis de ikke selv forstod at de burde forlate Norge frivillig. Hvis mødrene hadde vært med i NS eller av andre
grunner ble dømt som landssvikere, kunne barna tas fra moren, særlig hvis tilsyn med slike
hjem viste "uheldig påvirkning av noen art". Lenger var ikke flertallet villig til å gå. De anbefalte imidlertid at innstillingen ble sendt til videre behandling i Justisdepartementet, ikke So141
sialdepartementet, og nærmest beklaget at så mange av barna fortsatt ville bli i landet:
Sterkt anbefales at komiteens innstilling sendes Justisministeren til videre behandling,
i det en gir sin tilslutning til at de synsmåter som er kommet til uttrykk i innstillingen,
at en må regne med at de fleste av disse barn fortsatt kommer til å bli i Norge og må
betraktes som norske barn og at en må søke å hindre at de på grunn av forholdene under barn- og ungdomstid vil kunne bli ett fremmed og farlig element i det norske folk.
Det var altså verken LO eller noe offentlig myndighetsorgan som var først ute med å lansere
forslag om hva man burde gjøre med krigsbarn etter krigen, som å deportere dem, men Arbeiderpartiets eksilledere i Stockholm. At det etter krigen har oppstått forvirring om hvem denne
kretsen var, skyldes den uklarhet som partiet selv skapte ved å opptre under dekke av LOs organisasjonsapparat. Men det var altså heller ingen enighet i partiet om å iverksette så drastiske
tiltak mot alle krigsbarn. Flertallsforslaget tok uttrykkelig forbehold om at det ikke måtte
"komme på tale" å ta statsborgerskapet fra dem som var barn av ugifte mødre og sende dem ut
av landet mot deres vilje.
Den videre behandlingen av Stockholmskomiteens innstilling i London ble motsigelsesfylt og preget av usikkerhet. Både i pressen og i litteraturen om dette har det blitt hevdet at
embetsverket der ga sin tilslutning til innstillingen, men det er ikke riktig. For å vise dette er
det derfor nødvendig å gå detaljert inn på hva som skjedde. Noen direkte entusiastiske tilhengere av forslagene er det i utgangspunktet vanskelig å finne. Den nærmest var kanskje medisinaldirektør Karl Evang, kjent tidligere motdagist, nå APs uten sammenlikning mest innflytelsesrike helseadministrator og -reformator, men også han hadde innvendinger. Evangs kontor i London hadde allerede i september fått den første rapporten om Schwert und Wiege fra
Stockholm og nå var de særlig opptatt av hvor stort omfanget av problemet kunne bli. En av
Evangs medarbeidere, lege Alf Seweriin, beregnet at antallet krigsbarn ved utgangen av 1943
ville ha vokst fra 2746 til ca. 4000. Ut fra denne truende utviklingen, kom spørsmålet om å ta
barna fra mødrene i forgrunnen også der. Av et notat med noen punkter med overskrift "Tyske
barn", trolig satt opp av Evang selv, vurderes hvilke alternativer man hadde for
"(tvangs)deportering" eller for å ta barnet fra moren hvis hun ville til Tyskland eller ikke. 142
Stockholmskomiteen ønsket at Justisdepartementet skulle følge opp innstillingen, ikke
Sosialdepartementet, og helst den politiske ledelsen, snarere enn embetsverket. Her fikk de i
første omgang sin vilje gjennom, saken ble sendt til justisminister Terje Wold. Men han overlot til byråsjef Finn Hjorthøy å se på saken. Byråsjefen var kritisk til både forslagene og framgangsmåten. I et notat han satte opp ordla han seg nesten demonstrativt distansert og torpederte håp om en rask avklaring på topplan. Han skrev at han hadde forstått "innstillingen" slik at
det ble foreslått at "halvtyske" barn skulle tas fra foreldrene, hvis "vedkommende departement
141
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finner det hensiktsmessig". Et offentlig oppnevnt barnetilsyn skulle dessuten når som helst
kunne ta barnet hvis det "blir utsatt for uheldig påvirkning av noen art" i hjemmet. "Quislingbarn" skal "kunne tas for godt", foreldrenes rett til å beholde dem gjøres avhengig av at de
ikke utsettes for "uheldig" eller "unasjonal" påvirkning, skrev han. Han konkluderte med at
han var prinsipielt sterkt i mot forslagene, som "røper ... påvirkning fra nazistiske ideer og
metoder og gir et forstemmende inntrykk av ufordøyd demokrati". Han mente at de ordinære
institusjonene og bestemmelsene man hadde til rådighet i sosialomsorgen kunne løse også disse barnas problemer, dessuten var det tid nok til å ta dette opp etter krigen. Dessuten mente
han at saken hørte hjemme i Sosialdepartementet.
Ekspedisjonssjef Henrik Lundh leste Hjorthøys notat og kommenterte det, det samme
gjorde Wold selv, før det ble oversendt Sosialdepartementet. 143 Lundh forsvarte i og for seg
forslagene om å ta barna fra moren med at "djevelen må til en viss grad bekjempes med Belzebub", selv om medga at også han var noe skeptisk. Det ser ut til at begge innså at dette ville
kreve omfattende forberedelser, blant annet bruk av politi, selv om de ikke direkte skrev dette.
Først måtte man registrere mødre og barn, så måtte noen reise rundt i landet for å organisere
interneringen av dem, deretter måtte leire opprettes. Masseadopsjoner matte organiseres på en
liknende måte. Formålet var hensynet til barna, minnet Lundh om: "Er det ikke såvidt mulig å
redde barna ... fra en miserabel tilværelse som foraktede og utstøtte medlemmer av samfundet?" Forslaget om å ta statsborgerretten fra kvinner som hadde giftet se~ med tyskere etter 9.
april 1940 oppfattet Hjorthøy som "mindre omstridt", han opplyste at departementet har tatt
opp forslag om å gjøre en endring i fremmedloven for å kunne utvise slike. Terje Wold noterte
at han var enig.
Den 5. mai 1944 oversendte Wold Hjorthøys notat med komml'ntarn. selve innstillingen fra Stockholmskomiteen og Scheflos følgebrev, til Sosialdepartl'llh..'ntet. Sosialminister
Sverre Støstad visste at Evang var engasjert og ba ham om å komme med en utredning. Evang
prioriterte saken høyt. Allerede 19. mai hadde han klart et foreløpig forsLI~ til Støstad, hvor
han foreslo at Justisdepartementet burde innkalle til en konferanse blant ··rt·prescntanter" som
hadde arbeidet med den før. 144 Bak forslaget kan vi skimte partipolitikt·rl'n [\·ang. Det var
partikameratene i Stockholm han på denne måten ville bringe på bane ig_1en .
Men embetsmannen Evang var ikke enig i alle forslagene fra StPd,hnlm. Det drastiske
forslaget om å opprette et eget barnetilsyn for krigsbarn svelget han ikl-e. i steJL't onsket han å
styrke og modernisere vergerådene, i tråd med de tankene om sosial rd1 mn han hadde stått for
før krigen. Men i spørsmålet om borgerskap, som egentlig var utenfor han-. l;t~nmråde, var
han kompromissløs. Det var av stor betydning å sette et skarpt skille nlL·IIPrn Je a\' barna "som
blir norske og de av barna som blir tyske", fortsatte han, noen mcllollltif,tllnd J..1mnc ikke finnes. De som reiser til Tyskland må avskrives "definitivt" som norske b~,r~L-rL·. mens de som
blir i landet må gjøres "fullt og helt" til norske borgere. For å organi...,nt· ;trht.·IJL·t etter krigen
effektivt, var det etter hans syn svært viktig å få fatt i det tyske kartotd.et P\ t•r hinner som er
"besvangret", slik at det kan tas rettslige og "andre" skritt for å hindre Jenne t~sknen noen
gang senere kan få tatt kontakt med moren og barnet "og gjøre moral . . ke ~~~ andre krav gjeldende". I motsetning til Hjorthøy mente Evang at det var svært viktig at l1 1 \ ht.·stemmelser og
andre tiltak i denne saken var ferdige og forberedt før frigjøringen , slik ;tt ··11"-ningen" kunne
være ledd i "det alminnelige og omfattende oppgjør ... umiddelbart etter lrig.l''ringen", som
han skrev. Det hadde verken sosial eller medisinsk begrunnelse. Her\ ar tkl igjen APpolitikeren Evang som uttalte seg, mer enn medisinaldirektøren.
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Støstad var enig med Evang om at det ikke burde opprettes noe eget barnetilsyn for
krigsbarn og NS-barn og avviste dette i et notat 18. juli. Men han var enig i at man måtte forberede å bruke raske og gjennomgripende tiltak straks krigen var slutt. For å imøtekomme behovet "for øyeblikkelige åtgjerder" foreslo han for statsråd Anders Frihagen i Kirke- og undervisningsdepartementet at det burde vedtas et tillegg i vergerådsloven som gjorde dette organet i stand til raskt "å treffe åtgjerder". 145 Om han med "åtgjerder" mente det samme som
Stockholmskomiteen og Evang, skrev han derimot ikke.
Men Frihagen delte ikke entusiasmen. Noen dager senere svarte han avventende at
hans departement nok kunne støtte en konferanse slik Evang hadde foreslått, men bare for å
behandle hva vergerådene kunne gjøre. De øvrige forslagene mente han burde bli "drøftet
hjemme i åpen diskusjon etter frigjøringen" . 146 Så kom et nytt innspill fra Stockholm, som
satte fart i saken igjen. Det var en rapport som Evang fikk fra sine medarbeidere der 31. juli
1944, som ga nye argumenter for å avholde en konferanse. Rapporten understreket at antallet
krigsbarn var betydelig, så mange at "den slags kvinner" opptok mesteparten av plassene ved
Oslo Føde- og Mødrehjem, hadde man funnet ut. "Den alminnelige oppfatning i Norge synes
å være at etter krigen bør såvel mødrene som barna sendes ut av landet", var konklusjonen. 147
Støstad skrev at han selv ikke ville ta standpunkt til et slikt ømtålelig forslag, men ba Wold
om å få avholdt en konferanse slik Evang ønsket. 148
Justisdepartementets konferanse
Spørsmålet om å bruke politiet til å samle inn krigsbarna for å deportere dem eller for å ta
dem fra mødrene for andre formål, spøkte under forslagene. I så fall krevde det lovhjemmel.
Lovendring var også nødvendig hvis man skulle opprette nye organ eller gi vergerådene utvidet fullmakt. Det krevde en prinsipiell avklaring. Det skjedde også raskt og ubyråkratisk. Den
som gjorde det var rikspolitisjef Andreas Aulie, som etter å ha fått seg forelagt saken muntlig,
noterte i klartekst på et notat: "Dette kan vel ikke være en politisak." 149 Lundh anførte deretter
et "Nei" på samme og Wold satte sine initialer under. Dermed var den saken avgjort uten
nærmere formaliteter.
Justisdepartementets lovavdeling var imidlertid skeptisk også til de øvrige forslagene.
I et håndskrevet notat noen dager etter at man hadde mottatt Støstads henvendelse, ga ekspedisjonssjef Lundh uttrykk for at saken i første rekke dreide seg om humanitære og sosiale forhold og ikke minst om oppdragelse. Han kunne ikke forstå at Justisdepartementet kunne
komme inn i bildet, noterte han, når "Politiet (som eventuell ordensmakt) ikke skal ha noe
med denne mulig fortapte, misligholdte og flytende persongruppe" å gjøre. Når saken likevel
var kommet tilbake dit, foreslo han at den ble oversendt til den alminnelige avdeling, hvor byråsjef Aage Falkanger fikk myndighet til å avholde en konferanse med representanter fra Sosial- og Kirkedepartementet, slik Evang ønsket. 15 Falkanger var imidlertid heller ikke lysten
på oppgaven og foreslo i stedet å overtale en sakkyndig, dommer Jørgen Johannes Havig, til
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"å sammenkalde det omhandlede møte". 151 Havig hadde som byrettsdommer i Trondheim
vært formann i Trondheim vergeråd i flere år og hadde lang erfaring fra barnevernet, forklarte
han. "Utmerket", noterte Lundh. Havig hadde stilling ved De norske sjøfartsdomstoler i Storbritannia og samarbeidet i ulike sammenhenger nært med departementet. 27. september avholdt han konferansen på sitt kontor.
Deltakerne ble helt andre enn de Evang hadde ønsket. I stedet for partikameratene i
Stockholm ble det med ett unntak bare tunge embetsmenn: Ekspedisjonssjefene Johan A.
Welhaven fra Sosialdepartementet og Olaf M. Devik fra Kirke- og undervisningsdepartementet og lege Jonn E. Caspersen fra Medisinaldirektoratet. Unntaket var Ragna Hagen, statsminister Nygaardsvolds privatsekretær.
Det eksisterer flere referater fra konferansen. I henhold til det første referatet som Havig satte opp, drøftet man punkt for punkt de spørsmålene som var reist i Stockholmskomiteen, men var ikke villig til å gå like langt. Forslaget om å ta barna fra NS-foreldre som hadde
forbrutt seg eller som ikke var villige til å la et barnetilsyn inspisere deres hjem, mente man
var i strid med demokratiske prinsipper "forsåvidt det dreier seg om forføininger av rent politiske hensyn" . 152 Men samtidig mente man at det stilte seg annerledes med oppdragelse til
landssvik, ulovlige midler mot demokratiet, eller hyllest til tyskerne og quislingene. På den
andre siden var faren ikke så aktuell den første tiden etter krigsslutt, siden mange av NS-barna
var små. Når det gjaldt de "halvtyske" barna, mente man at det var betenkelig å ta borgerretten
fra dem, uansett om moren var gift eller ikke, så lenge hun ikke selv reiste til Tyskland. Å ta
borgerretten fra de ugifte mødrene, slik Stockholmskomiteen foreslo, var ikke aktuelt. Også
når det gjaldt disse barna kunne man se tiden an, de var jo svært små, alle sammen. Noe barnetilsyn ønsket man ikke, fordi et slikt ville bidra til å skille krigsbarna fra øvrige barn. På den
andre siden burde vergerådene få myndighet til å ta barna for å "beskytte det mot overlast på
grunn av foreldres eller oppdrageres opptreden under okkupasjonen, eller på grunn av barnets
avstamning". Fordi disse barna skulle integreres hvis de ikke kunne deporteres, burde man
forby tyske for- og slektsnavn. Konferansen kom også inn på de økonomiske forhold, i det
man advarte mot at "forføininger", det vil si å ta barnet fra moren, ville påføre kommunene
store utgifter. Disse burde derfor bæres av staten.
Havigs referat hang litt i luften, det konkluderte ikke med noe lovforslag eller andre
forslag til tiltak, som han i utgangspunktet var bedt om å komme med. At det var uklarheter i
hva som hadde foregått, bekreftes av et annet referat fra konferansen, som Ragna Hagen
skrev. Hun fokuserte på hovedsaken: deportasjon av krigsbarna. 153 Selv var hun sterkt i mot
det, det samme var Devik, skrev hun. Men Welhaven sto på at det ikke var straff å bli sendt til
farens fedreland. Når det gjaldt Caspersen, hadde hun oppfattet at han mente at barn med tysk
borgerskap kunne bli i landet, fordi de ikke skulle straffes for sine foreldres gjerninger. Men
Caspersen, som leste hennes referat, skrev: "Nei, jeg sa aldri det".
Hagen lot sitt referat sirkulere mellom deltakerne, men det var privat og ble ikke sendt
til andre. Ekspedisjonssjef Welhaven, derimot, skrev etter at han hadde lest Havigs notat,
noen dager senere til Justisdepartementet, og kritiserte både konferansen, initiativet til den og
forslagene. 154 Han var usikker på om han skulle betrakte konferansen som en komite eller som
"et møte", skrev han, og om formålet var avgi en regulær betenkning eller bare å gi private
råd til Havig. Videre var det uklart for ham om det var krisebestemmelser eller permanente
bestemmelser man ønsket. Han anså seg overhodet ikke kompetent til å være "ansvarlig med15 1
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lem av en offentlig komite" om dette tema, som han for øvrig mente kunne utsettes til regjeringen var hjemme igjen, etter krigen. Det alt overskyggende spørsmål var hvorvidt man skulle sende krigsbarna til Tyskland eller hvordan man skulle anbringe dem og NS-barna "om de
blir i Norge", skrev han. Men han var kommet til at man savnet "ethvert pålidelig kjendskap",
statistikk og sikker viten om hvordan realitetene var i Norge når det gjaldt dette. Den informasjonen som var kommet fra Stockholm mente han ikke var særlig pålitelig, men basert på oppfatninger som sto under trykk hjemmefra. Det hjelper lite hva vi foreslår ut fra en "teoretisk og
grei ideologi", poengtere han, hvis stemningen hjemme krever at barna blir sendt til Tyskland.
I så fall ville et forslag her ute fra kunne være til skade og svekke vår autoritet hjemme, advarte han, dessuten var det fare for at dårlig gjennomtenkte tiltak "kunne ha uanede virkninger og
binde fremtiden". Den framgangsmåte som forslagene til Havig medførte mente han var
"ganske utilrådelig".
Welhavens kritikk framstår som skarp og prinsipiell. Den angikk hade saksbehandlingen og innholdet i saken. I tillegg var han irritert over at komiteen i Stockholm seilte under
falsk flagg. Som vi har sett delte Hagen hans kritikk, men hun var milden: i formen, trolig
fordi hun følte seg forpliktet overfor paniapparatet.
Men presset fra Stockholm fortsatte. Noen få dager etter Welha,·en-. skriv til justisministeren kom en ny henvendelse derfra, som ga ytterligere argumenter ti l a fa fan på forberedelsene for å gripe inn mot krigsbarna. Også dette initiativet kom fra en person med kombinert ståsted i legasjonsmiljøet og APs paniorganisasjon i Stockholm. Li' Klugc, senere byråsjef i Sosialdepanementet fra 1948. Hun oversendte en omfattende utredning om barnevern i
Sverige og en rapport fra besøk ved ulike institusjoner. 155 Egentlig \'ar det et privat brev, som
hun hadde gitt et offentlig preg ved å opplyse at utredningen var skrevet ··i f<)rståelse" med
Flyktningekontoret ved den norske legasjonen i Stockholm, en merkd1~ opplysning tatt i betraktning at hun var ansatt ved det samme Flyktningekontoret. 156 Det Pfkntli~c preget styrket
utredningen og var trolig grunnen til at den fikk stor spredning i SosiaiJt·partt:mentet i London, på tross av at den verken var skrevet etter oppdrag fra kontoret t:lkr departementet.
Kluge var særlig opptatt at det måtte legges en plan for barn a' tnrl'IJrc som hadde
samarbeidet med okkupasjonsmakten og barn som er "resultat av ilk~ltlllll' lnrhindelser mellom norske kvinner og tyskere", med andre ord NS-barn og krigsbarn Tcmatl"" fulgte hun
altså innspillet fra Stockholmskomiteen. Hennes anliggende var å hc~runnc en fornyelse av
vergerådsloven. Dessuten var det nødvendig med nye institusjoner sPill .. rt·prt·,t·nterer mentalhygienisk sakkunnskap", skrev hun. Et annet stort problem som mattl' h"c'. IPrt'\atte hun, var
hvor man skulle plassere barn som "må fjernes fra hjemmet" fordi forL·IJrt'lll' haJde samarbeidet med okkupasjonsmakten. Kluge vaklet som Stockholmskomitecn ml'IIPIII ~~'c på den
"alminnelige opinion" hjemme som problemet, eller på jentene og harn.1 JlTL'" 'nm problemet.
Hennes forslag gikk ut på at vergerådene måtte gripe inn for å få jcntt'lll' ··mn 1et nytt miljø". I
den forbindelsen viste hun til den svenske skolehjemsreformen fra Jl)3h PC" '' cnsk barnevernsarbeid, som hun la fram i utredningen. Det er rimelig å se henne" 1nn-.pill -.om et ytterligere press fra partiorganisasjonen.
Som vi har sett hadde behandlingen av forslagene fra Stockholm t·nJt m~:J Welhavens
skarpe kritikk. Han hadde satt fingeren på at konferansen i departementet -:_7 . -.eptember bare
var et uforbindtlig møte, slett ingen komite. Men departementet hadd~: h~:Jt om et svar og de
siste innspillene fra Stockholm satte saken i bevegelse igjen. Hvem som trakk i trådene denne
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gangen er ikke helt klart og kanskje ikke så viktig å få klarlagt. Det som imidlertid synes klart
er at åpningen for en ny runde kom etter uformelle samtaler, som førte til at det 16. november
dukket opp en korrigert versjon av dommer Havigs referat fra konferansen i departementet.
Der var konferansen omtalt som en "komite" og den opprinnelige deltakerlisten hadde fått to
nye navn, som begge var uenige med Welhaven. Det var direktør Arne Ellingsen i Det norske
innskudds- og trekkontoret for sjøfolk, som ikke hadde vært med 27. september og i det hele
tatt ikke hadde hatt noe med saken å gjøre tidligere. Han var økonom og kollega av Havig
gjennom sjømannsarbeidet. Den andre var lege Alf Seweriin, som avløste Caspersen som representant for Helsedirektoratet. Han var godt kjent med saken og delte Evangs oppfatning om
at noe måtte gjøres.
Trolig var det Havig som trakk inn Ellingsen. Den 14. november hadde de to et møte,
hvor Havig ba han om å utarbeide et forslag til en provisorisk anordning om tillegg til vergerådsloven. Kort tid etter hadde Ellingsen et forslag ferdig. Hovedpunktet var å gi vergerådet
utvidet fullmakt til å gripe inn uten å avvente fylkesmannens godkjennelse overfor barn som
måtte leve under "slike forhold" at det var "grunn til å frykte"' at de ville bli utsatt for "alvorlig
påkjenning", hvor foreldrene "ikke kan" eller "ikke vil'" heskytte barna. 157 Forslaget må ses
som et kompromiss til forslaget om et eget barnetilsyn, som ingen lenger ville fremme.
I en kommentar skrev Ellingsen at han innså at fullmakten var "meget omfattende og
forholdsvis upresis", noe som gjorde det sikrest med approhasjon av høyere myndigheter. Realiteten var at den foreslåtte utvidelsen kunne bli et juridisk redskap for tilfelle som ikke "behøver ... å begrense seg til tilfeller hvor barnas foreldre ... har gjort noe galt". Han forsøkte å
mildne forslaget ved å minne om at alle anordninger var midlertidige inntil de ble behandlet i
Stortinget etter krigsslutt. Vi kan ikke se bort fra at en slik fullmakt kunne være hensiktsmessig i en overgangssituasjon hvor fylkesmannsinstitusjonen ikke fungerte og hvor det var nødvendig å gripe øyeblikkelig inn for å redde liv. Men en kan ogsa tenke seg at dette kunne blitt
et tvilsomt redskap i hendene på vergerådsformenn, som under Jekke av å skulle redde barn
fra "falne" mødre kunne misbruke sine fullmakter.
Både sekretær Hagen og ekspedisjonssjef Devik reagerte negativt på forslaget til Ellingsen.158 De synes han gikk for langt og foretrakk heller Ha,·iks opprinnelige formuleringer,
som strengt tatt begrenset seg til å foreslå at man burde forhy tyske navn og at staten skulle
dekke vergerådenes kostnader med dette arbeidet.
Men både Ellingsens og Havigs forslag kom til a renne ut i sanden. Den 23. november
1944 gjorde Havig seg endelig ferdig med saken. På vegne a' seg selv, Hagen og Devik oversendte han et tredje og siste forslag i form av en "innstilling"· til Justisdepartementets ledelse.
Av de syv han denne gang navnga som deltakere i drøftingene utgjorde de tre faktisk et mindretall. Trolig for å unngå å støte Welhaven hadde han forandret hetegnelsen "komite" til
"drøftelser". Det var underforstått at hans forslag var ment som et alternativ til Ellingsens forslag til provisorisk anordning, ikke som et tillegg. 159 Det hle imidlertid ikke behov for å velge
mellom forslagene.
I Justisdepartementet ble saken begravd noen dager etterpå. I et brev til Sosialdepartementet het det bare at man i sakens anledning hadde "latt avholde møter ved dommer Havig"
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Arne Ellingsen til Havig 17.11.44, legg "N.S. barn og halvtyske barn··. SD (London), HD, Da-saksarkiv, 166,
RA.
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Påskrift, eget ark, Ellingsen til Havig 17.11.44, legg "N.S. barn og halvtyske barn", SD (London), HD, Dasaksarki v, 166, RA.
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Olsen 1998: 240.
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og at departementet "eventuelt" ville ta opp lovendringer, for øvrig sendte man den tilbake til
160
Sosialdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementet.
Bak kulissene kan det se ut til at det særlig var innsatsen til statsministerens sekretær,
Ragna Hagen, som forklarer at saken endte slik. Hun var prinsippfast motstander av å deportere krigsbarna og motarbeidet forslaget til partikameratene i Stockholm på dette punktet. Noen
dramatiske endringer av lover eller utvidelse av vergerådenes fullmakter var hun heller ikke
opptatt av. Hun arbeidet lavmælt fra statsministerens kontor for å overbevise embetsmennene.
Med sine radikale sosial- og kvinnepolitiske vyer følte hun seg alene med sine synspunkter i
London-tiden, slik det også var i denne saken. Hun betrodde seg noen ganger til likesinnede
om slikt, slik hun gjorde i et brev til tidligere utenriksminister Kohts datter, barnevemspedao
.
•
16 1
gogen og psykologen A sa Gru da Skard, 1 W ashmgton:
Et spørsmål som du sikkert ... er meget interessert i er hva vi skal gjøre med de såkalt
halvtyske barna. Vi har snakket litt om de her. De som er født utenfor ekteskap av
norsk mor og med tysk far er jo norske statsborgere. Jeg håper at vi vil behandle dem
bare som barn - som alle andre barn - uten å skille dem ut på noen måte, og uten å la
våre hevnfølelser gå ut over dem. Det er barna det er begått urett mot - født under så
ulykkelige omstendigheter som de er. De er ikke skyld i det som er skjedd. En liten
komitee her har foreslått overfor Justisdepartementet at vergerådene og fattigvesenet
skal ta seg av de halvtyske og nazibarna- det vil si de under skolepliktig alder ... Du
er jo medlem av vergerådet, og det er nettopp slike folk som deg vi i høyeste grad
trenger i den tiden som kommer ... Vi er få kvinner her, altfor få som er interessert i
disse tingene.
Hagens følelse av at det var liten interesse blant eksilmyndighetene ble bekreftet i de siste
krigsmånedene. Selv om rapporter fra Norge fra tid til annen brakte nyheter om "tyskertøser"
og deres barn, ofte sensasjonspregede og overdrevne, var det liten interesse for å undersøke
sannhetsgehalten bak slike rapporter. Rykter om nazitysk barneavl, historier om nazikoryfeers
norske elskerinner og de mange Lebensborn-institusjonene blandet seg sammen i krigspropagandaen. Rapporter fra det frigjorte Finnmark hevdet at en voldsomt stort antall kvinner der
hadde vært 'tyskertøser'. Det ble trukket slutninger om at befolkingen der i sin alminnelighet
var fiendtlig innstilt til de lovlige myndighetene og motstandskampen i det hele tatt. Trolig
hadde det vært mulig å undersøke slike meldinger nærmere og brakt på det rene hvem krigsbarnas mødre var sosialt og politisk, om de var vanlige jenter eller om de hørte til nazimiljøene. Det kunne ha fått betydning for om man måtte anta at mange av dem ville bli rammet av et
rettsoppgjør eller ikke. Mistanken om at det store flertallet ikke ville bli rammet juridisk i det
hele tatt, var imidlertid til stede og lå trolig bak at saken aldri fikk høy prioritet. Noen felles
oppfatning av om disse kvinnene først og fremst burde betraktes som ofre for krigen, aktører
for fienden eller ingen av delene, var det ikke i London.
Det er altså ikke riktig at regjeringen og embetsverk i London sluttet seg til
Stockholmskomiteens innstilling. Saken hadde vært på ørkenvandring i embetsverket fra første øyeblikk. Pådriverne var APs partiapparat i Stockholm og oppfølgerne i London var enten
politikere som Støstad og Wold, eller embetsmenn med tilknytning til AP, som Evang. Verken Støstad eller Wold var særlig entusiastiske og ikke engang Evang støttet helt ut. Motstanderne i embetsverket argumenterte ut fra tradisjonell departemental forsiktighet. Bortsett fra i
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korte perioder fikk saken aldri høy prioritet. Krigshandlingene og maktspørsmålene i tilknytning til sluttoppgjøret i krigen tok all oppmerksomhet i denne siste fase av krigen. Etter årsskiftet 1944/45 skjedde det ikke noe mer med saken før krigen var slutt.
Heller ikke i det okkuperte Norge var det noen som tok ansvar for å undersøke hva
slags gruppe krigsbarna og deres mødre virkelig utgjorde, og hvordan deres situasjon kunne
komme til å bli. Riktignok hadde en krets prester i fortrolighet noen måneder tidligere drøftet
saken på bakgrunn av et forslag om harde tiltak. Det skulle imidlertid ta lang tid før noen andre fikk vite hva de hadde snakket om og at de faktisk hadde kommet med anbefalinger til
myndighetene om hva som burde gjøres. Det skjedde, som vi skal se, først på sensommeren
1945 og da på initiativ fra en person utenfor deres egen krets.
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Kapittel3
DEN GLEMTE PRESTEINNSTILLINGEN
I slutten av januar 1946, to og en halv måned etter at Krigsbarnutvalget var ferdig med siste
versjon av utvalgets innstilling og dets primus motor, byrettsdommer Inge Debes, helt uventet
var avgått ved døden, ga sorenskriver i Follo, Gerhard Wiesener et sammendrag i en kronikk i
Vårt Land. 162 Wiesener kjente innstillingen fordi sekretæren i utvalget, Sosialdepartementets
jurist Leif Fjogstad, noen dager tidligere hadde presentert den i tidsskriftet Sosialt Arbeid. 163
Hovedsaken for utvalget hadde vært forslaget om å deportere krigsbarna til Tyskland, skrev
Wiesener, og det hadde utvalget heldigvis avvist. De resonnementer utvalget hadde ført i marken og det resultat det var kommet til, var ikke til å komme forbi. Mange hadde vært engstelige for en annen konklusjon, fortsatte han, og mange hadde spurt seg om vi virkelig i den grad
kunne være smittet med nazistiske teorier og metoder at vi ville deportere 7-8000 barn- norske statsborgere- til Tyskland. Wiesener syntes synd på de ulykkelige krigsbarna. Nå var heldigvis folk "kommet i salen igjen", mente han og "en stråle av kjærlighet og fornuft i en mørk
og kald verden" gjorde at ingen ansvarlig myndighet vil komme med forslag om deportasjon.
Trolig ante han ikke, som vi skal se, at engstelsen var berettiget inntil få dager i forveien, da
en rådgiver i Handelsdepartementet, en siste gang formidlet en kontakt med svenske myndigheter om å ta i mot 1000 barn.
Wiesener skrev at "en stråle av kjærlighet og fornuft" i tillegg kom fra et annet hold,
nemlig fra en prestekomite, som i 1944 hadde uttalt seg om hva som burde skje med krigsbarna og deres mødre. Det han anførte om komiteen var imidlertid ganske vagt og konturløst,
nesten så man kunne få inntrykk av at han gjorde det mer for å markere at kirkens menn - og
en kvinne - hadde vært opptatt av saken, snarere enn hva de faktisk gjorde med den eller hadde foreslått å gjøre med den.
Denne vage beskrivelsen, som ble stående for ettertiden i mange år, er egnet til å reise
spørsmål om hva hadde foregått. Da må vi hoppe mer enn to år bakover i tiden. Stemningen i
landet i januar 1946 var ganske annerledes enn den hadde vært høsten 1943 og vinteren 1944,
da krigsbarna for første gang ble synliggjort som problem og trussel for framtida i Stockholm
og London. Andre motivasjoner lå til grunn enn kristen nestekjærlighet, slik Wieseners uttrykte i 1946. Som vi har sett, hadde krigsbarna i disse månedene vært gjenstand for flere forslag
og diskusjoner, også om å deportere dem, selv om ingen planer ble lagt.
Det Wiesener ikke skrev noe om i kronikken i Vårt Land, var at det også innen prestekomiteen hadde vært fremmet slike forslag og at en prest som var medlem av Krigsbarnutvalget gikk inn for tiltak som Wiesener beskrev som "sørgelige tilbakeskritt for norsk forvaltningsmessig myndighet". Historien om hva prestene egentlig mente er altså mer komplisert
enn Wieseners bilde. Vi skal komme tilbake til dette i slutten av kapittelet, men først skal vi
se nærmere på prestekomiteens arbeid.

"En stråle av kjærlighet og fornuft"?
Som et ledd i nazifisering av kirken hadde okkupasjonsstyret latt 53 av landets kirkeledere
internere på Lillehammer, den såkalte "prestekolonien på Lillehammer". Denne kolonien hadde utviklet seg til å bli et senter for ulike kirkelige motstandsinitiativ de to siste krigsårene.
162
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Lite var ennå kjent om dette da Gerhard Wiesener skrev sin artikkel i 1946. Han opplyste at
kolonien hadde fått i stand ulike komiteer, deriblant en som tok opp krigsbarnas stilling. Komiteen var valgt blant prestene. Etter mange drøftelser hadde den kommet med forslag til Den
midlertidige kirkeledelse, opplyste Wiesener. 164
Krigsbamutvalget, som vi bare så vidt har introdusert og skal behandle grundigere senere, kom til å ta med noen sitater fra dette forslaget, men var ellers ganske knapt med opplysninger om bakgrunnen for initiativet. Det ble bare opplyst at man fikk "oversendt" en "innstilling" fra prestekomiteen og at dette skjedde i slutten av august 1945, et merkelig tidspunkt
ettersom Krigsbarnutvalget da allerede hadde arbeidet i to måneder, mens prestekorniteen var
oppløst før årsskiftet 1944/45. Ingen festet seg ved dette tidsavviket. I lys av de fem årene som
lå bak var det heller ikke viktig. Det vesentlige var at man forsto at Kirken da, på sensommeren 1945, ønsket en human behandling av krigsbarna, slik også Krigsbarnutvalget skrev at det
ønsket. At Krigsbamutvalgets innstilling praktisk talt var skrevet ferdig før presteinnstillingen
dukket opp, ble ikke opplyst. Hovedinntrykket var at Kirken sto sammen med myndighetene i
sine anbefalinger.
Det var altså noe ved Wieseners bilde som ikke stemte, men hva? Ved første blikk på
kildene synes det som at det slett ikke hadde vært noe samstemmig syn blant prestene, men
også selve innstillingen var det noe merkelig med; det synes som at datoer og versjoner ikke
helt faller sammen. Det som Krigsbamutvalget senere beskrev som en "innstilling" viser seg å
dreie seg om en rekke innspill og flere dokumenter. Sett i lys av Wieseners omtale, som har
blitt stående som den autoritative utlegning av Kirkens syn, er det nødvendig å se nærmere på
hvert enkelt av dem for å bringe på det rene i hvilken rekkefølge de kom, hvem som hadde
skrevet dem og ikke minst hvilke syn de fremmet.
Det første vi skal se på er et følgebrev som fulgte det dokumentet som til sist kom til
Krigsbarnutvalget, som vi her kan kalle 'presteinnstillingen'. Følgebrevet var undertegnet av
Ingvald B. Carlsen, en nøkkelperson i vår sammenheng her. Carlsen var residerende kapellan
og en kjent størrelse i kirken, likevel kunne han neppe sies å representere kirken i denne sammenhengen. Og selv om han som prest hadde vært internert i prestekolonien på Lillehammar,
hadde han ikke vært medlem av den komiteen som drøftet krigsbarna eller hatt noe med den å
gjøre. Det var altså ingen av de direkte involverte medlemmene av prestekomiteen eller Den
midlertidige kirkeledelse som sto bak oversendelsen. Carlsen var en utenforstående. Dette kan
bero på tilfeldigheter. Men det er grunn til å undersøke om det kan være andre grunner, som at
ingen av de direkte involverte egentlig hadde noe ønske om å sende den over til Krigsbamutvalget. Det spesielle med Carlsen i denne sammenhengen, var at han, med sine mange verv,
blant annet som leder av Norsk Barnevernråd, også var medlem av Krigsbarnutvalget. På sett
og vis sendte han altså, eller han lot hente, brevet til seg selv.
Denne detaljen reiser spørsmål om Carlsen kan ha hatt mer å gjøre med dokumentet
enn hva han selv gir inntrykk av og om han kan ha hatt spesielle grunner til å framskaffe dokumentet, for eksempel for å bygge opp om noen av utvalgets anbefalinger. Det er altså flere
grunner til at det kan det være av interesse å kaste et nærmere blikk på Carlsens rolle.
Det er lett å sannsynliggjøre at Carlsen må ha kjent til prestekomiteens arbeid langt
tidligere enn august 1945. Trolig kjente han til den allerede på Lillehammer i 1944. Carlsen
hadde nemlig stått sentralt i kristelig, sosialt arbeid i mange år og hadde vært leder av Norges
Bamevemråd helt siden 1923, samt redaktør av organisasjonens tidsskrift og generalsekretær i
Misjon blant hjemløse fram til 1935. Han var også en foregangsmann i kirkekampen mot nazi-

!6-1 Den midlertidige kirkeledelse ble dannet i 1942, etter at prestene hadde lagt ned sine embeter. Etter arrestasjoner i 1943 ble Den midlertidige kirkeledelse erstattet av Den hemmelige kirkeledelse for resten av krigen. Den
midlertidige kirkeledelse fikk en rådgivende funksjon ved krigsslutt. Berg 1999: 156, 190. Christie 1945: 326.
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regimet, ved å ha vært med i Kristent samråd, et tverrkirkelige samtaleforum mot nazifisering
av Kirken fra høsten 1940. På denne bakgrunnen er det merkelig at han ikke selv satt i komiteen. En årsak kan være at han ikke hadde tid, at han var engasjert med annet, viktigere arbeid.
Men han kjente flere av komitemedlemmene. Bare noen måneder senere skrev han at" ... det
ble nedsatt en rekke utvalg til å arbeide med forskjellige oppgaver. Flere viktige etterkrigsproblemer ble behandlet og her ble nedlagt et meget verdifullt arbeid." 165 Men innstillingen
om krigsbarna nevnte han ikke.
I slutten av 1944 ble prestekolonien flyttet fra Lillehammer, fordi tyskerne trengte mer
plass på Lillehammer for sine sentrale militære staber. Noen av prestene, blant dem Carlsen,
ble plassert på Helgøya i Mjøsa, sammen med kallskapellan Hartvig C. Christie, som hadde
vært med i komiteen. De var omgangsvenner og det kan tenkes at de diskuterte saken. Da
Krigsbarnutvalget senere skrev at den brakte sitat fra presteinnstillingen med tillatelse fra Den
midlertidige kirkeledelse, som forlengst var avviklet på det tidspunktet, må vi ha lov til å anta
at det var Carlsen som hadde spurt Christie om dette. Riktignok hadde Christie ikke vært med
i Den midlertidige kirkeledelse, men han hadde stått den nær.
Carlsen brakte, som vi allerede har vært inne på, prestekomiteens innstilling til utvalget 28. august 1945, nettopp i de dagene De bes og Krigsbarn utvalgets sekretær, Leif Fjogstad,
la siste hånd på innstillingen til utvalget. Carlsen opplyste i følgebrevet at presteinnstillingen
"kom til rette" 27. august. Da hadde den vært borte siden 23. mai 1945, da Christie hadde
oversendt en "betenkning i konsept" til Den midlertidige kirkeledelse. 166 Christie hadde den
gang anmerket at han følte seg tvunget til å oversende dokumentet med overstrykninger, rettelser, påskrifter, en dissens fra et av medlemmene og forslag til overskrifter. Det var behov
for "sluttredigering" og "renskrivning" som ville kreve "et vidløftig arbeid" som han ikke
hadde tid til, skrev han.
Både det uferdige konseptet fra Christie og den ferdige presteinnstillingen, som for øvrig begge er udaterte, er bevarte. 167 Et syn på konseptet bekrefter at det nok gjensto en del arbeid før det var presentabelt som et offentlig dokument. Christie opplyste at komiteens arbeid
opprinnelig var ferdig på Lillehammer, før de ble flyttet til Helgøya i Mjøsa 15. desember
1944, men at han selv først fikk det tilsendt 22. april 1945, med anmodning om å få det ferdig,
hvilket han altså ikke hadde kapasitet til å etterkomme. Kanskje var dette virkelig grunnen.
Men svært uferdig var dokumentet egentlig ikke, han overdrev noe. En annen forklaring kan
være at han hadde motvilje mot enkelte av forslagene. Kanskje var forklaringen at han ikke så
noe stort behov for å prioritere saken, eller at han rett og slett ikke hadde tid akkurat da. Han
var nemlig travelt opptatt av å sluttføre en bok om kirkekampen, som han skulle levere til
trykking. Carlsen hadde heller ikke god tid, for han var også opptatt med å skrive bok om kirkekampen. På sett og vis var de to kommersielle konkurrenter. Men Carlsen, mer pågående
enn den tilbaketrukne Christie, tok seg altså tid. 168
Hva som skjedde med dokumentet mellom 23. mai og 27. august er ikke klart. Trolig
ble det liggende i arkivet til Oslo-biskop Eivind Berggrav, det nærmeste man kunne komme
en kirkeledelse i Oslo i tiden rett før kapitulasjonen. Hvem som sørget for at det kom fram
igjen framgår ikke. Men i lys av det vi ellers vet, må det ha vært Carlsen. Christie må ha hjulpet ham, for Carlsen visste jo ikke hvor man skulle lete.
165
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Begge dokumenter i Chra. bispearkiv, Min. forr, 23, Diverse, SAO.
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Christies bok het Den norske kirke i kamp, Carlsens Kirkeji·onten i Norge under okkupasjonen, begge Oslo
1945. Selv om det er et sidespor her, er det underlig å iaktta at disse to som begge må anses som sentrale i kirkens motstandskamp, ennå før kampen var slutt var opptatt med å skrive dens historie.
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Strengt tatt vet vi heller ikke hvem som foretok den siste omarbeidingen, men det skal
ikke stor fantasi til å slutte seg til hvem det må ha vært. Det var Carlsen som hadde tatt opp
saken i Krigsbarnutvalget 12. juli. Det var han som hadde opplyst at landets biskoper hadde
avgitt en innstilling om hva en burde foreta seg med krigsbarn, da Fjogstad noterte i referatet
169
at han skulle undersøke med ekspedisjonssjef Hans Kr. Hansson i Kirkedepartementet. På
neste møte, 23. juli, hadde Fjogstad opplyst at Hansson ikke visste noe om saken, men at han
hadde fått vite at den var drøftet på et nylig avholdt bispemøte. 17 Fjogstads opplysning var i
og for seg riktig. En utskrift av vedtaket på bispemøtet i juni 1945 viser at de faktisk hadde
vært inne på saken, selv om det var indirekte og ikke hadde noe med prestekomiteens innstilling å gjøre. Den kjente de ikke til. 171 Men så var det igjen Carlsen som hadde insistert på at
biskopene faktisk hadde kommet med en innstilling og at han skulle ta kontakt med "rette
vedkommende, slik at innstillingen kunne bli tilgjengelig for utvalget."
Vi må anta at det var da han satte seg i sving, selv om det er vanskelig å få datoene til
å stemme helt. Noen renskrev innstillingen, og det er ikke lett å finne noen annen enn ham
som kan ha gjort det. Hvis den ble levert til utvalget 28. august og kom til rette dagen før, er
det vanskelig å forstå hvordan han kunne ha rukket det. Det må nødvendigvis ha tatt noen dager. Da han skrev om prestekoloniens virksomhet i manuskriptet til sin bok ennå noen dager
tidligere, ofret han, som vi har vært inne på, ikke et ord på utredningen eller at han skulle ha
hatt en finger med i å utforme sluttdokumentet. Men at han gjorde det, er rimelig sikkert. Trolig følte han seg tvunget til det, fordi han ikke godt kunne oversende Christies utkast med en
mengde overstrykninger og korreksjoner. For å bruke det, måtte han først få det i orden og
bare avfinne seg med Christies manglende vilje til å medvirke. Carlsen hadde altså ubedt tatt
på seg rollen som Christies sekretær. Han opplyste aldri om sin dobbeltrolle til utvalget.
Spørsmålet er om vi kan finne svaret på Christies tilbakeholdenhet i selve innstillingen
fra prestekomiteen, eller om det kan ligge i synspunkter som hadde framkommet lenger tilbake, den gang prestekomiteen kom i gang. Christie antydet noe om utgangspunktet for det i sin
henvendelse med konseptet til Den midlertidige kirkeledelsen 23. mai 1945. Der opplyste han
først hvem som var medlemmer i komiteen: residerende kapellan Olav Valen-Senstad, advokat EilefMoe, Julie Krohn-Hansen, gift med biskop Wollert Krohn-Hansen, sogneprest Ole
B. Meyer samt ham selv. De var ferdige med "betenkningen" ennå mens de var på Lillehammer, opplyste han. Da Valen-Senstad og Moe, som oppbevarte dokumentet, ikke ble sendt til
Helgøya sammen med de øvrige, kom heller ikke betenkningen dit, den ble først sendt til
Christie, som vi allerede har vært inne på, 22. april 1945. Det var i den forbindelse han opplyste at det forelå et skriv fra Julie Krohn-Hansen, som insisterte på en dissens i betenkningen.
Christie hadde innru;beidet dissensen og sendt den nye versjonen ut til alle en gang mellom 22.
april og 23. mai. Svar hadde han bare mottatt fra Krohn-Hansen, som var fornøyd. Ingen av de
øvrige godkjente dokumentet.
Selv om ikke noe av dette oppklarer Christies tilbakeholdenhet, forstår vi at KrohnHansen hadde hatt kontroversielle innspill, som kan være relevante å undersøke. I virkeligheten var det også hun som hadde satt det hele i gang. Den samtidige litteraturen er imidlertid
taus om dette. Verken hennes rolle eller at temaet i det hele tatt var oppe, framgår av Christies
eller Carlsens bøker, eller av bøkene av biskop Wollert Krohn-Hansen, Julie Krohn-Hansens
mann, og Valen-Senstad, som alle kom ut dette året. Det finnes heller ingen referater fra mø-
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ter, dokumenter eller notater utover ett, nemlig et udatert notat fra Julie Krohn-Hansen til Den
midlertidige kirkeledelse. 172 Takket være dette notatet kan vi finne ut hva kontroversen dreide
seg om, kanskje årsaken til Christies uvilje. Vi kan uten tvil slå fast at det var dette notatet
som førte til at prestekomiteen ble nedsatt. Vi skal se nærmere på hvorfor hun tok initiativet,
hva hun skrev og hva hun ville oppnå.

Krigsbarn - en fare for nasjonens framtid
I notatet startet Krohn-Hansen med å be om at kirkeledelsen måtte begynne å arbeide med det
"problem de såkalte tyske barn er" og at hun visste at jurister arbeidet med saken. "Det er en
sorg og en skam for oss som kvinner" å se så mange norske kvinners forhold til tyskere, ganske særlig gjelder det de som har fått barn med dem "fordi barna kommer til å bli en fare for
vårt land", fortsatte hun. Hun viste til Schwert und Wiege, boken om Lebensborn som SS- og
politisjef Rediess hadde utgitt, som også ble lest med uro i Stockholm og London. Dermed
kan vi plassere hennes notat til ikke før sent i 1943. De juristene hun viste til, må være Justisdepartementet i London. Det plasserer hennes notat til tidligst et stykke ut i 1944. Hun opplyste ikke om hun hadde andre kilder om hva som virkelig foregikk i befolkningen på dette området.
Krohn-Hansen anla et langsiktig perspektiv. Hun så for seg at selv om tyskerne skulle
tape denne krigen, ville de arbeide for en framtidig "revanche" og finne fram til krigsbarna i
Norge gjennom "underjordisk" arbeide ut fra sine hemmelige registre, slik ville de bli en femtekolonne i en framtidig krig med Tyskland, som kunne komme om tyve år, "nettopp ... mens
de var blitt seg bevisst at de er fremmede her i landet." Hun var kjent med at det ble arbeidet
med planer om å ta disse barna fra sine mødre med tanke på adopsjon, men dette var hun
skeptisk til om ville føre til ønsket resultat. Det beste ville være å sende dem til Tyskland "deres virkelige fedreland" - som jo deres mødre "har valgt". "Mødrene ... er jo blitt opplært i
naziideologi og vil bli talsmenn for denne ... og har aldri hatt det så godt som under det tyske
styret". Hun mente at dette også var best for barnet, for ved å deportere begge ville man unngå
å skille dem. Hun siterte en ekspert i barnepsykologi, om at "det dårligste hjem er bedre enn et
barnehjem." Selv om dette aldri tidligere hadde vært gjort, mente hun at denne krigen rettferdiggjorde et slikt tiltak, fordi den mer enn tidligere "går dypere i folkenes liv". Hun viste også
til at den tyske femtekolonne i Belgia nettopp "besto av tyske barn fra forrige krig".
Krohn-Hansen var ærlig nok til å innrømme at "tanken føles forferdelig". Hun skrev at
hun følte trang til å skyve det fra seg og overlate det til juristene. Men her måtte kristne knytte
sine håp for fremtiden til et kristent Tyskland. "Burde vi ikke heller som kristne spørre oss",
fortsatte hun, om det
føles som mer kristelig og humant å si: la oss glemme og tilgi alt det onde. Det ordner
seg nok. Det er ikke så farlig. Men ... slikt resonnement er ikke diktert av kristelig tenkesett, men av tretthet og slapphet ... her trenges en utrensning, her trenges at der statueres et eksempel. Det er de kristnes plikt å gå i brodden fordi vi fremfor andre burde
forstå hva kampen gjelder, at den står mellom et kristent synspunkt og hedensk livssyn. Det er meget vi fra kristent synspunkt har måttet beklage i den nåværende krig
mot nazismen, f.eks. bombingen av tyske byer. Vi har ikke fordømt det fordi vi har
sett at det var nødvendig og det blir sikkert nødvendig igjen å gå strengt fram hvis der
igjen skal skapes respekt for kristen moral.
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Dessuten, føyde hun til på slutten av notatet, "står vi kanskje overfor en ny besettelse av
fremmede tropper", og selv om de er vennligsinnede, eller kanskje nettopp derfor, må den
kristne kirke "vise strenghet" for dermed "energisk gå inn for å hjelpe våre unge piker".
Julie Krohn-Hansen hadde altså minstto agendaer, som vi ser. Kvinnekjønnets ærbarhet lå henne så tungt på hjertet at hun også var bekymret for framtidig kontakt med allierte
soldater. Når det gjaldt deportasjon av krigsbarna til Tyskland var hennes konklusjon motsatt
den som ble trukket i den endelige innstillingen som Carlsen redigerte. Hun var for. Selv om
Christie hadde tatt inn en dissens med hennes synspunkter, direkte på hennes anmodning,
hadde han også for egen regning føyd til at hun var enig i at det nå var helt unødvendig å ta
saken opp igjen. Det er forståelig at hun har presset på for å få med sitt forslag, det var jo hun
som hadde tatt opp saken. Men slik dette kom med i den endelige innstillingen framstår det
som en merkelig passus. Trolig må forklaringen være at Christie ønsket å svekke hennes utsagn, han var lite glad for å se det på trykk.
Det var et annet forslag som den øvrige komiteen hadde lagt hovedvekten på, hvor
Krohn-Hansen også utgjorde et mindretall. Flertallet ønsket nemlig å ta krigsbarna fra mødrene med den begrunnelse at
disse mødre har ved sitt forhold gjort seg uverdige til å oppdra fremtidige norske borgere særlig under hensyntagen til det uverdige forhold som ligger til grunn for barnas
opprinnelse. Derfor bør barna prinsipielt skilles fra mødrene og søkes oppdratt på andre måter. 173
Flertallet mente at man bare unntaksvis kunne avvike fra dette og "det må herunder være et
ledende prinsipp, at barna bevisst og systematisk føres bort fra sin fortid. De bør gis norske
navn og det bør treffes forholdsregler, siktende til å utslette deres ekstraksjon." Videre må det
holdes oppsikt med dem, det må føres hemmelige registre og organiseres konfidensielle adopsjoner, på barnehjemmene må det holdes så strengt på anonymiteten at brudd på den skulle
medføre risiko for oppsigelse eller straff. Håpet var at barnet selv ville forstå at det var for
dets egen skyld. "Å oppdra folket til å forstå disse barnas vanskelige skjebne og den forbrytelse det vil være å la barna lide for sin opprinnelse" blir de oppdragende myndigheters ansvar, i
første rekke kirken og skolen, avsluttet presteinnstillingen, i Christies penn. At det i praksis er
vanskelig å skape toleranse for noe som skal usynliggjøres var det ingen som reflekterte på.
Prestekomiteens innstilling fikk en merkelig skjebne. Alle i komiteen var embetsmenn
-med unntak av Julie Krohn-Hansen som var gift med en- og hadde lagt ned et stort arbeid i
komiteen med samme autoritet som de ville ha utvist i et oppnevnt utvalg i Kirken eller av
Kirkedepartementet før krigen. En komite med slike embetspersoner ville bli ansett som et
tungt organ. Men disse ser ut til helt å ha mistet interesse for å formidle komiteens anbefalinger til myndighetene da krigen gikk mot slutten. En skulle tro at innstillingen ble sendt til regjeringen eller Sosialdepartementet i London, i det minste til den norske legasjon i Stockholm.
Men ikke noe av dette skjedde. Som vi har sett ble arbeidet liggende uavsluttet da tyskerne i
midten av desember 1944 avviklet prestekolonien på Lillehammer. Heller ikke da krigen var
slutt sørget noen av de deltakende prestene for at anbefalingene kom til Sosialdepartementet
eller i det minste for å informere om dem. Som vi har sett eksisterte strengt tatt ikke innstillingen fra komiteen før den iherdige Carlsen grep fatt i saken sommeren 1945, da Krigsbarnutvalget praktisk talt var ferdige.
Dette henger sammen med at det ikke var Sosialdepartementet i London, initiativtakeren, Krohn-Hansen, opprinnelig hadde henvendt seg til, men Den midlertidige kirkeledelse,
173
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som befant seg på samme sted som henne, nemlig på Lillehammer. Dette gjør at presteinnstillingen hadde en annen status i forhold til myndighetenes arbeid med krigsbarnsaken enn for
eksempel Stockholmskomiteen, som direkte var igangsetter av behandlingen i London. Prestekomiteens arbeid ble i det hele tatt ikke kjent i London, tvert i mot framgår det av dokumentene at informasjonene har gått den andre veien. Prestekomiteen hadde to oppspill: Det ene
var SS-boken Schwert und Wiege om Lebensborn, som Krohn-Hansen ble skremt av å lese,
det andre var opplysninger fra London om at jurister der arbeidet med saken. Men som vi har
sett, kom også det i gang på grunn av Schwert und Wiege. I lys av dette kan vi se på prestekomiteen som et meningsdannende organ innad i prestekolonien. Det nevnes ikke i dokumentene
at prestene hadde kjennskap til saken fra andre kilder eller fra kontakter med de aktuelle jentene i Norge, deres barn, tyske kjærester eller hvordan disse selv forsøkte a løse de problemene de sto overfor. Krohn-Hansens vidløftige spekulasjoner om krigsbarna som framtidige trusler framstår som rene intellektualiseringer fra en forskremt iakttaker uten konkret sakkunnskap til de menneskene hun gjorde til tema.
Verken prestekomiteen eller Den midlertidige kirkeledelsen gjorde altså noe for å
bringe prestekomiteens innstilling fram i lyset etter freden. Den ville neppe blitt sitert i Krigsbarnutvalgets innstilling i det hele tatt hvis det ikke var for Carlsens innsah. Hvorfor han
gjorde det kan kanskje forklares med det som kom på trykk i Krigshamut,·algct innstilling. I
dag framstår den helhet som presteinnstillingen, Krohn-Hansens notat og hennes dissens utgjorde som brutale etterlevninger fra krigen, snarere enn innspill til kri . . tcn nestekjærlighet og
sosialetikk. Riktignok må vi ikke glemme at Krohn-Hansens notat ,·ar "krnct ennå mens
krigsutfallet syntes uklart. Likevel er det ikke til å komme fra at hun in"l"tcnc på at hennes
dissens måtte med i Christies sluttdokumentet også da krigen var o\·cr.
Carlsens engasjement etter freden framstår i et komplisert ly .... '1 far ikke vite om han
begrunnet utdragene han brakte i Krigsbarnutvalgets innstilling med krhtcn etikk, det ville
ikke være helt dekkende for bredden i hans engasjement. For å forsta h~uh Ppptreden i denne
sammenhengen, må vi trekke inn ett annet element i hans interessefelt. lian 'ar i hele sin karriere opptatt av sammenhengen mellom befolkningsteori, genetikk og ,P,lalt arheid, i tillegg
til sin prestegjerning. Han studerte for eksempel dansk og tysk erfarin~ med "terilisering som
et middel i å bekjempe omstreiferne - det vil si sigøynerne eller tatcnw - mcrh han satt internert på Helgøya vinteren 1945. I en artikkel om dette begrunnet han bdH ''et lllr sterilisering
med en henvisning til den tyske psykiater Robert Ritter, som spilte en ... entra! rolh: som vi174
tenskapelig premissleverandør for nazistisk sigøynerpolitikk.
Carlsens hensikt synes å være å styrke argumentasjonen for lwdc 11111~rep mot krigsbarna og deres mødre, særlig ved forslaget om å ta barna fra mødrenl· n11..·J t\ ~111g. uten mange
hensyn eller unntak og over hele landet. Hans bakgrunn fra omstreikrn'''f"ncn hadde gitt ham
rik erfaring i hva det kunne bety å ta barn fra mødre. Det var ingen gn.Jnll til .s trP at de ville gi
fra seg barna frivillig. Noe slikt kunne vanskelig gjennomføres uten inrh~st' a' maktmidler.
Derfor måtte vanskelige juridiske spørsmål først løses hvis en slik ak"lt'll ,l,. ulk foregå i et
skinn av lovlighet.
Det krevde noen intellektuelle krumspring for å kunne beskri\c tktlL" ... Pm ··en stråle av
kjærlighet", slik sorenskriver Wiesener gjorde. Når han likevel brukte ,Jikc PrJ. sa var det trolig fordi han var glad for at Krigsbarnutvalget ikke fulgte prestenes anbdalmg om å ta barna
fra mødrene en bloc. Han likte likevel ikke at Krigsbarnutvalget la grunnen til rette for å kunne ta barnet fra moren ut fra en begrunnelse som gikk langt videre enn t1Jii~ere lovgivning,
nemlig hvis moren ikke kunne gi det en oppfostring i "nasjonal ånd''. og ··-.ternningen på bostedet" gjorde det nødvendig. Særlig at man fikk adgang til å ta barnet .. nar Jet er grunn til å
174

Haave 2000, s. 67-69.

www.larsborgersrud.no

61

tro at det på grunn av forholdene på bostedet kan bli til varig skade for barnet at det blir oppdratt sammen med moren" var helt uakseptabelt, mente Wiesener: "Det er et sørgelig tilbakeskritt at norsk forvaltningsmessig myndighet skal måtte gi etter for en ukjærlig og forstokket
opinion", avsluttet han sin kronikk i Vårt Land.
Vender vi tilbake til innledningen på dette kapittelet, er det lett å se at Wieseners bilde
om en "stråle av kjærlighet" passet bedre for det bildet Christie kunne tenke seg å etterlate av
prestekomiteen, enn Krohn-Hansens. Dermed lar det seg forstå at Christie ikke ønsket å medvirke til noen offentlighet om alle tanker som hadde vært fremmet. Carlsen derimot, som tross
Christies uvilje mot å gjøre dokumentet tilgjengelig for offentligheten, selv sørget for å hente
det fram og gjøre det presentabelt, hadde en videre målsetting. Derfor søkte han tilbake til
Krohn-Hansens harde linje. Det kan se ut som at barnevemsmannens interesse for eugenikk så
langt hadde vunnet over prestens nestekjærlighet.
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Kapittel4
BAKGRUNN FOR OPPNEVNING A V KRIGSBARNUTVALGET
En rekke praktiske og politiske problemer etter krigsavslutningen gjorde det nødvendig å opprette Krigsbarnutvalget. Det var åpenbart at man sto overfor et saksfelt med politisk symbolkraft som nærmest inviterte til å komme i fokus for almen interesse. De sosialpolitiske reformatorene med ansvar forstod at de måtte bevege seg ut i et minefelt. Ut fra menneskelige og
praktiske hensyn var det nødvendig med gjennomtenkte løsninger. Men i opinionen så det ut
til at løsningen var enkel, tross noen få protester. I ettertid, for eksempel våren 1946, kom saken til å fortone seg annerledes. Da hadde Sosialdepartementet nemlig stilltiende kommet til
at mange av forslagene i Krigsbarnutvalgets innstilling burde begraves uten oppmerksomhet.
Som vi har sett, var det egentlig også i tiden rett før krigsslutt svært delte meninger i departementene i London om man burde gjøre noe og eventuelt hva man burde gjøre. Kirkens menn
var heller ikke særlig opptatt av å fremme forslag de hadde klekket ut noen måneder tidligere.
Men det endret seg altså. Ikke før krigen og den tyske pressesensuren tok slutt, før
harde krav fra publikum om å deportere krigsbarna og deres mødre til Tyskland dukket opp i
leserinnlegg i avisspaltene. De krevde handling. Slike innlegg fortsatte å komme utover hele
sommeren. Det ble mange kompromissløse ord. En innsender skrev at
Ikke en jøssing i Norges land vil kunne se på tyskcn,~senes unger uten med vemmelse
og redsel for hvilke ulykker de kan avstedkomme. disse harn har utvilsomt en brist på
karakteren, arvet etter moren ... Det er unorsk å oppfordre en nordmann til etter denne
krig, å adoptere barn av tyskere, landets fiender. som 'i forakter ... Send derfor disse
tyske barn dit de hører hjemme, til det eneste land h \"Or de vil bli tålt - til Tyskland! 175
En annen skrev: "Ett er iallfall sikkert, storparten a\ det norske folk sier: vi vil ikke ha
dem. En hård og kynisk uttalelse? Kanskje det, men vi har l~rrt a hli hårdere i disse årene". 176
Ikke så mange tok til motmæle, men det var noen. En innsender papekte "det 'nasjonale' hysteri som 'tyskerbarna' har utløst", og refererte til at "et a' de siste forslagene går ut på at de
kanskje kunne eksporteres til Australia! Deres uheldige ar\'Cstoff gjør dem ikke egnet til å bli
... landsmenn ... Har de plutselig fått rett de folkene som drc' kultus med blodet?", spurte han
videre og ba om et mer positivt innhold i den videre diskusjonen om "tyskerbarna": Hvordan
kan vi best hjelpe dem, det er spørsmålet", skrev han. 177
Slike ytringer kunne oppmuntre til handling eller leses som forsvar for selvtekt. Mange
steder i landet tok unge menn seg til rette med klipping a Y ··tyskertøser". Slike aksjoner ble
beskrevet noen steder som guttestreker, andre steder som overgrep fra mobben, atter andre
som Milorgaksjoner. Øvrigheten så stort sett på klippingen med en viss overbærenhet, gjerningsmennene ble også med noen unntak beskyttet mot straffereaksjoner. Det kan se ut som at
alle var klar over at de var ulovlige, åpenbart hadde de mange elementer av den kollektiv
hevn som myndighetene så skarpt tok avstand fra. Men de hadde forekommet allerede under
okkupasjonen, både i Norge og i andre land, og i forbindelse med andre kriger i tidligere kri175
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ger. 178 Klippeaksjonene har i løpet av historiens gang sakte glidd over til å bli sett på som en
skamplett, men på tross av dette er de praktisk talt ikke blitt historisk undersøkt. Vi vet derfor
lite om hvem som utførte dem, om de oppsto spontant eller var organisert på noe vis og hvem
som sto bak dem. 179 Noen kan også være vandrehistorier. Det er ikke belagt om det som ledd i
aksjonene forekom voldtekter eller andre former for seksualiserte overgrep enn klipping av
hodehår. Men heller ikke dette er undersøkt. Vi kan ikke se bort fra at det kan ha forekommet
i noen tilfeller.
Det kan se ut som at kravene om å sende barna og deres mødre ut av landet utfordret
klimaet i politiet og i departementene på et følsomt tidspunkt. Disse sto foran sine egne granskings- og omstillingsprosesser og utrenskninger sto på dagsorden. Det saktearbeidende byråkratiet var tradisjonelt langt fra preget av handlekraft. Nå ble det imidlertid truet til handling
av en oppisket opinion som inviterte til patriotiske markeringer.
Politiets ledelse gjorde ingen hemmelighet av hvordan opinionen virket inn på dets arbeid i saken. På en pressekonferanse 21. juli 1945 innrømmet rikspolitisjef Andreas Aulie til
avisene at det var presset fra publikum som beveget politiet til å gjennomføre en landsomfattende internering av "tyskertøser". "Politifolkene hadde under sin aksjon med å samle pikene
vært under sterkt press fra befolkningens side. Massesuggesjonen hadde vært voldsom og det
kunde derfor ha gått hardere utover enkelte enn ønskelig kunde være", uttalte han. 180 En slik
internering var ønsket av mange, ikke bare for å hindre spredningen av de antatte kjønnsykdommer, som politiet grunnga aksjonen med. Rensing av landet lå i luften. Mange ønsket å
sende kvinnene og deres barn ut av landet. Som vi skal se, lot nedsetting av Krigsbamutvalget
seg lett tolke i samme retning. Utvalget skulle utrede deportasjon til Tyskland, slik det var utformet i mandatet. På dette punktet utførte utvalget sin oppgave, på tross av at det tidlig var
klart hvor vanskelig, ja praktisk talt umulig et slikt prosjekt ville være å gjennomføre. Dette
kom til å skje med et sterkt sideblikk på opinionen. I bakgrunnen spøkte imidlertid et annet
alternativ deportasjonsmål, som utvalgets medlemmer hadde håp til og anså for å være mer
realistisk enn til Tyskland. Helt på slutten kom også et tredje alternativt deportasjonsmål opp.
I ettertid framstår arbeidet med deportasjonsspørsmålet som utvalgets hovedaktivitet, på tross
av at det i liten grad ble åpent omtalt for offentligheten.
At embetsmennene i departementet nølte var naturlig, det har alltid hørt til den departementale orden. Dessuten var det nok av annet å henge fingrene i, med freden kom store oppgaver på rekke og rad. Man nølte selvfølgelig også fordi det verken var spesielt tillokkende
eller i og for seg en enkel oppgave å sende tusenvis av barn ut av landet. Når man av hensyn
til opinionen likevel måtte foreta seg noe, tilsa all erfaring at det å nedsette et departementalt
utredningsutvalg hadde mange fordeler. Det demonstrerte initiativ og god vilje, samtidig som
det utsatte den vanskelige og ugjenkallelige avgjørelsen. Samtidig kunne det brukes til å bearbeide opinionen gjennom ulike prøveballonger. I mens ville tiden gå, man kunne se det litt an
i påvente av stemningsskifte. Omlag slik kom også løsningen til å bli. Noen av landets fremste
eksperter på feltet ble samlet for å foreslå ulike alternativer og å utrede hvilke konsekvenser
de kunne få.
Bakgrunnen var altså at embetsverket i London hadde avvist å sette i gang forberedelser for hva som skulle gjøres med krigsbarna etter at krigen tok slutt. AP-komiteens initiativ
fra Stockholm for å komme i gang med dette, kunne i og for seg vise til harde trusler fra London radio om å deportere krigsbarn og deres mødre. Torvald Øksnevad, som var nyhetsopple-
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ser og kommentator i "London Radio" 181 hadde så tidlig som i mai 1941 i en radiosending
truet med at disse kvinnene "får betale ...en forferdelig pris". Professor Jacob Worm-Mtiller,
som var tilknyttet regjeringens informasjonstjeneste i London, sa i et radioforedrag at "bastard-avkommet ... må og skal ut av landet". 182 De illegale avisene hjemme siterte og spredde
slike uttalelser, i den tro at dette var regjeringens offisielle politikk. Det hadde de grunn til å
regne med, disse to var ikke bare tilknyttet regjeringens informasjonstjeneste, deres stadige
taler var underlagt streng sensur fra så vel norsk som britisk side. Men uttalelsene var neppe
diskutert i noe myndighetsorgan, slik en lang rekke andre radioutspill i krigspropagandaen
heller ikke var. Trolig er det rettere å se dem som enkeltstående svar på rapporter hjemmefra,
som - tross uro over innholdet - ikke kom på bakgrunn av noen politisk behandling.
Vi har sett at det ikke først og fremst var spredte meldinger hjemmefra som fikk saken
på dagsorden, men SS- og politisjef Rediess' bok Schwert und Wiege fra 1943. Selv om det
var skremmende lesning, ble det ikke fulgt opp med systematiske undersøkelser i Norge. I
stedet ble saken gjenstand for spekulasjoner og ørkesløs behandling mellom politikere og embetsverk. Vi står altså her overfor et eksempel på hvordan en politisk prosess i eksilmiljøet ble
formet av interessekonflikter utenfor saken selv. Lillehammer-prestenes engasjement bekrefter
det samme, de profilerte seg i sakens nasjonale aspekter, men gjorde ingenting for å foreslå
sosiale løsninger for dem som i første rekke var berørt av problemet. Hadde de gjort det ville
de antakelig i stedet kommet ut med et sosialt hjelpeprogram, snarere enn intellektualiserende
skremsler om framtidige femtekolonnister. Som i London endte deres utredning i en skuff.
Det er altså forskjell på det som virkelig foregikk under okkupasjonen med dette spørsmålet
og hva som senere ble beretningen om hva som hadde foregått.
Det gjaldt ikke bare spørsmålet om barna, men i ennå større grad deres mødre. Rikspolitissjef Aulie hevdet på den refererte pressekonferansen sommeren 1945, at den illegale politiorganisasjonen hadde vært svært opptatt av dette problemet "under hele okkupasjonen", at
kvinnene var blitt registrert og at man når freden kom hadde ferdige kartotek over dem "både
hjemme og ute", slik at "nu når alt materiale er tilgjengelig, viser sakens alvorlige karakter seg
tydeligere enn noen sinne" .183 Trolig var hensikten med uttalelsen å vise at politiet var på
høyde med situasjonen og at publikum kunne ha tillit til etaten. Aulie ønsket å dempe gemyttene og overbevise om "at man må gå til verks med stor forsiktighet om ikke skadevirkningene ytterligere skal økes." Det finnes da heller ikke noe arkivmateriale som kan underbygge
hans påstand om at den illegale politiorganisasjonen var opptatt av denne saken under hele
okkupasjonen. Den illegale politiorganisasjonen hadde ikke engang eksistert under hele okkupasjonen.
Selv om en kopi av Schwert und Wiege hadde kommet til Stockholm i 1943, ser det
ikke ut som at noe hadde skjedd med saken i legasjonen før Flyktningkontorets prestekontor i
august 1944 fikk en henvendelse fra Den midlertidige kirkeledelse i Norge, om å komme med
en juridisk uttalelse til hjelp for den utredningen som prestene på Lillehammer arbeidet
med. 184 Det var da saken kom opp igjen og utover høsten 1944 begynte man systematisk å avhøre flyktningene om dette ved flyktningmottakene . Rapporter om 'tyskertøser' førte til flere
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tiltak i Sverige det siste krigsåret, blant annet til opprettelse av en egen interneringsleir for
omlag 400 kvinner, som hadde blitt avvist som flyktninger. Svenske myndigheter antok at de
var 'tyskertøser' , som i krigens sluttfase hadde flyktet for å unndra seg oppgjør. Denne registreringen og føring av lister var altså et fenomen fra det siste krigsåret. Dette er trolig det kartoteket som Aulie hadde i tankene på pressekonferansen. Bortsett fra denne relativt lille gruppen
i Sverige, hadde politiet så langt vi vet ikke vært opptatt av krigsbarna og deres mødre, så
lenge krigen pågikk.
Slik sto saken da krigen sluttet og myndighetene kom hjem. På tross av at de under
behandlingen av Stockholmsforslaget i London hadde fått kjennskap til hvor Lebensbomhjemmene i Norge lå, at de var underlagt SS og at de etter alt å dømme hadde omsorgen for
flere hundre barn, kanskje ennå flere, var'ingen planer lagt for hva som skulle skje med disse
barna i det kapitulasjonen var et faktum og det tyske personellet som følge av kapitulasjonsvilkårene ble internert for hjemsending. Ingen hjemmestyrker hadde fått i oppdrag å rykke inn
på hjemmene, få tak i nødpersonale eller engang å skaffe matvarer, på tross av at maktovertakelsen var Hjemmestyrkenes hovedoppgave og hadde vært forberedt i detalj siden tidlig i
1944. Det var i og for seg heller ikke naturlig, slik forholdene var, og Milorg kunne slett ikke
anklages for det heller. Det bekrefter bare at krigsbarna ikke hadde noen plass på norske myndigheters agenda i frigjøringsfasen.
Selv om de var mange, ble naturligvis krigsbarnas mer langsiktige problemer betraktet
som små i sammenlikning med andre og mer formidable oppgaver som ventet, først i tilknytning til hjemsending av tyske og tyskallierte tropper, repatriering av fanger, gjenoppbygging
og omstilling av okkupasjonsøkonornien. Matforsyning til hefolkningen, innkvartering av de
hjemvendte og transportproblemer i hele landet for å få fram forsyninger måtte løses temmelig
fort av hensyn til den kommende vinteren. På noe lengre -.ikt matte næringsliv, økonomi og
marked reorganiseres etter de nye forholdene i Europa. Ogsa de politiske maktforholdene måtte rekonstrueres og en mengde tyske forandringer i samfunnet matte reverseres, landssvik- og
krigsforbryteroppgjør gjennomføres i lovlige former.
Hvor lang tid det ville ta før de politiske maktforholdene kunne rekonstrueres, var
usikkert i tiden før kapitulasjonen. Det ble imidlertid hurtig klan at prosessen ville løpe uten
særlige problemer fra tysk side. Norge var i overgangsfasen definert som britisk okkupasjonssone. En militæravtale fra 1941 og en jurisdiksjonsavtalc fra 1944 regulerte forholdet til
dem. 185 En alliert okkupasjonsmyndighet, det vil si en britisk overstkommanderende, skulle
overta makten fra tyskerne og utøve all myndighet inntil tien igjen ble overført til den norske
regjeringen, mens de norske, militære regions- og distriktskommandoene suksessivt skulle
overta utover sommeren og høsten. Representanter for Regjeringen skulle i overgangstiden
inngå i en norsk militærmisjon til rådighet for den britiske <werstkommanderende. Den britiske okkupasjonsfasen startet 8. mai, da det ble etablert kontakt mellom innrykkende briter og
den tyske overkommandoen på Lillehammer, og ble avsluttet 7. juni, da den britiske øverstkommanderende overlot makten til Regjeringen. I denne hektiske perioden ble maktforholdene i den nye staten stort sett fastlagt, ennå før nedriggingen av okkupasjonsstaten var fullført.
Stilt overfor slike oppgaver er det ikke merkelig at krigsbarna og deres mødre kom
langt ned på prioriteringslisten den første tiden. Men for Sosialdepartementet og sosialminister Støstad, tok det ikke langt tid før de ble minnet om deres eksistens. Det kom først fra de
britiske militære, som hadde overtatt makten i landet.
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Noe må gjøres
Støstad hadde blitt utpekt som medlem av det regjeringsutvalget som skulle reise hjem i overgangsfasen, for å inngå i den norske militærmisjonen under betegnelsen "den siviladministrative stab". I iver etter å komme av gårde hadde Støstad fått plass på et fly til Stockholm 8. mai
og kom som en av de første statsrådene til Oslo 12. mai. 186 På hjemreisen 8. mai fikk han i
første omgang bare med seg to av sine embetsmenn, byråsjef Dagfin Juel, som ledet Repatrierings-kontoret (R-kontoret), kom først etter noen dager senere. I Oslo tok Støstad umiddelbart
over Sosialdepartementet som han hadde forlatt fem år tidligere. Personalet var stort sett det
samme. Nå var det viktigste fangehåndtering. En halv million tyskere og deres tidligere fanger
skulle repatrieres. 187
Umiddelbart etter hjemkomsten sendte Støstad ut representanter fra departementet for
å inspisere leire og institusjoner hvor fanger og såkalte "displaced persons" befant seg. Etter
kort tid kom det også alarmerende henvendelser om barn. En slik ble sendt av den tyske Armeoverkommandoen på Lillehammer til den allierte øverstkommanderende 22. mai. Den
meldte at barnehjemmet til SS 's føde- og barnehjemsorganisasjon Lebensborn, Godthåp 188 i
Bærum, ikke var blitt "overtatt av nordmennene". Henvendelsen ble oversatt av britene og
levert videre til Sosialdepartementet. I mellomtiden kom også en tysk gjenpart til departementet. For å holde de 113 barna som var på Godthåp i live, var det ikke mulig å beordre det tyske
personellet ved barnehjemmet til interneringsleire, skrev overkommandoen, og understreket at
"den norske stat" nå var ansvarlig for både disse barna, 11 mødre som ventet barn der en av de
første dagene samt ytterligere 6o barn og 27 mødre ved Hurdals Verk, et av Lebensborns fødehjem.189 Det var kapitulasjonsbestemmelsene som påla den tyske overkommandoen å trekke
tysk personell inn i interneringsleire, hvor de skulle forbli inntil tilbakesendingen til Tyskland
kunne starte. Med "nordmennene" mente man Hjemmestyrkene. Det var Milorg-grupper som
denne natten ble satt opp og deretter rykket ut til ulike m ål og vaktoppdrag.
Hjemmefrontens ledelse hadde forgjeves forsøkt å opprette kontakt med den tyske
overkommandoen natten til 8. mai. Problemet var imidlertid at overkommandoen ikke anerkjente Hjemmestyrkene og derfor avviste å ha noe med dem å gjøre. Hjemmestyrkene fikk
aldri vite om den akutte situasjonen ved fødehjemmene til Lebensborn. For tyskerne kunne det
se ut som om nordmennene hadde "glemt" disse. Mer sannsynlig er imidlertid at de rett og
slett ikke var klar over at organisasjonen ved hjemmene var tysk og personellet underlagt SS
og dermed ble omfattet av innrykkingsordren. I et eget punkt hevdet den tyske overkommandoen at nordmennene hadde forlangt at tyskerne selv skulle ta hånd om barna og mødrene på
Hurdals Verk, men at dette var umulig.
En annen henvendelse fra den tyske overkommandoen 8. mai gikk til tysk Røde Kors
og derfra via Norges Røde Kors til Sosialdepartementet. Henvendelsen gjaldt Lebensbornhjemmene Hurdals Verk på Romerike, Høsbjør ved Hamar, Godthåp i Bærum, Stalheim i
Voss og Moldegård ved Bergen. Man advarte om at det tyske tjenestestedet med ansvar for
disse hjemmene nå var oppløst og at disse hjemmene ikke bare var uten bemanning, men også
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uten levnetsmidler. Noe måtte umiddelbart gjøres. 190 Britene tok de to henvendelsene opp
med den norske distriktskommandoen "for necessary action". 191 På tross av disse henvendelsene ser det ut til at Sosialdepartementet tok saken svært med ro. Først l. juni, en uke senere,
reiste byråsjef Kalmar J. Øksnes og sekretær Anne Støstad ut til Godthåp for å inspisere stedet. Med seg hadde de en representant fra Røde Kors. 192 På Godthåp traff de sjefen for Lebensborn i Norge, SS Sturmbannfiihrer Ernst Ragaller, som inntil kapitulasjonen hadde hatt
kontorer i Arbiensgate 7 i Oslo, hvor Lebensboms hovedkontor i Norge hadde vært og dets
sentralarkiv fortsatt var. Ved kapitulasjonen hadde han funnet ut at det mest fornuftige han
kunne gjøre var å reise ut til Godthåp, for selv å bidra til å holde institusjonen i gang inntil det
ble avgjort hva som videre skulle skje. Ragaller stilte seg til rådighet for departementet og ga
en orientering om arkivet og situasjonen ved de hjemmene han hadde oversikt over. Arkivet
var komplett med 8020 barn, opplyste han. Øksnes ville gjeme bruke Ragaller, men dette lot
seg ikke gjøre fordi han formelt var å anse som krigsfange under etterforsking og sto under
britenes Disarmament Branch. 193
Ragaller fortalte Øksnes at situasjonen ved fødehjemmene kunne bli farlig, hvis ingen
andre tok over. Ved Hurdals verk hadde britene rekvirert bygningen og barna ble plassert i en
nabobygning, noen barn var dessuten blitt sendt hjem uten særlig kontroll. Fortsatt var det 24
barn uten mødre der og 15 med mødre, som tok seg av sine.
Sosialdepartementet fikk en annen illevarslende rapport fra sin representant i Distriktskommando Vestlandet, kaptein Erling Schreiner, vedrørende forholdene på barnehjemmet
Moldegård ved Bergen og Stalheim i Voss. Begge steder hadde den tyske betjeningen forlatt
hjemmene 8. mai, skrev Schreiner, trolig uten å vite at de i realiteten var fjernet og internert:
"For å redde barna fra en katastrofe har Røde Kors i Bergen og ... på Voss måttet overta
hjemmene." Han antok at noe liknende skjedde andre steder i landet. Alle papirer om barnas
opphav var ødelagt, hadde han funnet ut. Mødrene var ikke fra stedet, så han hadde forståelse
for at kommunen ikke ville betale. Røde Kors hadde verken vilje eller evne til å drive videre.
På Voss hadde de forlengst uttømt sine midler og Sosialdepartementet måtte garantere for
driften, nå måtte departementet umiddelbart betale 3000 kr for disse, henstilte han. 194
I et utfyllende notat, senere samme dag, kom Schreiner med noen mer generelle betraktninger. Vergerådene måtte omgående ta de av barna som fortsatt var hos sine mødre, fra
disse, mente han. Mødrene beskrev han som tredjerangs skjøger, helt uten evne til å oppdra
barna. Uviljen mot barna var en uunngåelig følge av hatet mot fedrene og mødrene:
Problemet tyskerbama er brennende og krever en hurtig løsning. Skal disse barn vokse
opp, stemplet som "tyskerunger", utstøtt av alle som regner seg som anstendige mennesker, hånet av sine jevnaldrene under oppveksten, kanskje også i økonomisk nød, og
i hvert fall utsatt for slett påvirkning fra sine mødre, da vil Norge sannsynligvis om 2030 år få en voldsom vekst i kriminaliteten.
Har vi råd til det, spurte han, selv om vi ser bort fra "våre menneskelige plikter overfor disse
barn, som jo ikke bør straffes for sine foreldres misgjerninger." Schreiner mente at "tyskerbarna" var altfor mange til å kunne gjemmes bort blant andre barn i barnehjem, å få et "rimelig antall" av dem adoptert var "med den herskende stemning utelukket." Tilbake sto det kun
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to muligheter. Den første, som han prinsipielt foretrakk, var at staten burde opprette store,
moderne barnehjem spesielt for krigsbarn. Det ville koste mer enn et gjennomsnittlig barnehjemsbarn. "En slik kompensasjon for (barnets) ulykkelige start i livet" ville være en ekstrakostnad som man måtte få det norske folk med på å betale, fordi det var "nødvendig og hensiktsmessig for oss alle". Dette trodde han var umulig å få aksept for. Konsekvensen var da,
fortsatte han, at krigsbarna måtte sendes til Tyskland.
Da bør man innstille seg på så snart som mulig å sende alle tyskerbarna med samt de
mødre som lar seg oppspore og alle andre tyskerjenter dertil, til Tyskland, hvor i hvert
fall "tyskerunge" ikke er noe skjeldsord.
Likevel kunne Norge ikke fraskrive seg ansvar og de økonomiske kostnadene for barna i
Tyskland, for å opprette barnehjem der, skaffe forsyninger "og senere en tid føre en viss kontroll". Uansett hvilken løsning man valgte, mente Schreiner, hadde de norske myndighetene
det fulle ansvar for at barna ikke led nød. Han hadde oppfattet at mange fattigstyrer og vergeråd allerede nå forsøkte å vri seg fra dette ansvar. Sosialdepartementet måtte snarest innskjerpe overfor alle kommunale og fylkeskommunale organisasjoner at "de ikke kan unndra seg sitt
ansvar overfor noe barn, selv om det er et tyskerbarn."
Schreiners klage på vergerådene var ikke uten grunnlag. I departementet fikk man i de
følgende dagene meldinger om at krigsbarna var et stridstema i vergerådene. I midten av juni
kom et telegram fra Halden, med følgende tekst: "Hører barn født av norsk mor og tysk far inn
under den offentlige barneforsorg eller under vergerådet? Tvist om spørsmålet her." 195 Det var
sorenskriveren i Idd og Marker som var avsender. Noen dager senere forklarte han i et brev at
tvisten gjaldt Frelsesarmeens Barneherberge, som tyske myndigheter hadde tvunget til å ta i
mot fire "tyskerbarn". 196 Mødrenes hjemmekommune var "meget vanskelig å bringe på det
rene, da de har ført en nokså omflakkende tilværelse", skrev han. Derfor hadde forsorgsforstanderen i Halden bestemt at vergerådet skulle dekke kostnadene, men det kunne sorenskriveren bare godta hvis staten refunderte dem. Under hadde han tilføyd: "Kan en straks vente en
generell instruks om hvorledes det skal forholdes med "tyskerbarna"?" Det tok en måned før
det kom noe svar.
Et annet spørsmål som kom nærmest automatisk med kapitulasjonen, var hvilken
framgangsmåte man skulle bruke i fastsettelsen av farskap for tyske fedre etter freden. Den
framgangsmåten som den norsk barneloven foreskrev, var blitt suspendert av okkupasjonsmyndighetene.197 I stedet hadde de fastsatt såkalt eksterritorialrett for tyskere i Norge, som
innebar at tysk lov gjaldt. Det kunne selvfølgelig ikke fortsette. Aust-Agder fylke krevde i et
skriv til departementet at praksisen med fastsettelse av farskapssaker, slik det skulle være etter
norsk lov, måtte komme i orden igjen. I et notat 22. mai sa en saksbehandler ved barnevernskontoret i departementet seg enig i at det hastet å få dette i orden før alle tyske fedre hadde
forlatt landet. Flere hundre farskapssaker lå og ventet. 198 Det var bare å gå i gang med å
fremme dem, mente man. I en påskrift en uke senere sa hans overordnede ved kontoret, l. sekretær Einar Krefting, seg enig i en slik framgangsmåte og byråsjefen, Øksnes, gjorde like så.
Men etter en konferanse med ekspedisjonssjef Alf Frydenberg kom spørsmålene og motforestillingene: Ønsket man virkelig å åpne for denne typen samband med tusenvis av tyske fedre,
i en årrekke framover? Ønsket man et slikt samband med et land som Tyskland? Mange vans-
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kelige spørsmål lå på tungen, svarene var ikke like opplagte. En ny påskrift fra Krefting 16.
juni henviste saken i stedet til Justisdepartementet.
De løpende driftsutgiftene for Lebensborns føde- og barnehjem rundt i landet var blitt
betalt fra Lebensborns kontor i Arbiensgate i Oslo helt til siste måned før kapitulasjon. Da
imidlertid regningene for april forfalt i mai, var kontoret stengt og personalet internert. Dette
var den prosaiske grunnen til øyeblikkelig krise ved Bergens kommunale spedbarnehjem, hvor
33 krigsbarn var plassert. Hjemmet var evakuert til Milde i Fana. I løpet av mai hentet noen av
mødrene sine barn, slik at tallet da regningen skulle betales i juni var redusert til 26. Men
hvem skulle nå betale? Det var ikke opplagt for Bergen kommune. Saken var ikke bare akutt,
den hadde stor prinsipiell betydning for fattige kommuner mange andre steder i landet. Bergens kommune henvendte seg til fylkesmannen i Bergen, som sendte den videre til Sosialdepartementet med anmodning om å få klare retningslinjer for hvordan slike utgifter skulle dekkes.l99
Alt i alt var Sosialdepartementet nå under pågang i en rekke saker som hadde med
krigsbarn å gjøre. De falt på siden av de tradisjonelle barnevernssakene, i all fall mente mange
det. Noen opplagt sak for barnevernskontoret var de ikke, med sine mange politiske undertoner. Man trengte en plan for hvordan de skulle løses, hvis ikke arbeidssituasjon i departementet skulle bli uholdbar på ubestemt tid.

Fortvilte mødre søker beskyttelse
Manglende praktiske forberedelser fra de nye myndighetene og uklare oppfatninger av hva
man burde gjøre, kan gi et inntrykk av at utsiktene for krigsbarna og deres mødre nok var kaotiske, men ikke entydig negative. At dette inntrykket er overflatisk og ikke gir noe uttrykk for
den rollen som var i vente for dem, kan vi lese av en rekke brev fra fortvilede mødre og pårørende til departementet med bønn om beskyttelse og hjelp. Her skal vi se på et par slike nødrop.
En kvinne fra Troms henvendte seg direkte med et brev til Regjeringen, og beklaget at
hun "dessverre" var besvangret" av sin tyske kjæreste, som hun "dessverre holdt lag med og
er nu forlovet med. Denne soldat vil svært gjerne ha både mig og barnet til Tyskland og sørge
for det, da det selvfølgelig ikke kan gå an for han å bli her". Hun forsikret om at hun ikke
hadde angitt noen eller gjort noen ting mot det norske folk under krigen. Nå følte hun at det
var hennes plikt å forlate Norge "da jeg går ut fra at gutten tilhører Tyskland og for å skåne
gutten for hån i ettertiden. Og for det andre har jeg ingen steder å bo nu etter at min bestemor
er død. Til mine foreldre kan jeg ikke reise på grunn av at jeg er forlovet med en tysker og
skal ha et barn med den", fortsatte hun. Hun håpet at Regjeringen kunne hjelpe i denne fortvilede situasjonen, så "jeg kan få utflyttingsattest da den soldat gjerne ville vite det snarest mulig."
En annen kvinne fra samme distrikt søkte også Regjeringen om å få lov til å forlate
landet for å reise til Tyskland med sin kjæreste, som hun også "dessverre" hadde et barn med,
skrev hun. Som den andre kvinnen forsikret hun om at hun aldri hadde vært angiver og at
hennes kjæreste alltid hadde hjulpet hvis noen var i knipe og "alltid" satt sitt liv på spill. Nå
følte hun det som en plikt å forlate landet fordi gutten "tilhører Tyskland", måtte skånes for
ettertiden og dessuten hadde hun ikke noe sted å bo. Hun tryglet om lov til å gifte seg med forloveden og henvendte seg til Regjeringen fordi hun hadde mistet kontakten med ham på grunn
av interneringen. "Det er forbudt å snakke med min forlovede", skrev hun fortvilet. Likevel
hadde hun et lite håp: "Det skulle vella sig gjøre når man har et barn og tenker på å ha hver-
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andre eller hvor skal jeg henvende mig?" Likhetene i de to brevene tyder på at noen har hjulpet de to kvinnene med å skrive.
Vi forstår at dette var redde kvinner som søkte etter beskyttelse og muligheter for å
overleve. De så at de kanskje kunne seg unna mobbens raseri ved hjelp av Wehrmacht, som
hadde fått politimyndighet for sine egne interneringsleire. Det tyske feltgendarmeriet kunne
formidle ekteskapsinngåelse. Deretter kunne de kanskje komme seg videre til Tyskland, som
gift med en tysker eller på andre måter. At de skrev "dessverre" tyder trolig på at de ikke helt
hadde oppgitt håpet om andre måter å bli beskyttet på. Begge brevene kom til Sosialdepartementet med påskrift om at Justisdepartementet ikke hadde noen innvending mot at de to kvinnene fikk reise. Krigsslutningens egen logikk tilsa at kvinnenes profetier måtte bli selvoppfyllende; i det øyeblikk de søkte inn i en interneringsleir begikk de lovbrudd og ble brennmerket
for all tid. Om det fantes noen annen måte å hjelpe disse kvinnene på, enn å la dem reise, ble
ikke vurdert i departementet. En politibetjent i Bergen skrev to år senere at myndighetene burde grepet inn og stoppet en rekke av de panikkekteskapene som ble resultatet av slike desperate flukthandlinger "i den opprørte tid etter frigjøringen", "kun i den hensikt å komme bort fra
landet". 200
"Kjære, hjelp oss så godt De kan", skrev en desperat bestemor fra Buskerud til en av
de to nye statsrådene i Sosialdepartementet, kommunisten Kirsten Hansteen. Bestemorens ene
datter hadde 16 år gammel fått et barn med en østerriker. "Jeg prøvde på alle krefter å bli kvitt
de månedlige innbetalingene" fra Lebensborn, skrev hun i et forsøk på demonstrere patriotisme. Nå ville hun adoptere barnebarnet for å beskytte det mot å bli tatt fra dem. "Jeg er helt syk
ved tanken på barnet. Jeg snakket med en pen ung pike", fortsatte hun- trolig dreide det seg
om hennes egen datter- "og hun sa at før skulle hun og barnet flyte som lik i elven, før det
skulde skje at barnet blev tatt fra henne." "Kan man tvinge oss til å levere et barn som ikke
kreves stønad for?" spurte hun. Den eneste utvei som nå sto igjen for hun og hennes mann var
å ta med seg deres to døtre og barnebarnet til Australia. De var 45 år gamle, var sterke og
skulle klare å starte på nytt, skrev hun, men de trengte hjelp til å få lov til å reise. 201
Britene tar initiativ til klassifisering
Den britiske øverstkommanderende i Norge hadde sin egen agenda. Han hadde små styrker til
rådighet, som i første rekke skulle sikre maktovertakelsen og gjeninnsettingen av norske myndigheter. Beskyttelsen av sivilbefolkningen så britene naturlig som en norsk oppgave. Deres
interesse for personer med tysk tilknytning var begrenset til de som skulle etterforskes for
krigsforbrytelser og de som skulle repatrieres. Den alt overskyggende hovedoppgaven var
hjemsendingen av militære og sivile tyskere. De hadde ingen ønsker om å overføre deler av
befolkningen til et fullstendig rasert og etter forholdene allerede overbefolket Tyskland, hvor
de etter alt å dømme ville bli avhengig av britisk og annen alliert hjelp for å kunne overleve.
Ut fra en britisk synsvinkel var overlevelsesbetingelsene bedre i Norge.
Dette var utgangspunktet for at den britiske øverstkommanderende, kort tid etter den
høytidelige gjeninnsettingen av Regjeringen 7. juni 1945, presset på for å få avklart hva som
skulle gjøres med ulike grupper av sivile, særlig hvem som skulle sendes til Tyskland. For å
avklare dette innkalte Hovedkvarteret for de allierte landsstridskreftene i Norge til en konferanse 13. juni 1945 mellom byråsjefene i Sosialdepartementet og britiske repatrieringsoffiserer, militærjurister, etterretnings- og personalstabsoffiserer. 202 Innkallingen kom etter en henvendelse til Regjeringen 3. juni, hvor hovedkvarteret ba om å bli informert om hvilke ret200
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ningslinjer Regjeringen la til grunn for behandling av forhold mellom norske kvinner og tyskere og eventuelle barn i disse forholdene. Man nevnte noen praktiske problemer som var årsaken til henvendelsen, så som hvilke grupper som burde skilles fra hverandre i leire og sykehus, hvordan man skulle forholde seg til permisjonssøknader og framgangsmåter ved repatriering til Tyskland og andre frigjorte områder. 203 Trolig ønsket britene også å bringe samsvar i
behandlingen av sivile og militære repatrieringsobjekter i Norge med de retningslinjene som
var lagt til grunn for de øvrige allierte okkupasjonsstyrker på kontinentet, som nå var i gang
med repatriering av millioner av fanger, flyktinger og andre grupper av "displaced persons",
som for eksempel barn, som fantes i Tyskland.
Av referatet framgår at man på konferansen kom fram til syv problemgrupper, som
man søkte presise definisjoner av og klare behandlingsmåter for. 204 Den første gruppen besto
av norske kvinner som var tysk gift. De hadde krav på og ville få dobbelt statsborgerskap i og
med giftemålet og beholdt det norske så lenge de ble i Norge. De kunne ikke utvises, men
kunne oppfordres til å forlate landet, så lenge de ikke skulle etterforskes. Forutsetningen var at
de var over 21 år. Hvis de var yngre måtte begge foreldrene godkjenne at de reiste. Den andre
gruppen besto av norske menn som giftet seg med tyske kvinner i Norge. Deres koner ville
automatisk bli norske borgere, likeledes deres barn. Den tredje gruppen var norskefødte enker
etter tyske soldater. De hadde rett til å få tilbake sitt norske borgerskap. De kunne ikke utvises, men skulle ikke hindres hvis de ønsket å reise. Den fjerde gruppen besto av barn født i
Norge av norske mødre og tyske fedre i ekteskap. De var tyske borgere. De skulle få reise til
Tyskland hvis mødrene ønsket å reise. Hvis ikke kunne de få bli i Norge. Den femte gruppen
besto av norske kvinner som var gravide med tyske kjærester. De skulle behandles som andre
norske borgere. Deres barn var norske hvis de ble født utenfor ekteskap. Framtidige forhandlinger kunne føres med Tyskland om denne gruppen. Den sjette gruppen besto av kvinner som
ønsket å gifte seg med tyskere. Hvis de var over 21 år kunne de gjøre som de ville, hvis de var
yngre måtte de ha foreldrenes tillatelse. Den syvende og siste gruppen besto av tyske borgere.
Her ble det besluttet at gruppen måtte defineres nærmere av norsk politi. Samtlige tyske borgere skulle registreres og interneres i leire, med unntak av politiske fanger, motstandsfolk og
andre som norsk politi måtte fatte spesielle bestemmelser for.
De tilstedeværende byråsjefene ble bedt om å melde tilbake hvis det framkom motforestillinger til kategoriseringen, men slike ser ikke ut til å ha kommet. De så på dette tidspunktet på beslutningene fra konferansen som retningsgivende. Det var utenkelig at norske myndigheter skulle ha bestemt seg for løsninger som var i strid med britiske interesser i disse og i
de nærmeste dagene. Selv om ansvaret for den ikke-militære befolkningen i Norge etter 8.
juni lå under de sivile departementene, lå ansvaret for de internerte tyskerne i Norge og deres
hjemsending fortsatt under britene.
Vi kan merke oss at krigsbarna utenfor ekteskap uten noen nøling ble kategorisert som
norske borgere og at de hadde en klar rett til å forbli i landet. Retten til å forbli i landet gjaldt
også barn født i ekteskap. Forslag om å deportere krigsbarn eller å ta dem fra mødrene synes
fremmed. Et lite forbehold om framtidige forhandlinger med tyskerne var riktignok tatt med
for denne gruppen, trolig for å unngå en for bastant understrekning av at i slike spørsmål kom
nordmennene etter britenes syn fortsatt til å være underlagt deres okkupasjonspolitikk.

203

ARFN til Norwegian Military Mission 3.6.45 , SD, 3. sktr. B. 242, Dok., RA.
"Joint meeting on treatment of various civilians in Norway held on Wed 13 June 45 , at 1430 hrs, at Fr. Nansens plass 8, Osl o", SD, 3. sktr. B, 242, Dok., RA.

204

72

www.larsborgersrud.no

Krigsbarnutvalget settes ned
Britene hadde altså gitt noen retningslinjer. Men de hadde vært opptatt av å finne løsninger på
militære oppgaver og ikke forutsett den mengden av andre typer henvendelser om krigsbarn
og deres mødre som kom til departementene. Problemene var mange og alle hastet det med
avklaring på. I sin rapport etter besøket på Godthåp l. juni hadde byråsjef Øksnes skrevet at
han ikke visste hva som burde gjøres med krigsbarna, kanskje det beste ville være å sende
dem til deres hjemkommuner, hadde han antydet. 205Men han skrev at han var inneforstått med
at spørsmålet måtte avklares snarest mulig og at "mange" mente at de burde sendes til Tyskland. Dette var imidlertid problematisk, mente han, for barna var norske borgere og Tyskland
kunne bare pålegges å ta seg av dem som ledd i fredsbetingelsene. Han kjente også til at saken
var drøftet i London, men hadde ikke sett dokumentene. Han var altså i utgangspunktet tilbøyelig til å behandle krigsbarnsakene slik praksis var i vanlige barnevernssaker.
Byråsjef Alf Frydenberg var imidlertid av en annen oppfatning. etter den samlede pågangen som departementet hadde hatt på de korte ukene etter frigjøringen. l en påskrift på
Øksnes notat skrev han 11. juni at "en rekke problemer" med "tyskerbama ... og deres ugifte
mødre" bør "komme under behandling av et sakkyndig utvalg" for i .. første rekke" å få vurdert
om de bør sendes til Tyskland. Alternativt må man vurdere hvilke regler !'.om bør innføres
hvis de ikke kan oppfostres sammen med mødrene her i landet. Det hastet sa:rlig med de 500
som var på "spesialbarneheimer for slike barn", uten tilsyn og skikkelig hctjcning, mente han.
Her måtte man øyeblikkelig gå inn med å oppnevne styrer og bevilge midler. l et slikt sentralt
utvalg burde Sosial-, Justis- og Kirkedepartementet, Norges Barnevcmsrad. Kontoret for utsatte i Oslo være representert, samt en vergerådsformann. Notatet ble vist sosialminister
Støstad, som 11. juni lakonisk anmerket at dette overlot han til den nye stahrac..Jen i Sosialdepartmentet å ta standpunkt til.
Derfor gikk det nå to uker før noe mer skjedde med krigsbarnsa"-~·n . l :tscttelsen skyldtes omdanningen av krigstidens samlingsregjering, som hadde stått under statsminister Nygaardsvolds ledelse. Han var nå i ferd med å bli utmanøvrert av en krch O' A-politikere rundt
Einar Gerhardsen, som sammen med den dynamiske Milorg-lederen kn-.. Chn-..tian Hauge og
enkelte eksilpolitikere fra London-tiden dannet grunnlaget for en ny. !..on' an~ samlingsregjering fram til nytt stortingsvalg kunne arrangeres, høsten 1945. Sosialnuni't~·r Sh,stad ønsket
ikke å delta i det nye regimet og trakk seg som statsråd. Støstad hac.kk h~·"~nmn fra NKP på
1920-tallet. Nå ble han erstattet med Stavanger-legen Sven Oftedal. el• · OltcJal sto Gerhardsen
nær etter fangeoppholdet i Sachsenhausen og ble ansett for å være en J~ h.t l;_' k~c og varm
humanist, med ønske om sosiale reformer. Men Støstads avgang kunrw g• en Ul'll'ket signaleffekt. For å sikre oppslutning for samlingsregjeringen fra Kommuni-.tr~•n•ct. ,1,111 Gerhardsen
antok sto sterkt i befolkningen etter betydelig motstandsinnsats. hle 111 h.llllllllum-.tcr tatt med i
regjeringen. Den ene av disse, som vi allerede kort har presentert. ,·ar K•r't~·n Hansteen. 207
Hun hadde vært redaktør av den illegale avisen Kvinnefronten og hk n~t '~~r~L'' fl,rste kvinnelige statsråd. 208 Hennes underordnede rolle ble riktignok understreket. 'cd at hun ikke fikk
noe eget departement, men bare ble konsultativ statsråd i SosialdepariL'IliL'IllL'I mccJ fange-,
flykninge- og repatriering som arbeidsområde.

" Notat. De halvtyske barn. Organisasjon Lebensborn", Øksnes til SD 2.6.45. SD. \ .,ktr B. ~-1 l. Hjemsendelse m.m., RA.
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I påvente av den nye statsråden, hadde sekretær Leif Fjogstad i 3. sosialkontor forsøkt
å sammenfatte de arbeidsmessige problemene man sto ovenfor, i et eget PM. 209 Det første han
drøftet var om man skulle følge de retningslinjer som Adopsjonslovens fra 1915 krevde for å
få fastslått farskap, eller om man skulle si seg tilfreds med en "særordning" for disse tyske
fedrene. Å følge loven ville i så fall medføre en betydelig innsats, mente han. Det andre problemet han festet seg ved var behovet for å komplettere Lebensborn-arkivets opplysninger, som
han etter en inspeksjon sammen med en representant fra Statistisk Sentralbyrå 15. juni mente
å konstatere var svært mangelfulle. Her sto man foran "et svært arbeid", det var tvingende
nødvendig å tilsette en egen arkivar, konkluderte han. Den tredje oppgaven var å utrede
spørsmålet om å frakjenne mødrene barna, fordi "en hel del av mødrene som kjent er heilt ute
av stand til å oppdra barna". Her var det behov for et snarlig rundskriv, bemerket han. Den
fjerde oppgaven, å utrede om både mødre og barn burde sendes til Tyskland, som "mye taler
for" , var også særdeles viktig. Det kunne ikke skje i løpet av 1945. Det var nemlig ikke så lett
å få sendt dem til Tyskland som "folk flest tror", her var det nødvendig med tidkrevende forberedelser og det var nødvendig å samordne med andre land, skrev han.
Størstedelen av Fjogstads PM omhandlet forholdene ved de tidligere Lebensbornhjemmene, som det hastet mye med å finne en løsning for. Til Stalheim hadde departementet
allerede anvist et kronebeløp etter anmodning fra kaptein Schreiner. Hurdals Verk var imidlertid rekvirert av engelske militære, disse krevde at gjenværende barn med mødre skulle fjernes
øyeblikkelig fordi noen av mødrene "allerede har innledet bekjentskap med engelske soldater". Resten av barna på Hurdals Verk var flyttet til Granly barnehjem, Gjettum ved Sandvika,
og Fjogstad forsøkte nå å få overført også de andre dit. Stedet ble drevet av Østre Bærum Sanitetsforening, som protesterte heftig. Bestyrerinnen henvendte seg til eierne, som igjen protesterte til departementet mot å få flere "tyskerunger" dit. 210 En representant for eierne "var
temmelig høyrøstet i telefonen og svært lite medgjørlig og var i det heile en typisk representant for den alminnelige opinion når det gjelder tyskerungene", skrev Fjogstad oppgitt. På
Godthåp var ingen ting skjedd. Man måtte snarest skaffe brensel, dette hadde Ragaller igjen
minnet om i et brev 21. juni. Dessuten måtte man få avløst SS-personellet. Kanskje kunne
man finne en ordning med politiet, slik at noen av de kvinnelige NS-sykepleierne på stedet
kunne overta, de var flinke og kom neppe til å bli fengslet for noe, fortsatte Fjogstad. Alt i alt
var det nødvendig å få nedsatt et sakkyndig utvalg snarest, et betydelig arbeid som vil strekke
seg over måneder og år og pådra statskassen betydelige kostnader krevde at saken kom i faste
former, avsluttet han. Med rød blyant skrev Frydenberg med stor skrift øverst i høyre hjørnet,
så den nye statsråden ikke skulle være i tvil: "Haster!"
Deretter varslet byråsjefen statsråden, i dette tilfelle Hansteen, og overlot Fjogstads
PM til henne. Sammen plukket de 7. juli ut hvem som burde sitte i utvalget, av Fryden bergs
notater framgår at de var enige om alle unntatt hvem som skulle representere Justisdepartementet, hvor det var to alternative navn. Da hadde Hansteen allerede fire dager tidligere orientert på en regjeringskonferanse, hvor saken ble protokollert slik:
Tyskerbam. Fru statsråd Hansteen meddelte at det er omkring 8000 tyskerbarn her i
landet og at Socialdepartementet gjeme ville sette ned en mindre komitee til å drøfte
de problemer som vil reise seg i den forbindelse. 211
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Den framstår som en lite viktig, nærmest prosaisk beslutning, i kontrast til beskrivelsen i
Fjogstads PM, hvor den framtrer som av aller største betydning. Allerede her, ved den første
formelle behandling av krigsbamsaken i det frie Norge, kan vi altså iaktta en merkelig dobbelthet i myndighetenes behandling. På den ene siden bagatellisering, på den andre siden den
største bekymring, en dobbelthet som kom til å fortsette hele året 1945 og lenge etterpå.
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KapittelS
FORSLAGENE OM DEPORTASJON
Krigsbarnutvalget hadde til sammen 13 møter, fra 9. juli til3. november 1945, flere enn den
beskjedne innførselen i regjeringsprotokollen skulle tilsi. Ved starten ønsket departementet en
begrenset og rask utredning, som kunne være ferdig til midten av august. 212 En så omfattende
innstilling som det til slutt skulle bli, lå langt utenfor det opprinnelige mandatet. Dette hang
sammen med to forhold. For det første tok utvalget en mengde initiativ og reiste spørsmål som
viste seg å være langt vanskeligere å besvare enn man hadde forestilt seg. For det andre ble
utvalget fra begynnelsen trukket med i løsningen av praktiske saker, som kom til å gå ut over
det utredningsarbeidet, som departementet hadde bedt om. Etter hvert kom utvalget til å fungere som et eget krigsbarnkontor i Sosialdepartementet, bestående av noen av landets fremste
eksperter på barnevern. Lederen, Debes, iverksatte egne undersøkelser og korresponderte med
så vel departementer, fylkesmenn og kommuner, samt med myndighetspersoner i andre land.
Utvalget ble koplet inn i den departementale behandlingen a\· så vel enkeltsaker som prinsipielle saker innen fagområdet, foruten å drøfte de oppgavene som lå i mandatet og ut fra disse
å få i sammen en sammenhengende rapport.
Arbeidet kan deles i to perioder, som vi skal se avspeiler to ulike faser av myndighetenes holdninger til løsninger for krigsbarna og deres mødre. l den første fasen fra 9. juli til 12.
oktober, utredet utvalget det som professor i psykiatri, dr. med . Gabriel Langfeldt i et avisinnlegg beskrev som "den mentalhygiensk beste løsning", nemlig i.l ta barna fra mødrene for å
adoptere dem innenlands eller å sende dem ut av landet. helst til Tyskland. 213 Den andre fasen
ble innledet med at Regjeringen 12. oktober vedtok at det ikke lenger var aktuelt med deportasjon til Tyskland. Dessuten ble det avklart at Sverige var ne_!!ative til å ta i mot norske krigsbarn. Dermed var de avgjørende premissene klare. Resten aY tiden arbeidet utvalget med å
tilpasse teksten i sine tre nøkkeldokumenter, en innstilling. en tilradning og et lovforslag til
departementet, fram til9. november, da disse ble sendt til trykking. men i rask rekkefølge returnert utrykt til departementet og lagt vekk, uten videre hehandling.
Allerede ved starten av den første fasen 9. juli, kom ut\·alget med en avklaring av at
det for sin del anså deportasjon til Tyskland som uaktuelt . Deretter fortsatte det med forberedelser av et mer realistisk forslag om å sende dem til Sverige. Men heller ikke det var noe enkelt prosjekt. Det involverte samspill mellom flere aktører innen stat og kommuner, mellom
flere profesjoner og minst to stater.

Mandat, sammensetning og en første avklaring
Mandatet og utnevnelsen av byrettsdommer Inge Debes som formann ble satt opp av Fjogstad
og signert av Frydenberg 9. juli, samme dag som det ble overlevert Debes som hastesak og
utvalgets ctØrste møte f ant sted.-?J4
Debes hadde gode forutsetninger for å lede arbeidet. selv om han ikke kjente sakens
forarbeider verken fra London og Stockholm. Han hadde ledet Norsk forening for sosialt arbeid siden 1925, vært redaktør av Sosialdepartementets tidsskrift Sosialt Arbeid siden 1927 og
fra 1935ledet den viktige Sosiallovkomiteen, som førte til flere lovendringer innen departe212
213
2 14

Jnr. 1579/45 B, SD, 241, legg Hjemsending, anvisninger m.m., RA .
Professor Gabriel Langfeldt, overlege ved Psykiatrisk klinikk, i Morgenbladet 4.8.45.
"Hr. byrettsdommer Inge Debes" 9.7.45, SD, 3.sktr. B, 241, Hjemse ndelse m.m., RA.

www.larsborgersrud.no

77

mentets arbeidsområde. Han hadde allerede på forhånd løpende kontakt med embetsverket i
215
departementet. Før krigen hadde han vært en av Arbeiderpartiets fremste sosialpolitikere.
Det ble han fortsatt ansett for å være i 1945, han hadde skjøttet sitt embete under hele krigen
uten feiltrinn, riktignok også uten at hans navn ble forbundet med motstandsaktiviteter, men
det hadde han til felles med de fleste i det sentrale embetsverket, også i Sosialdepartementet.
Fra Justisdepartementet ønsket Frydenberg å ha med byråsjef Erling Arneberg. Han ble oppnevnt, møtte imidlertid ikke i de tre første møtene, i hans sted deltok sekretær Jens Fagereng,
fra Lovavdelingen, som også hadde vært i departementet hele krigen.Z 16 For øvrig ble oppnevnt residerende kapellan Ingvald Carlsen, som representant for Norges Barnevernråd, lege
Else Vogt Thingstad, som sjef for psykiatrisk avdeling ved Ullevål kommunale sykehus, og
Ragna Hagen, som nå var tilbake i sin stilling som journalist og sekretær i Arbeiderbladet.
Hun hadde tatt opp igjen sitt arbeid i Oslo kommunes forsorgsstyre, som hun hadde engasjert
seg i siden 1929, og som formann for Tilsynsutvalget for bortsatte. 217 Kåre Olsen mener at
hun ble spurt om å bli med fordi hun i tillegg til sitt sosialpolitiske engasjement hadde vært
med under behandlingen i London, samt for hennes kontakt med AP.Z 18 Trolig er det siste
også riktig, selv om hun i formell, partipolitisk sammenheng ikke spilte noen stor rolle. Det
var i det uformelle nettverket hun utfoldet seg partipolitisk. Det var altså kristelig og sosialdemokratisk barnevern som sammen med psykiatrien dominerte utvalget, foruten den alltid
nærværende jussen, som skulle formulere utvalgets innstilling. Det var en tradisjonell sammensetning på et departementsnedsatt utvalg.
Mandatet var kort og ble referert av Fjogstad på møtet. Det gikk ut på først å svare på
om "det vil framstille seg som ønskelig" å sende krigsbarna "og i tilfelle mødrene" til Tyskland. Uansett hvordan dette ble besvart, ønsket departementet også å få "framlegg om hvilke
særlige åtgjerder som i tilfelle bør tas" for at barna kan gli inn som "ordinære samfunnsmedlemmer" her i landet. For øvrig, opplyste Fjogstad, skulle mandatet avgrenses i samråd med
departementet, arbeidet skulle påskyndes mest mulig og innstilling skulle være klar "så snart
råd er og i hvert fall før hausten".Z 19
Hagen ble bedt om å gjøre rede for hva som hadde skjedd med saken i London. I løpet
av ordskiftet etter hennes beretning, ble det klart at man allerede nå kunne si seg enige i fire
punkter: 22 For det første ønsket man et tillegg til barnelovene for å få rettsmidler til å få fastslått farskap. For det andre ønsket man et lovforslag for å hindre at barnets opprinnelse ble
kjent. For det tredje ville man "prinsipielt uttale at disse barn ikke burde bli sendt til Tyskland.
Uttalelsen herom var enstemmig." For det fjerde var man enige om at uansett hva man ellers
kom til å gjøre med krigsbarna var det nødvendig å granske dem og deres mødre fra "psykiatrisk synspunkt", det vil si om de var åndssvake eller ikke. Dette burde utføres av en kompetent gruppe psykiatere, legene Ørnulf Ødegård og Nic. Waal ved Gaustad Sykehus, Einar
Haugen ved Lier Sykehus, for uten Else Thingstad selv, alle kjente navn med nær tilknytning
til departementet. Haugen kjente Debes godt fordi han før krigen hadde vært sekretær for Sosiallovutvalget som Debes ledet.
Trolig kom forslaget om den psykiatriske undersøkelsen fra Thingstad. Som vi skal se
hadde hun bestemte oppfatninger om dette, som ikke ble delt av alle i utvalget. Men det var
vanskelig å være uenig i at det var relevant å vite om barna var åndssvake hvis man skulle
adoptere dem bort, enten det nå skjedde i Norge eller i et annet land enn Tyskland.
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Neste møte i utvalget kom allerede tre dager senere, 12. juli. Etter det første møtet
hadde man vært på ekskursjon til Godthåp, som hadde gjort inntrykk med orden og disiplin.
Thingstad bemerket at de barna det var snakk om her trengte psykologisk veiledning fordi de
hadde fått oppdragelse basert på "tyske prinsipper" og at det hastet å få avløst Ragaller og
hans tre mannlige medhjelpere fra SS. Pleiermangelen var akutt her i landet, mot det foreslo
hun et "lynkurs" for å kvalifisere pleiere eller, hvis det ikke var tilstrekkelig, bistand fra Svenge.
Ellers kunne sekretær Jens Fagereng, som møtte for Arneberg, fortelle at det var stor
pågang i Justisdepartementet fra kvinner som ville gifte seg med de soldatene "som de tidligere har hatt samkvem med", som Fjogstad skrev i referatet. 221 Han forutsatte at meningen var å
forlate landet sammen med soldatene. At Fjogstad brukte ordet "tidligere" viser at han var
oppmerksom på en dobbelhet i situasjonen. Han og det øvrige utvalget hadde ikke det minste i
mot at disse kvinnene forlot landet, så lenge de tok med seg sine barn. Det var det viktigste.
Ikke noe "tysk" skulle bli igjen etter dem. Om de virkelig var kjærester eller bare hadde hatt et
tilfeldig samleie vurderte han ikke, heller ikke om disse kvinnene i virkeligheten var på flukt
inn under tysk militær beskyttelse fra sine landsmenns vrede, dels for sin egen del, dels også
for sine barns.
At det virkelig kunne forholde seg slik fikk man en annen indikasjon på i Justisdepartementet. Man antok at Tyskland ikke ville akseptere ekteskap som var inngått i Norge etter 8.
mai, i regi av tyske feltprester. Trolig er forklaringen at Wehrmachtbefehlshaber Norwegen,
general Franz Bohme 222 , ikke ønsket at Wehrmacht skulle bli et tilfluktssted for deler av befolkningen, selv om han ikke helt kunne hindre tilstrømmingen av kvinner til leirene. Det ville
bli mange slike ekteskap mente Fagereng, en mengde kvinner ønsket dette. Fra alliert side forsøkte man å endre tysk oppfatning.
Ut fra at man på forrige møte hadde uttalt at det ikke var ønskelig å sende barna til
Tyskland, ba man nå om snarest mulig om å få undersøkt om barna kunne sendes til et annet
land enn Tyskland. Debes nevnte at stortingspresident Carl Joachim Hambro hadde uttalt at
det var mulig at Sverige ville overta en stor del av de barna det var aktuelt å sende ut av landet. Videre kunne det bli aktuelt med USA og andre land. 223 Det var altså ikke deportasjon av
barn i seg selv de var mot, bare at de skulle sendes til Tyskland. Det var viktig å få en undersøkelse av hvor mange krigsbarn man totalt hadde rundt i landet, hvor mange som var "mødreløse" og hvor mange som "burde tas fra moren", først da kunne man danne seg bilde av hvor
mange som det var aktuelt å adoptere bort, enten det nå ble i Norge eller i utlandet. Her var
det behov for rapporter til departementet omgående, framholdt utvalget.
Forslag om andre løsninger
Det tredje møtet i utvalget ble avholdt 23. juli. Nå som hovedsaken om deportasjon til Tyskland var avklart for utvalgets del, var det etter departementets oppfatning på tide å drøfte disposisjonen til selve innstillingen. Møtet startet derfor med at Debes gjennomgikk et utkast,
som var sendt ut på forhånd.224 Her var en rekke problemstillinger som skulle besvares, først
og fremst om deportasjon til Tyskland i det hele tatt var gjennomførlig eller ønsket. Dette var
et avgjørende spørsmål og selv om utvalget var mot, var man innforstått med at det ikke be-
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tydde at Regjeringen ville følge en slik anbefaling. Debes leste opp de formuleringene han
ønsket på trykk om dette, etterfulgt av diskusjon.
Deretter drøftet utvalgsmedlemmene en rekke andre alternativer. Enten man valgte deportasjon til andre land eller ulike løsninger i Norge, var det nødvendig å finne en lik løsning
på problemet med å angi farskap og beskyttelsen av barnas identitet. Man kunne da skrive
"ukjent far" i fødselsregisteret. Et motargument var at fars rettigheter kunne bli avskåret og at
det kunne lede til ubehageligheter med Tyskland i framtida. Hvis barnet var adoptert eller satt
bort til oppfostring i Norge, måtte man påse at dette skjedde under nasjonalt "verdige" forhold, i motsatt fall måtte barnet kunne fjernes. Hvis mor ønsket å ha barnet måtte man avklare
om hun skulle få lov til det, om hun i tilfelle måtte flyttes til et nytt miljø eller sendes til "utlandet". Når det gjaldt spesielt adopsjon i utlandet ble det opplyst at "det er søkt underhåndenopplysninger i Sverige og hos UNRRAs herværende representant om det er mulig med adopsjon i fremmed land." Hvis dette kunne bli noe av, måtte man avklare om man skulle opplyse
om "far ukjent" :
I siste tilfelle må vi tilrå at det blir inngått overenskomst med vedkommende land om
adopsjon av barn født utenfor ekteskap (uten at farens nasjonalitet blir nevnt og så
overlate til Norge å utvelge barna blant krigsbarn, idet det stilltiende forutsettes at vi
bare skal velge barn med tyske fedre).
Når det gjaldt hvem som skulle betale for barna var det ikke klart om en tysk løsning uten videre ville frita Norge, selv om man kunne kreve at Tyskland måtte betale etter 8. mai. Hvis
barna ble i Norge måtte man avklare om Tyskland skulle avkreves "refusjon av utgiftene".
Hvis mor "fortsatt skal ha samband med barnet" og er formuende, burde hun selv betale, hvis
ikke måtte man drøfte om kommunene skulle dekke etter fattigloven eller reglene om
morspensjon, eller om staten skulle dekke alt, mente utvalget.
I forbindelse med spørsmålet om hvem som skulle betale hadde utvalget allerede i det
andre møtet vedtatt at departementet måtte undersøke "hvordan forholdet med de halvtyske
barn stiller seg utover landet" og at det skulle be departementet om å sende ut et rundskriv til
"fattigstyrene (og verjerådene ), slik at innsendt materiale så vidt mulig kunne bli tilgjengelig
for utvalget". 225 Thingstad fant det nødvendig å gjøre departementet spesielt oppmerksom på
at det var en rekke barn rundt i landet med tysk far som ikke var meldt til myndighetene. I forbindelse med det psykiatriske underutvalget man hadde foreslått nedsatt på forrige møte, ville
hun også peke på at det var viktig med sakkyndig gransking av barna på Godthåp, for "etter
innkomne uttalelser var flere delvis åndssvake eller på annen måte sjelelig defekte". Når det
gjaldt spørsmålet om tysk godkjennelse av ekteskap som var inngått etter 8. mai, opplyste Fagereng at de heller ikke ville bli godkjent fra norsk side, men at det likevel ikke var nødvendig
å ta opp dette, hvis disse kvinnene og eventuelle barn reiste til Tyskland.
Fjogstad og Debes fikk fullmakt til å lage et utkast til betenkning fra utvalget, som
skulle sendes ut til gjennomsyn av medlemmene etter hvert som de enkelte avsnittene var ferdige. Debes tok dessuten opp noen enkeltsaker som var kommet inn, i denne forbindelsen var
det enighet om at det burde opprettes et eget krigsbarnkontor i departementet for å behandle
slike saker.
Som vi har vært inne på, orienterte Fjogstad også om at han hadde undersøkt i Kirkedepartementet på bakgrunn av en opplysning fra pastor Carlsen i forrige møte, om at biskopene hadde kommet med en innstilling om krigsbarna. Ekspedisjonssjef Hansson hadde den
gang svart at dette var ukjent for ham, men at han var kjent med at de hadde kommet med en
225
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uttalelse fra et bispemøte tidligere på sommeren. Som tidligere omtalt Carlsen gjentok nå at
det dreide seg om en innstilling fra biskopene, og at han skulle framskaffe denne fra "rette
vedkommende".
Til slutt gjorde Debes rede for de brevene som hadde gått til departementet. Blant disse skal vi se nærmere på ett som lanserte retningslinjer som kom til å få vital betydning på
lang sikt. Det var trolig skrevet for å gi Hansteen og Oftedal råd for hvordan de burde behandle en bestemt gruppe på 30 krigsbarn som var funnet på et barnehjem i Bremen.

Identitetsforfalsking eller beskyttelse
Dette spesielle brevet ble levert av Frydenberg til statsråd Hansteen 19. juli?26 Forfatteren var
etter alt å dømme Thingstad. 227 "Det var å vente", startet hun, at de allierte hadde trukket opp
retningslinjer for krigsbarna, som kanskje fantes i sekssifret tall i Europa, likevel var det ikke
uventet at de allierte er uvillige til å gi "de tyske befolkningspolitikere en slik håndsrekning".
Hun var altså ikke kjent med at det allierte hovedkvarteret i Norge hadde drøftet dette med
byråsjefene allerede en måned tidligere, og at spørsmålet om krigsbamas rett til å bli i landet
forlengst var avklarert.
"Folk flest", fortsatte hun, la vekt på at "det tyske arvestoff er så dominerende at disse
barna vil komme til å representere et lite ønskelig, marsjerende og kommanderende innslag i
folket". Men det stemmer ikke med "erfaringene fra USA, hvor relativt "renrasete" nordtyskere har vist seg som nasjonale borgere". Slike erfaringer hadde vi også her i landet. Her lar man
seg dupere av "Rassenlehre", mens ensrettingen av den "ytterst heterogene tyske folkeblanning" tvert i mot viser at det er miljøet og ikke arvestoffet som er av betydning for utformingen av nasjonale særegenheter, skrev hun. Men når det gjaldt arvestoffet, "er den lettferdige
moders kromosomer de minst heldige i blanningen", og "de barneanstalter som har hatt med
disse barna å gjøre, er helt på det rene med at mødrene som regel er lite verdifulle." På grunn
av miljøets betydning var likevel barna blitt yndlingsbarn, trivelige, søte unger, lette å oppdra,
tidlige tørre og til å gå, fastslo hun.
Denne dobbelheten i Thingstads argumentasjon gjorde at hun i resten av skrivet kunne
sannsynliggjøre at krigsbarnas framtidsutsikter var dårlige både ut fra et miljømessig og et genetisk resonnement:
Disse barns mødre har utpekt seg som de kvinner i vårt folk som minst har evnet å ta
vare på seg selv og vurdere rett, dels p.g.a. arvelige anlegg, men især p.g.a. ungdom,
legemlige svakheter, og fremfor alt, en mislykt oppdragelse. Disse mødre vil med full
rett ... bli betraktet som utskudd ... alltid mindre egnet til å beskytte et barn, omgi det
med kjærlighet ... enn kvinner flest. Mange av dem har allerede forlatt barna. Oppvokst i et slikt "hjem", og forkjetret blant jevnaldrende og på skolen, vil barna ... ta varig skade på sin sjel ... komme i opposisjon til samfunnet, alle latente kriminelle anlegg vil kunne slå ut i rik blomstring. Det kan være alvorlig nok, som kompleks-faktor,
at barna selv og deres nærmeste, kjenner deres avstamning og det vil kunne framelske
en åpenbar 5-tekolonne-mentalitet. Det kan neppe være annen vei å gå, enn å dekke
over disse barns herkomst. De bør ... tvangsmessig fjernes fra sine mødre og i først
omgang overtas av samfunnet ... De kan bringes til større og mindre samlestasjoner,
gis nye opprinnelsespapirer, fingert fødested og dag, og nytt navn.
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Det var masseadopsjon i Norge Thingstad tenkte på her, med den veldige etterspørselen etter
adopsjonsbarn som fantes trodde hun ikke at det ville by på problemer hvis pleieforeldrene
ikke kjente til barnas avstamning. Likevel, innrømmet hun, "kan det innvendes at det er et
drastisk skritt å gå til, å fjerne et barn fra sin mor og forfuske et medmenneskes identitet".
Men det hadde skjedd før, i mindre målestokk, dessuten var det verken drastisk eller inhumant, når alternativet var en "forhutlet barndom og forkrøplet oppvekst", mente hun. Noen
hundre små barnehjem ville selvsagt koste store midler, men det ville koste mer å la noen tusener gli ut på forbryterbanen som et uoverskuelig sosialt problem, avsluttet Thingstad.
Ideen om med vitende og vilje ikke å fortelle sannheten om krigsbarns opphav var
nærliggende. Thingstad var ikke den eneste som foreslo dette på alvor. Da statsråd Oftedal
noen dager senere reiste til Stockholm for å konferere med sine kolleger om overføring av
krigsbarn til Sverige, hadde han trolig med seg hennes notat, i all fall refererte han spesielt til
Thingstads rolle i Krigsbarnutvalget i et intervju der. 228 Det var også svenske myndigheter
som var de første til å iverksette en slik usann historie, da de lot annonsere for adopsjon de 30
norske krigsbarna som i de samme dagene som Oftedal var i Stockholm, 23.- 25. juli ble fraktet fra Bremen til Malmo. Det var Statens UtHinningskomrnission (SUK) som var ansvarlige
for at disse såkalte Fiskebodabama ble presentert som at de var funnet i konsentrasjonsleirene,
at deres far og mor var ukjente og at de var født på ukjent sted, nøyaktig som Thingstad hadde
vært inne på.
Etter denne skissen av de første aktivitetene og initiativene til Krigsbarnutvalget, skal
vi i de etterfølgende kapitelene se inngående på hva som videre skjedde med initiativene som
ble tatt i denne fasen. Svært grovdelt kan vi si at de faller i fem deler: Det første var henvendelser til utlandet om å ta i mot krigsbarn, særlig til Sverige, hvor utvalget umiddelbart etablerte uformelle kontakter på høyt plan og en første gruppe barn ble sendt. Det andre var, i forlengelsen av det første, utviklingen av strategien med å forfalske krigsbarnas identitet, vi skal
se hvordan dette ble realisert for de barna som ble sendt til Sverige. Det tredje var en stor plan
om en undersøkelse av krigsbarnas mentale tilstand før man sendte dem ut av landet og hvordan man tenkte seg den gjennomført. Det fjerde initiativet kom i form av et rundskriv til
kommunene, fordi utvalget som ledd i forberedelsene måtte vite hvor mange krigsbarn det var
og hvor de oppholdt seg. Det femte initiativet var et forslag om å etablere et eget krigsbarnkontor i departementet, for å lede disse aktivitetene, som kom til å ta mange måneder, ja kanskje år. Selv om det bare berørte en liten krets i utvalget og departementet, belyser det hvilke
planer som forelå.
Vi skal starte med å fortelle historien om fortroppen for det store utsendelsesprosjektet, de 30 krigsbarna som ble sendt til Sverige. På tross av at deres skjebner bare kan forstås i
lys av Krigsbarnutvalgets og Sosialdepartementets initiativ, har det som skjedde dem fått lov
til å framstå som tilfeldig, ja nesten uforklarlig for ettertiden. Det kan henge sammen med at
historien om denne spesielle gruppen av krigsbarn inneholder atskillig sprengkraft og fortsatt
gjør det. Det som skjedde med dem var trolig tiltenkt å skje med alle, eller veldig mange
krigsbarn. De ble kortversjonen av det store deportasjonsprosjektet, som myndighetene aldri
har ville innrømme eksisterte. Da dette prosjektet i seg selv ble umulig å forsvare, ble deres
skjebner uforklarlige. Men vi skal se at forklaringen på det som skjedde dem er enkel og nærliggende. For at den lille historien skal få riktig plass i den store, må vi starte med et større
bilde av norsk og svensk flyktninghjelp i Tyskland ved kapitulasjonen. Vi skal se hvordan
denne spesielle gruppen barn ble funnet i Tyskland av intetanende og velmenende hjelpere,
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som ville sende dem hjem. Så skal vi se hvordan planene ble endret slik at de kunne bli fraktet
til Sverige og hva som senere skjedde med dem i Sverige. 229
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Kapittel6
BARNA FRA HOHEHORST
Den 4. september 1945 brakte den liberale Stockholmsavisen Dagens Nyheter et intervju med
sekretær Erik Petersson i Statens UtHinningskommission, hvor han etterlyste adopsjonsforeldre for 31 utenlandske barn. 230 Det var i og for seg ikke oppsiktsvekkende. publikum var vant
til å lese i avisene om behovet for hjelp til barn sommeren 1945, særlig i Daf:ens Nyheter.
Praktisk talt hver dag sto det annonser, med korte tekster som "Norges ham langtar till Sverige! Radda Barnen vadjar till varje familj att ta sig an en norsk pike eller kack gutt", eller
"Valkomna ett norskt barn i ert hem!" 231 Også belgiske, nederlandske og tsjekkiske barn var
nevnt i annonsene. Leserne måtte forstå at svenske myndigheter gjorde en stor innsats for å
redde de ulykkeligste av krigens ofre, de foreldreløse barna, i sikkerhet i s,·crige.
Denne gangen var det snakk om utenlandske barn av helt ukjent opprinnelse, fortalte
sekretær Petersson, de såkalte "Fiskebodabarna", navnet hadde de fåll fordi de var samlet i en
forleggning på stedet Fiskeboda utenfor Katrineholm. Utlanningskommi-.,ionen hadde fått
flere forespørsler om adopsjoner av disse foreldreløse små, svarte han r~• '-pmsmål fra DN, og
fortsatte:
En del av barnen tros ha fotts i koncentrationslager- i varje fall hin de antraffade dar,
utan att man visste vern som var far eller mor till dem- och andr;t har hittats overgivna på andra stallen. Deras ålder vet man inte bestamt, men dar finn' 31 småbarn under
4-5 års ålder som kan komma i fråga for adoption . Det ar ocba myd. ct hehjartansvart
att dessa erhållar ett hem, då de annars ar domda att tillbring;.~ hl'l.1 ,jn uppvaxttid på
ett barnhem av något slag, utan en enda slaktning i varlden och utan n;t~on narstående
att ty sig till.
Det er fOrtjusande och friska barn, sager sekreterare Petersson "1111 lll't aterkommit
från en inspektionsresa till forlaggningen, och den som vill ta''~ ;1' n..t~on av dessa
små kan vanda sig till mig eller någon annan av tjanstemannen p.t utl..tnningskommissionens sociala byrå fOr att få narmare upplysningar. Innan ett h;trn l.unna-. ut kommer
vi att begara vissa betyg, som visar att den sokande kan anse-. l.nnplt~. od1 vidare
fordrar vi en forbindelse att vederborande åtar sig att svara fiir h ,trn~·t under sex månader. Under denna tid kan sedan adoptionshandlingarna hinn;t Prdn.h l kt ar emellertid
onskligt att de som funderar på saken anmalar sig snarast mi,jiJ~t
Ett av barn en blev placerat på måndagen - hos nå gra akta maj...ar "•m Il •r~JI skat sig i det
på de bilder som varit synliga i pressen. Dessutom ar det som ';1~t l kr.1 pasoner som
hort sig for om mojligheterna att få adoptera någon av de Wraldr.tl, ''·'
Oppslag som dette spilte på følelser, som vi må anta Petersson forsoktL· ;1 l rJmj...;tllc: Fantes
det noen som ville hjelpe et foreldreløst barn fra en konsentrasjonsleir' 1\.Jrhj...tc foreldrene
hadde hørt til motstandsbevegelsen fra et okkupert land, kanskje var Jc myrdedL· jøder? Når
Statens UtHinningskommission slo an slike toner kunne man kanskje YL'ntc at publikums
reaksjonen ble stor. Men vi har ingen grunn til å tro at Petersson regnet med Jet. Tvert imot,
trolig fryktet han at reaksjonen ellers helt ville utebli. Han hadde fått an'' aret for at 30
foreldreløse barn ikke måtte ligge det offentlige til last, adoptivforeldre mane finnes der ute, i
230
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en fart. Resultatet ble omtrent så mange henvendelser som han kunne håpe på, litt i underkant
av 30. Etter hvert fikk han alle barna levert ut. Statens Utlanningskommission ble på et vis av
med sine "Fiskebodabarn" før året var omme, selv om det for noen av dem innebar
232
midlertidige og langt fra velordnede løsninger.
I ettertid kan vi spørre om det også kan ha vært andre grunner til at han valgte en slik
bramfri form. A visene skrev sommeren 1945 mye om Sveriges hjelpevirksomhet til barn, som
rett nok var betydelig, men mindre om dette kunne ha noen forbindelse med at landet nå
hadde behov for innvandring. Et annet spørsmål er om barnehjelpen kan ha spilt en rolle som
ledd i korrigeringen av det offentlige selvbildet etter krigsårene, etter at Sverige hadde
samarbeidet nært med Tyskland og innrettet mye av sin hjelpevirksomhet i krigsårene den
veien. Det ser imidlertid ikke ut til at Petersson kan ha tenkt i slike baner, hans beveggrunner
var kortsiktige. Motivene for å framstå med en balanse i hjelpearbeidet var neppe særlig
sterke. Det gikk ikke langt tid etter 1945 før Tyskland igjen ble et hovedland for svensk hjelp,
også når det gjaldt barn.
Måten barneannonseringen ble gjennomført på fikk utilsiktede konsekvenser for barna.
Den skapte en forestilling om barnas opphav som ble brakt videre av dem selv og som skulle
forfølge dem i oppveksten. Hvordan det skjedde skal vi se nærmere på. Petersson var klar
over at han ikke fortalte sannheten i disse oppslagene. Tvert imot, han snakket med forsett
usant, men han gjorde det i den gode saks navn og i embets medfør. Det framgår av arkivene
til Statens Utlanningskommission at han og hans kolleger var klar over at Fiskebodabarna
hadde en helt annen bakgrunn enn det som ble fortalt til avisene. De kom ikke fra
konsentrasjonsleirene, de var ikke statsløse, de var norske barn. Vi kan forstå at han brukte
effekten med konsentrasjonsleirene. Men hvorfor var det så viktig ikke å innrømme at de var
norske? Det er vanskeligere å forstå, i dag kan det fortone seg som meningsløst og
unødvendig. Men slik var det ikke for Petersson og hans kolleger. De hadde selvfølgelig også
barnas vel i sine tanker, når de forsøkte å finne måter å markedsføre dem på som spilte opp til
ønskede symboler på Sveriges rolle i en ny tid. Å markedsføre dem som symboler på
motstandskampen var å se framover, å gi barna ideologiske bånd til seierherrenes side i
krigen, snarere enn å la dem forbli symboler på nederlag og misere.

Et barnehjem i Bremen
I vår sammenheng starter historien om Fiskebodabarna i den nordtyske byen Bremen, 26. juni
1945, altså tre uker etter at krigen var slutt i Europa. 233 Denne dagen kom den norske
repatrieringsoffiseren, kaptein Einar H. Sørensen, på et uvanlig oppdrag til byen, etter ordre
fra sine foresatte i "British Arm y of the Rhine".
Sørensen hadde samme morgen kjørt i all hast fra Lubeck, hvor han var stasjonert. Det
var ikke noe nytt for ham å bli utkommandert på kort varsel. Tvert imot, det var mer regel enn
unntak. Han var også vant med å løse vanskelige oppdrag. Sørensen var leder av det norske
repatrieringskontoret i Lubeck. Han var representant for den norske regjeringen, med oppdrag
å få flyktninger i Tyskland hjem. Han var en av flere militære og sivile tjenestemenn som i
tiden rett etter den tyske kapitulasjonen i 1945 trålet landet på leting etter fanger. Formelt var
han "Norwegian Liaison Officer, 626. Military Government", norsk forbindelsesoffiser for
626. enhet av det allierte okkupasjonsstyret, som hadde lokalt okkupasjonsansvar for Lubeck.
Repatrieringsoffiserene- R-offiserene- var underlagt britene. Bare britene hadde de
fysiske maktmidlene og det organisatoriske apparatet i området som gjorde at søking etter
232
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flyktninger og transport av dem var mulig. Fra norske sivile myndigheters side, var det
Sosialdepartementets flyktningekontor som var ansvarlig, men som følge av at departementets
ledelse var under flytting fra London til Oslo, kunne det ennå ikke komme særlige initiativ
derfra. Krigstidens kommunikasjonskanaler mellom Tyskland og Norge virket heller ikke
lenger, som følge av det tyske sammenbruddet. Derfor var kontakten mellom R-korpset og
Sosialdepartementet så dårlig at det var den britiske okkupasjonsmyndigheten som ledet
arbeidet. 234
Vi skal ikke her gå nærmere inn på R-offiserenes arbeid, utover å registrere at det slett
ikke var tilfeldig hvilke personer som utførte dette vanskelige arbeidet, som reddet mange liv i
krigens sluttfase. Sjefen, oberstløytnant Johan K. Christie, var bombeflyver, med mange tokt
bak seg. Han hadde vært Tysklandsstudent før krigen, var språkmektig og godt kjent. Det
gjaldt også Sørensen og flere av deres kolleger, som var stasjonert i de ulike
okkupasjonssonene. I vår sammenheng er de viktigste Wanda Hjort ved Hamburg-kontoret og
Sørensens nærmeste underordnede, løytnant Einar A. Edwardsen ved Lubeck-kontoret,
politikonstabel fra Oslo. Han kom fra fangeleiren Stutthof, hvor de norske politifangene hadde
sittet.
Sørensen var på gamle trakter i Bremen. To og et halvt år tidligere hadde han flyktet
fra fangeleiren Marlag und Milag Nord, ved Tarmstedt, like i nærheten. Etter å ha forsøkt to
ganger, klarte han å komme med båt til Sverige, og derfra til England, hvor han ble "offiser" i
Christies R-gruppe. 235 Det var altså en ganske erfaren eksfange som 26. juni 1945 spurte seg
fram i Bremens utkanter til slottet Hohehorst, med adresse Lohnhorst. Nå var det ikke nazistatens plagede ofre han skulle redde, men noen som hadde vært i den andre enden av
rasestatens prioriteringsliste.
På avstand gir Hohehorst inntrykk av å være et storslått fyrsteslott fra 1700-tallet. Men
skinnet bedrar. I følge tyske opplysninger om Lebensborn og Hohehorst ble den
nyklassisistiske bygningen reist så sent som i 1928-29 som privatbolig for en av Bremens rike
spekulanter. 236 Han bygde seg et topp moderne hus fullt av luksus og prakt. Det var bare så
vidt tatt i bruk da verdenskrisen kastet Weimar-republikken ut i depresjon og eierens firma
gikk konkurs. Bygningen ble tømt, bare noen få rom ble leid ut, leietaker var lokalavdelingen
av nazipartiet NSDAP, som eieren hadde et nært forhold til. Så, i september 1937, ble
bygningen helt overtatt av SS-organisasjonen Lebensborn og etter hvert tatt i bruk som
barnehjem. Bygningen egnet seg godt til dette formålet, utstyrt med alle mulige
bekvemmeligheter. For Tysklands elite skulle bare det beste være godt nok. Et parkanlegg
fullførte rammen rundt velferden inne i bygningen, i stil med det som ellers omga Lebensborn:
orden, kvalitet og velstand. For de 'raserene' ble Tyskland et pionerland for moderne velferd.
Virkeligheten for dem som falt utenfor, enten det nå var ved fronten eller i fangeleire, var en
annen. Kontrasten mellom det staslige Hohehorst og de elendige brakkene Sørensen hadde
lært å kjenne var slående.
Det har ikke latt seg gjøre å finne ut hvordan Sørensen ble kjent med at det var norske
krigsbarn i Bremen. Dokumenter som viser hvem som beordret ham til Hohehorst er ikke funnet.237 Det er imidlertid mulig å rekonstruere hva som må ha skjedd. Når og under hvilke omstendigheter barna ble sendt fra Norge vet vi ikke sikkert, men det må ha skjedd i løpet av
1943 -44. Trolig kom de fleste av dem til Bremen høsten 1944. Lebensborn hevdet at mødrene
frivillig hadde fraskrevet seg barna. Det stemte for mange av dem, men ikke for alle. Trolig
234
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var det få som visste at barna ble sendt til Tyskland. Hensikten var å adoptere dem bort til tyske familier. Barna var i henhold til nazistisk raseteori av 'nordisk' type, som Tyskland trengte.
Raseforskerne mente nemlig at det fra gammelt av var innslag av 'undermennesker' i den tyske befolkningen, som man ønsket å svekke eller å fjerne. Etter at krigstapene økte, ble det
dermed dobbelt behov for å styrke det de beskrev som den ariske 'folkerase'.
Britiske tropper hadde kommet til Bremen og Lohnhorst 5. mai 1945 og overlatt den
sivile forvaltningen og den militære sikkerheten i regionen til amerikanerne 20. mai. Amerikanerne rekvirerte hovedbygningen på Hohehorst for å anlegge et spillekasino. Barna og de
ansatte ble derfor midlertidig flyttet til toppetasjen i bygningen. 238 Det framgår av et dokument fra R-kontoret at oversykepleieren ved Hohehorst 4. juni 1945 utarbeidet en oversikt på
engelsk over samtlige barn ved institusjonen. 239 Vi må anta at hun gjorde dette i forbindelse
med ankomsten av allierte tropper. Gjennom å gjøre oppmerksom på at et stort antall av barna
på hjemmet var fra allierte land, tilkjennega hun at de hadde krav på beskyttelse. Spørsmålet
om hva som skulle gjøres med dem måtte behandles av vestallierte militære. Det er rimelig å
anta at Sørensen ble beordret til Hohehorst av sin britiske overordnede i denne forbindelsen.
At det var amerikanske tropper som hadde rekvirert Hohehorst, forklarer at Sørensens rapport
fra inspeksjonen og senere svar på hva norske myndigheter ville foreta seg. ble rettet til en
amerikansk enhet. 240
Kan den amerikanske henvendelsen ha blitt formidlet gjennom nor-.kc myndigheter i
London eller i Oslo? Det er ikke noe som tyder på det. Kontakten fra nor-.ke myndigheter i
London og Oslo til Sørensen var dårlig, nesten fraværende. Sosialdepanementet i Oslo hadde
ikke kunnskap om hvor krigsbarn kunne befinne seg på kontinentet. Uan-.ett. hvis det hadde
foreligget en slik henvendelse ville vi ha funnet spor av den i arkivene til Sorcnsens foresatte i
Hamburg eller i arkivet til Flyktningekontoret i Oslo. Det er mest sann..,ynli~ at henvendelsen
kom direkte fra amerikanerne i Bremen til britene i Lubeck, som la den pa -.kri\·ebordet til Sørensen. Sørensen fikk vite at bygningen skulle rekvireres, han opplyser "eh Jette uten å gi ytterligere detaljer. Vi kan dermed anta at både datoene for og motivet for opphruddet fra Hohehorst er klarlagt.-?41

"The Nazi bastards at Hohenhorst"242
Om amerikanerne i Bremen ønsket den flotte bygningen ryddet for a hruh· Ol'n til mer prosaiske formål enn barnehjem, så demonstrerte de også interesse for bam;t ut l ra en litt annen
synsvinkel. Bare noen dager før barna ble hentet, kom den kjente L/IT- !1 llll~r~tkn Robert
Capa til Hohehorst. Trolig var han tilkalt av amerikanere som hadde PpfX!a~et h\·a slags barnehjem det var, og som været en sensasjon. Capas besøk resulterte i en n.:pnna..,re i L/FE 13.
august, hvor 15 av hans fotografier av barna ble satt på trykk, sammen med en tekst som skulle beskrive hvem de var?43 Under titlen "Super babies", kan vi lese at ··ilk~Jtlmatc children of
SS men are housed in a German chateau". Teksten til de ni første bildene l~ Ja: ·The Bobenhorst bastards of Himmlers men are blue-eyed, flaxen-haired and pig-fat. The~ must eat porridge whether they want to or not." Oversatt til vanlig norsk: "Kjøterne til llunmlcrs menn på
238
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Hohenhorst har blå øyne, lysegult hår og er fete som griser. De må spise grøt enten de vil eller
ikke." I en artikkel under bildene het det seg at barna var et resultat av en offisiell regjeringspolitikk med å oppmuntre til uekte fødsler for å holde landets fødselsrate oppe. Soldater som
dro i krigen ble oppfordret "til å gjøre sitt, enten de nå var gift eller ikke", ble det hevdet, staten lovet å ta hånd om barna:
The Nazi bastards at Hohenhorst, aged 2 to 5, are children of SS men encouraged by
Heinrich Himmler to father "super babies". Grown pig-fat under care and overstuffing
of Nazi nurses, they now pose for the Allies a problem yet to be sol ved.
Under et bilde av et barn i barnevogn kan vi lese at "for mye grøt og rikelig med sol" har gjort
dette barnet "så fett og sunt at det helt fyller opp sin forvokste barnevogn". Under et tredje
bilde som viser et barn som holder i en barnevogn, står det at "dette to års gamle nazi-barnet, i
sin muntre bayerske sparkebukse, har blitt så sterkt at det ikke har noe problemer med å skyve
sine lekekameraters barnevogn med en hånd". Bildene ser ut til å ha blitt valgt ut for å bekrefte den vanlige myten om at Lebensborn var en organisasjon for å avle "ariske" super-barn. Det
framgår ikke hvem som har skrevet teksten, men vi må gjette på at den er blitt til i L/FEredaksjonen for å knytte bildene sammen. Capra må vel ha snakket med noen mens han tok
bildene, men teksten inneholder ingen spor av informasjon . . om han kunne ha fått i slike samtaler. Det som står er også, som eksemplene viser, sterkt mis\'isende. Barna var jo verken fra
SS eller Tyskland, de var slett ikke "avlet". Nesten ingen a\ dem smiler, slik barn gjerne gjør
på bilder, tvert i mot ser de fete, matleie og utakknemlige ut. Nesten alle er fotografert sammen med halvspiste grøt-tallerkener.
Det kan også være grunn til å se på selve montasjen a\· hi Idene og sammenlikne de tilhørende bildetekstene. På motstående side av de første ni hi Idene av sure, utakknemlig ansikter- i teksten omtalt som "pig-fat...bastards"- finner vi en munter reklame på vers, for
"Swan" barnesåpe- "to every baby bom in the US in 19-t:' !.. - hvor smilende, lekende barn
koser seg sammen med sine filmstjerneliknende, amerikan ... kt· modre- til teksten "it has the
winning way". På motstående side til de neste tre bildene - a\· ··nazibarn" som har spist "too
much porridge- finner vi en Pippi-liknende amerikansk un~pike. som med et strålende smil
reklamerer for et radio og TV-apparat. Ved siden av de si . . tc tre hi Idene- i henhold til teksten
av "this nazi 2-year old" - stirrer 27-månedersgamle amcrikan . . kc ""Joseph E" mot oss med
tillitsfulle øyne, i det han reklamerer for "Clapps instant ccrcal"· - "Did you ever see a
healthier-looking youngster?" spør teksten. Her er "the Amcrican way of life" systematisk stilt
opp mot "Nazi-babies" på en måte som neppe kan være tilfeldig.
Hvordan virket L/FE-oppslaget på publikum? Det formidler et syn på krigsbarna som
spesialavlede super-babier, som man burde grøsse av, som tikkende framtidsbomber. Det var
ekstreme fordommer med rasistiske undertoner man her autoriserte for et publikum i Europa
som var svært sugne på nye impulser etter fem lange år med sensur og ensretting, selvfølgelig
særlig fra USA. Reportasjen var for øvrig en av de aller femte forsøkene i dette bladet på å
formidle det sivile dagliglivet i nazi-samfunnet. L/FE var et av de mest ettertraktede sprederne
av amerikansk livstil og kultur, med en påkostet teknisk kvalitet som langt overgikk andre
blader på samme tid. Opplagene var enorme. Uten at vi kan støtte oss på sikre opplysninger
om bladets opplag og utbredelse i Norge i august 1945, rna vi anta at det ble lest i vide kretser
og at ringvirkningene var betydelige, kanskje særlig blant de viktige meningsdannerne som nå
kom tilbake fra krigseksil i den anglo-amerikanske verden.
Det var bare tre uker mellom dette oppslaget i L/FE og Peterssons oppslag i DN, hvor
han framstilte de samme barna som konsentrasjonsleirbarn . De to beskrivelsene- "nazi ba-
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bies" eller "konsentrasjonsleirbarn" illustrerer hvor lett det var å ta i bruk barn i propagandaog kulturkampen. Det var nemlig de samme barna det var tale om.
Barna skal til Norge
Sørensen oppdaget at det hadde vært langt fra krigens gru til livet innenfor Hohehorsts vegger.
Barnehjemmet Friesland i Hohehorst var Lebensborns prakteksempel, hvor barna ble tatt godt
vare på og var ved "exellent health", som Sørensen noterte. Men Sørensens oppgave var å
sende hjern fanger og andre såkalte 'displaced persons', som var voksne. Hvis det var barn
med, så var de ikke uten pårørende, som her. Han forsto at saken krevde spesiell oppmerksomhet. Dagen etter besøket i Bremen ringte han sin overordnede, oberstløytnant Christie i
Frankfurt, og ba om forholdsordre. Christie ga utvetydig ordre på telefonen 27. juni at barna
"skal sendes hjem", men at Oslos tillatelse "må innhentes først". 244 I tråd med det ringte Sørensen samme dag til Sosialdepartementet i Oslo, hvor han fikk snakke med byråsjef Dagfinn
Juel. Innholdet i denne samtalen fant han så viktig at han repeterte hovedpunktene skriftlig til
Juel28. juni. 245 Brevet er skrevet på engelsk og er også stilet til 29. US Army Division. Vi
skal her se nærmere på hva Sørensen skrev og hvorfor han sørget for å informere så grundig
om hva han foretok seg.
Barna var sendt til Tyskland av Lebensborn, opplyste Sørensen, men de hadde det bra.
Overpleieren arbeidet med adopsjon for dem i Tyskland, hun regnet med at det nok ville la
seg gjøre for alle, men først på litt lengre sikt. Sørensen var skeptisk til om det ville bli tid til å
organisere dette, bygningen måtte fraflyttes og barnehjemmets framtid var i det hele tatt
usikker. Det var derfor viktig at departementet umiddelbart fattet en beslutning om hva som
skulle gjøres med barna, fortsatte han. For de som eventuelt kunne bli adoptert, antydet han at
sjømannspresten i Hamburg, pastor Arne Berge, kunne hjelpe til med å vurdere søknader, men
forøvrig- som en hovedløsning- antok Sørensen at barna måtte bli sendt hjem til Norge. Han
forsikret at han skulle ta ansvaret for reisearrangementene og tilsyn under reisen. Hvis
departementet hadde andre instruksjoner ba han om å bli omgående orientert.
Med brevet sendte han Sørensen utskrift av en liste på 53 barn som oversykepleieren
hadde utarbeidet 4. juni, av disse var 32 etter hennes oppfatning norske. Utskriften ble
antakelig satt opp om kvelden 28. juni i Lubeck, etter at Sørensen hadde returnert fra Bremen.
Han satte i gang sin assistent, løytnant Edwardsen, med å skrive av navnene, dernest dikterte
Sørensen de tilleggsopplysningene han hadde fått av oversykepleieren om barnas
fødselsdager, fødested og mødrenes navn og Edwardsen føyet til disse opplysningene bak de
ulike navnene.
Etter at løsningen med å sende barna hjem var klarert telefonisk med byråsjef Juel i
Oslo, dikterte Sørensen nok en tilbakemelding til29. US Army Division i Bremen. Her
bekreftet han at norske myndigheter hadde godtatt adopsjon av barna til tyske familier, i
henhold til gjeldende sivillov, og ba om at man informerte overpleieren ved Hohehorst om
hvilke opplysninger søknader om adopsjon måtte inneholde. 246 At han anså transport hjem til
Norge som mest sannsynlig nevnte han ikke, antakelig fordi det ennå var uklart når og
hvordan det kunne skje. Kanskje ønsket han også først å vite hvor mange det til slutt ville bli
snakk om, uansett innebar det ikke behov for tiltak fra mottakeren av brevet.
Juel reagerte umiddelbart på telefonsamtalen med Sørensen 28. juni, ved allerede dagen etter å gi beskjed til Flyktningekontoret i Oslo om å forberede mottakelsen av barna i
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Norge. Han ga også beskjed om å sende en formell bemyndigelse til Sørensen om å la adopsjonsforsøket til tyske familier fortsette, men det ser ikke ut til at han hadde noen tro på at det
ville lyktes. Telegrammet med beskjeden fra Juel ble tatt imot av Wanda Hjort vedR-kontoret
i Hamburg 2. juli, og var strengt tatt bare en bekreftelse på det Sørensen hadde bedt om: Tillatelse til at de barna som etter bemyndigelse ikke lot seg adoptere i Tyskland skulle repatrieres
som norske borgere. Juel ba om at melding om avreise måtte gis i god tid på forhånd. Hjort
fikk beskjed om å orientere Sørensen i Liibeck. 247
Ikke selvsagt å få vende hjem
I Norge var det denne sommeren en sterk stemning for at krigsbarn og deres mødre burde sendes ut av landet. Det var en av grunnene til at det var viktig for myndighetene å holde strengt
på at det var nødvendig med tillatelse for enhver som ville den motsatte veien. Foruten KZfanger og andre flyktninger, var det kommet flere norske kvinner til Hamburg og Lubeck,
noen med barn. De var havnet i en ulykkelig situasjon, enten de hadde vært i tysk tjeneste på
en eller annen måte, eller bare hadde vært gift med en tysker, som nå var død, eller som krigen
hadde skilt dem fra. Norske kvinner som var gift med tyskere hadde mistet sine statsborgerskap. Centralpasskontoret i Oslo ønsket ikke at de skulle få lov til å vende tilbake til Norge.
R-kontoret i Hamburg hadde likevel latt flere få reise hjem. Centralpasskontoret sendte 11.
juli en oppstrammer dit for å få til en strengere "utsortering".Z48 Man ville ikke gi innreisetillatelse til tyske statsborgere het det, i denne sammenhengen betydde det norske kvinner som var
blitt gift med tyskere etter 9. april 1940. Det var under ingen omstendighet mulig for slike
kvinner å vende tilbake, uttalte viserikspolitisjef Olav Svendsen til avisene. 249 Det gjaldt også
deres barn. For de som hadde giftet seg med tyskere i tiden før 9. april 1940 ville det kun bli
gitt innreisetillatelse under forutsetning av at familien ønsket vedkommende- eventuelt med
barn- hjem. Argumentet var at det hadde forekommet at familien i Norge hadde avvist slike
personer og at de deretter var falt offentligheten i Norge til byrde. Dette ville man for fremtiden unngå, insisterte Centralpasskontoret.
Det var noe annerledes med norske kvinner som ikke var gift i Tyskland, men som
hadde vært sykepleiere eller frivillige i tysk Røde Kors, eller bare hatt husposter eller annet
arbeid. Noen av disse kvinnene henvendte seg til konsulatet i Hamburg eller R-kontoret for å
få hjelp til å komme hjem. De kunne ikke nektes å reise hjem, men stemningen mot dem var
hatsk, særlig blant fangene. Wanda Hjort forteller hvordan hun forgjeves forsøkte å hindre at
noen tidligere fanger begikk overgrep mot slike kvinner, uten at andre av R-kontorets folk
grep inn. 250 Enkelte av disse kvinnene og deres barn klarte, med eller uten R-kontorets hjelp, å
komme til København på hjemveien, uten å kunne dokumentere norsk statsborgerskap. Noen
klarte også å komme helt hjem. Centralpasskontoret forsøkte da å få slike kvinner og deres
barn internert i en samleleir på Jylland, for å sende dem tilbake til Tyskland. Det lyktes imidlertid ikke.
R-kontoret i København skrev til Centralpasskontoret at kvinnene og deres barn av
"herværende myndigheter ikke blir betraktet som tyske flyktninger, men som personer klare
for repatriering i Norge", med repatrieringsvisa fra allierte myndigheter. De anså det lite realistisk å få endret på dette. 251 En tilbakesending til Tyskland måtte gjennomføres fra Norge,
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mente kontoret, "uønskede personer må overleveres statens flyktningekontor for repatriering
til sine respektive hjemsteder i Tyskland". Men kontoret beroliget samtidig med at det ikke
lenger befant seg flere "tvilsomme repatrieringsobjekter" i landet, og antok at "gjentagelser av
sådanne foreteelser skulde ikke finne sted."
Enkelte av R-kontorets folk ønsket i strid med Centralpasskontorets strenge regler å
finne disse kvinnene for å få dem hjem. Sørensen advarte i begynnelsen av juli sine britiske
overordnede om at flere norske kvinner hadde søkt å stikke seg vekk som hushjelper, skrivere,
pleiere og liknende i britiske militære avdelinger, fordi livet i Norge var vanskelig for dem "på
grunn av deres forhold til medlemmer av Wehrmacht". Disse personene forsøkte å unngå å
måtte reise til Norge, mente han. Han ba om at det måtte vises varsomhet når slike personer
søkte oppholdstillatelse i Tyskland uten gyldig grunn?52
Her kan vi se en hovedlinje i de første månedene etter kapitulasjonen. Mens Rkontorets folk i Tyskland og Danmark i samarbeid med de allierte okkupasjonsmyndighetene
forsøkte å få ulike grupper av norske og 'norske' hjem fra elendigheten i Tyskland, eller å
hjelpe dem på andre måter, sto Centralpasskontoret hjemme for en restriktiv linje hvor en
bokstavnær tolking av byråkratiske regler smeltet sammen med utøvelsen av straffejustis etter
krigen. Centralpasskontoret hadde støtte fra viktige opinionsdannere, som tok til orde for at
verken krigsbarnas mødre eller deres barn hadde noen framtid i Norge. Vi har sett at det ikke
var noe perifert standpunkt. Det var derfor Krigsbarnutvalget hle satt ned.
Sett i dette lyset var det slett ikke noen selvfølgelige at barna fra Hohehorst skulle få
komme hjem. Men det var uansett bestemt at de skulle. Den 23. juli fikk løytnant Edwardsen
kjøreordre fra sin britiske foresatte om å hente 34 barn fra Bremen til Lubeck, med en konvoi
av kjøretøyer fra det svenske Roda Korset. 253

Antallet
Så langt var det ingen tvil, kildene viser at barna skulle tilhake til Norge. Det var imidlertid
uklart hvor mange de var. Juel skrev at de var 32. I ordren til Sørensen 27. juni omtalte Christie 34, det samme antallet var nevnt i kjøreordren til Edwardsen . Grunnen til disse ulike talloppgavene må være at Sørensen brukte begge. I den opprinnelige listen som overpleieren ved
Hohehorst satte opp 4. mai er det oppgitt 32 barn med norske mødre og tyske soldatfedre. I
tillegg er det oppført ett barn som var født i Rotterdam. som antakelig hadde nederlandsk mor,
ett barn som hadde tyske foreldre, ytterligere ti som hadde tyske mødre som selv arbeidet på
barnehjemmet og endelig ni som ble beskrevet som "legitime. tyske barn", hvorav åtte med
kjente mødre. Det niende derimot, som er ført opp som den siste på listen av i alt 53 barn, har
norsk navn og norsk mor, på tross av at det altså ikke er i den .. norske" gruppen. I henhold til
opplysningene på listen var barnet satt ut til en familie i Bremen, som hadde fått beskjed om å
levere det tilbake til barnehjemmet. Det var altså minimum 33 norske barn ved Hohehorst.
Neste gang Sørensen omtalte barna var i et brev til Sosialdepartementet i Oslo 5. august. 254 Da
var de kommet til Malmo. I brevet oppga han ganske riktig 33 barn, hvorav ett var tatt vare på
av en familie som bodde i Lohnhorst, like nærheten av Hohehorst, ett annet var tatt vare på av
en familie i selve Bremen, som også ønsket å adoptere det. og endelig ett som hadde vært til
behandling på sykehus, først i Rotheburg og deretter i Bremen, og ikke var kommet tilbake da
transporten gikk til Liibeck?55 For disse barnas vedkommende skrev Sørensen at han instruerte oversykepleieren ved Hohehorst om å sørge for at fosterforeldrene henvendte seg til det
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norske generalkonsulatet i Hamburg for å få adopsjonen i orden, i henhold til norsk lov. 256 I
samme øyemed instruerte han Generalkonsulatet. Det var altså 30 barn som faktisk ble hentet
fra Hohehorst i følge dette brevet. Tallet stemmer med de oppgavene som ble rapportert til
den svenske Civilforsvarsstyrelsen, som var ansvarlig for transporten fra Liibeck til Malmo
26. juli 1945: 30 norske barn. 257 Den svenske legen Torsten Arneus 258 som var med transporten, skrev også i et "PM" som vi skal komme nærmere tilbake til, at antallet var 30?59

Endring av planene
Sørensens brev til Sosialdepartementet 5. august inneholder en nyhet for oss. Hittil har vi ikke
sett noe annet enn at de barna som ikke ble adoptert i Bremen, skulle til Norge. Men i det Sørensen viste til sitt brev av 28. juni med liste over barna fra Hohehorst, skrev han at den opprinnelige planen om å la et antall av barna adoptere til tyskere var endret, fordi svensk Røde
Kors "through the intermediary of major Hans Arnoldsson - undertook to have these children
included in their repatriation scheme for ex consentration camp inmates, and later to arrange
for the adoption of these children in Sweden." Det var i denne hensikt, fortsatte han, at de 30
barna var blitt hentet i Lohnhorst 23. juli, og fraktet til Sverige. Han oppga i brevet at han
hadde konferert muntlig med Sosialdepartementet om det. I engelsk språkdrakt ble brevet
også sendt til hans overordnede, Christie i Frankfurt. Sørensen følte altså behov for å gardere
seg, på tross av at han visste at Sosialdepartementet allerede hadde gitt tillatelse til adopsjon i
Tyskland, og på tross av at han, som hadde bodd ett år i Stockholm, selvfølgelig var klar over
at Sverige var minst like bra for barna som Tyskland, om ikke bedre. Her er det tidspunktene
som er viktige. I Krigsbarnutvalgets møte 12. juli kom forslaget om å sende krigsbarn til Sverige opp første gang. I møtet 23. juli ble det opplyst at det allerede var "søkt underhåndenopplysninger i Sverige".
Det finnes en annen kilde til denne endringen av planene. 6. september, vel en måned
senere, skrev den svenske legen Torsten Arneus følgende:
P.M.
angående norsk-tyska barn overforda till Sverige juli 1945 genom Kungl. CivilfOrsvarets Liibeck-detachement.
Den 2317 1945 avhamtade undertecknad, som då tjanstgjorde som liikare vid Kungl.
CivilfOrsvarsstyrelsens Liibeckdetachement, 30 st. barn av norska flickor och tyska
soldater i slottet Hohenhorst vid Bremer-Haven.
Forlaggningen, der barnen vistades, var ypperlig, personalen verkade ordentlig och bra
och barnens allmantillstånd var gott.
Ornhandertagandet av dessa barn skedde på forslag av norska repatrieringsofficeren i
LUbeck, kapten Einar Sorensen, och pastor Berge i Hamburg. Som representant for
Norge medfoljde på expeditionen lOjtnant Edwardsen.
Avsikten med barnens transport var att de skulle ornhandertagas i Sverige samt att man
har skola ordna med svenska adoptivhem for samtliga barn. Man var mycket ivrig att
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framhålla, att norrmannens onskan var att barnen skulle adopteras av svenskar och om
mojligt ej vaxa upp på barnhem eller dylikt. Att barnen skulle overforas till Norge var
ej tal om.
Lojtnant Edwardsen meddelade mig muntligen, att barnen kornmo till Tyskland i november 1944 och att modrarna skulle avsagt sig ratten till barnen. Modrarnas narnn
och adresser liksom också- om jag ej missminner mig- fadernas namn voro antecknade på ett kort, som medfoljde barnen.
Stockholm,
Medicinalstyrelsen den 6 september 1945,
Torsten Arneus.
260

Arneus forklarte altså at selve formålet med transporten var å adoptere bort barna i Sverige.
Hvem som skulle ha bestemt det oppga han ikke direkte, men han viste til de tre nordmennene
som var involvert, Sørensen, Edwardsen og pastor Arne Berge ved sjømannskirken i Hamburg. Berge var antakeligvis med på transporten fra Hohehorst. Det er usannsynlig at ikke Arneus snakket med dem om det underveis. At det "ej" var "tal om'' å sende dem til Norge kan
rent språklig tolkes på to måter: Enten at saken aldri ble diskutert, eller at den ble diskutert
med det resultat at det overhode ikke kom på tale å sende dem hjem. Den første tolkingen er
urimelig, han innrømmet jo at nordmennene diskuterte saken ivrig. Iveren dreide seg om å
forsikre svenske om at det som skjedde var den beste løsningen.
Selv om det ikke er uklart hva Arneus mente, er det likevel uklart hvorfor han skrev
dokumentet og hvordan det ble behandlet. Det er formulert som et promemoria og har også
overskriften "PM". I offentlig forvaltning er et "PM" en normal måte å presentere et saksforhold på, som ledd i forberedelse av et ferdig dokument eller en utredning. Vanligvis er det
saksforberedende og internt. Et brev er en offentlig handling med plass i en korrespondanse,
det føres inn i journaler og registre. Dette PM-et er imidlertid en slags mellomting. Det har
ingen adressat, men gikk likevel som brev fra Arneus til Statens Utlanningskommissions Sociala byrån. Det er ikke påført henvisning til tidligere korrespondanse eller henvendelser. Likevel journalførte Sociala dokumentet som brev 7. september, det betyr trolig at det har vært
overbrakt med bud, som hastesak. Brevkarakteren understrekes ytterligere ved at Arneus har
påført en statsinstitusjon, nemlig "Medicinalstyrelsen, Stockholm" som avsender, men det ser
ikke ut til at det er registrert i noen av Medicinalstyrelsens registre for utgående brev. Det ser
heller ikke ut til at Arneus, på det tidspunktet brevet ble skrevet. hadde noen annen tilknytning
til Medicinalstyrelsen, enn at han da var tilsynslege ved Sachska barnesykehus i Stockholm.
Men ved å angi Medicinalstyrelsen som avsender fikk brevet preg av å være et utspill fra et
myndighetsorgan.
Det hadde i og for seg vært naturlig å vente at Arneus hadde skrevet en rapport om
transporten til Civilforsvarsstyrelsen, som han hadde vært formelt underlagt, eller til Medicinalstyrelsen, om helsetilstanden til barna. Men det gjorde han ikke. De opplysningene han ga
om barnas helsetilstand i PM-et var, som vi skal se, dessuten så unøyaktige at de neppe kan ha
vært det vesentlig i brevet. Det han derimot var opptatt av å bekrefte, var at det var nordmennenes ønske at barna ikke skulle sendes til Norge. Her hadde han imidlertid ikke annet å anføre enn det uklare "man" og "nordmennenes ønske". Som en antakelse virker det kanskje ikke
urimelig, men for å gi en holdbar juridisk grunn til at barna lovlig ble transportert til Sverige
virker det unektelig spedt. Dette er imidlertid slik det kom til å bli brukt.
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Vi må også forstå Arneus. Han hadde selvfølgelig behov for å dokumentere at han
ikke hadde medvirket i en kidnappingsaksjon av 30 barn. Sett fra norsk synsvinkel kunne- og
kan- selvfølgelig ikke slike uklare anførsler fra en svensk lege i et halveis privat brev, bekrefte - enn si forplikte - noe som helst om hva norske myndighetsorgan måtte mene. Det kan
langt mindre betraktes som en holdbar juridisk begrunnelse for at 30 mennesker ble fratatt
sine norske statsborgerskap. Ikke desto mindre var det nettopp slik dokumentet kom til å bli
brukt. Nøyaktig hva som fikk Arneus til å skrive brevet vet vi ikke. Men det ser ut til å ha blitt
til i en fart, trolig etter anmodning fra en person sentralt i Statens Utliinningskommission.
Da Arneus skrev PM-et var han travelt opptatt med andre hjelpeprosjekter, som i regi
av Roda Korset og Riidda Barnen førte flere barn fra det krigsherjede Europa til Sverige. Han
var klar over at det ikke var noen selvfølgelige at barna ble ønsket velkommen. Det var mange
i Sverige som ikke ønsket å ta inn flere flyktninger, verken voksne eller barn. For å belyse
omstendighetene rundt PM-et er det nødvendig å se noe nærmere på den svenske hjelpeaksjonen i juli 1945 og tankene og bakgrunnen for den.
Striden om svensk barne- og flyktningpolitikk
Fiskebodabarnas skjebne i Sverige må ses i forbindelse med en strid om innrettingen av
svensk barne- og flyktningepolitikk i tiden rundt avslutningen på Andre verdenskrig, som
igjen hadde bakgrunn i en stor hjelpeinnsats for tyske og østerrikske barn i årene rundt første
verdenskrig, da 22 000 barn kom til Sverige. En enda større aktivitet var rettet inn mot finske
barn fra 1939 av, og videreført under hele verdenskrigen, hvor omlag 70 000 finske barn kom
til Sverige.261 Av disse ble mellom 6- 15 000 adoptert i Sverige. 262 Hjelpeinnsatsen var hele
tiden rettet inn mot land hvor Sverige hadde sterke utenrikspolitiske interesser, og viser at
landet hadde ambisjoner om å opptre som stormakt på dette området. Motivene var
motsetningsfulle. Historiske og politiske motiv opptrådte sammen med medmenneskelighet
og ønsker om å hjelpe. Historien om barnehjelpen på 1920-tallet kan ses som en historie om
humanitet og kynisme, skriver en finsk historiker. 263
Forbindelsene med Tyskland gjorde at svenske myndigheter i de siste årene av andre
verdenskrig var under press for å forsøke å få i gang evakuering av skandinaviske fanger fra
Tyskland, både fra dansk og norsk hold og fra de alliertes hjelpeorganisasjon UNRRA. 264
Private hjelpeorganisasjoner i Sverige hadde allerede fra 1944 planlagt hjelpeprosjekter i
Tyskland. Det var mulig på grunn av de gode handelsforbindelsene med Tyskland under
krigstiden, da svensk jernmalm og maskiner spilte en rolle for tysk krigsindustri, men også på
grunn av politisamarbeid og militære kontakter, som etter forholdene hadde vært gode.
Svenske følere om fangeevakuering var avslått av tyske myndigheter i 1944, men etter
at den tyske vestoffensiven ved årsskiftet 1944/45 var brutt sammen, ble det nye samtaler
mellom lederen av Roda Korset, grev Folke Bernadotte, og sjefen for tysk politi, Heinrich
Himmler. Etter at Bernadotte i samtaler i Berlin 19. februar 1945 knyttet spørsmålet om
fangeevakuering sammen med mulighetene for separatfred med de vestallierte, responderte
Himmler positivt. Slik oppsto aksjonen "De hvite bussene", som fra 12. mars 1945 med
dansk assistanse kjørte inn i Tyskland med 95 kjøretøyer og 250 mann, under ledelse av den
svenske oberst Gottfred Bjork. I løpet av tre uker ble omlag 21 000 norske og danske fanger
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overført til Danmark og Sverige, før Bjork avblåste aksjonen og sendte sine mannskaper hjem
i midten av april.
Avblåsningen vakte sterke reaksjoner i UNRRA, som henstilte til Roda Korset og
svenske myndigheter om å ta imot ytterligere fanger og flyktninger. 265 De svenske flyktningemyndighetene stilte seg negative og viste til at Sverige hadde tatt imot 175 000 flyktninger i løpet av krigen, dessuten måtte man være forberedt på å ta imot et stort antall fra
Norge hvis det kom til en alliert invasjon og et påfølgende sluttoppgjør der. Når det gjaldt enslige barn var man negative på grunn av mangel på pleiepersonale. 266 Denne holdningen møtte
imidlertid motstand fra liberale og sosialdemokratiske miljøer, som nå kom på offensiven med
krav om at det offentlige måtte ta ansvar for at Sverige burde ta imot flere flyktninger.
En sentral rolle i denne sammenhengen spilte Alva Myrdal, rektor ved SpecialHirarhogskolan i Stockholm, som var sterkt engasjert i flyktningarbeide, barnevern og barns levekår i Sverige. På 1930-tallet var hun blitt særlig kjent fordi hun som en av Sveriges fremste
befolkningseksperter sterkt hadde advart mot reduserte fødselstall, som hun mente truet samfunnet. For å snu denne utviklingen var det nødvendig å utvikle en familievennlig velferdspolitikk, styrke det offentlige ansvaret for all hjelpevirksomhet og avløse den private veldedighet
og filantropi med offentlig ansvar, mente hun. 267
Nå hadde hun kastet seg ut i arbeidet for flyktningene, særlig for kvinner og barn,
gjennom Samarbetskommitten for Demokratisk Uppbyggnadsarbete. 268 og den statlige
Svenska Kommitten for Internationell Hjalpverksamhet. 269 Begge disse organisasjonene var
nøkkelinstrumenter i en sosialdemokratisk kampanje for at det offentlige skulle overta ansvaret for hjelpearbeidet fra private organisasjoner som Roda Korset og Radda Barnen. Myrdal
ønsket disse to organisasjonenes veldedighet erstattet av statlige sosialpolitiske tiltak, etter
moderne vitenskapelige prinsipper. Tidlig på sommeren i 1945 tok hun intitiativ til en serie
kurs i oppbygging av internasjonalt barnevern og ungdomsvern i samarbeid med Radda Barnen. I et PM 15. mai 1945 til flere organisasjoner sammenfattet hun ulike forslag som
har tillkommit i kanslan av att vi har icke endast har plikten att fortsatta en stor humanitar insats, utan att vi också har mojlighet att gora en alldeles unik gliming genom att
andligen återstalla dessa manniskor tilllivsduglighet
skrev hun. Hun så en nær sammenheng med sitt tidligere arbeide, Sverige trengte flyktningene. I det hun viste til et besøk i en flyktningeleir for kvinner skrev hun inspirert at "kvaliteten
hos dessa manniskor måste vara utmarkt. Det relative fåtal, som kunnat stå ut med farorna och
anstrangningarna, betecknar troligen i stort sett en positiv selektion av personer med sarskild
fysisk och psykisk resistens". I et PM til Samarbetskommitten for Demokratisk Uppbyggnadsarbete 27. mai foreslo hun en rekke tiltak for flyktningene, i et annet pekte hun på behovet
for en omfattende kuratorvirksomhet for å hjelpe flyktningene "tilbake til samfunnet", med
det mente hun i første rekke integrering i det svenske samfunnet. 270 Myrdal så altså bestrebelsene for å bringe flere flyktninger til Sverige som et ledd i en bevisst og aktiv svensk befolkningspolitikk.
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Liibeck-detachementet
Kampanjen ga til slutt resultater. Regjeringen ga etter og vedtok l. juni å ta i mot ytterligere
10 000 flyktninger. 271 Av disse skulle høyst 1000 kunne være enslige bam. 272 Det står uttrykkelig i vedtaket at "vistelsen i Sverige forutsattes bli tilfallig", som ble definert til 1-6 måneders opphold. Reise til hjemlandene forutsettes gjennomført så snart det er mulig. Organisatorisk skulle denne nye aksjonen legges under Civilforsvarsstyrelsen og utføres i samarbeid med
Roda Korset fra Lubeck, hvor utskipningene skulle foregå. 273 Aksjonen fikk navnet "Lubeckdetachementet", som gjennom frivillig rekruttering skulle bygge opp en stab av leger og pleiere, under ledelse av lege og major Hans Amoldsson, som hadde vært med i oberst Bjorks aksjon i mars-april og hadde høstet verdifulle erfaringer da. Det var da Arnoldsson knyttet til seg
Arneus som stabslege. Forberedelsene til prosjektet var omfattende og civilforsvarsavdelningene i hele Sør-Sverige avga utstyr og personell. Den 18. juni var alt ferdig og dagen etter
reiste detasjementet fra Malmo til Lubeck, hvor kaserner ble inspisert. samarheid med de bri274
tiske okkupasjonsmyndighetene fastlagt og andre organisatoriske rutiner hcstemt.
Lubeck var den eneste uskadde havnen på Østersjøkysten og hadde nyhygde og
komfortable lokaler til disposisjon. Badeplutoner, avlusningsstasjoner OF 1-tOO sengeplasser
ble etablert i påvente av fem skip som ble leid inn for de fem ukene abjoncn skulle pågå, i
samarbeide med det britiske Royal Medical Corps samt en britisk vakt-.tyrkc . 14 tyske leger
og 1095 pleiere ble knyttet til arbeidet. 23. juni kom den første sendin~cn a'
konsentrasjonsleirfanger fra Bergen-Beisen, deretter kom omlag 450 h\cr JaF .
Viktig for at aksjon skulle lykkes var at de innleide skipene ,·ar 'tort· o~ praktiske for
formålet og effektivt administrert, men likevel ble det rot, blant annet 1111.:J pa ... ,asjerlister, som
igjen førte til gnisninger med britene. Uønskede personer forsøkte a hLtndc -.~..·~ med
flyktningene og eksfangene. Det var nå gått noen uker siden de militnc fiendtlighetene var
over og Sverige var blitt et attraktivt mål. Britene gransket listene no~ c. der 'ar tlere tilfeller
av tyskere som forsøkte å unnslippe, til og med tilfeller av at SS-per-.Pnd l fr~•
konsentrasjonsleire forsøkte å komme unna med våpen og tanngull.
Arnoldsson og Arneus etablerte samarbeid med Sørensen og Ed" ard,en på det norske
R-kontoret i Lubeck, likeledes med kontoret i Hamburg. 275 Svenskene "'r'111 at -.kulle de
kunne reise rundt og gjøre som de ville, var de avhengig av et nært fPrhuld til nnrdmennene,
som sto under britisk kommando og dermed kunne bevirke raske a"~.l~'rd't.·r . S1'rcnsen og
Arnoldsson diskuterte og planla en rekke av Lubeck-detachementch a~''''ner '~•rnmen,
inklusive ekspedisjonen til Hohehorst, som i denne sammenhengen 'ar en rw~ , .. l iten affære.
Vi må regne med at de også har diskutert hva som skulle skje med harn.t 'Ilk re . liksom de
snakket om hva de skulle gjøre med de norske "tyskertøsene" som' ilk htl'll l. men som
Centralpasskontoret ikke ville slippe avgårde. Det var også noen sn:n . . ~c k' Jnrll·r som ville
hjem til Sverige med sine barn, etter at deres tyske menn var forsvunnet 'cd t rPntcn. De fikk
reise, noen av dem ble intervjuet i svenske avviser ved ankomsten om Il\ 11r ' ~m . . ~clig det var
blitt i Tyskland. 276
I en rapport fra Lubeck-detachementet til sjefen for CivilfOrs\ ar"r~rcl,cn 9. juli
framgår det at arbeidet gikk utmerket, 4618 var allerede innregistrert. mal,cllln~cn på 10 000
PM fra Civilforsvarsstyrelsen (3034 S.D.), F VII Flyktningearenden, 37, CS/KB. ~fr. Kun~ l Maj:t beslut
1.6.45 .
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ville være nådd innen utgangen av juli, skrev den autorative forfatteren, antakeligvis
Arnoldsson selv. 277 Men det hadde vakt en viss bekymring at UNRRA, ivrig støttet av
engelskmennene, reiste spørsmålet om Sverige kunne ta i mot ytterligere 2000 personer. Det
ville her dreie seg om syke og svake fanger fra Bergen-Beisen, og det var grunn til å tenke seg
om flere ganger, fortsatte han. Selv om disse menneskene kunne plasseres i Sverige, ville de
bli vanskelige å fostre og styre. Den stadige striden i konsentrasjonsleiren hadde satt sitt preg
på deres psykiske tilstand, deres etiske og moralske begreper sto lavt. "De fiesta liro aven att
betrakta som statslOsa och kommer med alla medel att vilja stanna kvar i Sverige. Vi ha ju
egentligen inga garantier fOr att bliva av med dem igjen", avsluttet han, i det han også
bemerket at man selvfølgelig var klar over at en slik påplussning ville spare engelskmennene
for ekstra innsats. Det ble heller ingen påplussning.
Arbeidet varte fram til 25. juli. Da hadde til sammen 9273 evakuerte fra 20 nasjoner,
blitt fraktet over til ulike svenske mottaksstasjoner på kysten, fra Goteborg til Stockholm.
Blant de aller siste flyktningene var barna fra Bremen. "De trettio norska medborgarna voro
alla barn av tyska soldater och norska kvinn or. De voro i aldern 1- 4 år", skrev Arnoldsson i
en bok senere samme år. 278
Appell fra den norske sosialminister
Den 23. juli 1945, samme dag som Krigsbarnutvalget fikk bekreftet at det var tatt underhåndenkontakt med svenske myndigheter om å sende krigsbarn til Sverige, samme dag som barna
fra Hohehorst ble fraktet fra Bremen til Lubeck, kom sosialminister Sven Oftedal, til Stockholm. Hans notater fra reisen er ikke funnet. I følge avisene var formålet med besøket å konferere med den svenske Norgeshjelpen. I et intervju med Dagens Nyheter uttalte han at den
norske sosialpolitikken i fremtiden må styres slik at de som har støttet fienden, blant andre
5000 frontkjempere, 7000 ungdommer i unghirden og 40 000 NS-medlemmer, blir integrert
etter straff, og ikke "predestineras till femtekollonnare" .
Ett stort problem ar också de 8000 barn som har tyska fader, många av modrarna kan
inte ta hand om dem, en del ar redan på barnhem. I leken bland andra barn blir de illa
behandlade, ty barn reagerar nu en gång primitivt och rattvist, men brutalt. Vi måste
satta in alla krafter på att fOrsoka lOsa detta problem. En kommitte med bland andra en
kvinnlig lakare arbetar redan med detta
opplyste han. Det var Krigsbarnutvalget han siktet til. 279
Disse formuleringene i Stockhoms-pressen kunne oppfattes som en offentlig anmodning om hjelp. Oppslagene ble kommentert i Oslo-avisene dagen etter og forsøkt dempet med
et resonnement fra intervjuet om at vi ikke bare hadde vært gjennom en okkupasjon, men
"også forsøkt å unngå en borgerkrig". Problemet med krigsbarna måtte løses på en "menneskeverdig måte" skulle Oftedal ha sagt, i følge Morgenbladet. 280
Antakelig leste Alva Myrdal intervjuet i DN. Samme dag kastet hun nemlig fram en
løsning på problemet med de 8000 krigsbarna i et privat brev til Oftedal, trolig levert direkte
til ham i Stockholm. Hun skrev at en av de mange kommiteene hun var med i var "den speciella komm. for overforing av barn til Sverige", og la til at når det gjaldt adopsjon i Sverige
av tysk-norske småbarn var hun "båda teoretisk ock praktisk interesserad". Hun foreslo at man
177
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kunne opprette en felles kommite eller i det minste bli enige om felles prinsipper for oppfostring, instruksjon og opplæring av adoptivforeldre og lærere. "Kunde man ena sig om några
bestamda riktlinjer, tror jag personligen att det skulle gå att anbringa ett visst antall av dessa
barn i Sverige. Finns riktlinjer utarbetade av mentalhygienici i Norge, vore det mycket tacknamlig om Ni, herr Statsråd, skulle vilja vara vanlig att instruera vederborande att sanda dylikt
papper till oss, så att vi får planera en aktion. Ånnu har denna sak ej diskuterats i den svenska
kommitteen, så tills vidare vet jag inte om någon mer an jag ar interesserad- dette er en reservation, som jag fOr sakerhets skull måste gora", skrev hun. 281
Å "planera en aktion" var en av Myrdals spesialiteter. Den barnekomiteen hun viser til
i brevet, hadde som ett av sine mål å gi 8000 norske barn en fire ukers rekonvalesensperiode i
svenske hjem på sensommeren og høsten 1945. DN, som dekket dette arbeidet nesten dag for
dag, meldte 31. juli at arbeidet har hatt en gledelig framgang. De første kontingentene skulle
komme til Sverige i første del av august. De skulle få fire uker på seg før høstsemesteret begynner, sto det. Radda Barnen håpet å få tatt i mot ennå en kontingent, interessen var stor. Organisasjonen håpet å kunne plassere ut de 6.000 norske barna i alderen 4-7 år som man ventet
i september, sammen med nederlandske barn, avsluttet artikkelen. Annonser i avisene forkynte: "Låt ett norskt barn gasta ert hem en tid! Radda Barnen Stockholm, mottar tacksamt forefrågingar och anmalan" Da de første 900 barna kom til Sverige l. august presenterte avisen
dem med bilder og omtale.
Det var Civilforsvarsstyrelsen som sto for organisering av transportene og utplasseringene. Det skjedde i samarbeid med Radda Barnen og Svenska Kommitten for Internationell
Hjalpverksamhet, under ledelse av den energiske Myrdal, nå en raskt stigende stjerne på den
politiske himmel. I tilknytning til Per Albin Hanssons omdannelse av krigstidens samlingsregjering til en ren sosialdemokratisk partiregjering, sto hun fram som Sveriges fremste flyktning- og hjelpearbeidsekspert, en ventet statsråd. Når det likevel ikke ble hun, men hennes
mann som ble statsråd, ble det hevdet i avisene at hun hadde avslått en statsrådspost til fordel
for ham, og at hun i stedet kom til å bli statssekretær. 282 Det ble hun imidlertid heller ikke,
men noen uker senere oppnådde hun en plassering av største betydning på det området der hun
nå hadde engasjert seg så energisk. Socialdepartementet mektige sjef Gustav Moller, bestemte
at saker vedrørende mottakelsen av utenlandske borgere i Sverige skulle forberedes av
Svenska Kommitten for lnternationell Hjalpverksamhet, i samråd med Utrikesdepartementet,
Medicinalstyrelsen, Civilforsvarsstyrelsen og Utlanningskommissionen. Myrdal brukte umiddelbart denne posisjonen til å gjøre Sverige til en etter forholdene raus utøver av en humanistisk flyktningepolitikk. Nærmest umiddelbart kunne komiteen presentere en liste med 300 tuberkuløse tsjekkoslovakiske barn, 250 belgiske, ytterligere "några tusen belgiske barn", 500
tuberkuløse franske barn samt et "stort antall" franske barn. 283
Det var altså ikke bare norske barn. "Belgiska barn tas gerne mot i svenska hem",
skrev Dagens Nyheter 2. september. Under et foto av en liten belgisk pike informerte avisen
om at et trettitalls glade såkalte "Astridbarn" nettopp var kommet til Stockholm med toget fra
Malmo. De kom fra Landskrona, der de sammen med andre belgiske barn i alderen 6-16 år har
vært noen uker i karantene, "innan de nu tas hand av sina svenska adoptivfOraldrar." Det var
168 barn i denne første kontingenten, som via Bryssel og København kom til Sverige, hjemlandet til deres "dyrkade" dronning Astrid. "Alla barnen har redan fått svenska fosterhem
utspridda over hela landet. Många av dem har forlorat både far och mor under kriget". Den 15.
september skulle en ny kontingent på 4-500 barn komme fra Belgia. Hvis transportspørsmålet
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kunne løses, var det beregnet at bortimot 4000 barn skulle få komme til Sverige, framgikk det.
En lege, som også var intervjuet, uttalte at det ikke hadde vært vanskelig å skaffe fosterhjem.
Noen dager senere reiste en svensk hjelpeekspedisjon til Praha, for å opprette barnehjem i Tsjekkoslovakia. Men det var mer. Dagens Nyheter kunne informere om at Civilforsvarstyrelsen planla å ta til Sverige 2000 nederlandske barn i alderen åtte til tolv år. Det var
Radda Barnen som hadde fått dette oppdraget av Svenska Kommitten fOr Internationell Hjalpverksarnhet. Det var meningen at barna skulle føres til Sverige i den nærmeste tiden og følges
av omlag ti sykepleiere og to leger, iallfall for en periode over vinteren. Etter en karantene på
et internat, var meningen at de skulle plasseres i enkeltfarnilier, skrev avisen. 284 Den 12.
september meldte avisene at de første 500 hollandske barn hadde kommet til Malmo, den
første av fire kontingenter. Barna skulle i likhet med de belgiske barna tas hånd om av
enkeltfamilier, skrev avisene. Til sammen kom omlag 11 000 barn til Sverige denne høsten,
for kortere eller lengre perioder, noen for alltid?85
Ikke alle disse barna var foreldreløse. Det var heller ikke meningen at alle skulle adopteres i Sverige, iallfall mente ikke Utlanningskommissionen det. Der støttet man prosjektene
nettopp fordi det forelå avtaler om at barna skulle sendes hjem igjen. Likc\'el var det flere som
til slutt ble adoptert i Sverige, det framgår av registrene over statsborgcrsakcr i de første årene
etter krigen. Barnehjelpsarbeide blant Europas millioner av flyktninger etter krigen, deriblant
også innvandring til Sverige, var nå blitt en merkesak for aktivistene i hjelpeorganisasjonene.
For Alva Myrdal var det i tillegg i tråd med hennes vitenskapelige anhcfalinger og forestillinger om et øket statlig ansvar.
Kanskje hadde Myrdal sett muligheten til å bli fadder for en stor ... tilt harneinnvandring
fra Norge til Sverige i 1945. Slik ble det ikke. Da krigstiden kom på a,·,tanJ og den kalde krigen tyknet til, ble de svenske hjelpeprosjektene innrettet hovedsakelig pa t~ . . kc ham. Det som
i 1945 fortonte seg som en noe nølende nødhjelp kom da til å bli omformet til en drakamp
mellom vestmaktene og nøytrale land om flyktninger. 286

Via den sosialdemokratiske kanalen
Selv om det var sekretær Erik Petersson i Utlanningskommissionen. som 'ar an-.\'arlig for at
Fiskebodabarna ble annonsert i svenske aviser som "ohinda", var det ikke lun ... om var ansvarlig for å ta i bruk en slik usannhet. Han befant seg på et lavt plan i Jcn -..tPrc organisasjonen som Utlanningskommissionen utgjorde. Det var neppe ham Oftedal haJdt· hehov for å
konferere med i Stockholm 23. juli, men den svenske statsrådskollegacn. Ciu-..t;t\ Moller, og
ikke minst dennes byråinspektør Nils Hagelin, leder av ArbetsmarknaJ...,...t~rcl-..en. som nettopp
i dagene rett etter Oftedals besøk ble utnevnt til ny leder av Statens llyktntn~-..n;mmd. 287 Det
på dette planet vi må søke etter samtalepartnerne i Stockholm. Malier og l bgdtn hadde spesielle forutsetninger for å være fortrolige med Oftedal. De var høytstacnJc ' l "'JIJ~o:rnokrater,
Norges-venner, hadde under okkupasjonen jobbet nært i samarbeid nll·d Lar-. l' t'nsens såkalte
'LO-kontor', det vil i realiteten si APs partikontor. Mo Iler var Evensen-. kan . . kIC mektigste
svenske beskytter under krigstiden. Formelt var han sosialminister, men ' l lill Jet hcstyrte han
ikke bare de tradisjonelle arbeidsområdene til Sosialdepartementet. som s~~· tal-..t~Telsen, Medicinalstyrelsen, Arbetsmarknadsstyrelsen og andre fagetater, men og"a l 'tbnningskommissionen, flyktningsnamnden, de norske flyktningemottakene og ikke min"t Jl·t hemmelige poli28
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tiet, Sakerhetspolisen, i realiteten var han både innenriksminister og sikkerhetsminister, Sveriges mektigste mann, etter statsminister Per Albin Hansson. I tillegg var Moller og Evensen
personlige venner, deres familier pleiet mye sosiale omgang under eksiltiden. Det halvoffisielle, strengt tatt ulovlige partiapparatet som Evensen hadde organisert i Stockholm hadde aldri
vært mulig uten at Moller hadde kjennskap til det og stilltiende aksepterte det.
Hvordan kontakten mellom Krigsbarnutvalget og Hagelin ble opprettet kan vi rekonstruere. Debes hadde på møtet i Krigsbarnutvalget 12. juli vist til en opplysning fra stortingspresident Hambro, om at Sverige, USA eller andre land kunne ta i mot de krigsbarna man ville
sende ut. Forslaget om å sende dem til Sverige var på det tidspunktet en ny ide for Debes. Det
hadde vært naturlig at Debes forhørte seg med Hambro om hvilke kontakter han hadde, som
tilsa en slik mulighet. Men det gjorde Debes ikke. Vi trenger ikke spekulere om grunnen til
det, forholdet mellom den ubeskjedne stortingspresidenten og sentrale AP-politikere varmeget anstrengt. Å ta opp et så følsomt spørsmål med ham må Debes trolig ha ansett som et diskresjonsbrudd. I stedet henvendte han seg til Lars Evensen. nyutnevnt statsråd i Handels- og
industridepartementet, som bedre enn noen annen nordmann hadde kjennskap til hvilke knapper man kunne trykke på i Sverige. Han var nettopp kommet tilbake derfra, hvor han under det
siste krigsåret, blant sine mange stillinger og verv også hadde vært sjef for Den norske legasjonens flyktningekontor. En av hans nærmeste svenske samarbeidspartnere i 1944-45 var nettopp Nils Hagelin, som gjennom Arbetsmarknadsstyrelsen hadde som oppgave å tilvise norske
flyktninger arbeid og utkomme i svensk arbeidsliv. Dessuten \'ar han i Flyktningsnamnden
som behandlet søknader fra nordmennene.
Evensen ringte omgående til Hagelin i Stockholm. eller at han var kontaktet av Debes.
Hagelin brakte på bane at en del av krigsbarna muligens kunne bli adoptert i Sverige og sa seg
villig til å ta opp saken. Samme dag skrev Debes til Hage lin Of viste til at Evensen hadde opplyst dette. 288 Han mente det var riktigst å bli orientert i fortrolighet om det var mulig å få i
stand en slik ordning og i tilfelle hvor mange barn det kunnL' bli spørsmål om, før noen offisiell henvendelse kom. "Problemet er jo ganske alvorlig"'. lon-..auc han, " vi må rekne med at det
ved nyttårstid vil være om lag 9000 av disse barn." De rent praktiske spørsmålene måtte kunne løses gjennom nærmere samarbeid, mente han, hvis OI.?! 'ar -..!emning for prosjektet i Sverige. Selv om Debes påførte "Krigsbarnutvalget" på brevhodet. ,·ar det "med partihilsen" han
signerte. Brevet var heller ikke journalført. Vi forstår at det er eller partilinjene at korrespondansen er kommet i stand. Selv om dette naturligvis var lwy-..t irregulært, var det helt i tråd
med måten partiinitiativet i denne saken kom igang på i 19-U. Hagelin skrev tilbake 21. juli,
trolig som ledd i Oftedals reise til Stockholm 23. juli . Noen referater av Oftedals samtaler i
Stockholm foreligger ikke, men som vi har vært inne pa. sa han til Dagens Nyheter påfølgende dag at reisen var kommet i stand vedrørende den svenske Norgeshjelpen. Om situasjonen i
Norge sa han at problemene med de som støttet fienden ,·ar store. også med de vel 8000
krigsbarna med tysk far, som mødrene ikke kunne ta seg a\ . Her måtte alle krefter settes inn,
uttalte han.
Ikke mange dager senere reiste den andre statsråden fra Sosialdepartementet, Kirsten
Hansteen, til Stockholm. Hun hadde også samtaler med Hagelin , dessuten med Alva Myrdal.
Heller ikke i denne sammenheng har det lyktes å finne noe referat av samtalene, men vi vet at
Hagelin tok opp tråden omgående. I et brev til Debes 11 . august skrev han:
Åberopande mitt brev av den 21 juli får jag meddela. att jag idag varit i kontakt med
Statsrådet Hansteen, som for narvarande ar på besok i Sverige, och med henne diskuterat frågan om ett overforande av krigsbarnen till Sverige. Jag får i denna ange1agenhet
288
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dfufor hanvisa till Fru Hansteen, som vid sin återkomst till Norge, narmare kan redogora fOr de upplysningar jag lamnat henne.
Det ar min onskan att Norge skall kunna lOsa de omtåliga problem, som aro fOrknippade med en overfoming och att frågan om krigsbarnens framtid snart skall komma till
en lycklig lOsning.
Som Myrdal brukte han begrepet "overføring", et verdinøytralt begrep uten de stygge undertonene i "deportasjon". Igjen var det utenom de offisielle kanaler. Brevet gikk til Debes privatadresse utenom Hagelins postrutiner i Arbetsmarknadsstyrelsen og flyktningenamnden,
heller ikke han brød seg altså om å journalføre brevet. Kirsten Hansteen har ikke etterlatt seg
noen skriftlig rapport om hva hun og Hagelin hadde avtalt. Det er ikke umulig at Hagelin orienterte sin venn Evensen om kontaktene, i all fall kom det to brev fra Stockholm i dagene rett
forut for Oftedals besøk, som en pliktoppfyllende sekretær i Handelsdepartementet førte inn i
Evensens journal, det ene av dem påført Hansteens navn. Men Evensen anførte "til privatarkiv" og fjernet dem, siden er de ikke gjenfunnet. 289 Bakgrunnen kan være at Evensen var
skeptisk til Hansteen, fordi hun var medlem av Kommunistpartiet, et parti han i embets medfør hadde brukt mye energi på å overvåke under eksiltiden. Han hadde for øvrig selv vært
medlem av NKP på 1920-tallet.
Hva var det "man" var blitt enige om? Etter alt å dømme dreide det seg om å gi grønt
lys for hvordan Fiskebodabama skulle innpasses i Sverige. Trolig var det et hovedpunkt fra
norsk side at dette skjedde i tråd med den framgangsmåten som Thingstad hadde skissert i sitt
notat til Oftedal 19. juli. Det kan neppe være tilfeldig at det som faktisk skjedde var nøyaktig i
tråd med hennes anbefalinger. Det er heller ikke sannsynlig at svenske myndigheter kunne ha
valgt en slik framgangsmåte uten på en eller annen måte å ha forelagte det for Oftedal. Resultatet ble som vi har sett at Fiskebodabarna skulle bys ut til foster- og adopsjonsforeldre som
ukjente, med ukjente foreldre og ukjent fødested, som helt identitetsløse.
Vi må også anta at man var blitt enige om at forberedelser til "overføringen" av den
store gruppen krigsbarn til Sverige, fra svensk side skulle tilpasses erfaringene med denne
første gruppen på 30, mens man på norsk side skulle gå i gang med å avklare de juridiske
spørsmålene som en så omfattende operasjon ville reise, særlig for vergerådene og politiet,
som vi må anta skulle samle inn barna i Norge, samt den praktiske siden av saken, særlig å
forberede hvordan de skulle hentes. Vi må ikke glemme at på dette tidspunktet visste Sosialdepartementet strengt tatt ikke hvor i Norge de fleste krigsbarna oppholdt seg.
Som ledd i innhentingen var det også nødvendig å få gjennomført en undersøkelse av
barnas mentale og fysiske utrustning, som Thingstad hadde foreslått. Myrdal hadde pekt på at
det var behov for å få slike retningslinjer fra "mentalhygienici" i Norge?90 Dette trengte man
av praktiske grunner en stor institusjon til for å gjennomføre. Godthåp egnet seg godt, ikke
bare på grunn av størrelsen, men også fordi den hadde hensiktsmessig utrustning og organisasjon. Men, som vi skal komme tilbake til, var det mange ting å avklare før man kunne komme
videre, som oppbemanning, varig organisasjonsform og avklaring av forholdet med eierne.
Det fantes andre meninger og ønsker for bruken av institusjonen. Det var i det hele tatt mange
skjær i sjøen. Diskusjonene i Stockholm markerte bare starten. Fortsettelsen i Norge skal vi
komme tilbake til.
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Kapittel7
NY START I SVERIGE
Vi skal nå vende tilbake til Hohehorst. Selve hentingen fant sted i militære former og i høyt
tempo, 23. juli 1945, da Edwardsen og Arneus kom til Hohehorst med et pleierteam i et par av
de svenske "hvite bussene". Med på ekspedisjonen var også pastor Arne Berge, sjømannspresten i Hamburg. Det foregikk i så stor fart, at det ikke ble tid til å forberede barn og pleiere på
avskjed. I Lubeck, hvor de var tilbake etter en kjøretur på noen timer, ble barna innkvartert i
kasernene til Lubeck-detachementets pleieavdeling. Den 26. juli ble de tatt ombord i "Kastelholm", som klokken 1500 avgikk til Travemunde og derfra klokken 1640 til Malmo. Ombord
var 201 passasjerer, av dem 56 liggende barn- av dem igjen 30 oppført som "norske"- og
145 sittende passasjerer. Bare fem pleiere fulgte med på overfarten, så den må ha vært temmelig krevende, selv om den bare tok et par timer. 291
Civilforsvarsstyrelsen hadde forberedt å forlegge barna til ulike institusjoner i Malmo
etter alder, kjønn og sykelighet, mens Medicinalstyrelsen hadde ansvar for å gjennomføre
helseundersøkelser og vaksinasjoner. 292 Det var vanlig rutine. Etterpå skulle barna samles på
et barnehjem ved Stora Hammar kirke i Vellinge kommune mellom Falsterbo og Malmo.
Både CivilfOrsvarsstyrelsen og Medicinalstyrelsen betraktet i denne perioden barna som norske og ser ut til å ha lagt til grunn at de skulle vende tilbake til Norge. På en oversikt fra Civilforsvarstyrelsen over flyktninger som kom til Sverige i perioden 21. juli til 27. juli 1945 står
det oppført 30 "norska" til Malmohus Hin. Heller ikke Medicinalstyrelsen fant noen grunn til å
beskrive dem som noe annet. På en oversikt 27. juli står det at 27 "norska" barn var innkvartert på Nya Borgarskolan i Malmo, mens de ble undersøkt. 293 Det samme anførte lege A. Jacobsson i sykejournalene på Nya Lungkliniken, han undersøkte dem allerede dagen etter at de
kom til Malmo, 27. juli. Da ble fire kontrollert, tre av dem ble sendt til Stora Hammar 3. august, mens den fjerde måtte ha videre behandling. Et femte barn ble først sendt 10. august. Så
fulgte en til3. august, og ytterligere to 7. august. Den 8. august kom to til som ble der i to dager. Alle omtales som norske i journalen?94
Hvordan var barnas helsetilstand etter overfarten fra Lubeck? Selv om det er grunn til
å være noe skeptisk til den litt upresise attesten dr. Arneus ga seks uker senere, ser det ikke ut
til at det ble påvist noen alvorlige helseproblemer ved den første undersøkelsen i Malmo. Den
22. august 1945 skrev sjefslegen ved flyktningmottaket at barna var kontrollert med tanke på
lus, flekktyfus og difteri, uten at noe var funnet. 295 Skjermbildeundersøkelsen hadde heller
ikke gitt noe funn. Men en nese- og halsbetennelse hadde "overgått alla", dessuten hadde alle
ved ankomsten fordøyelsesplager, som riktignok snart gikk over. Nese- og halsbetennelsen
gikk over i en mellomørebetennelse, som tre av barna fortsatt hadde 23. august da de forlot
Stora Hammar. Legen anbefalte en hørselskontroll når ørebetennelsen var over. Alle hadde
fått the-vaksine.
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Fiskeboda ved Katrineholm
Den 23. august ble 29 av barna sendt videre til Katrineholm, hvor de fra 24. ble inkvartert på
Fiskeboda, et barnehjem i Gimgol kommune. Det 30. og siste barnet på listen fra Hohehorst
var tatt hånd om av en familie i Malmo, ennå før de var kommet til Stora Hammar. En av
pleierskene ved Stora Hammar mente senere at det hadde vært planer om flere adopsjoner i
296
Malmo, men at dette ble stoppet, fordi norske myndigheter grep inn for å få barna til Norge.
Dette kan imidlertid ikke dokumenteres. Den familien som hadde hentet barnet, måtte ha hatt
kontakter blant CivilfOrsvarstyrelsens eller Medicinalstyrelsens personale, noen annen forklaring på hvordan de kunne ha kjennskap til barna er vanskelig å finne. Fordi de hadde fått barnet før Utlanningskommissionen overtok ansvaret, ser det heller ikke ut som at kommisjonen
regnet denne uvanlige adopsjonsmåten som sitt ansvar. Jeg har ikke funnet at kommisjonen
beskjeftiget seg med dette tilfellet senere, selv om framgangsmåten måtte framstå som tvilsom. Hva som videre skjedde med dette barnet er uklart.
Tilbake i Liibeck hadde kaptein Sørensen den 5. august skrevet sin andre rapport til
byråsjef Juel om barna, hvor han, som vi allerede har referert. forklarte at den opprinnelige
planen om å få barna adoptert i Tyskland var endret. Det var nå han informerte om at de skulle
adopteres i Sverige med Rada Korset og Arnoldssons hjelp. Dermed vet vi at planene om
adopsjonene i Sverige var kjent i det norske Sosialdepartementet. i Generalkonsulatet i
Hamburg og i repatrieringskorpsets ledelse i Frankfurt.
Det er klart at en beslutning om at barna skulle bli i Sverige hadde blitt fattet innen de
var sendt til Katrineholm og etablert på Fiskeboda. Der fikk barna nemlig med en gang et firesifret registreringsnummer av Statens Utlanningskommission og søknader om oppholdstillatelser og fremmedpass ble fylt ut på deres vegne. Transporten til Katrineholm og innkoplingen
av Utlanningskommissionen innebærer at barna ikke lenger var på vei til Norge. Noe hadde
skjedd. Dette framgår med all tydelighet av det oppslaget som Dagens Nyheter brakte 4. september og som er gjengitt i begynnelsen av denne beretningen .
Da Sørensen 5. august skrev at barna skulle adopteres i Sverige, var de ved Malmo.
Den 30. august brakte den liberale Stockholmsavisen Exprc.\ .H'II i anledning Barnens dag - den
31. august - en to-siders reportage fra Fiskeboda, hvor barna fortsatt ble beskrevet som norske,
til og med som "norsk-tyska karleksbam", på tross av at overskriften "Buchenwaldbarn på Ogård" gir andre assosiasjoner. Det ville være helt uriktig a he\'(.ic at disse barna besto av "dåligt
material", skrev journalisten, tvert imot "frapperas man" over den "A-barnsmassiga vitalitet
och intelligens som strålar ut från dessa årsgamla pojkar ock llickor". De kommer til å vandre
gjennom livet uten noen gang å få vite hvem som er deres far og mor, men ingenting kan føre
til at de blir dårlige "medborgare i det land som en gång tar hand om dem", sto det i avisen.
Det kan se ut som at dette var det første oppslaget om barna i svensk presse. I reportasjen dukker også fire av navnene på barna fra Hohehorst opp. Ingen av dem hadde vært i noen
konsentrasjonsleir. Det framgår ikke av oppslaget at barna skulle adopteres i Sverige. Det sto
heller ikke noe om at interesserte fosterforeldre kunne ta kontakt. Det hadde vært en enestående anledning til å gå ut med et slikt tilbud. Da sekretær Erik Petersson, gikk ut med tilbudet
om adopsjon fire dager senere, ble det foruten i Dagens Nyheter også sendt til Sodermanlands
Nyheter, som dekket lokal området. Avisen refererte Peterssons adopsjonstilbud på samme
måte som Dagens Nyheter. Barna var enten født i konsentrasjonsleir eller "i varje fall" var de
funnet der, ble han sitert. Avisen oppfordret interesserte til å henvende seg til ham.
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Adopsjonsprosessen starter
Fra Fiskeboda ble barna altså budt ut til adopsjon som konsentrasjonsleirbarn av ukjent opprinnelse. I tråd med dette la UtHinningskornmissionen opp til en framgangsmåte for alle som
innebar at de tidkrevende rutinene ved adopsjoner ble fraveket. Interesserte som leste oppslagene og som ringte inn, fikk beskjed om å reise til Fiskeboda medbringende legitimasjonsdokumenter og bekreftelser på at de var skikket til å ta seg av et barn. Petersson ønsket slike fra
minst to personer, gjerne øvrighetspersoner. Etter at de hadde plukket ut et barn, ble et formelt
forbindelsesdokument mellom kommisjonen og familien signert, en ansvarserklæring hvor de
forpliktet seg til å ha barnet i seks måneder ble avgitt. I realiteten var det en prøveperiode uten
senere forpliktelser, men tanken bak var at den skulle lede til adopsjon. Som vi har vært inne
på, fylte kommisjonen ut søknad om fremmedpass og oppholdstillatelse for hvert enkelt barn.
Det var i tråd med vanlig framgangsmåte for alle barn som kommisjonen fikk ansvaret for.
Det var imidlertid noe ekstraordinært ved måten å fylle dem ut på, som vi skal se nærmere på
her.
I søknadene skulle man fylle ut opplysninger om barnets navn, fødselsdato, nasjonalitet, fødested og navn på foreldrene. Slike opplysninger var av stor betydning for barnet, for
etter datidens adopsjonslov ville de etter adopsjonen framstå som de eneste opplysninger om
barnets opphav som var tilgjengelig for barnet selv. Nå foregikk det slik: En person i kommisjonen fylte ut skjemaene ett for ett. I søknad etter søknad finner vi den samme håndskriften,
bare selve underskriften og dateringen var fosterforeldrenes, gjerne mannens. Når det gjaldt
barnets navn og fødselsdato så var de fleste skjemaene fylt ut riktig. Det var verre med fødested, hvor de fleste hadde fått anført "okand", selv om også mange hadde fått anført et norskklingende bynavn. De springende spørsmålene var om nasjonalitet og foreldrenes navn. Her
var nasjonalitet besvart med "okand", også for dem som hadde en norsk by oppgitt som fødested. Mors og fars navn var besvart med "For sv. mynd. okanda".
Det var Statens Utlanningskommission som utstedte fremmedpass, i realiteten fylte
kommisjonen ut disse søknadene til seg selv. I det utstedte fremmedpasset kom de samme
formuleringene inn, nasjonalitet var besvart med "okand", far og mors navn med "for svenska
myndigheter okanda". Siden håndskriften var identisk i søknadene og passene, må de være
fylt ut av samme person, mest sannsynlig av sekretær Petersson selv. Disse formuleringene
kom til å få varig betydning for hvordan barna senere kom til å oppfatte sine opphav.
Et springende punkt var at barnas fødselsdato måtte følge barnas navn, det kunne ikke
finnes på eller være ukjent, så lenge de fleste barna kunne snakke i det minste så mye at man
forsto at de hadde et språk og kjente sitt eget navn. Vi vet også at listene med opplysningene
fra Hohehorst forelå, i tillegg til et kort på hvert barn, hvor identitetsopplysningene forelå.
Kortene spilte en nøkkelrolle under adopsjonene, for med dem hadde de ikke vært mulige å
gjennomføre. Hvor i systemet de forsvant har vært vanskelig å påvise. Problemet måtte etterlates uoppklart i Overlatt til svenske myndigheter. 297 Vi kunne følge dem til Malmo, hvor en
referanse til et "lakarekort" finnes i en rapport tilleirlegen i Katrineholm fra ansvarlig lege i
Malmo. 298 En annen bekreftelse på at kortene fulgte med barna til Malmo, ga Arneus i sitt PM
6. september, men hvor tok de så veien?
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Hvordan identitetsforfalskingen ble satt ut i livet og kortene forsvant
299
Vi skal se at det var myndighetene selv som lot de gamle kortene forsvinne. Hvordan det
skjedde er som å lese en dreiebok over Thingstads råd til Oftedal om å forfalske krigsbarnas
identitet, under adopsjonsfasen. I den rettslige adopsjonsprosessen var det ikke tilstrekkelig
med upresise formuleringer i en annonse. Som vi har sett var det eksakte formuleringer som
skulle inn i ulike søknadsskjemaer, og betingelsen var at barnas fødselsopplysninger dokumenterte opplysningene. Barnas Lebensborn-fødselskort fra barnehjemmet i Bremen, opplyste
om de norsk-klingende navnene, dessuten at barna var norske, hvor de var født i Norge, morens navn og adresse, samt at faren var tysk, også i noen tilfelle farens navn. Som vi skal se
løste SUK problemet på en enkel og naturlig måte; man lot simpelthen papirene forsvinne inn
i et arkiv.
Senere arkivfunn kan nå vise hvordan det foregikk? 0 Kortene fra Bremen for de barna
som ble hentet av fosterforeldre fra Fiskeboda Barnhem ble sendt inn til SUK og oversendt en
helt annen institusjon, nemlig Medicinalstyrelsens beredskapsbyrå, hvor de ble arkivert sammen med de øvrige kortene og dokumentene vedrørende deres helsetilstand, fra tiden da de
var i Malmo, inntil de ble overtatt formelt av SUK i Fiskeboda. Det samme skjedde med papirene for de barna som ble sendt videre til Fiskeby, men på en senere dato. Formelt kunne SUK
hevde at dette var dokumenter som hørte under Medicinalstyrelsen, som hadde hatt ansvaret
for barna fra de først satte føttene på svensk jord i Malmo.
Rent generelt kunne Medicinalstyrelsen også vise til at når flyktninger ble skrevet ut
av flyktningemottak eller flyktningeleire, så skulle deres legekort og helsedokumenter sendes
inn til Medicinalstyrelsen, som hadde ansvaret for helsetilstanden i leirene. Dette var normalprosedyre for voksne flyktninger, enten de hadde barn eller ikke, som hadde sine identitetspapirer intakte. For dem var dette meningsfylt fordi de fikk disse papirene erstattet med offisielle
identitetspapirer. Men slik var det ikke med Fiskebodabarna. For dem var det en tilsiktet
handling å la deres identitet forsvinne. At det foregikk slik framgår av oversendelsesbrevet fra
Fiskeboda, som er datert 26. september 1945, altså tre uker etter at SUK annonserte barna som
ukjente. 301 Brevet som er påført SUK, Fiskeboda UtHinningslager, Gimgol til Medicinalstyrelsen, hvor det ble journalført 28. september, lyder slik:

°

Harmed har jag aran insanda identitetsskort, sjukkort samt kort over lungtuberklinprovning for 11 norska småbarn och ett tyskt barn, vilka på 6 månader ornhandertagits
av svenska familjer for senare eventuell adoption.
Brevet er undertegnet Sture Almquist, kontorist i SUK ved Fiskeboda Utll:inningslager, Gimgol. SUK satt altså på identitetspapirene da de gikk ut i Dagens Nyheter og Sodermanlands
Nyheter 4. september og markedsførte barna som ukjente barn som var funnet i konsentrasjonsleire i Tyskland. Det følger av dette at en rekke tjenestemenn i SUK visste at annonseringen i avisene ikke stemte overens med sannheten. I påfølgende år har dokumentene om
barnas virkelige identitet altså vært arkivert der SUK visste at de etter reglene skulle være.
SUK kunne iverksette dette i trygg forvissning om at det var lite sannsynlig med kritikk, selv om de selvfølgelig ikke kunne gardere seg mot spørsmål. Den første fasen hadde
institusjonen selv kontroll på. Det var i forbindelse med at barna måtte ha midlertidig oppholdstillatelse og fremmedpass. Fordi barna på det tidspunktet var under SUKs ansvar, var det
SUK som skrev søknadene på barnas vegne og SUK som innvilget dem. I mangel av de "for299
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svunnede" fødselskortene ble det innført at barnas nasjonalitet og fødessted var "okand" og
mors og fars navn var "okanda fOr svenska myndigheter." De samme formuleringene ble ført
over i passene og oppholdstillatelsene av samme person i SUK. I andre omgang, da fosterforeldrene søkte om adopsjon, var det SUK som i de fleste tilfellene fylte ut søknadsskjemaene
som en hjelp for fosterforeldrene, da ble de samme formuleringene tatt med. Den videre behandlingene av adopsjonene kunne deretter følge i tingsrettene. Til slutt, for de fleste et par år
etter, fulgte statsborgerbehandlingen, som i henhold til svensk rett skjedde i statsråd. Den ble
en formalitet, fordi adoptivforeldrene var svenske. Det var altså en saksbehandling uten særlig
fare for innsyn. At det likevel ble problemer i adopsjonsbehandlingene ved domstolene, skyldtes at domstolene etter hvert, fra andre kilder, fikk kjennskap til at opplysningene fra SUK
ikke stemte overens med sannheten. 302 Hvordan dette påvirket barna videre er ikke klart. Bare
skjebnen til noen få av dem er fulgt videre.
Thingstad var ikke alene om å foreslå en slik framgangsmåte. Liknende forslag kunne
man lese i avisene, noen kom også fra privatpersoner til både norske og svenske myndigheter.
En slik kom fra en sosialt engasjert svensk kvinne, som hadde hørt biskop Eivind Berggrav
holde en tale om krigsbarn våren 1945. Hans ord hadde fulgt henne siden, skrev hun i august
1945 til biskopen og minnet om disse barna fra "Ingenmannsland". Nå ville hun vite hvem
som hadde ansvaret for dem, innen hun henvendte seg til svenske hjelpeorganisasjoner. 303
Helst skulle jag valja att barnens ursprung ej voro kand av familjerna, dit de komma,
utan att de aro "oskyldiga krigets offer", som behover hjalp och bistand och vars foraldrar omkommit. Ack, som doden synes god och barmhartig i motsats till denna
"karlekens nod". Dar inga moders el faders karlek någonsin framstod. Om detta kunna
genomforas, skulle barna få en lidande mindre att bara med sig ut i livet.
Berggrav sendte brevet til Carlsen i Krigsbarnutvalget, som etter kort tid svarte at det ennå
ikke var tatt noen avgjørelse angående "anbringelsen" av krigsbarna, men "i tilfelle av at det
skulde bli tale om å anbringe noen av dem i Sverige måtte det jo skje på den måten at de blev
adoptert. Jeg vet at statsråd Moller og ingeniør Hagelin i Stockholm er endel orientert om disse spørsmål, i tilfelle av at De ønsker å konferere med dem om saken", opplyste han. 304 En
slik videreformidling av opplysninger i en særdeles følsom sak overrasker. Trolig må Carlsen
ha hatt kjennskap til at kvinnen ikke var uten kontakter og innflytelse, uten at dette framgår av
dokumentene. Hun skrev til Carlsen nok en gang noen dager senere, denne gang bydende, at
hennes hensikt var i overensstemmelse med Carlsens, nemlig at barna burde komme til Sverige med regjeringenes bistand. 305 Hun ville foreslå for Møller, skrev hun, at de burde gis til
fosterforeldre som noen hundretals utbombede, foreldreløse barn. Som det kunne de få mulighet til en god start i Sverige og foreldrene slippe å gjette på deres arveanlegg, avsluttet hun:
"Nog ar val det barmhjartigst mot alla parter. Jag har aven i dag tillskrivet Professor Segerstedt i Uppsala detta forslag. Norska regeringen skulle då ordna barnens papper på et tillfredsstillande satt, så att inget, om de aro akta el. oakta fodda barn synes dar. Det behovs ju
bara stå "ForaldralOsa". Skall snarast satta mig i forbindelse med inspektor Hagelin i Stockholm."
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Den professor Segerstedt som kvinnen henviste til, var professor Torgny Segerstedt,
306
sønn av Norgesvennen, redaktøren av Goteborg Handelstidning, med samme navn. Noen få
dager etter at kvinnen skrev dette til Carlsen, holdt professor Segerstedt faktisk et foredrag om
saken for svenske yrkeskvinner. Foredraget ble også registrert i norsk presse. I henhold til re307
ferat i Verdens Gang foreslo han i full offentlighet at Sverige skulle adoptere krigsbarna.
Fordelene med forslaget for Norge var store mente han, for landet ville ellers om noen år få et
"minoritetsproblem", man ville ha "utlendinger" i landet. I Sverige derimot, fortsatte han, eksisterer ikke hatet mot fedrene, mødrene kjenner man ikke. Barna kom til å "forsvinne" inn i
samfunnet, selv om de hele tiden måtte være under kontroll: "Det er klart at vi ikke kan ta alle
de norske tyskerbarna, bare dem som naturlig kan opptas i svenske familier. De mindreverdige individer som måtte være blant dem, bør etter min mening steriliseres." Disse forslagene
burde gjennomføres ikke av medlidenhet med barna, men "for at nordmennene .. . kommer
tilbake til normale samfunnsforhold igjen", dermed for det nordiske demokratiets framtid, avsluttet professoren. Lederen for de svenske yrkeskvinnene føyde til at organisasjonen om få
dager ville ta forslaget opp til debatt og forsøke å få sosiale institusjoner eller myndighetene
interessert. Verdens Gang skrev at forslaget ikke burde neglisjeres i Norge, selv om en eventuell hjelpeaksjon ikke kunne omfatte så mange "tyske" barn, "vil svenskene hjelpe oss, bør vi
si ja takk", avsluttet avisen.
Sakens behandling i Sverige fulgte altså to linjer: Innen professor Segerstedt rakk å
offentliggjøre sin støtte til Oftedals forslag om å overføre krigsbarn til Sverige, var markedsføringen av slike barn forlengst i full gang, men uten at publikum fikk vite at det var de samme barna det dreide seg om. Vi skal senere komme tilbake til hva som skjedde videre med
forslaget.

Prøveperioden
De familiene som henvendte seg til kommisjonen refererte til Peterssons opplysninger i avisene, men de reagerte svært ulikt på de opplysningene han hadde gått ut med. De fleste var barnløse og ønsket et barn, som en mann fra Stockholm, som skrev til Petersson 5. september og
viste til annonse i gårsdagens avis om at man kunne adoptere et "Fiskebodabarn". En kvinne
som bodde i nærheten av Katrineholm, skrev og fortalte at hun ønsket et barn og viste til en
artikkel i Sodermanlands Nyheter. En annen kvinne, fra Nykoping, formelig tryglet om et
barn. Men det kom også henvendelser fra personer som kunne tenke seg å adoptere utfra et
samfunnsansvar. Den 30. august kom det et brev fra en mann som åpenbart trodde at barna
hadde jødisk bakgrunn, han viste til oppslaget i Expressen. "]u de eller icke har icke någon betydelse", skrev han, han og hans jødisk kone hadde allerede tre barn. Men noen antydet også
usikkerhet vedrørende Peterssons opplysninger. En familie fra Sigtuna skrev at de gjerne kunne ta ei jente og lurte på om prøveperioden var bindende. Dessuten var de opptatt av om det
var svensk lov som gjaldt for barna, ikke minst om de var lovlig døpt. Petersson svarte at jentene allerede var utplassert, det var også de fleste av guttene. Han kunne ellers berolige med at
prøvetiden på seks måneder ikke var bindende for adopsjon, at de fleste barna var døpt og at
svensk adopsjonslov gjaldt for dem.
Det var ikke så mange henvendelser som kom inn. Petersson gjorde det så enkelt som
mulig for de som meldte sin interesse, å få sett seg ut et barn og hentet det. De fikk en reisebeskrivelse og et adgangsbevis i posten, så reiste de og hvis de fant et barn som de likte, tok de
306
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det med seg, hvis de også hadde fått en anbefaling i orden. I løpet av de tre ukene barna var i
Fiskeboda ble mange hentet. Den 15. september 1945 ble de resterende flyttet nok en gang, til
Fiskeby vård- och rekonvalescenthem ved Norrkoping. Den 21. september instruerte Petersson forstanderen der om at hjemmet ikke måtte utlevere noen barn til fosterforeldre før kommisjonen hadde gitt tillatelse, dessuten at fosterforeldrene måtte undertegne på at de forpliktet
seg til å ta ansvaret i seks måneder før de fikk barnet med seg. Der kom nye henvendelser fra
publikum, som førte til at hjemmet i midten av desember kunne informere kommisjonen om
at de siste "norska gossarna" og "norska bamen" var hentet fra Fiskeby.
Den lykkelige tilværelsen som Fiskebodabarna var omgitt av i henhold til det
Expressen skrev om på Barnas dag, var ikke nødvendigvis sann, i all fall kom den for mange
av dem ikke til å vare ved. Flere av dem sto overfor store vanskeligheter.
Ett guttebarn døde i juni 1946 på Norrtulls sykehus i Stockholm. 308 Fostermoren hadde
hentet barnet i Fiskeby i romjula. Hvorfor det døde vet vi ikke. Kommisjonen fikk vite om det
fordi fostermoren ringte og fortalte om dødsfallet. Da var det ennå to uker til prøveperioden på
seks måneder var utløpet. Kommisjonen tok på seg kostnadene ved begravelsen, men
undersøkte ikke hva som hadde skjedd med barnet.
En av de yngste pikene, som var født på høsten 1944, ble hentet i Fiskeboda av en
fuksjonærfamilie i Stockholm til det som så ut til å bli en trygg tilværelse. De hadde en liten
pike fra før og fortalte kommisjonen at de ønsket å adoptere det nye barnet. Så skjedde
katastrofen, mannen i familien døde, familiens tilværelse ble snudd på hodet. Kvinnen og de
to barna måtte flytte fra sin familieleilighet, i første omgang til et lite sted i Dalarna, hvor hun
ville forsøke å bygge opp en ny tilværelse for seg og de to små. Men nå ble det nye pikebarnet
for vanskelig for henne, hun mestret ikke situasjonen. Etter en tid henvendte hun seg til
Norrtulls sykehus i Stockholm for å få hjelp. Deretter tok hun kontakt med Petersson, hun
klarte ikke lenger ha ansvaret for barnet, sa hun. Det var nå gått et år, barnet var nesten to år
gammelt.
Hva som hadde skjedd med pikebarnet vet vi ikke, men det er ikke vanskelig å
forestille seg at den utryggheten som det hadde vært utsatt for ikke var egnet til å stimulere en
harmonisk utvikling. Det var likevel bare begynnelsen. I stedenfor å handle ut fra barnets
behov, var Petersson nå opptatt av å skyve det videre ansvaret fra seg, ved å sende saken over
til Statens flyktningenamnd. Dit skrev han 21. august 1946 et PM om barnet, som han beskrev
som "statslOs" og at man "icke vet någonting med sakerhet, men troligen ero modrama norska
s.k. tyskertOser". 309 Etter å ha beskrevet det mislykte adopsjonsforsøket med to setninger,
forklarte han at barnet viste tegn på alvorlige "utvecklingsrubbningar", noe han fant bekreftet
av sykehuset hvor hun var lagt inn. De hadde funnet ut at "hon er imbicill och att hon
lampligen borde overforats till en anstalt fOr bildbara sinneslbsa". Det var en hard dom på et
spinkelt grunnlag. Livet for den lille piken ble nå en runddans mellom institusjoner ulike
steder i landet, til slutt kom hun ved Roda Korsets formidling til et barnehjem i Småland. 3 10
Derfra flyttet hun i midten av november 1947 til en familie i bstergotland, som adopterte
henne, men først tre år senere. Peterssons merknad om at hun var "statslbs" fulgte henne, ennå
i en søknad om oppholdstillatelse i 1956 ble hun omtalt som det. 31 1 Først i 1958 fikk hun
svensk statsborgerskap, da var hun 14 år gammel, og hadde altså bodd i Sverige 13 av disse
årene.
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UtUinningskommissionen var ikke særlig grundig når den fordelte barna til
fosterforeldrene. Ett av de barna som fikk unngjelde for dette, hadde blitt presentert i
Expressens oppslag fra Fiskeboda på Barnens dag. Det var en pike, født tidlig i 1944. Et
barnløst ektepar hadde festet seg ved henne, mannen hadde en ansvarsfull stilling i Malmo.
Kommisjonen opprettet en "ansvarsforbindelse" med dem etter å ha vurdert dem som godt
skikket, så fikk de piken med seg. I søknaden om fremmedpass som mannen underskrev på
hennes vegne, ble hun beskrevet som av "okand" nasjonalitet, likeså var morens og farens
navn "okanda for sv. mynd"? 12 Men i vurderingen av paret, internt i kommisjonen, ble
pikebarnet beskrevet som et "norsk-tyskt barn". 313
Så gikk det over et år innen kommisjonen fikk melding fra en sekretær i Statens
flyktningenamnd vedrørende piken. De hadde igjen blitt kontaktet av barnavården i
Stockholm, hvor hun var blitt innlevert. Nå var hun plassert på Nybodahemmet barnehem i
Stockholm. Det var ikke barnets problemer som var årsaken til henvendelsen, men spørsmålet
om hvem som skulle dekke utgiftene til oppholdet, barnavården ville at kommisjonen skulle
betale. Av en telefonsamtale med fosterfaren framgikk at piken hadde "svårt humor och at
hans hustru harigenom blivit overanstrangd". Men de skulle ta piken tilbake, forklarte han,
"nar det blivit "normalt" igjen, vilket han beraknade skulle ta en tid av en a to månader". 314
Slik ble det aldri, hun ble på barnehjemmet til hun var tre og et halvt år.
Så, i oktober 1947, kom hun til en familie i Skillingaryd, hvor det ser ut til at hun fikk
det godt. Etter kort tid døde fostermoren, men mannen ønsket ikke å gi fra seg fosterdatteren.
Han skjøttet sitt arbeid og ofret lite oppmerksomhet på Utlanningskommisjonens
skjemavelde. kommisjonen måtte flere ganger henvende seg til mannen for at nye søknader
om fremmedpass og oppholdstillatelser ble fulgt opp etterhvert som de gamle utløp, senest i
1958. 315 Da innkalte fjardingsmannen familiefaren til avhør, for å finne ut hvordan dette hang
sammen. Han forklarte at hun var blitt døpt i 1950, nå gikk hun i 7. klasse og skulle
konfirmeres. Han hadde ikke forstått at det var nødvendig med alle disse søknadene fortsatt,
forklarte han. Orden på sakene ble det først i 1961 , da hun selv søkte om statsborgerskap? 16
Da var hun blitt nesten voksen. I søkeprosessen skulle en rekke bilag inn ved behandlingen,
også fra en folkehøyskole, hvor hun var elev. Av opplysninger som landsfiskalen innhentet for
lansstyrelsen, forstår vi at hun ikke hadde det godt på skolen. Særlig ble hun plaget av
husmoren. I en telefonsamtale til landsfiskalen beskyldte husmoren henne for å være sløv i
skolearbeidet og for å naske småting fra skolen.
Faglæreren tok piken i forsvar. Selv om hun kunne være enig i at hun av og til virket
fraværende, syntes hun oppriktig synd på henne, hun virket aldri glad. Det var noe som trykket
henne og hun måtte liksom anstrenge seg for å følge med. Ryktet om nasking avviste hun, det
dreide seg om vanlige ungdomsforglemmelser.
Hva var det som plaget den 17 årige ungdommen som nå sto foran starten på
voksenlivet? Vi vet ikke. Men vi vet fra hennes statsborgersøknad at hun visste at hun ikke
var som andre. Denne annerledesheten hadde ikke med mishandling eller diskriminering å
gjøre, men med den fundamentale usikkerheten som Utlanningskommissionen hadde ført inn i
hennes liv ved å gjøre henne til "okand". Det var noe som ikke stemnte, hun ikke var som sine
venninner. Hun var "statslOs", født på "okand ort", hun måtte selv føre det inn i søknaden om
statsborgerskap. Hva kunne det gjøre med en ungdom på begynnelsen av det velfriserte
svenske 1960-tallet? Usikkerheten lå ikke i den vanskelige sannheten, men i den hvite løgnen
3 12
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som omga hennes liv. Først i 1962 ble hun svensk statsborger. Det er ikke helt klart om hun
noen gang var adoptert i lovens forstand.
En tragisk start
Om denne piken fikk en vanskelig oppvekst og delte en mislykket "prøveperiode" med mange
av de andre Fiskebodabarna, så ble hennes skjebne likevel akseptabel i sammenlikning med
en annen av Expressens hjerteknusere fra fotoreportasjen på Barnas dag, guttebarnet som ble
kalt "Franz Berlin". Hans liv ble en katastrofe. Han var nummer 31 i sekretær Petersson
utlysning 4. september. 31 var en flere enn det skulle ha vært, når vi inkluderer den lille gutten
som ble gitt ut i Malmo. "Franz Berlin" het verken Franz eller Berlin og hørte slett ikke til
barna fra Hohehorst. Han var heller ikke fra noen konsentrasjonsleir, men var funnet på gaten
i Berlin. Hvorfor Petersson annonserte ham i denne gruppen vet vi ikke, men fordi han ble
behandlet som en av dem skal vi se på hvordan hans start ble i Sverige.
Den lille gutten var gitt til en redaktørfamilie, etter at de hadde inngått den vanlige
avtalen om prøveperiode på seks måneder. Redaktøren bekymret seg for hvordan adopsjonen
skulle foregå, når man ikke visste hvem som var lovlig formynder. Den lokale barnavården
rådet han til å undersøke hvem som etter loven hadde myndighetsansvar for gutten, og i
midten av november 1945 skrev han til Petersson for å få klarhet i dette. 317 Petersson svarte i
et brev et par dager etter at det ikke var grunn til bekymring, han var sikker på at domstolen
ville bestemme det som var nødvendig, også eventuelt når det gjaldt formynderskap.
Adopsjonsøknaden ville bli behandlet på vanlig vis og eventuelt ville også formynderens
samtykke bli innhentet. Han kunne berolige med at hvis det ble behov for det kunne Arneus
bli innstevnet som vitne. 318 "Till sist vill jag framhålla, att det bland annat på grund av de
upplysningar jag erhållit från doktor Arneus med till vishet grlinsande sannolikhet i detta fall
icke kommer att kunna forebringas någon utredning angående barnets naturliga fodildrar eller
dess nationalitet", avsluttet han.
Men det beroliget ikke redaktøren, som dessuten nå også hadde fått andre vanskeligheter. Den 25 . mars 1946 skrev han til Petersson at de "icke utan smlirta" ikke lenger ønsket å
beholde gutten. 3 19 De passet kort og godt ikke sammen, mente han. Riktignok var gutten kjærlig, men også tydlig nervøs og sjokkskadet. De hadde konsultert leger, som anbefalte sykehus,
selv et aldri så godt og rolig hjemmemiljø vil ikke være nok for ham i fremtiden, var redaktøren og hans kone kommet til. Redaktøren beklaget at hverken han eller kona var kvalifisert for
dette, de kunne ikke noe om slike vanskeligheter, barnløse som de var, selv var de begge enebarn. Nå visste de ikke hva de skulle gjøre. De siste to ukene hadde gutten på "rent ofog" fire
ganger tisset på seg ute under lek, og verken "formaning eller smisk" kunne endre på det. Han
mente de hadde behandlet ham konsekvent på aller beste måte, han hadde til og med fått gå på
ski ute i "den hlirliga norrlandsluften", men på tross av at han allerede har glemt alt tysk og nå
snakket utelukkende svensk, utviklet han seg ikke normalt. Han hadde en slags apatisk tilstand, en sløvhet på grensen til "ohildbar". Hans lydighet er som "kryperi" ... "hans falska drag
lir ett annat minus" ... "ja och nei svarar han som det faller honom in" ... "man blir vlildig fort
trott på honom". De klarte ikke dette lenger, han måtte få sinnsykebehandling av kvalifisert
personell og absolutt ikke utleveres til andre som han ble til dem. Nå ønsket de en rask beskjed om hvordan de skulle få sendt ham avgårde, avsluttet redaktøren.
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Et par måneder etter bekreftet redaktøren overfor kommisjonen at gutten var sendt vekk? I
oktober 1946 var han tilbake i Fiskeby vård- og rekonvalescenthem. Vi kunne nå anta at
kommisjonen anså denne guttens skjebne som såpass spesiell at man tok hensyn til hans vanskelighe~er, i det minste at redaktørens advarsel om ikke å sende gutten ut igjen umiddelbart
ble vurdert. Det ser imidlertid ikke ut til å ha skjedd. Tvertimot, da det kort tid etterpå dukket
opp en ny mulighet, ble den utnyttet i stor fart. I mellomtiden hadde barnehjemmet i Fiskeby
oppdaget at kommisjonen hadde skrevet ut et fremmedpass til gutten med redaktørens etternavn, i strid med reglene. Man henvendte seg til kommisjonen med spørsmål om hvordan dette kunne ha blitt gjort når det aldri var kommet til adopsjon. Kommisjonen svarte ikke på kritikken. I stedet skrev man ut et fremmedpass pålydende "Franz Berlin", registrert som statsløs,
uten angivelse av nasjonalitet. 321 Gutten trengte passet fordi man hadde funnet en ny familie,
denne gang i Vastmanland.
Den nye familien var sterkt anbefalt av den lokale barnavårdsnamnden. de hadde allerede et annet adoptivbarn. Familiefaren hadde en høy stilling ved en stor industribedrift, så
høy at forstanderinnen ved Fiskeboda selv fant det riktig å reise ut med gutten. istedenfor å
insistere på at barnet måtte hentes, som man vanligvis gjorde. Hvordan t.kt ~enere gikk med
"Franz Berlin" vet vi ikke. I hans sak, som i enkelte av de øvrige sakene. kan det se ut til at
kommisjonen snarere var opptatt av å få dem ut av sitt ansvarsområde. enn a\ a ivareta deres
ve og vel.
Den første adopsjonsbevillingen
I løpet av februar og mars 1946 utløp den seks måneders lange prøvepcrioJt>n. Fosterforeldrene var nå i de fleste tilfellene blitt knyttet til barnet og ønsket å adoptt>rc lkl. \ten det framgår
av flere av sakene at de var usikre på om de opplysningene de hadde fatt fra kommisjonen virkelig stemte, bakgrunnen var selvfølgelig at de var bekymret for om de ...en~.·r~.· kunne miste
barnet igjen. I en sak skrev en fosterfar, en funksjonær i Vastmanland. til j...prmnisjonen og etterlyste hva som videre skulle skje med det pikebarnet de hadde fått.~: : [),· hadde hatt piken i
seks måneder som avtalt. Han viste til at det sto i fremmedpasset henne' at IPrcldrene var
ukjente for svenske myndigheter, men likevel ønsket han å vite om nPen h;tdJe ~okt etter henne. Hvis ingen hadde gjort det ville familien gjerne adoptere henne. nwn de 'dk ha garanti for
at hvis foreldrene senere skulle søke etter henne, så skulle hennes adr~.· .....~.· iUc utleveres.
Kommisjonen bekreftet at foreldrene var ukjente, ingen henvendelse \edn,r~.·rH.k piken var
kommet, det var heller ikke sannsynlig at noen slik henvendelse vil IL' "-t llllllll' '·; Noen garanti
om det kunne de imidlertid ikke gi, heller ikke mot at hennes adresse' ilk hl1 utln·ert, men i
såfall vil familien først bli orientert.
Om de ble beroliget vet vi ikke. Men kommisjonen skrev ut et l11r-.l.t ~ !Il adopsjonssøknad for dem, som skulle innsendes til domstolen sammen med et hrn l r..1 j...ommisjonen
som støttet adopsjonen, samt en søknad om svensk statsborgerskap. ~om dl· deretter skulle
324
sende inn tillansstyrelsen. Kommisjonen hadde lagt alt til rette for adllfhJilllCnc. så langt
det lot seg gjøre på forhånd, men noen garantier for at ulike domstoler tolj...~.· t IP\ en likt hadde
man selvfølgelig ikke. Annerledes var det med søknadene om statsbor~er-.Ltp . de kunne bare
gis ved beslutning av det som ble kalt Kungl. Maj:t, det vil si Kongen i -.tahrad . Norsk og
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svensk adopsjonspraksis var altså forskjellig. Mens det i Norge var fylkesmannen som ga
adopsjonsbevilling, var det i Sverige de lokale domstolene.
En av de første sakene kom opp for Rådhusratten i Sodertalje 15. april 1946. Dette
skjedde etter at fosterforeldrene til en Fiskebodagutt søkte om adopsjon 25. februar, omlag
seks måneder etter at de hadde overtatt ham. 325 De oppga selv at guttens mor var norsk og at
faren var tysk soldat, når han var født og at han var født i Oslo. Adopsjonen ble støttet av barnavården og barnavårdsnamnden i Sodertalje, utkastet til søknaden var skrevet av Statens
Utlanningskommission. Det framgår ikke av domboken om det forelå noe tilsagn fra
formynder eller om det i det hele tatt hadde vært oppnevnt noen formynder. Noe mer trengte
øyensynlig ikke retten, adopsjon ble innvilget 15. april. Mens denne saken pågikk i Sodertalje
var en liknende sak til behandling ved vårtinget i Sodertorns domsaga Haradsratt i
Stockholm? 26 Kommisjonen hadde som tidligere utarbeidet utkastet for søknaden, men med
den forskjell at formynderskapet var ordnet ved at den lokale herredsdommeren var oppnevnt
av retten, tre uker tidligere. Her var det en barnløs landarbeiderfamilie i en av Stockholms
sørlige forsteder som søkte om adopsjon for en "norsk'' gutt som de hadde fått i Fiskeby 31.
oktober 1945. Bamavården anbefalte adopsjonen, det samme gjorde barnavårdnamnden, ogselvfølgelig- Utanningskommissionen, som kunne bekrefte guttens navn, alder og
nasjonalitet, foreldrene derimot var ukjente, men "mojligen" \'ar moren norsk og faren tysk
soldat. 327 Her ser vi at retten godkjente adopsjonen, uten ytterligere spørsmål eller
vurderinger. Vi ser også at det var framkommet noe informasjon om disse barnas sanne
opphav, men hvordan det hadde skjedd framgår ikke.
Karlskoga Haradsratt blir "en aning fOrbryllad"
Her godtok altså retten kommisjonens opplegg for adopsjon. Men eksempel på det motsatte
fikk kommisjonen også tidlig kjennskap til. Den 15. mai JlJ ..H1 behandlet vårtinget i Karlskogas tingslag en adopsjonssak etter innstilling fra bamavarden i Karlskoga.:m Et barnløst ektepar som fra før hadde adoptert en finsk pike, søkte om a adoptere en av Fiskebodabama. Barnet hadde de fått 23. september i Fiskeby. Ekteparet oppga i sin søknad at "svenska myndigheter sakna kanndom om barnets nationalitet och egentliga ftiraldrar. Barnet innehar framlingspass." Det var kommisjonens formuleringer ekteparet hadde satt på papiret. Ved søknaden lå en anbefaling fra barnavården, som gjentok de samme formuleringene om barnets opphav. De hadde inspisert fosterhjemmet som de fant "vaJhjrgat och mycket ordentligt", fosterfaren var bokføringssjef. Kunnskapen om guttens fremmede nasjonalitet hadde ingen betydning for parets innstilling til gutten, opplyste de. BarnavardsnLimnden anbefalte også adopsjon,
med henvisning til at foreldrene var ukjente. Barnets fremmcdpass ble lagt fram for domstolen, av det framgikk at fars og mors navn var "fOr svenska myndigheter okanda", at nasjonaliteten var "okand", men også- paradoksalt nok- at fødested \'ar i Trondheim.
Haradsratten hadde ingen innvendinger til adopti ,·foreldrene, men stillte likevel større
krav til saksbehandling enn kommisjonen hadde regnet med . Derfor bestemte rettens administrator, Bengt Sandstrom, å utsette saken. Utsettelsen begrunnet han med at barnet ikke hadde noen formynder, som kunne tillate adopsjon. Dernest viste han til
huruvida de i framlingspasset fOrefintliga uppgifterna rorande ifrågavarande barns fodelsetid, fodelseort, foraldrars tillnamn och nationalitet innebefatta allt var kommis325
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sionen har sig bekant i berorda avseenden eller huruvida kornmissionen kan Himna någon uppgift att mojliggora for haradsratten att Himna tillfalle dels åt vederborande barnavårdsmyndighet i barnets hemland att avgi va yttrande i arendet dels ock åt fOraldrarna eller en av dem att lamna sitt samtycke till adoptionen.
Noen dager etter sendte Sandstrom en utskrift av protokollen til Utlanningskornmisjonen, og
ba Petersson om å svare innen 11. juni, for på det tidspunktet aktet han å oppnevne en formynder som kunne gi sitt samtykke. 329 Da kunne saken avgjøres påfølgende dag, føyde han
til. Doktor Arneus ' PM av 6. september 1945, som han åpenbart var informert om, ønsket han
ikke å ta med i protokollen, opplyste han, fordi han "har blivit en aning fOrbryllad over slutuppgifterna i densamma." Det var henvisningen til hva de norske offiserene i Lubeck skulle
ha sagt om adopsjon i Sverige han her hadde i tankene. Etter hans mening kunne slike annenhånds henvisninger neppe ha juridisk status i svensk rett, slik kommisjonen syntes å legge til
grunn. Han spillte altså ballen tilbake.

Stockholms Rådhusratt ber om en undersøkelse i Norge
Ansvar for barn kunne overføres, men ingen barn kunne stå utenfor ansvar. Hvem som skulle
få ansvaret hang derfor sammen med hvem som hadde ansvaret på forhånd, slik var logikken.
Her hadde Statens Utlanningskommission et problem, fordi den insisterte på at den ikke selv
hadde dette ansvaret, vilket i og for seg var rimelig fordi kommisjonen internt var inneforstått
med at barna var norske. Det var bare utad kommisjonen beskrev dem som statsløse. Framgangsmåten for adopsjon av et norsk barn var, som vi skal se, beskrevet i en konvensjon mellom Norge, Sverige og øvrige nordiske land fra 1931. Det betydde at man på en aller annen
måte måtte forholde seg til et norsk ansvar for barnet. Det ønsket ikke kommisjonen. Spørsmålet var om retten kunne se bort fra konvensjonen ved i stedet å oppnevne formynder. Retten
gjorde, som vi har sett, i noen tilfelle først det, for deretter å be om formynderskapets tillatelse
til adopsjon.
Et slikt tilfelle inntraff da fosterforeldrene for en pike høsten 1946 søkte om adopsjon
ved Stockholms Rådhusratt. 330 I henhold til fremmedpasset fra Utlanningskommissionen som
ble lagt fram for retten, var pikens nasjonalitet "okand" og foreldrenes navn var "for sv. mynd.
okanda". I kommisjonens dossier på piken var hun oppført som "statsl0s" .331 I saken hadde
Utlanningskommissionen lagt ved en bekreftelse fra doktor Arneus som var spesielt satt opp
for anledningen, hvor han helt hadde utelatt de setningene fra sitt PM av 6. september 1946,
om at Sørensen og Edwardsen anbefalte adopsjoner i Sverige, de samme setningene som
dommer Sandstrom i Karlskoga hadde blitt "en aning forbryllad" over. Nå skrev Arneus istedet at norske og engelske offiserer hadde anmodet svenskene om å redde barna unna kaoset
som da rådde i Tyskland. I tillegg kom han med en overraskende opplysning om at noen av
barna hadde med seg ett engelsk identitetskort, med opplysninger på engelsk om navn, nummer og fødselsdato .332
Stockholms Rådhusratt satte lite pris på disse nye opplysningene da adopsjonssaken
kom til behandling i august 1946. Saken ble utsatt, i stedet ble den oppnevnte formynderen,
Birgitte Brunskog fra kommisjonen, anmodet av rettens assessor Lundberg om å kontakte Arneus, for å få klarhet i saken. Men Arneus kunne ikke gi noen ytterligere opplysninger som
kunne dokumentere de påstandene han hadde satt på papiret, selv om han forsøkte å utdype
329
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dem. 333 Han foreslo at man burde henvende seg til den tyske oversykepleieren ved Hohehorst,
til kaptein Sørensen og til pastor Arne Berge. 334 Brunskog forsøkte deretter å komme i kontakt
med Berge, først ved å henvende hun seg til den norske legasjonen i Stockholm, deretter skrev
hun et inngående brev til ham, hvor hun forklarte at hun skrev på vegne av to av barna:
Vår onskan ar att kunna bereda barnen en tryggad tillvaro i Sverige hos sina nya fOraldrar. Det er icke meningen att skapa svårigheter for de norska modrama, genom att
riva upp gamla handelser, nu då de måhanda skapat sig en ny framtid. De onska
kanske forbli okanda. Jag har dock ansett, att jag for barnens egen skull, icke borde
lamna någon vag oprovad, då det galler att skaffa fram upplysningar, som de sjalva
kunna ha gladje av att veta i en framtid. 335
Særlig understreket hun at det var viktig å få vite om foreldrene hadde etterlyst sine barn på
noe vis, om de hadde fraskrevet seg dem og hvorfor de var sendt til Tyskland. Hun avsluttet
brevet med å opplyse at Stockholms Rådhusratt ikke kom til å begjære etterforsking i saken
hos tyske eller allierte myndigheter i Tyskland. Det siste var en nokså oppsiktsvekkende opplysning. Med brevet, som hun adresserte til Den norske sjømannsmisjonen i Bergen, sendte
hun en kopi av Arneus' PM av 6. september 1945 og hans ''intyg'' til Stockholms Rådhusratt i
den aktuelle saken. I et eget oversendelsesbrev, som også er addressert til Sjømannsrnisjonen
undertegnet hun seg for Statens Utlanningskommission, Stockholm, og bekreftet dermed at
brevet var offisielt, ikke privat. Noe svar fra Berge er ikke funnet. Ikke noe tyder heller på at
han svarte.
Denne henvendelsen kom kommisjonen i senere brev og dokumenter til å referere til
som grundig undersøkelse av saken i Norge. Fosterforeldrene til den lille piken presset på, naturlig nok og 5. desember tok rådhusratten saken opp igjen, og godkjente adopsjonen, på tross
av at det ikke forelå noen svar på de opplysninger man hadde bedt om. Dermed var ansvaret
overført til adoptivforeldrene, som omgående lot barnet bli døpt med et nytt fornavn i tillegg
til hennes tidligere, deretter søkte adoptivforeldrene Kungl. Maj:t om svensk statsborgerskap,
hvilket ble innvilget tidlig i 1948. Da først, under forberedelsen av statsborgersaken, kom den
virkelige sannheten om pikens bakgrunn fram. Men da var det reelle og formelle ansvaret hos
adoptivforeldrene, dermed var det uten betydning å erkjenne at hun var norsk. 336
En familie som engasjerer seg
De ulike utslagene av adopsjonssakene ved domstolene måtte tvinge fram en mer enhetlig behandling. Det skjedde også, vi skal her se hvordan, gjennom å følge skjebnen til en gutt som
var født i 1943.
Gutten ble først utlevert til en fosterfamilie i Norrkbping, som kommisjonen ikke hadde gjort særlig grundige undersøkelser om. Den 29. januar 1946, etter bare noen uker, kom
fostermoren tilbake til barnehjemmet i Fiskeby og leverte gutten, han hadde eksem, som det
ville ta år å lege, påsto hun. Hun hevdet at det var barnavården som hadde sagt til henne at
hvis gutten hadde eksem måtte hun levere han tilbake. Etter videre undersøkelser fra barnehjemmets side viste det seg at det lå en annen forklaring bak denne litt merkelige begrunnelsen. 337 Det som hadde skjedd var at en lokal lege hadde intervenert og bedt familien om å le-
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vere gutten tilbake. Legen hadde kommet inn i bildet fordi han hadde behandlet hele familien
for skabb, gutten var også smittet, det var det som var "eksem". Legen fant forholdene i
hjemmet lite tilfredsstillende, ektefellene var dessuten uenige seg i mellom: "Hon var tydeligen icke någon Himplig fostermor. Det var mannen som onskat ta ett fosterbarn." Slik saken
sto, kunne barnehjemmet ikke gjøre noe annet enn å ta i mot gutten.
Den l. mai 1946 ble gutten hentet av en ny fosterfamilie, til deres hjemsted i en kommune i
bstergotland. Denne gang ser det ut til at han hadde vært heldig, han var kommet til en familie som engasjerte seg for hans interesser. De komplikasjonene som nå oppsto hadde helt andre årsaker. Etter seks måneders ansvarsperiode søkte familien Linkoping domsaga Haradsratt
om adopsjon, slik de var anbefalt av Utlanningskommissionen om å gjøre. 338 De trodde at
adopsjonssøknaden ville gå lett gjennom, siden kommisjonen hadde forberedt den. Stor var
familiens overraskelse da Haradsratten 25. oktober 1946 skrev at man avventet opplysninger
fra Utenriksdepartementet i Stockholm. Fosterfaren reiste omgående til domstolen i Linkoping
for å finne ut hva som foregikk. I en samtale med en av saksbehandlerne fikk han vite at innen
adopsjonsbevilling kunne gis, måtte det foreligge et samtykke fra guttens foreldre. Dommeren
hadde nemlig festet seg ved opplysningen i et dokument som viste til et "kort" som fulgte barnet, hvor foreldrene skulle være angitt. 339 Dette var nye opplysninger og fosterfaren skrev til
Utlanningskommisjonen med en inntrengende bønn om hjelp:
Jag och min hustru vet ej hur det skall gå om gossen tages ifrån oss. Om ej haradsratten beviljar vår ansokan återstår val ingenting annat for vår lille skyddsling an att han
får komma tillbaka igen till Fiskeby barnhem eftersom de norska myndigheterna avsagt sig ratten till barnen. Ar detta battre for barnets framtid? 340 Hur har det gått med
de ovriga barnen, som utplacerats i svenska fosterhem och vars adoption handlagts vid
andra haradsratter an Linkopings?
Vid den tidpunkt vi hamtade gassen vid Fiskeby hade de ovriga små barnen redan erhållit adoptivforaldrar, endast ( ... )var kvar. 341 Han ,·ar hlek och mager, hans hy var
alldeles vit och såg sannerligen inte så vacker ut. Nu ar han kry och duktig på alla satt
och vid undersokning av tvenne lakare ha vi fått det utlatandet att han ar ett A-barn.
Nå ønsket ekteparet at kommisjonen i god tid før domstolens neste sammentrede måtte bekrefte "omojligheten av att erhålla foraldramas medgivande ril l adoptionen" enten med et eget
dokument eller direkte for dommeren. Ekteparet presset pa . Men etter en samtale med dem 5.
desember 1946 innførte dommeren absolutt taushetsplikt for alle ved domstolen. Da retten ble
satt igjen dagen etter, ble saken igjen utsatt, "domaren skall an ytterligare Hinka på saken,
fastan han haft over 3 månader for detta", rapporterte fosterfaren fortvilt til Utlanningskommisjonen, han viste til en "konfidensiell" kilde, en av domsmennene i Linkoping. Han anmodet innstendig kommisjonen om å sende en representant til neste domsmøte, 19. desember. 342
Familien oppfattet altså det hele som om de var i ferd med a hli fratatt gutten. Hva var det som
foregikk bak kulissene?
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KapittelS
ADOPSJONER I STRID MED LOVEN
Vi skal forsøke å følge behandlingen slik den kan ha sett ut fra domstolens side. Situasjonen
da saken kom opp ved Linkoping domsaga Haradsditt var altså at flere adopsjonssaker for
Fiskebodabarna pågikk parallelt ved ulike domstoler. Etter at søknaden var sendt inn, hadde
domstolen som ledd i saksforberedelsene oversendt alle aktene til Utlanningskommisjonen,
for å få opplysninger om hvordan gutten var kommet til Sverige, hans bakgrunn, foreldre, nasjonalitet og statsborgerskap. 343 Forøvrig var denne som de andre sakene forberedt av UtHinningskommisjon gjennom utkast til søknad og gjennom den offisielle opplysning om guttens
opphav som ble lagt fram for domstolen, ført inn i hans fremmedpass av kommisjonen selv. 344
Der sto det at hans fødested var ukjent, hans foreldre var "for svenska myndigheter okanda",
hans nasjonalitet var "okand". Det var kommunens barnavårdsnamnd, ikke kommisjonen,
som opplyste at moren var norsk og faren tysk. Forøvrig anbefalte de fosterfamiliens hjem
som "mycket gott". Noen formynder ser det ikke ut til var oppnevnt, iallfall framgår det ikke
av sakens papirer. Utlanningskommisjonen la ved hele PMet fra doktor Arneus fra 6. september 1945 og opplyste at kortene han omtalte med opplysninger om navn og adresser "icke
kunnat återfinnats".
Haradsratten hadde festet seg ved den åpenbare forskjellen på sakens realiteter og det
som formelt framgikk av fremmedpasset. Domstolen var selvfølgelig klar over at ethvert barn
som var født i Norge av en norsk mor var norsk statsborger, slik var det også i Sverige. Man
var like selvfølgelig inneforstått med at adopsjon mellom Norge og Sverige var regulert ved
klare avtaler fra før krigen, og skulle man fravike dem var det en sak for Utrikesdepartementets rattsavdelning, ikke for en lokal domstol. I tråd med dette ble saken oversendt til UD 11.
oktober 1946. Etter at saken var tatt imot der, henvendte Rattsavdelningen seg telefonisk tilbake til Haradsrattens administrator Sven-Otto Boquist, i den tro at han faktisk hadde fått opplysninger fra kommisjonen om guttens mor og fødested. 345 Det ga anledning til et irritert dementi tilbake: "Kommissionen synes vara den enda myndighet, som mojligen skulle kunna
framskaffa uppifter om( ...) moders namn och hemortskommun i Norge" svarte han. 346
Saken hastet. På kort tid ble en betenkning utarbeidet av assisterende leder av Rattsavdelningen Hugo Wistrand, en mann med allsidig erfaring fra UDs tjeneste siden 1918, han
hadde hatt ulike stillinger i New York, Berlin, London og Paris og hadde en juridikum fra Paris i 1922?47 Wistrand startet med å vise til Haradsrattens spørsmål om ikke den svenske
adopsjonsloven og den nordiske avtalen om adopsjoner forutsetter at "yttrande måtte infOreskaffas och tillhåndahållas Haradsratten" .348 Her var det snakk om et barn født utenom ekteskap av en norsk mor og en tysk far, at foreldrenes navn var ukjente og likeså barnets fødested, samt at moren "skulle ha avsagt sig ratten till barnet", slo han fast. Dermed var det slik,
fortsatte han, at barnet etter den norske statsborgerloven av 8. august 1924 var norsk statsborger. Adopsjon var regulert ved den nordiske familierettskonvensjonen av 1931. I henhold til

~ Resolution 12.9.46, " utdrag av dom bok" Il. l 0.46, R 34 S/Norge, Adoption , 2, UD/S.

3 3

344

"Utdrag av dombok" I I . l 0.46, samme sted .
CC til Boquist 28. 10.46, samme sted .
346
Boquist til Kung l. Utrikesdepartementets rattsavdelning 30. 10.46, samme sted.
347
Tor Hugo Wilhelm Wistrand, f. 1895, legasjonsråd, fra 1948 ass. avd.sj. i Rattsavdelningen , sen. utrikesråd,
ambassadør, en rekke utmerkel ser, Svensk Juristmatrikel, Sthlm. 1964.
348
UD (Wistrand) til Linkoping domsaga Haradsratt 4. 11.46, R 34 S/Norge, Adoption, 2, UD/S.
345

www.larsborgersrud.no

117

disse bestemmelsene ble en adopsjonsbevilling ved svensk domstol gjeldende også i Norge,
slo han fast, og fortsatte:
Med hansyn till de sarskilda omstandigheter, varunder barnet fOrts fOrst till Tyskland
och sedan till Sverige, torde det få anses tveksamt, om barnet kan sagas aga hemvist i
Norge. Redan på den grund laror det darfor vara tvivelaktigt, om inhamtande av
yttrande från vederborande barnavårdsmyndighet i Norge i forevarande fall ar påkallat.
Enar uppgift om moderns narnn och hemvist i Norge icke kunnat vinnas, foreligger i
alla fall ett faktisk hinder mot inforskaffande av ett sådant yttrande.
Wistrand hevdet her at det var unødvendig å henvende seg til Norge av to grunner: for det
første fordi det var "tveksamt" om barnet hadde "hemvist" - var bosatt - i Norge, for det andre
at man "icke kunnat vinnas" opplysninger i Norge om moren og hjemstedet. Til det første kan
man bemerke at grunnen til at barnet ikke var "hemvist" i Norge jo var at det var ført til Sverige av svenske myndigheter. Forøvrig argumenterte han i ring; man får ikke opplysninger
fordi man ikke ber om opplysninger. Lest i sammenheng framstår Wistrands anliggende i realiteten som en begrunnelse for hvorfor man ikke skulle henvende seg til norske myndigheter,
som jo hadde vært den enkleste ting av verden, kun et brev til Sosialdepartementet i Oslo.
I Linkoping domsaga Haradsratt mottok man utredningen med lite begeistring, adopsjonsbevillingen ble igjen utsatt. Etter ytterligere en utsetting innvilget så retten endelig adopsjonen. 349 I vedtaket blir det stikk i strid med Utlanningskommissionens oppfatning slått fast
at gutten var norsk statsborger, men at man likevel ikke fant at den nordiske konvensjonen fra
1931 hindret adopsjonen. Her la man seg på Wistrands oppfatning om at man ikke hadde
kjennskap til hvilken myndighet i Norge som svarte til barnavårdsnamnden i Sverige. Man
visste altså ikke hvor man skulle henvende seg lokalt i Norge. Det var både sant og usant, korrekt var det ikke. Det korrekte var trolig at Utrikesdepartementet ikke ønsket å rette en formell
henvendelse til de relevante norske myndighetsorganene for å bringe dette på det rene.

Familierettskonvensjonen
Etter bevillingen i Linkoping domsaga Haradsratt, kom sakene i øvrige domstoler til beslutning i rekke og rad, flere av dem etter å ha vært sendt inn til behandling i Rattsavdelningen.
Wistrands utredning ble sendt ut til de ulike domstolene og ble lagt til grunn i de sakene som
sto igjen. Vi skal her se på noen sider av den lovtolkingen han gjorde seg til talsmann for, den
nordiske familierettskonvensjonen, dens forarbeider, lovene og den adopsjonspraksisen som
gjaldt mellom Norge og Sverige.
Adopsjoner mellom Norge og Sverige har forekommet i nokså liten grad i nyere tid.
Adopsjoner mellom Finland og Sverige og Danmark og Sverige har vært mer vanlige. De reglene som var gjeldende ved adopsjoner mellom nordiske land etter den andre verdenskrig, var
regulert i en privatrettslig konvensjon om ekteskap, adopsjon og formynderskap m.m. undertegnet i Stockholm 31. mars 1929, som i Sverige ble gjeldende ved forordning 31. desember
351
1931 350 og i Norge ved lov 19. juni 1931 • En grunnregel i konvensjonen var at det krevdes
medvirkning fra offentlige myndigheter ved adopsjoner, et prinsipp som lå til grunn i lovgi-
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vingen på dette området i alle nordiske land. 352 Mens lovgivingen i enkelte andre land bare
tok sikte på å kontrollere at visse forutsetninger var tilstede, gjaldt i de nordiske land at myndighetene på et fritt grunnlag skulle foreta en fullstendig vurdering av om adopsjonen var til
barnets beste. Konvensjonen avgjorde både i hvilket land adopsjonstillatelsen skulle avgjøres
og hvilken framgangsmåte som skulle gjelde. Hovedregelen, uttrykt i konvensjonens artikkel
11, var at en som ønsker å adoptere et barn må søke tillatelse i det land hvor søker bor, og i
artikkel 12, at avgjørelsen av søknaden skal følge dette landets lover. Anvendt på den situasjonen som er beskrevet her betydde det at adopsjonene av krigsbarna til svenske fosterforeldre skulle behandles i Sverige og følge svensk lov. Den sentrale bestemmelsen som har størst
betydning for krigsbarna er fastlagt i artikkel 12, andre ledd, den lyder:
Har den som skal adopteres ikke fylt 18 år, og er han bosatt i den stat hvor han har
statsborgerrett, må ansøkningen dog ikke innvilges i en annen stat, uten at vedkommende barnetilsynsmyndighet i statsborgerlandet har hatt adgang til å uttale sig.
I de svenske kommentarene til konvensjonen som er tatt inn den offentlige utgivelsen, er det
gitt særlig oppmerksomhet til dette forholdet, med henvisning til den svenske adopsjonslovens § 9 som gjelder all adopsjon som reguleres av loven: 353
Såsom en sakerhetsåtgard emot forhastade steg uppstaller adoptionslagen i § 9 den regein, att om barnet ej fyllt aderton år, yttrande skall inhamtas icke blott från barnavårdsnamnden å den ort, dar adoptanten ar kyrkobokford, utan aven, i fråga om barn
utom aktenskap, från den barnavårdsnamnd, som har att utOva tillsyn over barnet, och
eljest från barnavårdsnamnden i den fOrsamling, dar foraldrarna eller den av dem, som
har vårdnaden om barnet, ar kyrkobokford.
I tilfellene med barn utenfor ekteskap blir altså framgangsmåten direkte beskrevet: man har å
innhente uttalelse ikke bare fra den barnetilsynsmyndighet som etter loven skal ha ("har att
utOva") ansvaret for barnet, men også den som faktisk har hatt et slikt ansvar.
Sett med utgangspunkt i dagens oppfatning av norske lover og bestemmelser var hovedregelen i den norske adopsjonsloven mellom 1917 og 1981 enkel og utvetydig: "Norske
statsborgere må ikke adoptere eller adopteres i fremmed stat, med mindre Kongen har bestemt
at så kan skje." 354 Samtykke var således et materielt vilkår for at adopsjonen kunne anses gyldig i Norge. 355 Det gjaldt forholdet til alle stater. Men, når det gjelder spesielt forholdet til
Sverige, så krevde ikke den nordiske familierettskonvensjonen fra og med 1932 samtykke av
departementet eller annen sentral adopsjonsmyndighet, men det var et krav at søknader ikke
kunne innvilges før vergerådene- fra 1954 barnevernsnemndene - hadde uttalt seg.

"Hemvist" i Sverige
I de svenske kommentarene er det bemerket at kravet om å innhente uttalelse er ytterligere
forsterket etter særlige finske ønsker, med en understrekning av at søknaden for et barn under
18 år som "har hemvist i hemlandet ej må bifallas i annan stat, utan att vederborande barna-
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vårsmyndighet i hemlandet haft tillnille att avgiva yttrande." 356 I de norske kommentarene står
det at det etter svenske og finske ønsker skal innhentes uttalelse "fra vedkommende barnetilsynsmyndighet i den stat, hvor den som søkes adoptert har statsborgerrett og bopel, såfremt
han er under 18 år". 357
I Wistrands betenkning i den saken vi allerede har referert, ble det gjort gjeldende at
det var tvilsomt om det kunne hevdes at barnet hadde bopel i Norge. Barna var fraktet ut av
Norge til Tyskland og derfra til Sverige. Hvor hadde de da bopel? Verken norsk eller svensk
adopsjonslov hadde noe klart svar på et slikt tilfelle, følgelig heller ikke konvensjonen eller
dens svenske eller norske kommentartekst.
For å vurdere dette spørsmålet må vi forholde oss til intensjonen i konvensjonen, nemlig å skape en entydig adopsjonspraksis over de nordiske landegrensene på basis av lovlige og
juridisk definerte forhold. Ut fra slike prinsipper må barna anses å ha bopel i Norge, inntil deres tilværelse igjen var normalisert ved varig opphold i et annet land. Det vil være i strid med
en norsk oppfatning at barna kan ha oppnådd bopel i Tyskland og deretter i Sverige kun fordi
de ble forflyttet dit av henholdsvis tyske og svenske myndigheter. En norsk tolking av loven
skiller klart mellom bopel og opphold. 358 Å føre barnet inn i et annet land og holde det der så
lenge at det kunne falle inn under definisjonen av "varig opphold", må åpenbart være i strid
med intensjonen. Det tilleggsproblemet i resonnementet, at de var ført ut av landet uten tillatelse fra mødrene, norske myndigheter, heller ikke fra det nazifiserte Sosialdepartementet,
drøftes ikke av Wistrand. Hvis han stilltiende aksepterte handlingen som lovlig synes han å
legge til grunn at en juridisk rettighet- bopel - kunne anerkjennes på tross av at den var er.
vervet gJennom
en ulov l"1g han dl"mg:359
·
Wistrand drøftet heller ikke hvorvidt det kan hevdes at den eneste grunn til at barna
hadde bopel i Sverige, var at deres hjemreise til Norge var blitt avbrutt på svensk initiativ.
Han kan ikke vise til noen formell eller lovlig myndighetsavgjørelse om dette, verken i Norge
eller i Sverige, utover de opplysningene Sørensen og senere Arneus kom med. Ingen av disse
hadde imidlertid avgjort saken, de bare viste til at saken var avgjort.
Utrikesdepartementets Rattsavdelning ble tvunget til å innse at resonnementet til Wistrand var mangelfullt. Domstolene ønsket en klarere belæring.
Nytt utspill fra Utrikesdepartementet

Haradsratten i Jon åker, Ro no och Holebo tingslag i Nykoping hadde 21. oktober 1946 til behandling en adopsjonssøknad for et av Fiskebodabama og besluttet å henvende seg til Utrikesdepartementet. Den 27. november 1946 ble et brev med utskrift av domboken i saken
oversendt Rattsavdelningen, med opplysninger om guttens fødselsdato og navn. Retten ønsket
å vite om en adopsjon ble gjeldende i Norge. Man ønsket dessuten at departementet henvendte
seg til barnetilsynsmyndigheten i den aktuelle kommunen i Norge for å få en uttalelse om
.
360
adopsJonen.
Men det hadde Wistrand ikke til hensikt å gjøre. Den 7. desember skrev han tilbake i
form av en nyutbygd versjon av den utredningen han fire uker tidligere hadde sendt til Linkoping Haradsratt. 361 Utredningene var stort sett identiske, med unntak av en ny henvisningen til
at det etter hans syn var tvilsomt om man kunne anse at barnet hadde bopel i Norge. For å til-
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bakevise en ventet innvending fra retten, hadde han føyet til at "Manntalsskrivning i Sverige
torde icke vara en oundgåelig fOrutsattning for att barnet skall anses hava sitt hemvist har i
riket", uten å forklare nærmere hvorfor han anførte akkurat denne formuleringen, eller å begrunne den nærmere. Han gjorde derimot en henvisning til et annet kapittel av konvensjonen
enn det som vedrørte adopsjon? 62 Deretter konkluderte han at "Redan på den grund larer det
diirfor vara tvivelaktigt, om inhamtande av yttrande från vederborande barnavårdsmyndighet i
Norge i forevarande fall ar påkallat".
Det forelå imidlertid allerede en betenkning om begrepet "hemvist" i Utrikesdepartementets rattsavdelning, som drøftet om innskriving i kirkebøker og manntal medførte at et
barn var "hemvist" i Sverige. Utredningen hadde motsatt konklusjon. 363 Den var utarbeidet av
byråsjef Magnus Hallen borg, i desember 1943. 364 Utgangspunktet for den var en adopsjonssak
fra 1941, hvor et svensk ektepar søkte om å adoptere den finske gutten "Mauri", som hadde
finsk mor. Faren var ukjent, antakelig var han soldat, tysk eller finsk. Barnet var blitt innskrevet i kirkeboken i Finska forsamlingen i Stockholm. En henvendelse fra Stockholms rådhusratt om en uttalelse gikk til moren i Finland, i tråd med kravet i den nordiske familierettskonvensjonen, også til "Foreningen Hem åt hemlOsa barn" i Helsinki. Moren ga sitt samtykke,
men foreningen avslo, gutten burde adopteres i Finland, mente de. Retten ga likevel bevilling,
etter å ha lagt størst vekt på barnets interesser.
Det var ingen enkel avgjørelse. Selv om det på dette tidspunkt bare hadde vært noen få
adopsjoner av finske barn, viste Hallenborg til at det hittil hadde vært 40 000 såkalte finska
krigsbarn i Sverige, av dem var 12 000 fortsatt i landet hos svenske fosterforeldre, tusenvis av
dem var knyttet til barna og ønsket adopsjon. 365 Problemet var at en kompakt finsk opinion
mente at landets barnetall ikke måtte minskes gjennom adopsjon i fremmede land. Av hensyn
til denne motviljen hadde svenske myndigheter, i samråd med finnene, utformet et sirkulære
som instruerte domstolene om å henvende seg til UDs rattsavdelning i hvert enkelt tilfelle. 366
Situasjonen inneholdt en ukjent faktor, skrev Hallenborg videre, nemlig at mange fosterforeldre uten retningslinjer fra myndighetene kunne la dem registrere i kirkebøker og manntal. Dette skjedde spontant i en viss utstrekning. Skulle man da betrakte dem som "hemvist" i
Sverige og dermed se bort fra konvensjonens regler? På den ene siden var "Den svenska domstolen ju icke skyldig att folja den finska barnavårdsmyndighetens yttrande", mente han. Men
på den andre siden kunne da finske myndigheter, ikke uten rett, hevde at et stort antall finske
barn ble adoptert i Sverige, uten at noen finske myndigheter ville få anledning til å uttale seg.
Det var åpenbart i strid med intensjonen bak den internordiske konvensjonen fra 1931.
Hallenborg fant dette tungtveiende og konkluderte med at innskriving i manntall derfor ikke kunne ligge til grunn for å hevde at krigsbarn hadde "hemvist" i landet. Han utdypet
dette videre ved å hevde at det også var i strid med intensjonen i konvensjonen, som brukte
begrepet "stadigvarande bosatting", det vil si at oppholdet ikke var av tilfeldig karakter, dessuten måtte selve hensikten med oppholdet også ha betydning. Samlet oppsummerte han at når
det gjaldt danske, finske eller norske statsborgere som har tatt opphold i Sverige, manntalsskriving "ej ar allena avgorande". Han anbefalte som konklusjon at alle adopsjonssaker, også
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av danske, norske og islandske barn, måtte bli behandlet av de sentrale myndighetene. Det var
også denne framgangsmåten som ble praksis for nordiske adopsjoner til Sverige i årene som
kom.
Mens Wistrand altså konkluderte med at manntalsskriving ikke var en nødvendighet
("oundgåelig fOrutsattning") for å ha "hemvist"- bosted- i Sverige, var Hallenborgs konklusjon at det ikke var tilstrekkelig. Det var Hallenborgs syn som var lagt til grunn for sirkulære
og bestemmelser som regulerte praksis.
En innvending feies til side
Ikke desto mindre var det Wistrands konklusjon som ble lagt til grunn i saksbehandlingen av
adopsjonssøknadene for Fiskebodabarna: Barna hadde "hemvist" i Sverige, noen henvendelse
til Norge var ikke nødvendig. Det hjalp ikke at flere domstoler henvendte seg til UD for å få
gjort henvendelser til Norge.
En slik henvendelse våren 1947 kom fra Bråbygden och Finspånga lans Haradsratt,
hvor en fosterfamilie søkte om adopsjon for en pike fra Fiskeboda. Selv om den lille piken i
henhold til Utlanningskomrnissionens opplysninger var av ukjent opprinnelse og hadde ukjente foreldre, kunne barnavården opplyse at hennes mor var norsk og faren tysk. Da saken kom
opp 2. april1947 bestemte retten å utsette saken i påvente av at Utrikesdepartementets rattsavdelning måtte undersøke om barnet kunne være norsk statsborger, og om, i så fall å be om
en uttalelse fra den aktuelle barnetilsynsmyndigheten i Norge_:~ 6 7 Noen dager senere ble utdrag
av dombok med følgebrev oversendt UD. 368 Men retten fikk ingen undersøkelse i Norge. De
fikk bare en kopi av den utredningen som Wistrand hadde skrevet 7. desember til retten i Nykoping, hvor den eneste forandringen var at en kontordame i avdelingen hadde erstattet det
forrige barnets personalia med det nyes.
Det samme gjentok seg i forbindelse med en sak i Norrkoping noen måneder senere.
Her var det en vedlikeholdsarbeider og hans kone som ønsket å adoptere en av guttene fra
Fiskeboda som ingen ville ha. Han var fortsatt rent faktisk i Fiskeby da 1945 var omme, selv
om han figurerte på lister over de som var gitt bort. Forklaringen var at han i sin tid var blitt
lovet bort til en møbelhandler fra Stockholm som hadde besøkt barnehjemmet rett før jul. De
hadde insistert på "betenkningstid"og siden hadde ingen hørt noe. 369 I Utlanningskommissionens persondossier var gutten oppført som "statsløs - tysk'', i fremmedpasset som ukjent. Da
fosterforeldrene søkte om adopsjon i 1947 skrev kommisjonen i sin anbefaling at "for svenska
myndigheter icke något kant utover vad av fOr barnet utfardigat framlingspass framgår." Det
var nokså motsigelsesfyllte opplysninger som Rådhusratten i Norrkoping måtte ta stilling til.
Den 23. juni 1947 vedtok den derfor å be UD om å utrede om adopsjonen ville bli gjeldende i
Tyskland, før man realitetsbehandlet saken. 370 Det var for så vidt å ta kommisjonens opplysninger på alvor.
Denne gang var det utrikesråden, Gasta Engzell, som satte sin signatur under svaret, i
hovedsak identisk med Wistrands tidligere notat. Antakelsen om at gutten var tysk og at det
derfor var av betydning å bringe på det rene om en adopsjon i Sverige var gjeldende i Tyskland, feide Engzell til side med at det ikke var noen grunn til å ta hensyn til dette. Gutten var
norsk, slo han nå overraskende fast. 371 Når det gjaldt ønsket om en henvendelse til Norge for å
få en uttalelse fra barnetilsynsmyndigheten slik konvensjonen krevde, skrev han at det var
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uaktuelt, fordi det var opplyst "från norsk sida" at det ikke var sannsynlig at man kunne finne
igjen mødrenes navn og adresser. Hvor Engzell hadde dette fra, vet vi ikke. Det er ikke funnet
noen korrespondanse med norske myndigheter som kan gi dekning for en slik opplysning. Det
er sannsynligvis det samme PM-et fra Arneus, som også var lagt fram for retten, han hadde i
tankene. Men det kunne ikke Rådhusratten vite, der tok man svaret til etterretning og ga adopsjonsbevilling 23. juli 1947.

Vanlig adopsjonspraksis
Hva var grunnen til uviljen mot å ta kontakt med norske barnetilsynsmyndigheter? Var den
bare tilstede i disse spesielle Fiskebodasakene, eller preget den også andre. "vanlige" adopsjoner mellom Norge og Sverige? Kan vi si noe om dette ut fra praksis i andre saker i samme tid?
I henhold til den nordiske familierettskonvensjonen fra 1931 skulle altså adopsjoner i
et annet land først finne sted etter at den som hadde ansvaret for barnet i hjemlandet hadde
uttalt seg. I praksis betydde det at når de svenske fosterforeldrene søkte den svenske domstolen om adopsjonsbevilling, måtte retten innhente opplysninger i Norge. enten direkte, hvis de
kjente adressaten, eller hvis de ikke kjente adressaten, først sende saken til det svenske Utrikesdepartementet, som igjen sendte den til norsk UD via sin legasjon i 0-.lo . Fra UD i Oslo
gikk så henvendelsen ut til den som hadde ansvaret for barnet, enten det na var foreldre, verge
eller vergeråd og deretter i retur samme vei. På alle punkter underveis 'ilk henvendelsen skape dokumenter.
Som allerede nevnt, viser kildene at det har vært få adopsjoner mellom Norge og Sverige i det aktuelle tidsrommet. I svensk UD finner vi at bare 51 har bliu rq~i-.tn:rt gjennom
Rattsavdelningen i tiden 1922-50. Imidlertid ser det ut til at det mangkr -.;tkcr pa siste del av
1930-tallet. Av de 30 Fiskebodabarna, var bare fire registrert. Det totalt' antallet adopsjoner
må derfor ha vært tilsvarende større. 372 Under krigen var det tre saker Of lkt -.er ut til at
svenske myndigheter fulgte konvensjonen i behandlingen av disse .
I en sak fra 1944 ser vi hvordan dette fungerte. En svensk kvinrll' 1Jamtland søkte i
begynnelsen av 1944 om adopsjon av et barn en norsk slektning av hcnnt· 1Trondheim hadde
fått i januar 1942. Faren var en tysk soldat. Av et skriv fra Lebenshorn 1(hil 1 framgår at barnets mor hadde overdratt barnet til slektningen i Jamtland i september 111-n. -.om hadde barnet
hos seg da hun søkte om adopsjon. 373 Lebensborn hevdet det formelk ;m'' aret for barnet fordi
moren hadde oppgitt at faren var tysk soldat og fordi denne hadde erkjent r.tr-.kapct. I det
norske Justisdepartementet noterte man at saken måtte behandles eller Jl·n 111 lrd1-.kc konvensjonen av 1931 og avgjøres ved svensk domstol. 374 Det var helt etter rc~k111.: . l Jet svenske
Utrikesdepartementet noterte man også at saken skulle behandles i sn.'rhl-- d1 lflhtol. Saken
gikk via det svenske generalkonsulatet i Oslo til Lebensborn, som erkLenl· at det ikke forelå
noe til hinder for adopsjonen.375 Først etter at denne uttalelsen forela hk tx·' 111m~ gitt ved
svensk domstol. Sett ut fra den norske London-regjeringens synspunkt ';~ r det dhkutabelt om
dette var et lovlig vedtak, all den tid okkupasjonsstyret ble ansett som ult l\~~~~~~ h'lgelig også
dets handlinger. 376 Dette synet delte imidlertid ikke den svenske regjcnrl~t·n . [kt ser heller
ikke ut til at noen overprøving av adopsjonen ble foreslått fra norsk sidt· etter kri~cn .
Når det gjaldt saksgangen i det vi her har kalt de vanlige adop-._JPn.,...;tkcnc. altså saker
utenom Fiskebodabarna, innebar ikke krigsslutt noe kontinuitetsbrudd . \ .1bn ,·ise det ved å
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se på fire saker. Den første var fra begynnelsen av 1946, da et ektepar i en by i Vastemorrland
henvendte seg til rådhusratten med søknad om bevilling for adopsjon av en norsk gutt fra
Trondheim, som var født i juli 1945. Rådhusratten henvendte seg 26. februar 1946 til Rattsavdelningen "fOr inhamtande av foreskriver yttrande" i Trondheim. I den forbindelse ba man om
opplysning om navnet på den myndigheten i Trondheim som svarte til den svenske "bamavårdsnamnd".377 Nå var det ikke måte på hvor hjelpsom Engzell var. Han opplyste at det var
vergerådet i Trondheim som var rette myndighet å vende seg til. 378 Vergerådet ble tilskrevet
og ga sin uttalelse. Deretter fulgte adopsjonsbevillingen på vanlig vis. I en annen sak var det to
fosterforeldre i Dalarna som henvendte seg til Folkare tingslags Haradsratt i august 1946, med
søknad om adopsjon av deres fosterbarn, en gutt som var født i 1941 på et sted på Helgelandskysten i Norge. Han hadde bodd hos dem siden november 1945. Foreldrene til gutten var
ugifte, faren var sjømann og moren var hushjelp, noe ekteskap mellom dem var ikke aktuelt.379 Retten besluttet å innhente uttalelse om søknaden hos det lokale vergerådet i Norge, og
anmodet UDs rattsavdelning om å bistå med dette. 380 Dette skjedde også.
I en tredje sak var det ei jente som var født i en by i Østfold i mai 1941, av gifte foreldre. Et ektepar i en by i Skåne søkte om å adoptere jenta, og Rådhusditten ba UDs rattsavdelning om å bistå med henvendelser til den aktuelle byen, for å få samtykke fra vergeråd og fra
de biologiske foreldrene. I første omgang forelå bare foreldrenes samtykke, i påvente av en
uttalelse fra vergerådet bestemte retten derfor å utsette saken. 381 Saken ble tatt opp i en verbalnote fra den svenske legasjonen i Oslo og den 25. oktober 1946 kunne norsk UD melde til
svensk UD at vergerådet i byen hadde uttalt til Fylkesmannen i Østfold "at man intet har å
bemerke til" den påtenkte adopsjonen. 382 Først da denne forelå ble adopsjonsbevilling gitt av
den lokale domstolen.
En fjerde og siste sak som også skal refereres dreide seg om en adopsjonssøknad i
1946, fra en svensk statsborger i en av Stockholms østre forsteder, som ønsket å adoptere sin
hustrus barn av tidligere ekteskap. Det var ei jente som var født på høsten i 1939. Saken ble
som de andre sendt via UDs rattsavdelning til legasjonen i Oslo, som fremmet saken overfor
norsk UD i en verbalnote 30. juli 1946. Senere ble den igjen tatt opp i en note 5. oktober. Det
svaret som det norske Justisdepartementet 30. oktober 1946 utarbeidet, belyser at den praksis
man hadde med slike henvendelser var innarbeidet og ordinær. 383 Jeg skal derfor sitere fra det:
Med tilvisning til tidligere noteveksling, senest av 5. oktober 1946, vedrørende spørsmålet om adopsjon i Sverige av norsk statsborger( ... ) har Det Kgl. Utenriksdepartementet den ære å meddele Den Kgl. Svenske Legasjon at saken har vært forelagt( ... )
vergeråd, som i påtegningsskriv av 13. september 1946 til Østfold Fylkesmann uttalte
følgende : "Vergerådet besluttet enstemmig å anbefale søknaden fra svenske statsborger( ... ) om å adoptere sin hustrus barn av første ekteskap,( ... ) Hverken Østfold Fylke
eller Justis- og Politidepartementet har hatt noe å bemerke hertil.
Utenriksdepartementet må forholde seg til foranstående.
Svaret ble videresendt fra legasjonen i Oslo til den lokale rådhusratten 4. november, hvor det
dannet grunnlaget for et vedtak om adopsjonsbevilling for den syv år gamle jenta.
377
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De sakene vi har sett på her, viser at generell praksis ved adopsjoner direkte fra Norge
til Sverige 1944-46 nettopp var at de svenske domstolene henvendte seg til UDs dittsavdelning, som deretter tok kontakt med aktuelle norske myndigheter, helt i tråd med den betenkning som Hallenborg hadde avgitt i 1943. Henvendelsene til Norge i de fire sakene vi har referert, foregikk samtidig og parallelt med Fiskebodasakene, hvor man altså bestemte seg for
ikke å rette henvendelser. Jeg har bare funnet ett unntak fra dette, som jeg kort skal referere.
En kjøpmannsfamilie i en annen av Stockholms østre forsteder ønsket å adoptere sitt
fosterbarn, som de hadde hentet på Fiskeboda i september 1945. Det var en gutt, som var født
i Oslo i 1943. Mens den offisielle søknadsgangen fulgte det vanlige mønsteret som vi her har
beskrevet, henvendte fosterforeldrene seg i tillegg til en privat advokat i Stockholm, for å forsøke å framskaffe morens skriftlige samtykke. Advokaten skrev direkte til den svenske legasjonen i Oslo, ba om at man måtte henvende seg til kvinnen og forelegge henne en ferdig formulert tekst hvor hun fraskrev seg bamet. 384 Hun ble innkalt til legasjonen i april 1946, men
svarte ikke på henvendelsen. Legasjonen ga seg ikke, men kontaktet i stedet kvinnens mor,
som opplyste at datteren var innlagt på et sanatorium. Legasjonen ba moren om å bevirke at
datteren undertegnet formularet, samt at en lege eller en annen "troverdig" person kunne bekrefte signaturen. Dette var vanskelig å få til. Det ser ut som at datteren var uvillig, fødselen
var holdt hemmelig for de som kjente henne på dette sanatoriet, fortalte moren. Det endte likevel med at moren fikk datterens underskrift på formularet, riktignok etter at datteren hadde
slått en medisinflaske ut over skjemaet. 385 Grunnen til at fosterfamilien gjorde denne private
henvendelsen kan være at de ikke hadde tillit til lovligheten i Wistrands opplegg. Man kan
selvfølgelig også diskutere hvor lovlig en underskrift oppnådd under slike omstendigheter
egentlig var. Henvendelsen viser at det lot seg gjøre for fosterforeldre å framskaffe barnemorens navn og fødested, men ikke hvordan.
Vi har også sett at man i svensk UD var orientert om at det var de norske vergerådene
som svarte til de svenske barnavårdsnamndene. Svensk UD hadde ingen muligheter for å fastslå om man på norsk hold kunne finne fram til de rette vergerådene, de rette mødrene og deres
adresser, uten å gjøre forespørsler til sentrale myndigheter i Norge i de aktuelle sakene, det vil
si til Sosialdepartementet. Det var her Lebensborns arkiv over omlag 8000 krigsbarnsaker var
oppbevart, et arkiv som kunne brukes til å identifisere mor og barn, og i mange tilfeller også
faren.
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Kapittel9
SOM SVENSKE STATSBORGERE
Etter at Fiskebodabarna var adopterte var myndigheten over dem overført til svenske adoptivforeldre. Det var da ikke lenger noe problem om barna var "okanda fOr svenska myndigheter",
statsløse, tysk-norske, tyske eller norske, fordi adoptivforeldrene suverent avgjorde deres videre skjebne. De søkte nå svensk statsborgerskap for sine norske barn. Vi skal se på hvordan
det foregikk.
Den 7. mars 1947 behandlet Sodra Roslags Haradsratt en uvanlig adopsjonssøknad, fra
et ektepar som var bosatt i Stockholms skjærgård, egentlig var det to søknader, på en gutt og
ei jente. Søkeren var sjåfør, hans kone var hjemmeværende. Gutten hadde de hentet i Fiskeboda 12. september 1945. Han var litt over tre år gammel. Opplysninger om disse barna hadde
de fått gjennom sekretær Erik Peterssons utspill i Dagens Nyheter. De hadde diskutert saken
med sine nærmeste naboer, sjåførens bror og hans kone, som også reiste med til Fiskeboda og
hentet et barn denne dagen. Det var ei jente som var litt under to år gammel. Et halvt år etter
døde brorens kone og sjåføren og hans kone bestemte seg for å adoptere begge barna, ettersom
de hadde vært mye sammen som nabobarn siden de kom til fosterhjemmene. Det barna fikk
vite om sin fortid, framgikk av deres fremmedpass, hvor det sto sirlig innført at opplysninger
om deres biologiske foreldre var "okanda for svenska myndigheter" og at de var av "okand"
nasjonalitet. Jenta var født i Oslo, sto det, mens guttens fødested ikke var oppgitt. Nøyaktig de
samme opplysningene var oppgitt i søknadene til passene, som var fyllt ut med samme håndskrift. Men på det legekortet som Utlanningskommissionen oppbevarte dypt i sine arkiver, sto
det anført på begge barna: "norsk".386
Kommissionen presset på for å få adoptivforeldrene til å søke statsborgerskap for barna, som den gang bare kunne imøtekommes ved vedtak av "Kungl. Maj:t". Da ikke noe
skjedde, minnet kommisjonen i april 1948 om at dette snart måtte komme i orden, i det de viste til tidligere samtaler med sekretær Petersson. 387 Foreldrenes sendte deretter inn søknad til
Justitiedepartementet, som forberedte saken med materialet fra Utlanningskommissionen og
politiet. I bilagene fra kommisjonen omtales barnas nasjonalitet som ukjent, på tross av at det
medgis at den ene er født i Oslo og at mødrene "troligen" er norske? 88 Offisielt kom de begge
fra Tyskland. Saken gikk sin gang, barna ble "svenske". Barna var heldige, de kom til foreldre
som tok seg av dem som sine egne og ga dem trygge oppvekstforhold. Det var likevel noe
som ikke stemte.
Hva det var, fikk jenta et nyss om da hun begynte på folkeskolen. 389 Under det første
oppropet i klassen kom lærerinnen til å si at hun var adoptert, hun løp hjem og spurte hva
"adoptert" var for noe. Moren fortalte da det hun visste, basert på Peterssons opplysninger i
Dagens Nyheter og det som var fortalt dem på Fiskeboda. Hun trodde at de hadde vært i en
konsentrasjonsleir sammen med moren, som så hadde dødd eller kommet bort i kaoset på slutten av krigen. Det var en spennende historie som et barn lett kunne leve seg inn i. Under oppveksten spant hun videre på fortellingen, fortalte den videre til sine venner og forsøkte å forestille seg hva som kunne ha skjedd med moren i konsentrasjonsleiren. Hun knyttet hele sin
identitet til dette bildet av moren. Da hun ble eldre tok den grusomme skjebnen i leirene klare386
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re og klarere form. Så, i en alder av 19 år så hun et TV -program fra Auschwitz, nå brøt hun
helt sammen, gråt i flere dager og var lenge syk.
Men livet gikk videre, hun kom seg på beina igjen, flyttet hjemmefra og begynte å
forme sitt eget voksenliv. Litt etter litt skjøv hun de vonde minnene i bakgrunnen. Så, i 1975,
kom de tilbake, etter at hun hadde gjort et mislykket forsøk på å bli med i et TV -program som
søkte etter barns opphav. Hun skrev til Roda Korset, men fikk ikke noe svar. Etter nye nerveproblemer skrev hun til Riksarkivet. Hun ventet, uten å få svar, til slutt resignerte hun og
trodde det var umulig å finne ut noe mer. Så gikk det mange år før hun igjen gjorde et nytt forsøk. Et brev til Fylkesmannen i Oslo i 1996 ble besvart med at dokumentene om henne var
390
gått tapt i en brann på 1950-tallet.
Som siste mulighet skrev hun til Frelsesarmeen. Etter bare tre uker fikk hun brev tilbake med opplysninger om hvem som var hennes foreldre. Det ble et sjokk. Nå først, i 1996,
forsto hun den virkelige sammenhengen. Hun hadde ikke hatt en mamma i konsentrasjonsleir,
som offer for nazistenes holocoast, eller en pappa som hadde gått under i motstandskampen.
Tvert imot, det var bittert å måtte innrømme at hun hadde levd på en løgn så lenge, at hun
hadde fått andre til å tro på den samme løgnen. Brått hadde hun en ny virkelighet å forholde
seg til. "Ja sådant har mitt liv blivit. Det anda tråkiga ar att jag har haft en kansla att jag skulle
var tacksam ... Jag har hela livet fått hora att vi kom med vita hussarna från koncentrationslager..."391 Men det nye var ikke bare vondt, Frelsesarmeen fant en bror av henne i Oslo, en annen dukket senere opp i Rostock. Og hun som hadde vokst opp som et Petersson-offer, fikk nå
endelig sitt eget perspektiv på livet. Selv om sannheten var vanskelig, ble den opptakten til en
meningsfylt kamp for sannhet. Hun ble med i Norges Kri~sharnsforbund, hvor hun sto fram i
forbundets medlemsblad. Hun ble intervjuet i aviser og i S\'ensk radio og TV og vendte seg til
riksarkivet i Stockholm og Oslo hvor hun søkte etter dokumenter.~ 92 Ved sin interesse for hva
som hadde skjedd med seg selv ble hun en kilde til opplysnin~er om Fiskebodabarna.
Denne piken og hennes "bror" i adopsjon framsto alha som "okanda" også under
statsborgersakene. Det var irnidlertidig ikke tilfelle med de neste andre av Fiskebodabarna. De
framsto nå som norske i Justitiedepartementets forberedelser a\· sakene og i dokumentene fra
selve statsborgerakten. Det framgår allerede av de offentli~e registrene fra Justisdepartementet
som fortløpende refererte vedtakene i de ukentlige Kung!. Maj :t. majoriteten av sakene i
1947-50, dessuten også av innholdet i de foredragene som lig~er til grunn i Justisdepartementets arkiv. I navnelistene over personer som har fått statsborgerskap, står Fiskebodabama oppført med sine nye navn, men "från Norge". I det "medborgarehevis" som ble datert på den
dato som vedtaket ble gjort framstår barna i Kungl. Maj:ts <'yne slik: NN og hans hustru ON,
søker for deres "adoptivson den norska statsborgaren" PM. om svensk statsborgerskap. Formuleringen går igjen i praktisk talt alle sakene. Vi kan altsa her se et klart mønster: De barna
som kom til Sverige 26. juli 1945 som norske statsborgere. hle etter at de var overtatt av Statens Utlanningskommission og satt ut til adopsjon etter l. september, forvandlet til statsløse
barn med "okand" nasjonalitet og "okanda" foreldre. Men etter at de var adoptert av sine
svenske foreldre, ble de nok en gang forvandlet til norske statsborgere. Som det ble de endelig
forvandlet til svenske statsborgere av Kungl. Maj :t etter l 946.
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I strid med loven
Som vi har sett var hovedregelen i den norske adopsjonsloven at norske statsborgere ikke
kunne adopteres til utlandet, uten sentrale eller lokale myndigheters samtykke. For adopsjon i
Sverige gjaldt den nordiske familierettskonvensjonen, som ikke krevde samtykke av departementet eller annen sentral adopsjonsmyndighet. Søknader kunne imidlertid ikke innvilges før
de norske, kommunale vergerådene- fra 1954 barnevernsnemndene- hadde uttalt seg. Hvis
slike uttalelser ikke forelå var adopsjonen ugyldig.
Det er Statens ungdoms- og adopsjonskontors oppfatning at ingen norsk myndighet
har gitt tillatelse til eller fått anledning til å uttale seg i noen av adopsjonene av Fiskebodabarna.393 Dette er basert på undersøkelser i det elektronisk baserte adopsjonsregisteret som går
tilbake til 1917 og de manuelle adopsjonsprotokollene, som er ført ubrutt fra 1917. Hvis slikt
samtykke eller godkjenning var gitt, skulle det etter den praksis Justisdepartementet fulgte, ha
vært anmerket i de manuelle adopsjonsprotokollene, hvilket ikke har skjedd. Det ser i det hele
tatt ikke ut til at det ligger dokumenter i relevante arkiver i Norge i noen av de sakene som er
gjennomgått her.
Vi må derfor konkludere med at adopsjonene ble utført i strid med konvensjonen og
derfor i strid med så vel svensk som norsk lov. Vi har videre sett at de svenske domstolene
som behandlet søknadene om adopsjoner, forsøkte å få Utrikesdepartementets rattsavdelning
til å følge lovens krav, slik praksis var etablert i liknende saker med finske barn fra 1943. Det
var Utrikesdepartementet som avviste dette, med ulike begrunnelser: Dels ved å hevde at barna var ukjente, dels at det var umulig å skaffe opplysninger om dem i Norge, dels fordi man
ikke visste hvilket myndighetsorgan man skulle kontakte i Norge og dels ved å hevde at barna
ikke hadde bopel i Norge. Det ser ut til at den egentlige årsaken var at departementet ikke
ønsket å ta kontakt. Men vi har også sett at departementet ikke hadde noe i mot å be om uttalelser fra vergerådene i Norge i andre, ordinære adopsjonssaker, i de samme årene. Motviljen
gjaldt altså bare disse spesielle sakene. Det kan være vanskelig å forstå hvorfor denne motviljen var så sterk. Rent logisk skulle vi vente at henvendelser til vergerådene i disse sakene nokså problemfritt ville bli møtt med positive svar til beste for barna. Hva kan da være grunnen til
at det ble lagt så mye arbeid i å forhindre henvendelser i disse relativt få sakene?
En mulig forklaring
Forklaringen kan ligge på et annet plan. For å forstå den må vi vende tilbake til Alva Myrdals
brev til Sven Oftedal24. juli 1945, samme dag som hun trolig leste intervjuet med Oftedal i
Dagens Nyheter. 394 Vi så at hun der skrev at hun var interessert i adopsjonen i Sverige av
"tysk-norska småbarn" og foreslo at det burde opprettes en norsk-svensk kommite for å ta
hånd om oppfostring og adopsjon av dem i Sverige. Hun tolket med andre ord Oftedal slik at
det var snakk om svært mange barn. Noen slik komite ble aldri nedsatt, barna ble i stedet
overlatt UtHinningskommisjonen, som gjennom sitt ordinære apparat besørget adopsjonene.
Det var Oftedals dramatiske uttalelser som hadde gjort slik inntrykk på henne. Det samme
inntrykket forsterket Expressen på lederplass 26. juli. Over nesten en side, med tittelen "Foraktade fOraldrars barn", viste man til Oftedals uttalelser og advarte: "Norrmannen står har
infor ett ohyggligt problem", fastslo avisen, "en fråga som denna får inte lOsas efter riktlinjer
som i grund och botten likn ar nazismens vanvettiga ras teorier". Riktignok måtte avisen medgi
at barna juridisk var norske statsborgere, men rent moralsk hørte de sammen med Tyskland,
med sine mødre, fortsatte lederskribenten. "Vad skall nuske med dessa barn? Norrmannen
kan sjal va annu inte ge svar på frågan ." Så drøftet skribenten ulike muligheter. Adopsjoner i
393
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Norge så han på som rene unntak, særlig fordi gode nordmenn fryktet for at barna ville framvise "tyske" karakterdrag. Dessuten var det norske samfunnet for lite til at krigsbarna kunne
bli anonyme. For sin egen og Norges del burde barna derfor fjernes fra Norge, foreslo han.
Tyskland var en mulighet, men et enda bedre forslag var "att skicka dem till tranc-oceana immigrationsHinder, att sprida dem i familjer dar, och sålunda uppfostra dem i en varld fjarran
från Europa, inte i grupper utan helt avskilda från varandra fOr alltid." Et annet alternativ var å
plasere dem i land som Sverige: "Det har talats om att placera en del av dem i neutrala europeiska lander". Men det synes lederskribenten ikke var gjennomtenkt. I stedet burde man sende dem lengre bort, "till kolonisationslander, att gora dem till syd-amerikaner, australiensare
eller något dylikt". Det synes helt klart at lederskribenten i Expressen har oppfattet Oftedal på
samme måte som Myrdal, det var virkelig snakk om massedeportasjoner av krigsbarn fra Norge.
Ellers ser vi at lederskribenten var velinformert, ganske sikkert fordi han var blitt orientert av Oftedal selv. Krigsbarnutvalget var kort tid før nedsatt i Norge, hovedmandatet var
nettopp å utrede forslag om masseutsending av krigsbarn. Argumentene for og mot som avisen ramser opp var under vurdering av Norges ledende sosialpolitikere og eksperter. Expressen synes riktignok at det var en bedre ide å sende dem til Australia enn til Sverige. I lys av
slike planer kan overføringen av de 30 Fiskebodabarna framstå som et forspill til mer omfattende tiltak som var på trappene mellom Norge og Sverige. Er det i et slikt lys vi må forklare
de tilsynelatende unødvendige lovbruddene mot Fiskebodabarna? Kan den virkelige sammenhengen være at svenske myndigheter så bort fra formalitetene i forhold til familierettskonvensjonen for disse 30, fordi snart ville 1000 følge etter? Er det rimelig å tro at svenske og norske
myndigheter var opptatt av brudd på familierettskonvensjonen av 1931, hvis man sto foran
grunnlovsbrudd mot "tusenvis"?
Alle disse spørsmålene lar seg ikke besvare med de kildene vi kjenner til i dag. De kan
heller ikke besvares ved å vise til noe offentlig autorisert dokument med presise svar, "ja" eller "nei". Men kildene gir tilstrekkelige materiale til å forstå hovedtrekkene i det som foregikk
i Sverige, når vi analyserer dem i sammenheng med det som foregikk i Norge.

Svensk nei
Med dette som bakgrunn skal vi til slutt se på hvilken skjebne forslaget om masseadopsjoner
av krigsbarn fra Norge fikk. Den 4. januar 1946 skrev rådgiver i Handelsdepartementet, ingeniør Lorentz Conradi 395 i et personlig brev til Oftedal at han noen dager tidligere hadde hatt en
samtale med den svenske handelsminister Gunnar Myrdal om 'tyskerungene'. Myrdal hadde
betrodd ham at det ikke ville være noen vansker med å "plassere 1000 av dem i Sverige og
bad deg eller en annen av dere som steller med saken, å skrive til hans kone, Alva." En slik
ordning ville også få gunstig virkning for de barna som ble igjen i landet, mente Conradi. "I
pressen har det jo vært skrevet om en lignende ordning tidligere, og jeg vet ikke om dere allerede er gått i gang. Hvis ikke, kan dette kanskje være til noen hjelp." 396 Bakgrunnen for samtalen var at Conradi hadde truffet Myrdal på en konferanse på den svenske LO-skolen i
Brunnsvik i romjulen 1945, hvor ledende sosialdemokrater fra LO og stat i de nordiske landene hadde diskutert økonomisk plan- og reformarbeide, lønnspolitikk, industrielt demokrati
samt nordisk handels- og valutapolitikk og nordisk arbeidsmarked. 397 Myrdal var en av innle-
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derne, Conradi representerte det norske handelsdepartementet på konferansen. Oftedal skrev
umiddelbart til Alva Myrdal og refererte til samtalen i Brunnsvik: 398
Deres mann uttalte da at han anså at det ikke var noen vanskelighet å plassere omkring
tusen av disse barna i Sverige, og han hadde bedt om at jeg eller en annen av dem som
steller med saken, skulle henvende seg til Dem. Som det kanskje vil være Dem kjent
har jeg tidligere drøftet disse spørsmål blant annet med medlemmer av den svenske regjering, senest under sosialministermøtet i København i høst. Jeg drøftet den gang saken med statsråd Erlander, og jeg husker tydelig at han ble synlig lettet da jeg endte
med å si at slik som jeg forsto situasjonen lå an, ville jeg ikke gå videre med saken.
Han var åpenbart engstelig for hvorledes man skulle gripe spørsmålet an og komme til
en positiv løsning slik at vi eventuelt kunne få en del av barna adoptert i Sverige. Etter
denne samtalen har jeg latt spørsmålet om masseadopsjoner av barna, ligge. På den
annen side er jeg kjent med at der er skjedd en del enkeltadopsjoner, uten at dette dog
har fått noe større omfang. Ellers ser det ut til at spørsmålet etter hvert løser seg en del
opp for oss. Det er så rart med det, livet greier å tilpasse seg selv om det kan se noe
broget ut til å begynne med.
For tiden er det derfor ikke noen egentlig akutte vanskeligheter på dette feltet. Vi har
en del åndssvake barn som vi har noen vanskeligheter med å få plassert, men de egner
seg jo ikke for eksport.
Naturligvis ville det være en lette for oss om en del av barna kunne adopteres til Sverige, men etter de forsøk jeg har gjort tidligere vil jeg ikke nå komme med noe positivt
tiltak fra norsk side. Reises spørsmålet fra svensk side, og det legges frem et konkret
forslag er vi saktens takknemlige for det, men jeg tror ikke det er riktig å gå på fra vår
side.
Ellers er jeg Dem svært takknemlig for Deres interesse for spørsmålet og lykkes det
Dem å finne frem til ordninger som gjør det mulig å sende en del av barna til Sverige
ville det naturligvis glede oss.
I en påskrift på Alva Myrdals brev fra 24. juli 1945 skrev Oftedal deretter at saken skulle stilles i bero inntil videre, efter konferanse både med deptets sjefer, Erlander og inspektør Hagelin, "da svenskene ikke er særlig innstilt på å ta de barna det her gjelder". Saken ble altså nå
lukket, men hva hadde foregått? Vi må anta at Oftedal så på sitt utkjør i Sverige 24. og 25. juli
1945 som et første forsøk på å berede grunnen for en massedeportasjon til Sverige. Tematikken var åpenbart allerede da så følsom at forslaget ikke kunne diskuteres i noe offentlig organ
i Sverige, eller åpent mellom regjeringene. Den 11. august var igjen en norsk statsråd i Stockholm, denne gang var det Kirsten Hansteen, med ansvar for flyktningearbeid og repatriering,
Skandinavias eneste kvinnelige statsråd. 399 I avisene sto det at hun var på gjennomreise i
Stockholm, "dar hun tagit tilfiillet i act att studera flyktningeorganistionerna". 400 Dagens Nyheter fotograferte henne sammen med Al va Myrdal, mens de inntok lunch på en av byens restauranter. Hva de snakket om vet vi ikke. Det er rimelig å anta at hun sonderte reaksjonene på
Oftedals utkjør to uker tidligere. Det er vanskelig å tro at de kan ha unngått temaet, etter Oftedals dramatiske appell, det var dessuten sentralt i begges arbeidsfelt. Det var den eneste personlige kontakten mellom sentrale norske og svenske solsialpolitiske på topplan etter Oftedals
besøk i Stockholm og før sosialministerkonferansen i København 10.- 12. september.
398

Oftedal til Myrdal 8.1.46, Statsrådens kopi bok 1946 I, SD, RA. Også: Gunnar och Al va Myrdal, Enskilda
arkiven, Brev, Arbetarrorelsens arkiv , Stockholm.
199
Kirsten Hansteen, f. 1903 , konsultativ statsråd (NKP) i Einar Gerhardsens samlingsregjering juni-nov. 1945.
400
Dagens Nyheter 12 .8 .45 .
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Som vi har sett av Oftedals brev til Myrdal, ble temaet igjen reist av ham i København.
Konferansen var innkalt av den danske sosialministeren Hans Hedtoft, for å opprette en konvensjon om et felles nordisk arbeidsmarked, hans hjertesak, som også ble vedtatt på konferansen. Oftedal skrev at man i Norge støttet et slik tiltak, men at "særlige problemer" som krigen
og okkupasjonen hadde skapt og som "ikke er tilstede i alle nordiske land" hadde krevet hans
oppmerksomhet. 401 Fra Norge var, foruten Oftedal selv, ekspedisjonssjef Alf Frydenberg og
byråsjef Berger Ulsaker tilstede. Oftedal skrev senere, som vi har sett, at han forsøkte å reise
spørsmålet overfor statsråd Tage Erlander på konferansen, men at denne reagerte negativt. Erlander hadde vært konsultativ statsråd i samlingsregjeringen, så var han ecklesiastikrninister.402 Vi må anta at Erlander allerede var orientert om at det svenske publikums respons
etter Peterssons utkjør om Fiskebodabarna var nokså laber. Det kan forklare det Oftedal oppfattet som en ubehagelig snuoperasjon. Et inntrykk av hvordan Oftedal så på Erlanders reaksjon får vi i et brev han skrev to dager senere, hvor han kommenterte et forslag om å sende
403
også NS-medlemmer ut av landet:
Sverige vegrer seg med nebb og klør mot å bli reservoar for vårt politiske bunnfall. Vi
må nok ordne denne saken selv. Jeg sitter med helt ferske inntrykk av Sveriges stilling
til spørsmålet, da det ble drøftet under sosialministermøtet i København for få dager
siden.
Krigsbamproblemet ble holdt varmt i avisene i begge land, men sto i skyggen av spørsmålet
om "tyskertøsene" og landssvikoppgjøret, som i lang tid skapte store avisoverskrifter. Expressen holdt en kritisk linje til stemningen i Norge. 9. august skrev Franz Arnheim en stor reportasje fra Oslo, hvor han skildret et hatsk publikum og hvor lege Johan Scharffenberg ble framstilt som en humanist, med sitt forslag om å ekspedere de "tyskertøsene" som "frivillig" ønsket det til Tyskland, sammen med sine barn. 21. august skrev Lisa Matthias et tankevekkende
angrep på slike forslag under tittelen "Haxsabbaten i vår upplysta tid", som 2. september ble
støttet av et leserinnlegg. Men det kom også ampre motinnlegg.

Kjent for norske myndigheter
Vi har sett at de svenske myndighetene trolig ikke ønsket å kontakte norske myndigheter formelt om Fiskebodabarna. Men hva gjorde de norske myndighetene og hva viste de om de pågående adopsjonene i Sverige?
I arkivet etter Sosialdepartementets 3. sosialkontor finnes bevisene på at departemen404
tets ledelse var orientert. Vi har tidligere sett hvordan Juel ble holdt orientert, takket være
Sørensens nøyaktige innberetninger til departementet muntlig og skriftlig. En avskrift av byråsjef Juels brev til Flyktningekontoret om å forberede mottakelsen av av de 32 "tyskerbarna"
av 29. juni 1945 er påstempletjournalnummer i 3. sosialkontor l. juli 1945. En avskrift av
Sørensens brev til Juel av 28. juni med rapport fra det første besøket på Hohehorst, inklusive
den opprinnelige listen med 32 navn er påstemplet med journalnummer i kontoret, den 17. juli
1945. Disse tre dokumentene ble oversendt Krigsbarnutvalget "til underretning", har ekspedisjonssjef Alf Frydenberg anmerket. Her ligger også en avskrift av Sørensens brev av 5. august,
påført bilagsnummer, men uten journalført stempel. Men Arneus brev av 6. september 1945
foreligger i avskrift, påstemplet journalnummer 20. oktober 1945. Endelig foreligger i bekref401
402
403
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Oftedal til Hedtoft 10.8.45, Statsrådens kopibok Il 1945, 14.9.45, SD, RA.
Hans departement omfattet kirke-, utdannings- og kultursaker, Sveriges Statskalender, 1945, 121-128.
Oftedal til Lønø 14.9.45, Statsrådens kopibok Il 1945, SD, RA.
Påfølgende dokumenter i legg "Barna som kom til Sverige", 3. s.ktr, 241, SD, RA.
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tet avskrift et brev til den svenske Socialstyrelsen fra Statens UtHinningskommission, datert l.
oktober 1947, hvor det heter at
De i Dr. Arneus omnamnda korten, dar modrarnas namn och adresser skulle finnas antecknande, ha icke kunnat återfinnas av utlanningskommissionens sociala byrå, som
reklamerade dem hos Cicvilforsvarsstyrelsen med negativt resultat. Forfrågningar
gjordes också av utlanningskommissionen hos olika institutioner i Norge och Sverige
samt hos de personer, som haft att gora med transporten från Hohenhorst, men några
uppgifter betraffande de 30 barnens fOraldrar ha icke stått att få. 405
Som vedlegg til dette brevet ligger navnelisten påført de opprinnelige norske navnene. Både
brevet og listen var påstempletjournalnummer i 3. sosialkontor, 20. oktober 1947. Det ser altså ut til at dokumenter vedrørende barna i Sverige ble oversendt til Krigsbarnutvalget, i den
perioden utvalget var i arbeide, fra 9. juli til3. november 1945.
Andre dokumenter bekrefter dette. De foreligger i tilknytning til en annen sak som Sosialdepartementet involverte seg i på høsten 1945, sterkt beslektet med den saken som er tema
i denne studien. Det dreide seg om et forsøk på å sende krigsbarn til Australia. Byrettsdommer
Debes fikk nemlig kontakt med en australsk, parlamentarisk innvandringsdelegasjon, som var
på rundreise til europeiske land og besøkte Norge i 22. - og 23. november 1945. 406 Vi skal
senere behandle dette besøket nærmere. Det som imidlertid interesserer oss her, var at Debes
for å begrunne forslaget for australierne hadde satt opp et notat om krigsbarna på engelsk.
Dette dokumentet ble sitert i helhet i den australske sluttrapporten fra møtene med nordmennene. Og der skriver Debes rett ut at "some of these children have been adopted in Sweden".407 I følge referatene fra samtalene med australierne 22. november uttalte ekspedisjonssjef Frydenberg at den norske regjeringen hadde "søkt kontakt med andre regjeringer for å
finne den beste løsning av problemet". Dagen etter uttalte Debes at "enkelte "tyskerbarn" er
allerede blitt adoptert i Sverige". 408 Kunnskaper om at de 30 barna var overlatt svenske myndigheter var altså kommet til både 3. sosialkontor og til Flyktningekontoret i Sosialdepartementet, foruten til UD.
Vi har et ytterligere bevis på at saken med Fiskebodabarna var kjent ikke bare i UD
1945-46, men også i Forsvarsdepartementet. Departementet foreslo nemlig for UD at Arnoldsson skulle bli dekorert med Haakon VITs Krigskors for transporten av krigsbarna fra Hohehorst til Sverige. Det ble riktignok ikke noe av, fordi han allerede hadde fått denne utmerkelsen for sin innsats med hjemsendelsen av fangene fra konsentrasjonsleirene. 409 Men hadde
han fått den med den begrunnelsen, så hadde sannheten vært at Norge hadde dekorert en utenlandsk borger for å iverksette et de facto lovbrudd mot norske borgere.

Forklaringen
Spørsmål som søker etter forklaringen på hvorfor ikke barna ble sendt videre til Norge i 1945,
hvorfor ikke norske myndigheter ønsket å få dem hjem og hvorfor de ikke ble adoptert slik
lover og regler tilsa, kan ikke besvares innenfor den snevre rammen av det som skjedde i Sve405

Haglund til Soc. styr. I.l 0.47, samme sted.
Borge/Borgersrud 1999, s. 75-80.
407
"Report of the Commonwealth Immigration Advisory Commitee", series A 43411, item 45/5/564, part l, Australian Archives.
408
"Utvandring fra Norge" (prinsippsak), UD 79.5/8 og 79.10115, UD, RA.
409
Arnoldsson fikk Haakon VIIs Frihetskors ved kgl. res. 16. 11.45, og ble foreslått igjen av FD til UD 29.4.46
fordi han bl.a. "tok initiativet til at 32 norske "tyskerbarn" ble overført fra Bremen til Sverige ". UD, l 0380,
20.23 Krigsdekorasjoner.
406
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rige. Forklaringen ligger i Norge. Norske myndigheter var kjent med at barna havnet i Sverige
og ble adoptert der, men ønsket ikke å få dem hjem. Svenske domstoler forsøkte å stoppe disse rettsovergrepene, men de ble overstyrt av sentrale svenske myndigheter, i særdeleshet av
Utrikesdepartementet. Svenske myndigheter skjulte bevisst barnas bakgrunn for fosterforeldrene og løy til dels aktivt om den overfor opinionen. I og for seg var dette helt unødvendig,
andre norske barn som ble adoptert i Sverige i samme periode ble behandlet i tråd med lover
og regler. Forskjellen var at sannheten om denne gruppen barn var kontroversiell også i Sverige. Trolig er forklaringen at hele prosjektet hadde karakter av en hemmelig operasjon.
Forslaget ble antakelig presentert uformelt, på høyt politisk plan av Oftedal, i forbindelse med hans besøk i Stockholm 23.- 25. juli 1945. Oftedal visste selvfølgelig at et så omfattende tiltak krevde støtte i opinionen, derfor lanserte han slike tanker i svenske aviser under
besøket. På tross av at det lyktes å få opinionsdannere som Alva Myrdal interessert, ble det i
september 1945, under en nordisk sosialministerkonferanse i København i september 1945,
klart at svenskene stilte seg negative. Deretter ble forslaget begravd i stillhet, etter at et siste
forsøk på gjenoppliving fant sted i romjula under en nordisk sosialdemokratisk konferanse på
den svenske LO-skolen.
I mellomtiden hadde UtUinningskommissionen arbeidet med opplegget for adopsjonene av de 30 barna som allerede var kommet. Løgnene om deres ukjente opprinnelse ble ført
inn i deres papirer. Sporene tilbake til Norge ble forsøkt visket ut. Kommisjonen var ikke
nøye med formalitetene og adopsjonene ble dårlig forberedt for mange av barna. Trolig var
holdningene til dette i Utlanningskomrnissionen påvirket av vissheten om kommende masseadopsjoner, som forutsatte en rekke ekstraordinære tiltak, som oppretting av en egen norsksvensk adopsjonskornite, spesielt regelverk og unntak fra familierettskonvensjonen fra 1931,
som jo kun behandlet individuelle adopsjoner.
Når det gjaldt de 30 barna var det viktigste for kommisjonen å få adopsjonene unna, til
det trengtes en populær historie for å gjøre deres utsikter best mulige. Om de i tillegg kan ha
tenkt at barna dermed også slapp unna mobbing og trakassering er mer tvilsomt, men vi må
anta at dette faktisk også var en effekt.
Dette kan forklare hva som skjedde inntil det ble klart at det likevel ikke ville komme
tusenvis av barn fra Norge. Da adopsjonene av Fiskebodabama ble behandlet i domstolene var
dette forlengst avklart. Det var ikke lenger noen grunn til å kortslutte behandlingsmåten. Likevel ble protestene fra domstolene avvist av Utrikesdepartementet og adopsjonene ble sluttført i strid med lover og regler. Det er vanskelig å finne noen rasjonell forklaring på dette.
Kanskje var en tradisjonell treghet i embetsverket grunnen. Vi kan heller ikke se bort fra at det
har gjort seg gjeldende et ønske om å hindre at lovbruddene ble offentlig kjent gjennom en
enkeltsak.
Ikke noe av dette skjedde for å skade barna. Trolig fikk de en vel så bra eller bedre
oppvekst i sitt nye fedreland. De økonomiske forholdene var dessuten bedre i Sverige enn i
Norge, hvilket vi må vente også kom barna til gode. Dette kunne ha vært en grunn til at norske myndigheter ikke tok initiativ til hjemsending av disse barna fra 1947, da en slik hjemsending av krigsbarn ble forsøkt fra Tyskland. Det blir imidlertid bare spekulasjoner. Ikke noe
tyder på at man en gang vurderte spørsmålet.
Fiskebodabarna mistet en viktig del av sin identitet. Det koster i et samfunn hvor meningen med livet i stadig større grad identifiseres med individuelt særpreg og individuelle røtter. Men det var ikke spesielt for dem. Det å miste fortiden deler de med langt de fleste som
ble adoptert på denne tiden. Det var slik adopsjonsloven ble praktisert. 410 Minnene om de bio410

Adopsjonsloven av 1917 åpnet for såkalt "svak adopsjon", d. v.s at det arverettslige forhold til de biologiske
foreldrene ble opprettholdt. En ny lov i 1935 ga unntaksvis adgang til '"sterk adopsjon", hvor forbindelsen ble
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logiske foreldrene skulle fjernes. Da barna ble adoptert i Sverige var det meningen at de skulle
bli fullstendig svenske. Forestillingen om flerkulturelle mennesker med tilknytning til flere
nasjonaliteter, doble statsborgerskap og kanskje også flere foreldre, hører til i en annen tid. 411
Det spesielle for Fiskebodabama var at de ble gjenstand for historieforfalsking i regi
av den svenske stat, som sikret at de ble adoptert på uriktige premisser og fratatt sine norske
statsborgerskap. Statens UtHinningskomrnission var ansvarlig for forberedelsene til dette og
Utrikesdepartementet sikret at domstolene gjennomførte det. Norske myndigheter visste hva
som foregikk, men lot det skje. De vurderte trolig aldri om det var til gagn for barna eller til
skade for dem. På 1960-tallet kom det norske sosialdepartementet i kontakt med åtte av disse
barna, men, som vi skal se i kapittel 13, uten å stille spørsmål ved den uretten som var gjort
dem. Det ser heller ikke ut til at verken norske eller svenske myndigheter senere har tatt noe
initiativ for å gjenopprette uretten. 412

brutt. Det viste seg gjennom praktiseringen av loven at unntaksregelen ble hovedre~L"kn • · · ~an~t de neste tilfellene". Etter at 98 o/o av alle adopsjonsbevillinger var gitt med denne virkning i flere ar. hk lkttl· t;~tt inn som hovedregel i den nye adopsjonsloven av 1956. Øksnes!Langholm, 1958, s. 124-125.
411
For en framstilling av adopsjonsloven 1917-1956, se Simonsen: Mellom arv og milw r\dot'·' jon og krigsbarn
i norsk etterkrigstid, i Benum, 2003
412
Dagsavisen skrev 1.4.00 at disse krigsbarna ville kunne få sine norsk pass tilbake. men Jcl er ikke klart hva
dette innebærer.
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Kapittel lO
KRIGSBARNUTVALGET BER OM EN REGISTRERING
Krigsbarnutvalget hadde, som vi allerede har vært inne på, i møtet 12. juli bedt Sosialdepartementet via UD skaffe opplysninger om hva andre land planla å gjøre med sine barn med tyske fedre. Det var selvfølgelig av stor interesse å bringe på det rene om også andre land planla
å sende dem til Tyskland. I så fall kunne det samordnes innenfor rammen av de allierte repatrieringsprogrammene. Særlig ønsket var opplysninger fra Danmark, Finnland, Holland, Belgia, Frankrike, Tsjekkoslovakia og Polen. Da saken hastet, ba utvalget om at forespørslene ble
gjort telegrafisk. 413 UD hadde ingen representasjon i Polen, så derfra var det ikke mulig å få
opplysninger. I motsetning til hva man kunne tro ut fra den opphetede opinionen om dette i
Norge, var responsen på henvendelsene laber. Ingen svar kom og 27. august purret UD på legasjonene.
414
Svar kom etter hvert bare fra Danmark, Finnland, Belgia og Tsjekkoslovakia. Med
unntak av svaret fra Danmark, som hadde fått purringen i form av en egen verbalnote, var ingen særlig opplysende. I svaret fra Finnland ble det opplyst at det ikke var truffet noen særlige
bestemmelser, fordi de tyske troppene, med unntak av de siste to månedene av krigen, hadde
oppholdt seg i landet som allierte. Legasjonen ettersendte en avisartikkel, der det ble hevdet at
det bare var "några hundratal" barn med tyske fedre og at disse barna ikke sto i noen særstilling blant andre barn med enslig mor. 415 Ikke noe ble referert om at myndighetene planla å
gjøre noe med barna. Fra Belgia ble det opplyst at det "såvidt man har brakt på det rene" ikke
var iverksatt noen tiltak. Et liknende svar kom fra tsjekkoslovakisk UD, som i tillegg opplyste
at det ikke kom på tale å tvinge de tyske barnefedrene til å utbetalinger. Men tsjekkoslovakerne var interessert i å vite hvordan Norge løste dette problemet. Fra Nederland kom noe senere
et telegram til UD fra den norske sendemannen i Haag, som antydet at man der ikke foretok
seg noe med saken, hvis ikke moren hadde vært gift med en tysker. I så fall ble barnet behandlet som borger av fiendtlig stat. 416
Heller ikke fra Frankrike kom det svar på den første henvendelsen. Først etter at ambassaden i Paris oversendte en note til fransk UD fikk man et lite opplysende svar om at det
franske utenriksministeren ikke hadde anbefalt den provisoriske regjering egne tiltak for denne gruppen barn. For øvrig stilte man seg ikke negativt til å undersøke saken nærmere hvis
man fikk ytterligere opplysninger fra den norske ambassaden.417 Det var et diplomatisk svar i
dobbel forstand, som kunne vært avgitt som svar på de fleste forespørsler. Det tydet på at saken var dårlig undersøkt.
Alt i alt var svarene magre; at ikke en gang enkle talloppgaver ble gitt, indikerer at slike ikke fantes . Rimligvis var ingen av disse landenes myndigheter særlig interessert i å belyse
spørtsmålet, verken ved å iverksette undersøkelser eller å opplyse noe om det internasjonalt.
Norsk UD ser heller ikke ut til å ha mast ytterligere på legasjonene for utfyllende opplysninger. Trolig var man der klar over at tematikken var følsom og ubehagelig å ta opp. I et etterkrigs-Europa som konkurrerte om krigsinnsats, kunne den innby til spekulasjoner om omfang-
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Krigsbarnutvalget til SD 14.7.45, SD, 3. sktr. B, 243, Forskj.korr. , RA.
Svarene fra dem er gjengitt i Hvitbok, s. 131 (21 ).
415
Nva Pressen 12.11.45.
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T~legram fra Haag til UD 21.11.45, til SD 22.11.45 , SD, 3. sktr. B, 242, Utlandet, RA.
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Fransk UD til ambassaden i Paris 12.11.45, SD, 3. sktr. B, 242, Utlandet, RA
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et av de respektive sivilbefolkningenes samarbeid med okkupantene, i den internasjonale
presse.
Vi skal her se nærmere på det danske svaret. De var heller ikke raske til å svare, men
etter "gjentagne ganger å ha brakt saken i erindring" mottok UD en redgjørelse fra det danske
Justitsministeriet i midten av september 1945. 41 8 Hele svaret ble gjengitt i Krigsbarnutvalgets
innstilling og skal ikke gjentas her. Fordi Danmark ikke hadde vært okkupert, bare besatt, så
hadde tyskerne ikke opprettet statsorganer i landet, følgelig var heller ikke Lebensborn etablert der. Ingen tyske statsorganer medvirket i utgangspunktet ved besettelsens begynnelse til å
fastslå farskap eller å sikre barnas økonomi. Som de gjorde i Norge, hevdet tyskerne såkalt
"eksterritorialrett", det vil si at tysk lovs gyldighet for alle forhold som vedrørte tysk personell
var utstrakt til å omfatte dansk suverenitetsområde. Dermed kunne ingen tysker stilles for
dansk rett for å få farskap fastslått, etter de regler som gjaldt alle andre fedre før besettelsen.
Imidlertid ble det på dansk anmodning i midten av mai 1941 etablert en forlikskommisjon, som på frivillig grunnlag skulle forsøke å fastslå farskap og bidragplikt. Ordningen
var ikke særlig vellykket. Først i begynnelsen av 1944 etablerte tyskerne en domstol som pådømte farskap. Pr. juli 1945 var 4598 saker avklaret, av disse var 1417 fri\'illig erkjent av fedrene eller pådømt i denne domstolen. Etter kapitulasjonen i 1945 falt eksterritorialretten bort,
de vanlige danske domstolene gjenopptok alle farskapssaker, også tyske.
Ministeriet antok at det i alt var omlag 5000 barn i slike dansk-tyske forhold. Til forskjell fra Norge, var det i Danmark en lov for forskottering av barnebidrag . Den ble svært viktig for krigsbarn, selv om loven hadde den begrensning at den krevde at farskapet var rettslig
fastslått, hvilket gjorde det vanskelig for moren å beskytte barnet med anonymt farskap. Et
anslag på kostnadene for staten knyttet til disse barna, anslo beløpet til m~t· under to millioner
kroner, men trolig ville utbetalingene ligge betydelig lavere på grunn a\ hn·ens strenge krav.
Et eget sirkulære om saken fastslo at det ikke var noen forandring av modrene.., rettstilling, de
skulle behandles som andre mødre til barn utenfor ekteskap. Andre spesJL'IIc tiltak ble ikke
nevnt i ministeriets skriv, spesielt ikke noe forslag om deportasjon eller a frata barna fra mødrene, eller om behovet for å utrede noe slikt i et eget krigsbarnutvalg. som i :\orge.
Det er slående hvor forskjellig situasjonen for danske krigsbarn n~ dere" mødre var i
sammenlikning med de norske, hvis vi skal tro vurderingene i dette notatet fr~1 det danske
Justitsministeriet. Det kan være grunn til å spørre om dette virkelig \'ar tilklk . Senere forsking har vist at situasjonen i Danmark neppe var så rosenrød, som man Lm LI mntrykk av
her. 419 Klipping av "tyskertøser" og trakassering forekom i stort monn . L1~n el "er det ut til at
situasjonen for barna var annerledes. Det ser ikke ut til at noen krevde a ~a'tl· dem ut av landet, som i Norge. Det må ha vært et tankekors for Thingstad, som brukte ~~r:.:umcnter for det
som også måtte ha gyldighet i Danmark.

Undersøkelse for å skille ut åndssvake
Å sende krigsbarna til utlandet hadde vært det sentrale tema fra første ut\ .tl:.:,nH'IC: 9. juli, som
også var det bakenforliggende tema da utvalget hadde foreslått at depancmcntl'l skulle nedsette en komite for å gjennomføre en psykiatrisk kartlegging av barna og n11'dn:nc. under ledelse
av direktør og overlege ved Gaustad sykehus, psykiater dr. med. Ørnulf Odc:.:ard ."ø' Men Frydenberg var uenig, trolig ønsket ikke departementet å spre denne deballcn ti l yuerligere en
"Oversigt over Behandlingen af Faderskabssager mod tyske Soldater", dat. august 14~:' . H:Jkgg til skriv fra
Esmarch til UD 13.9.45, SD, 3. sktr. B, 243, Andre land , RA
4 19
Warring 1994, Øland 2001.
420
Ørnulf Ødegård. f. 190 l , dr. med 1933, direktør og overlege på Gaustad fra 1938. en ;J\ l'llnkri gstidens mest
sentrale norske psykiatere.
41 8
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krets utenfor Krigsbarnutvalget. Dessuten hastet saken, et underutvalg ville kreve mer tid for å
komme fram til en slik uttalelse. Departementet fulgte derfor ikke opp forslaget. I stedet ble
Ødegård bedt om å avgi en uttalelse.
Ødegård hadde ferie, så et notat fra hans side ble først satt opp 10. august. Det ble
journalført i departementet 18. august og "utlånt" til Krigsbarnutvalget. 421 Det var altså blitt til
i full fart. Etter at Debes hadde mottatt notatet, skrev han til departementet og gjorde oppmerksom på at Ødegårds forslag gikk ut på å foreslå en kartlegging med tanke på en nærmere
gransking, akkurat som utvalget selv hadde gjort. Dette hadde utvalget derfor sluttet seg til,
422
kunne han opplyse. Det var imidlertid tvilsomt om det fantes tilstrekkelig med sakkyndige i
landet til å gjennomføre en slik gransking, mente Debes. Her kunne han støtte seg på både
Thingstad og Ødegård. Problemet med å sende åndssvake barn ut av landet var man klar over
i utvalget, men han kunne nå opplyse at man hadde "drøftet muligheten av å få overført til alliert eller nøytralt land krigsbarn som det ikke er forsvarlig å Ja oppfostre her i landet, herunder også muligheten av å få sendt til annet land slik krigsbarn som er åndelig defekte og som
vi savner anstaltplass for."
Debes opplyste at han hadde tatt kontakt med Harald Lund i UNRRA, for å løse dette
423
problemet. På en nylig avholdt konferanse i London hadde Lund tatt opp disse spørsmålene
med UNRRA sentralt, og organisasjonen hadde uttrykt '"meget sterk interesse" for hva som
skulle skje med krigsbarna. Men man hadde understreket at for skritt kunne tas i saken, måtte
norske myndigheter klarlegge i hvilken utstrekning det gjaldt ham som trengte "særomsorg".
Organisasjonen kunne imidlertid bistå ved å sende til Norge sakkyndige for å granske mødrene og barna. I så fall måtte Norge be om slik bistand fra UNRRA. Alle de aktuelle barna kunne ikke granskes ennå, mente Debes, men han anslo at omlag 2000 barn med mødre "kunne
bli gjort til gjenstand for sakkyndig gransking", hvilket ville gi tilstrekkelig kunnskap til å anslå hvordan det var med hele gruppen. Trolig tenkte han her pa Jc mødrene og barna som på
dette tidspunktet enten var internert eller som ville bli det i de cuerfølgende dagene. Han understreket videre at granskingen ville bli fulgt med den stnrste interesse for hele barnevernet.
Debes minnet om at Ødegård foreslo at det straks måtte ut,·clgcs en leder for granskingen, det
hastet for at man omgående kunne skaffe en oversikt over hchO\·et for bistand fra UNRRA.
Når dette var klart, kunne man i samråd med Lund be om hi stand til selve granskingen og "når
det gjelder barnas fremtidige skjebne. En unnlater ikke a ti lfoye at de to tiltak som her blir tatt
opp i denne sak ... vil ha innvirkning på UNRRAs stilling til krigsbarnproblemet også i andre
land som var okkupert av Tyskland." På slutten av sitt bre' opplyste Debes at Lund nå skulle
reise til Danmark, men at han hadde sagt seg villig til å komme tilbake for å bistå i denne spesielle saken.
Debes minnet altså departementet om at den granskingen som Ødegård hadde levert en
skisse til var viktig som forutsetning for at deportasjonen kunne gjennomføres. De rent faglige
antakelsene som Ødegård også kom med i notatet, kommenterte De bes ikke i denne sammenhengen. Det gjorde han derimot i den senere teksten til ut\'algets innstilling, hvor den ble sitert
i helhet og dens nokså luftige slutninger avvist. Vi skal ikke bruke plass på gjengi Ødegårds
tekst her, men begrense oss til å se på de metodologiske resonnementene som han la til grunn
og som gjorde den vanskelig å svelge.
Uten å vise til underlag i forskning eller litteratur slo Ødegård fast at "den alminnelige
erfaring" var at det blant "tyskerpikene" var uforholdmessig mange "svakt begavede", "asociale psykopater" og "sinnsyke", med "sjelelige defekter"' ... "som for en meget stor del er ar42 1

Avskrift av notat fra Ødegård til SD l 0.8.45, SD, 3. sktr. B, 243. Ot. prp .. RA. Originalen er ikke funnet, men
den er journalført somj .nr. 1685 , SD, journaler 126, RA . Avskriften er derimot ikke påførtjournalnummer.
422
Debes til SD 3.9.45. SD, 3. sktr. B, 242, Div., RA.
m Lund ble omtalt som representant for UNRRAs velferdsarbeid.
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velig betinget." Som belegg for dette viste han til at noen titalls slike pasienter var innlagt under krigen. Med dette utgangspunktet utviklet han følgende slutningsrekke: Mødre som ikke
"hindrer besvangring" er stort sett "åndssvake". Fedre som tar "tiltakke med svakt begavede
piker" er stort sett selv "åndssvake". Ergo må man kunne slutte at også en stor andel av fedrene måtte være "åndssvake" og følgelig var begge foreldrene "åndssvake". Fordi det her var
snakk om "sjelelige defecter" som, etter hans syn, for en stor del var arvelige, fikk avkommet
slike arveanlegg fra begge foreldre . Da ble, stort sett, også avkommet "åndsvakt". Han dristet
seg til og med til å anslå at dette kunne ramme 85-90% av barna. Han tok få om noen forbehold. På dette grunnlaget utviklet Ødegård videre i teksten at et flertall av de 9000 barna det
var snakk om trolig var "åndssvake", som "selv ikke den ornhyggeligste oppdragelse eller det
bedste miljø vil kunne rette på i særlig grad".
Her var han kommet fram til poenget: Det var helt uansvarlig å anta at "åndssvake"
barn i slike mengder kunne få plass i vår lille og dårlig utstyrte åndssvakeomsorg, helt uansvarlig også å sende dem til fosterhjem uten videre undersøkelser. En slik undersøkelse var
altså udiskutabelt nødvendig og den måtte gjennomføres hurtig, på et halvt år. Når det gjaldt
mødrene, kunne man supplere med opplysninger fra folkeskolene, slik at man på forhånd
kunne frasortere sikre "normale" og sikre "åndssvake". Heller ikke når det gjaldt barna, som
jo var svært små, kapitulerte Ødegård for de praktiske vanskelighetene med å foreta intelligenstester og psykologiske undersøkelser, selv om han innså at det her forelå kompliserende
faktorer. To årsklasser på til sammen 2000 barn mente han burde være overkommelig.
Den siste tredjedelen av Ødegårds notat omhandler kostnadene og tidsforbruket pr.
person. Barna mente han burde undersøkes av psykologer mens de voksne var reservert for
psykiaterne, til sammen ville slike undersøkelser koste 35 000 kroner. Hvis man brukte tre
måneder på grundig planlegging, ville hele undersøkelsen kunne gjennomføres på ytterligere
tre måneder, mente han.
Vurderingen av de faglige aspektene av Ødegårds notat og skisse er et kapittel for den
medisinske historieskriving, som hittil ikke har vært særlig prioritert i Norge. Professor Nils
Johan Lavik har gitt noen korte synspunkter til kjenne i en kommentar til Kåre Olsens bok
Krigens Bam i 1999.424 Det Lavik finner mest kritikkverdig og forbausende i Ødegårds uttalelse er at han på basis av "alminnelig erfaring" med bare 25 innleggelser på Gaustad under
hele krigen kunne generalisere til hele gruppen av kvinner. Ødegård var ansett som en stor
internasjonal kapasitet på områder som beskjeftiget seg med å beregne omfanget av psykiske
lidelser i en befolkning. "I sin avhandling om psykoser blant norske emigranter til USA fra
1932 utviser han en helt annen kritisk og edruelig holdning når han drøfter dette spørsmålet,
enn han gjør i brevet til Sosialdepartementet. 425 Hans resonnement er derfor urimelig i forhold
til den kritiske sans han ellers utviste i forhold til sin samtid, og ikke bare i følge ettertidens
målestokk", skriver Lavik.
Når vi skal vurdere betydningen til Ødegårds notat må vi holde de faglige og økonomiske aspektene atskilt. Når det gjelder de faglige aspektene så er det bemerkelsesverdig at de
praktisk talt ikke ble fulgt opp av Krigsbarnutvalget. Da innstillingen endelig ble satt på papiret to måneder senere, polemiserte Fjogstad og Debes mot hans vurderinger. Trolig hadde den
mellomliggende tausheten sin årsak i at Ødegård, ved å blåse opp antallet åndssvake utenfor
enhver rimelighet, ikke kunne tas til inntekt for utvalgets forslag. De hadde lagt til grunn at
man trengte en omfattende psykiatrisk undersøkelse for å skille de åndssvake fra de normale,
for bare de normale kunne adopteres, enten det nå ble i utlandet eller hjemme. Hvis derimot
praktisk talt alle var åndssvake, var det liten grunn til å bekymre seg for noen av disse alternam Nil s Johan Lavik: "Uskyldig på feil side. Psykiatrisk kommentar til Krigens Barn", Linjer 1/1999, s. 26.
Lavik 1993.
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tivene. Dermed var Ødegårds oppgaver lite egnet til å styrke argumentasjonen for andre av
Krigsbarnutvalgets forslag enn de som støttet opprettelse av institusjoner for åndssvake i Norge. På grunn av sine overdrivelser passet Ødegårds forslag rett og slett ikke inn i det løpet som
var skissert i Krigsbarnutvalget. Andre innvendinger kan også tenkes.
Imidlertid var det heller ikke de faglige vurderingene til Ødegård som departementet
var mest opptatt av, men kostnadsoverslagene for undersøkelsen av hele gruppen krigsbarn.
Forslaget om undersøkelsen passer inn i det helhetlige bilde som Krigsbarnutvalget arbeidet
med i denne første perioden fram til midten av september 1945. Man så for seg at deportasjonene til Sverige og kanskje noen andre land ville komme i gang etter hvert som undersøkelsene skred fram. For å gjennomføre prosjektet trengte man bygningene på Godthåp. Med Sverige måtte man inngå avtaler om hvordan overføringen skulle foregå. For øvrige land kunne
man få hjelp av UNRRA, særlig når det gjaldt barn med behov for særomsorg, men også her
ville man trolig måtte inngå bilaterale avtaler.
Ødegård la også til grunn at man kunne hente ut barn og eventuelt mødre med tvang.
Skulle det skje av andre grunner enn omsorgssvikt så måtte vergerådene få utvidet lovgrunnlag for å ta barna, eventuelt måtte departementet få det. Begrunnelsen måtte i så fall være at
barna var 'tyskerunger' og måtte fjernes av hensyn til hva omgivelsene eller opinionen mente
om dem. I seg selv var det en uhyrlig tanke, som leder tankene hen til hekseprosessenes tid, da
omgivelsenes oppfatning, det vil si naboers beskyldninger, kunne utløse de mest dramatiske
følger for ofrene. Den interneringen som allerede hadde pågått måtte en da forutsette skulle bli
gjennomført i større omfang, slik at de fleste kunne bli omfattet av den. En helt nødvendig, ja
avgjørende, forutsetning var at ønskene om en slik løsning ble delt av kommunene. Motstand
mot en slik deportasjonsløsning fra lokalt hold ville selvfølgelig utløse ny politisk strid. Men
slik motstand var lite trolig, slik departementet så det på forsommeren 1945. Hele hensikten
var nettopp å imøtekomme det Krigsbarnutvalget oppfattet som unisone krav fra hele landet,
det samme presset som lå til grunn for nedsettelsen av utvalget og som politikerne stadig henviste til som "folkemeningen" om krigsbarna. Nå skulle endelig denne folkemeningen finne
sitt uttrykk i klare krav om tiltak fra offisielle organer.
Dette var bakgrunnen for at Debes 14. juli fulgte opp utvalgets vedtak 12. juli om å
anmode Sosialdepartementet om å sende ut et rundskriv til samtlige fattigstyrer.
Rundskrivet til fattigstyrene
Å sende rundskriv til landets kommuner var administrativ rutine, men ikke bare rutine. Det
var også en politisk handling, som innebar en risiko for å utløse prosesser i utilsiktet retning.
Når sentralmyndighetene ønsket å ta et skritt videre i en så følelsesbelastet sak, så må det ses
på bakgrunn av at de moralske og nasjonale ytringene om "tyskertøsene" og krigsbarna, som
allerede var kommet til uttrykk, stort sett hadde gått i en og samme retning. Den politiske prosessen sommeren 1945 var mindre forutsigbar enn i vanlige år før krigen. Kildene vitner om
tvil om hva som var riktig å gjøre og behov for ryggdekning. Selv om mediaytringene er blitt
karakterisert som en bølge, var de ikke nødvendigvis sterke nok til utvetydig å overbevise aktørene om at det ville gi utbytte å foreta seg noe.
Politikerne var dessuten opptatt av å kjegle innbyrdes om posisjoner og sto foran et svært
usikkert stortingsvalg. Tilfeldige ytringer ga ikke, selv om enkelte av dem var høyrøstede,
uten videre tilstrekkelig kraft til å forene politikerne til å ta et felles ansvar for et så drastisk
prosjekt. Det var viktig, for det såkalte "Fellesprogrammet" utgjorde en ramme for de politiske partienes arbeid sommeren 1945. Endelig, moralsk og nasjonal fordømmelse kunne nok
ramme sterkt, men fordi det hørte til i samfunnets overbygning, stilte det ikke aktørene overfor utelukkende en løsning. I tillegg til opinionen og tvilen, hadde myndighetene en annen
grunn til å interessere seg for hvordan krigsbarna ble vurdert lokalt. Hvordan ville det bli når
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de også ble en stor økonomisk byrde? For det ville bli vanskelig å unngå. Det ville kunne føye
en ubønnhørlig dynamikk inn i saken.
På dette området trengte ikke departementet å lete langt etter misnøye sommeren 1945.
Mange kommuners økonomi var håpløst ødelagt. Som eksempler på det kunne man se på
Finnmark og Troms, hvor de fleste hus var brent og store deler av befolkningen var deportert
eller jaget på flukt til et liv i huler og gammer. Men også i mer vanlige kommuner sørpå var
det økonomiske livet satt langt tilbake. De offentlige investeringsbehovene over hele landet
var store, mens markedsforholdene var kaotiske. En betydelig tysk anleggvirksornhet og annen krigsrelatert virksomhet var brått stoppet opp og inntektene for flere hundre tusen mennesker forsvant. De lokale myndighetene var bekymret. Skatteinngangen var uforutsigbar;
kommunale utgiftsposter til trengende, som aldri hadde vært synlig populære før krigen heller,
fikk nå usikker dekning. Hvordan den økonomiske gjenreisningen ville arte seg kunne ingen
spå om; erfaringene fra tiden etter Første verdenskrig hadde vært at det kunne følge en langvarig depresjon.
Utviklingen tilsa at det fantes en ny rolle i vente for krigsbarna og deres mødre, i tillegg til den moralske, tøsen og horungen, og den nasjonale. forræderen og femtekolonnisten,
nemlig den økonomiske, sosialklienten og fattigungen.
Rolleforventning
Fattigstyrene var etter fattigloven av 1900 ansvarlige for uthctalingen av understøttelse fra
kommunekassene. Det var en av de største kommunale utgiftspostene siden kommunene ble
opprettet. Reglen var at støtten skulle utbetales i oppholdskommunen, men at 2/3 av beløpet
skulle refunderes av hjemstavnskommunen. 426 Krangling mellom kommuner og mellom
kommuner og stat om utgifter og inntekter var derfor ikke noe nytt i 1945. Under krigen hadde
folk flyttet over kommunegrensene som aldri før. Kvinner og s~rrlig menn hadde fulgt i kjølvannet av de tyske militære som stadig forflyttet seg gjennom landet og den anleggvirksornheten som pågikk. Lebensborns fødehjem fikk belegg av tilreisende gravide ungjenter fra hele
landet. Ofte reiste de ikke til hjemkommunen etter fødselen. men til nærmeste by. De krysset
kommegrensene og satte grå hår i hodet på fattigforstandernc i de nye hjemkommunene. I slike tilfelle mente fattigstyrene ofte at kostnadene for underhold a\' krigsbarn i deres kommune
egentlig hørte til en annen kommune, fordi mor hadde hjemstavn der. Mange kommuner mente dessuten at det var staten som skulle betale for alle barna. siden det var statens ansvar at
landet ble okkupert. Nesten alle var enige om at Tyskland egentlig burde betale regningen.
Tyskland hadde jo betalt for krigsbarna inntil freden gjennom Lebensborn, som igjen hadde
fått sine penger gjennom Reichskommissariat. Dette var h\'a tyskerne selv hadde opplyst og
derfor trodde folk at det var den tyske stat som hadde betalt. l virkeligheten var det slett ikke
sant. Besettelsen var nemlig ikke bare organisert ut fra militærstrategiske hensyn, men også
for å utnytte de økonomiske ressursene i Norge til det ytterste. ved at okkupantenes kostnader
ble betalt av de okkuperte selv. Sannheten var at det var de norske skattebetalerne som finansierte Lebensborn. 427 Men det sa tyskerne selvfølgelig ingenting om, heller ikke Krigsbarnutvalgets medlemmer ga uttrykk for at de var klar over det.
Skulle de store kostnadene til Lebensborn bli veltet over på de slunkne fattigkassene?
Hva kunne kommunene vente av hjelp fra staten, hvis det skjedde? Det var fra før krigen forventninger om statlige økonomiske tiltak for enslige kvinner og deres barn. En lov om fors426

Fattigstøtte ble betraktet som et lån som kunne drives inn med utpantning og beslag av inntekter og gaver. Den
støttede måtte godta tilsyn, tilvist arbeid og eventuell hjemsendelse.
427
Tyskerne gjorde dette på en enkel måte. Reichskommissariats utgifter. inklusive Lebensborns, ble dekket over
en konto i Norges Bank.
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kottering av barnebidrag var diskutert i flere år, men ble stadig utsatt. 428 I motsetning til
mange andre land, som Danmark, fantes det fortsatt ingen statlig støtteordning for enslige
mødre, annet enn fattigunderstøttelse og en kommunal morstrygd, som fantes i Oslo og noen
få andre kommuner. Det fantes ikke offentlige finansierte barnehager eller hjelp til barnepass.
I fattigstyrene satt det nå betrodde menn som fryktet at denne nye gruppen av klienter ville
sprenge alle rammer. Det var bare naturlig at de først og fremst var opptatt av hvordan mødrene kunne forsørge seg selv. Det var deres ansvar.
Hvordan så mødrene selv på situasjonen? Hadde de tenkt igjennom hva som ville skje
når den "tyske" understøttelsen falt bort? Trolig hadde de håpet at situasjonen ikke ville bli
endret. Men nå, i juli 1945 hadde tusener av dem erfart at de "tyske" pengene var borte. Stilt
overfor den rene nød måtte de før eller senere velge; be om "norsk" understøttelse, risikere å
miste barna eller forlate landet. Noen kunne kanskje falle tilbake på besteforeldre eller andre
slektninger, hvis ikke disse hadde fordømt eller forstøtt dem. Alle var selvfølgelig ikke utstøtt
fra slekta. Men denne potensielle sosialklienten hadde gode utsikter til også å bli skyteskive
for allerede eksisterende misnøye i kommunene fra før krigen, rettet mot at enslige mødre fikk
understøttelse i det hele tatt. Hvordan kunne de, med sine spesielle tilleggsproblemer, unngå å
bli dobbelt mål for misnøye? Mange var selv knapt mer enn boligløse ungjenter som vanskelig kunne forsørge seg selv når ingen andre så etter barna deres. Det måtte fortone seg som
håpløst for de som ikke fikk hjelp.
Denne konflikten var fjern for departementet, men ikke fullt så fjern for Krigsbarnutvalgets medlemmer. Departementets interesse av å sende ut et rundskriv var ikke nødvendigvis identisk med oppfatningene til medlemmene i utvalget. Departementet skulle ivareta statens interesser, mens utvalgsmedlemmene skulle utrede forslag hvor deres respektive verdisyn, det være seg kristelige, humanistiske eller sosialdemokratiske, kunne komme til uttrykk.
Departementet ønsket først og fremst å komme i gang med å kartlegge hvor barna oppholdt
seg med tanke på rent praktiske tiltak. Men forutsetningen var at dette hadde oppslutning i
kommunene. Stikkordet var kommunal medvirkning. Departementet presset på, mer enn
Krigsbarnutvalget. Det kan best illustreres ved at statsråd Sven Oftedal, i de samme dagene
som rundskivet ble besvart i kommunene, allerede var i Stockholm hvor han diskuterte hvordan overføringen av tusenvis av krigsbarn til Sverige kunne skje.
Utvalgsmedlemmene, særlig Debes, var trolig også opptatt av om stemningen ute ville
gi utsikter til andre løsninger, for eksempel om krigsbarna kunne gli inn i lokalsamfunnet,
hvis de ikke var for mange. Som vi skal se, ønsket han at fattigstyrene skulle være forsiktige
når de ba om opplysninger, kanskje fordi han tenkte at stemningen ville bli mindre fiendtlig
hvis de fryktet at bare et lite antall barn kom under fattigstøtte. Det var ikke helt ubegrunnet at
en særlig nidkjær gransking av alle enslige mødres forhold kunne definere flere barn som
"krigsbarn" enn en mer forsiktig framgangsmåte ville gjøre. Han kan også ha fryktet at et
sterkt krav om utførlige opplysninger kunne skape en heksejakt eller stimulere overdrevne forestillinger om problemet. På den andre siden var det vanskelig å unngå at man styrket forventningene om at staten ville gripe inn når man ba om adresser. Slike spørsmål kunne lede til
forventninger om å bli kvitt dem. Her var en delikat balansegang mellom å avsøke en opinion
eller å skape en, mellom å registrere det vi kan kalle lokale "push''-faktorer og det å skape
dem.
Det er heller ingen tvil om at både Debes og Fjogstad var seg bevisst at de formuleringene man brukte i et slikt rundskriv måtte være svært nøye avveid.
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Utkast til rundskriv og endringer
Det første initiativet til rundskrivet tok Debes i form av et brev til Sosialdepartementets 3. sosialkontor 14. juli med tittelen "Norske barn med tyske fedre. Innhenting av opplysninger".
Her innledet han med at "utvalget vil gjøre merksam på at det i de dokumentene som foreligger i arkivet etter "Lebensborn" i Arbiensgate 7, ikke er tilstrekkelige opplysninger om hvor
de norske barn med tyske fedre oppholder seg". Formålet var altså å supplere arkivet i Arbiensgate med adresser. Men hvorfor dette var så viktig, skrev han ikke; her ble han i stedet
litt vag. "Hvor" kunne forstås som et spørsmål om nøyaktige adresser, eller som et spørsmål
om "hvor"- i betydningen hvilken kategori- deres omsorgsrelasjon var organisert. I fortsettelsen av teksten skrev han da også at det var av "den største betydning for det videre arbeid
med disse barn", å få vite om barna var hos sine mødre, på barnehjem, om de var bortsatt eller
adoptert.
Noe oppstyr rundt en offentlig undersøkelse ville han ikke vite av, derfor la han vekt
på at "en har tenkt seg at det bør skje så diskresjonært som mulig, slik at det ikke blir revet
opp i forhold som er tilfredsstillende ordnet".429 Han ville heller ikke ha en omfattende og detaljert registrering, men presiserte uttrykkelig at undersøkelsen ikke måtte "omfatte mer enn
det fattigstyret måtte ha kjennskap til eller få vite under konferanse med vergeråd og distriktslæge." I samme avsnitt føyde han til at det også måtte spørres om stemningen i kommunen overfor mødrene og deres barn. Selv om hovedintensjonen bak Debes' tekst trolig var å
samle inn adresser på barna, så hadde han bakt inn en vaghet i formuleringen som overlot til
fattigstyret å vurdere utformingen av svaret på "hvor". Ellers var utkastet nokså lavmelt formet.
I departementet var det Fjogstad som fulgte opp brevet fra Debes. Han satte omgående
opp utkast til selve rundskrivet, som stort sett fulgte Debes formuleringer, men strammet det
opp på to punkter. Setningen om at man ikke måtte rive opp i forhold som var tilfredsstillende
ordnet, strøk han ut, helt og holdent. Og mens Debes hadde bedt om opplysninger "om" barnet
var hos mødrene, på barnehjem eller andre steder, supplerte Fjogstad med setningen "og i så
fall hvor". Det var en enkel måte å presisere at det dreide seg om adresser, uten å konfrontere
Debes' tekst med den uklarheten som faktisk lå der. Dette var et nøkkelspørsmål for departementet. Saken var at Lebensborn-arkivet var ganske ubrukelig hvis man trengte opplysninger
for å hente barna. I selve arkivet hadde tyskerne nemlig registrert barna i egne nummergrupper, som de hadde delt ut til de ulike distriktskontorene under Reichskommissariat, etter som
behovet meldte seg. Selv om utgangspunktet for registreringen var mødrenes hjemstavnsadresser, så hadde distriktskontorene dekket flere kommuner, hvilket betydde at etterfølgende
numre godt kunne bli å gjenfinne i ulike kommuner. Dessuten var det et fåtall av mødrene
som fortsatt bodde hos sine foreldre . Nummerseriene var lite anvendelig for å lokalisere de
barna som soknet under et bestemt fattigstyre eller vergeråd. Registerbøkene kunne ikke brukes for å løse dette problemet, for der var barna ført inn etter nummer. 430 Det departementet
trengte å vite var hvor barna var geografisk, ordnet kommunevis, slik at fattigstyrene kunne
finne de barna som var bosatt der. Hvis departementet skulle be lensmannen i en kommune
om å hente bestemte barn, måtte lensmannen få en liste over hvilke barn som var i hans distrikt, med de adresser han skulle hente dem på. Derfor måtte departementet ordne registeret
etter geografiske kriterier. Det er ingen tvil om at Debes også var klar over denne mangelen på
"tilstrekkelige" opplysninger i Lebensbornarkivet, det var nettopp hans formuleringer om dette som innledet rundskrivet. Men han ønsket nok å overlate til kommunene å vurdere om de
429

Debes til3. sktr, 17.7.45 , SD, 3. sktr. B, 242, Dok. , RA.
Dessuten hadde Ragaller tatt registrene med seg til Godthåp. Det er uklart om Debes og Fjogstad vi sste hvor
de var på dette tidspunktet.
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ville gi adresser eller ikke. Bak denne uklarheten kan vi kanskje øyne en skepsis til hele tanken bak rundskrivet. Uansett, Fjogstad avgjorde saken.
Spørsmålet om stemningen i kommunen, som Debes bare hadde tatt med en setning
om, løftet Fjogstad fram, slik at det ble et eget avsnitt. Det var et signal om virkelig å synge
ut, slik at departementet nå endelig fikk registrert i full bredde en representativ mening om
hva som burde skje med barna. Det kunne være nyttig å vise til, hvis det senere ble spørsmål
om legitimitet. Dessuten plusset han på et eget avsnitt om at saken hastet, med en understrekning av "så snart råd er og i hvert fall innen 14 dager." Haster! med to understrekninger i rødt
skrev Frydenberg i høyre hjørne. Etter at Frydenberg og Hansteen hadde undertegnet gikk
rundskrivet 19. juli ut via fylkesmennene i 950 eksemplarer til fattigstyrene i alle landets
431
kommuner. I et oversendelsesskriv ble det gjentatt at "ekspedisjonen bes påskynt mest mufuC, med nok en understrekning. 432
Det var altså et skarpere rundskriv som gikk ut med il fra departementet, enn det som
Debes hadde forslått. Det kan ikke herske noen tvil om at denne skjerpingen som Fjogstad
hadde foretatt, trolig etter samråd med Frydenberg, var tilsiktet. Det påla fattigstyrene å rapportere om hvor barna oppholdt seg og om hvordan stemningen var.
Hvordan ble rundskrivet tatt i mot rundt i landet? Bekreftet svarene departementets antakelse om at de fleste ønsket å få barna og mødrene ikke bare ut av kommunen, men også ut
av landet? Hvis de fulgte opp departementets forventninger med å sende inn navn og adresser
sammen med stemningsrapportene, kan det kunne tolkes som bifall til intensjonene? Kan vi
anse rundskrivet som et preludium til massedeportasjoner av krigsbarn til Sverige eller andre
land?
Som vi skal se, kom Krigsbarnutvalget til å framstille rundskrivet og bakgrunnen for
det på en svært ufullstendig måte. Det samme gjaldt rapportene som kom inn. Som vi også
skal komme tilbake til, har den framstillingen blitt brukt av andre i ettertid til å tegne et misvisende bilde av det som hadde foregått og hvordan rapportene beskriver stemningen i landet.
Derfor skal vi i fortsettelsen ta for oss rapportene i detalj og diskutere funnene inngående.
Rapportene
Det framgår av journalene i departementet at de første svarene kom inn allerede 26. juli, de
var fra Åmli og Tinn kommuner og var datert bare fire dager etter dateringen av rundskrivet i
departementet. 433 To dager senere kom fattigstyrene i Stokken, Varhaug, Nærbø og Modum
med sine svar, deretter kom fra og med 30. juli svarene i store mengder hver dag. Meningen
hadde vært at svarene skulle komme via fylkesmennene. De fleste kom også inn den veien,
men mange gikk direkte, fordi departementet i farten hadde glemt å anføre hvordan de skulle
sendes inn. Svarene kom altså svært hurtig, i noen tilfelle nærmest spontant. Slike kan neppe
ha vært særlig grundig behandlet. Andre ser ikke ut til å ha vært behandlet i det hele tatt. Formannen i fattigstyret har simpelthen bare skrevet på baksiden av rundskrivet at man "heldigvis" ikke kjente til noen slike barn der i bygda. Flere av svarene består bare av denne håndskrevne setningen. Atter andre svar er grundige, noen sendte også inn flere rapporter. Noen
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Landet var etter fattigloven inndelt i såkalte fattigkommuner, hvor et fattigstyre hadde ansvaret. Som regel
utgjorde (by- eller herreds-) kommunen fattigkommunen , men det fantes noen i tillegg, som for eksempel i Ås,
Vestby og Nes, som var inndelt i ytterligere ni fattigkommuner.
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Rundskriv med oversendelsesskriv 19.7.45, SD, 3. sktr. B, 242, Dok. , RA.
433
Rapportene ligger samlet i SD, 3. sktr. B, 240, geografisk ordnet i tre hovedlegg, med underlegg for hvert
fylke , RA.
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etternølere kom inn først over nyttår 1945/46, de siste to kom så sent som i mars 1947. Men
ikke alle svarte.
I dette kapittelet skal vi se på hvor mange fattig styrer som svarte i forhold til de som
435
fantes , hvor mange krigsbarn de rapporterte fra sin kommune, om de oppga adresser på
dem og i tilfelle hvor mange. Vi skal sammenlikne med det antallet krigsbarn som Statistisk
sentralbyrå beregnet fantes totalt i 1946.436 Dernest skal vi se på hvordan fattigstyrene beskrev
stemningen. For å registrere svarene har jeg utarbeidet et eget skjema for opplysninger fra
hvert enkelt fattigstyre. Deretter er svarene summert fylkesvis og for hele landet. Skjematisk
kan registreringen i antall barn, hvor barna er og stemningen framstilles slik:
Antall:
totalt
understØttet
oppgitt adresse

Hvor barna er:
hos mor
hos slekt (særlig besteforeldre, søsken)
på barnehjem
adoptert eller under adopsjon
i Tyskland eller underveis
Stemningen:
ekstra negativ
negativ
indifferent
positiv
Svarene på de to første er lett å registrere, når opplysningene faktisk finnes i rapportene. Her
må vi særlig merke oss at nesten ingen kommuner på dette tidspunktet oppga at de utbetalte
fattighjelp til krigsbarn. Når det gjelder det andre, må vi merke oss at opplysningene om barnet var hos mor eller besteforeldre ofte supplerer hverandre. Selv om barnet var hos mor, var
mor ofte hos sine foreldre. Få mødre hadde egen bolig. Svært få kommenterte om mor og barn
hadde reist til Tyskland.
Det tredje, om stemningen, er mer problematisk å besvare fordi svarene nødvendigvis
er basert på skjønn. I disse rapportene har vi i tillegg et problem som er knyttet til forskjellen
på spørsmål og svar, fordi rundskrivet ikke ber om svar for barn og mor atskilt. Noen svar
skiller mellom mor og barn, andre ikke. Mange rapporter beskrev barnas uskyld i samme ån434

Fra Haus fattigstyre 5.3.47 og Kvænangen forsorgsstyre 10.3.47, SD, 241, legg Hjemsendelse, anvisninger
m.m., RA.
435
I henhold til NOS X. 2011941 var det 802 fattigkommuner i 1941, mens det i henhold til NOS XI. 4911951 var
769 i 1951. Hvor mange det faktisk var pr. 19.7.45 er uklart, men Krigsbarn utvalget brukte tallet 747. Fordi dette
tallet ligger nær opp til 744, antallet by- og herredskommuner i 1951, har jeg valgt å legge inndelingen for dette
år til grunn.
436
Statistisk sentralbyrå oppga 8364 levendefødte norsk/tyske barn pr. utgangen av 1946, av disse 411 i 1946.
Fra 1942 til 1946 finnes tall for hvert fylke. For 1940-41 finnes bare et samlet tall for hele landet, 728. De fylkestallene som jeg bruker i dette kapittelet framkommer ved at dette tallet fordeles på fylkene etter samme forhold som tallene for 1942, som igjen summeres med fylkestallene for årene 1942-45, med fratrekk for tallene for
1946. Tallene stammer fra folketellingen i 1946 og er gjengitt i kompendiet Norge under okkupasjonen, av Jan
Eid i.
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dedrett som de fordømte mødrene. Slike, nesten like utsagn, forekommer i rapporter fra hele
landet. Det er et generelt problem at stemningsbeskrivelser kan virke som proklamasjoner,
mer enn som virkelighetsbeskrivelser. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i at det som skrives om
mor reelt sett kommer virkelighetsoppfatningen nærmest for begge, men vil advare mot å legge for mye i disse utsagnene. Svarene gir ikke grunnlag for mer nyansert oppsplitting enn i en
firedeling. En annen innvending er at det er vanskelig å avgjøre om det var stemningen i landet, i bygda eller i fattigstyret som ble nedtegnet, eller rett og slett meningen til rapportskriveren. Trolig var det i de langt fleste tilfellene nettopp det siste vi faktisk fikk. Rapportskriveren
var ikke bare formidler av opplysninger, men må også betraktes som kildeskaper.
Her har vi sett på noen hovedtrekk for hvordan svarene kan ordnes og vurderes, som
gjør det mulig å utarbeide en framstilling av hva kommunene og fylkene faktisk rapportere og
mente. Den samlede presentasjonen av resultatet skal vi komme tilbake til senere i kapittelet,
der vi også skal sammenlikne med hvordan Krigsbarnutvalget vurderte rapportene. Men før vi
presenterer et slikt helhetlig sammendrag og gir en vurdering av det, skal vi se på enkeltsvar
fra kommuner i alle fylkene. Vi kan ikke ta med alle, antallet er for stort og det ville heller
ikke ha noen hensikt. Imidlertid er det ønskelig å gi leseren et innblikk i forklaringsforsøk,
spesielle ytringer, tendenser og sammenhenger, særlig hvordan rapport~krivcren tenkte seg at
situasjonen for mødrene og barna kunne forandres.

Østfold
437
Vi starter gjennomgangen med noen detaljer fra Østfold. Fylket hadde il-..kc spilt noen viktig
rolle i tysk okkupasjonsstrategi og hadde ikke markert seg blant de frcm-.te motstandsdistriktene. Fylkets fire byer var preget av handel og industri og var jevnt on:r mer \·dstående enn
landdistriktene. Men i andre sammenhenger, som kunne være relevant for In ordan de besvarte
rundskrivet, var de forskjellige. Det foreligger svar fra alle 32 fattigst~TL'nc i fylket.
Fredrikstad fattigstyre la ved en liste med navn og adresser. sl il-.. dcp~nementet hadde
bedt om, over ti barn. De opplyste at stemningen mot mødre og barn .. fremddcs er meget forbitret". Halden forsorgsstyre 438 kunne bare oppgi navn på fire barn med adre"er. I byen syntes
man "synd om barna", ble det opplyst. Moss fattigstyre opplyste om fjorten 1-..nfsharn, men
uten navn og adresser. Mor var møtt "med kulde og set på som en som 1 IH'I frad har vist seg
unational ved å ha indlatt sig med de tyske indbrudsmænd", skrev man . StL·mnlnfen overfor
barna var uforsonlig. Ikke en gang pårørende kunne tenke seg å adoptnl· et ·· t~ -.kerbarn",
mente de. Fra Sarpsborg kom det verken antall, navn og adresser. I midten :1\ :tUfUSt rapporterte formannen i fattigstyret at bare en slik mor med barn var undcrsii'IIL't 1 h~cn . Han kjente
til to andre tilfeller, hvorav ett barn var adoptert, og beskrev stemnin~cn 1 h~cn -,lik : "Folks
innstilling overfor disse mødrene er kjølig, men ikke aggressiv." Sch l lill dl·ttc \ar middelsstore byer etter norske forhold, hvor fattigvesenet spilte en viktig rolk . 'L' l det ;tlt-.a ut til at
rapportene fra dem var lite underbygde. Man kan få inntrykk av at det il-..1-..e \ ;n -.;t nøye. En av
fattigformennene i fylket kunne for eksempel opplyse- nærmest henskn~t - l lill en mor at hun
var "åndelig undermåls". En skrev at hårklipping ikke hadde forekommet 1 h:tn' hy, på tross
av at det ikke er tvil om at det hadde forekommet. Men ellers rapporterer dl· ll1r-.kjellig.
De mange landkommunene i Østfold kan grovt deles i de ytre o~ lh.: indre. Vi skal først
se på hva de ytre rapporterte. Et fattigstyre 439 , som var blant de som S\ artl· huni~st , skrev at en
"flyktig" gjennomgang hadde vist at det bare var tre slike barn der. De l'PP~ ;, in~cn navn eller
437

Enkelte kommunenavn er anonymisert av personvernsgrunner.
Begrepet "fattigstyre" var i 1945 i ferd med å bli avløst av begrepet "forsorgsstyn:"" l>;} cnJdig helt erstattet da
Lov om sosial forsorg kom i 1948. Begrepene brukes om hverandre i 1945. Her bruke~ JL· ~om var i bruk.
439
Slike små kommuner beskrives av personvernsgrunner ikke med navn .
438
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adresser, bare at to bodde hos besteforeldrene og ett hos moren. Dette ene var understøttet av
fattigvesenet. Om stemningen svarte de at de ikke var "særlig begeistret for å få beholde hverken mødrene eller barna, da det utvilsomt vil bli en byrde for kommunen. Kunne det komme
en ordning så kommunene får sine utgifter refundert ville vel meget være vunnet i retning av
en mildere stemning, men det er vel i de fleste tilfælder slik at tyskerne ikke erkjenner noget
farskap, så man står vel her overfor et kinkig spørsmål".
Formannen i et annet av de ytre fattigstyrene opplyste 31. juli at de hadde tre tilfelle, to
som bodde hos besteforeldrene sammen med moren og ett hos besteforeldrene uten moren.
Besteforeldrene mente han var bra mennesker som hadde oppført seg korrekt under okkupasjonen. Men navn og adresser oppga formannen fattigstyret ikke. Stemningen overfor mødrene var "barsk", "men bedre enn en skulle ha antatt", opplyste han. I nabokommunen rapporterte man om åtte slike barn, men også der uten adresser. Stemningen var forsonlig, "ettersom
tiden går og barna blir større, leker disse med andre barn, og moren blir sett på som en annen
som har løsbarn". 440 I en av de minste kommunene opplyste fattigstyret navnene på to mødre;
selv om de ikke oppga adresser regnet de nok med at de lett kunne finnes på grunn av de små
forholdene. Et annet fattigstyre, som ikke var de første som svarte, rapporterte at de hadde
seks barn, men poengterte at ingen hadde medført utgifter for kommunen. Stemningen mot
mødrene har "lagt seg en del etter hvert slik at den nå er noe bedre", opplyste de. Overfor barna var stemningen "relativt god". Med fulgte navneliste med adresser. En liten nabokommune
skrev at det var født to slike barn der, men at de ikke hadde fått noen melding om hvor de var.
Et annet forsorgsvesen rapporterte om fire krigsbarn, av disse var ett på barnehjemmet. Men
også de forble anonyme. "Stemningen i kommunen er sterkt i mot disse mødre og barn, men
det har ikke kommet til praktiske utslag", forklarte de. Den siste av de ytre kommunene som
svarte oppga et antall på fire, uten navn og adresser. De var altså få adresser fra det ytre distriktet i Østfold, på tross av små og oversiktlige forhold. Stemningen var negativ, men fler fattigstyrer formidlet også mer forsonlige holdninger.
Indre Østfold besto av rike jordbruksbygder og skrinne skogsbygder. De var i svært
forskjellige både i kultur og politikk, men ingen av dem hadde mange krigsbarn. Grunnen må
være at ingen av dem hadde hatt store tyske forlegninger. I en av grensekommunene oppga
fattigstyret navn på tre mødre, som alle skulle ha reist til Oslo, på ukjente adresser. En nabokommune opplyste navn og adresse bare på ett barn. En annen hadde seks, tre av dem var på
barnehjem, men for øvrig forble de uidentifiserte. Fattigstyret skrev: "De fleste av folket er
forbitret på alle disse kvinner som har levd sammen med fienden og påfører kommunen ekstra
utgifter som skatteydeme må bære". I en av de nordlige kommunene i fylket skrev fattigstyret
at det bare var en familie som trolig hadde et krigsbarn, og "stemningen overfor familien er
ordinær", mente formannen. I en av de mer sentrale kommunene opplyste fattigstyret at de
hadde ett eneste slikt barn; formannen skrev på baksiden av rundskrivet at barnet var hos sin
mor, og returnerte det til departementet. Et liknende svar kom fra et annet fattigstyre, som
oppga at de bare kjente til ett barn, som bodde hos mor og bestefar. Et forsorgsvesen meldte at
to barn var hos mødrene og tre hos andre. "Man har fått det inntrykk at folk flest ikke vil ha
noe med dem å bestille og så helst at disse sammen med tyskerne reiste til Tyskland", ble det
opplyst. Men departementet fikk heller ikke der navnene eller adressene. Noen småkommuner
som Hobøl, begrenset sitt svar til å skrive at de ikke hadde noen kjennskap til saken. I Rakkestad var det "muligens ennå ingen tyskerbarn" , kunne man opplyse. Stemningen der var "rolig". Rømskog, Skiptvet, Våler og Varteig skrev på baksiden av rundskrivet at de ikke hadde
noen slike barn, og sendte det i retur.
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Språkelige særtrekk i rapportene er forsøkt beholdt i sitatene, fordi det kan belyse meningen i dem.
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Fra en av Sarpsborgs nabokommuner var svaret derimot annerledes. Det hadde vært en
tysk forlegning der og da fantes det krigsbarn. Fattigstyret listet opp ni barn og mødre med
adresser. Stemningen var "ikke god" og mødrene fikk "ikke gå i fred", rapporterte de, men
tilføyde som unnskyldning for plageåndene at "endel av dem er jo også piker med meget slett
karakter." Barna derimot, "har folks sympati og medlinhet", avsluttet de. En annen kommune,
som også hadde et tysk etablissement, oppga seks navn, to av dem på en slik måte at de kunne
finnes. Fra en av de små fattige skogkommunene i øst rapporterte fattigstyret om fire krigsbarn, departementet fikk oppgitt navnene og hvor de var å finne. Noe annet sto ikke i svaret.
Et nesten likelydende svar kom fra en av de rikeste jordbrukskommunene, hvor det også bare
var ett slik barn. Som vi kan se, sprikte svarene i både form og innhold, noe som åpenbart avspeilte at fattigstyrene fungerte nokså forskjellig. Fra nesten alle fylkene kom det også enkelte
helt aparte svar, så også fra Østfold. Et fattigstyre navnga to tyske fedre, men ingen barn! Man
innrømmet at man i det hele tatt hadde dårlige opplysninger, distriktslegen var riktignok tilskrevet om saken, men man hadde lite håp om at han kunne hjelpe. Befolkningen var nokså
"bitre".
Gjennomgangen viser at de relativt få krigsbarna i fylket var spredt ut over det hele,
slik den tyske tilstedeværelsen også hadde vært. Fattigstyrene visste om l 03 krigsbarn, godt
under halvparten av de 230 som Statistisk sentralbyrå oppga. Selv om alle kommunene svarte,
var det bare åtte av dem, 25 %, som oppga adresser, ikke engang blant byene var det mer enn
to av fire. Bare 24 barn, omlag 10 %, ble dermed lokalisert. Det var en lav andel. Åtte fattigstyrer oppga at de ikke hadde slike barn og 12, 40 %, unnlot å rapportere om hvordan stem441
ningen var. Det ser ikke ut til at det var noen sammenheng mellom det å oppgi navn og adresser og det å angi negativ stemning. Flere av landkommunene var ikke særlig opptatt av å
rapportere om noen av delene. Uansett, rapportene fra fylket kunne vanskelig tyde på entusiasme for harde inngrep mot krigsbarna.

Oslo og Akershus
Som krigsbarnfylke var Oslo spesielt i forhold til andre. Der lå de sentrale, tyske statsinstitusjonene med vakttropper og en rekke fasiliteter som naturlig hørte til. Byen var et sentrum for
permisjonstrafikk og forlystelser, med landets største utelivstilbud, hvor tyskere og nordmenn
naturlig kom i kontakt med hverandre. Byen hadde dessuten bordeller og gateprostitusjon. Lebensborn var etablert i og omkring Oslo med flere fødehjem. Det var en grunn til at byen ble
et tilflyttingsmål for ugifte mødre med tyske kjærester fra hele landet. Også i Akershus var
tyske soldater forlagt i et betydelig antall hele krigen. Oslo og Akershus hadde mange krigsbarn.
Det første svaret fra Oslo kommune til departementet ble sendt 7. august, med et vedlegg fra forsorgsvesenet, som oppga å ha innhentet opplysninger fra fattigvesenet, vergerådet
442
og "andre". Med fulgte en liste på 49 barn, og deres oppholdsadresser. Alle var på mødrehjem eller barnehjem, unntatt fem, som var hos mødrene. I mange tilfelle hadde man ikke rede
på morens adresse eller hjemstavn, skrev avdelingssjefen, "ønskelige opplysninger om dette
har man tenkt å få av det kartotek som ... Lebensborn har etterlatt seg", fortsatte han, og opplyste også at han hadde skrevet til Debes om saken. Han hadde altså ikke forstått hensikten
med rundskrivet. 11. august sendte sosialrådmannen over en ny ekspedisjon fra avdelingssjefen, med en liste på 23 barn, som alle hadde mødre som fikk understøttelse. 3. oktober kom
nok en liste fra avdelingen på 15 barn som fikk understøttelse, og 9. november nok en med 10,
441

Rekkefølgen på rapportene er den samme som i teksten, slik at det ikke er nødvendig å anføre henvisning for
hver enkel.
442
Oslo kommune, forsorgsvesenets juridiske avdeling, 4.8.45 .
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som sosialrådmannen sendte videre til departementet 14. november. Det brakte totaltallet opp
i 97, hvorav 49 var under forsorg fra fattigvesenet i Oslo. 9. januar 1946 kom ytterligere et
brev, som justerte tallet til 123 barn443 , hvorav 61 var på fattigforsorg, bare 9 var hos mødrene. Alt i alt oppga disse brevene 146 barn, mens det virkelige tallet var minst 564444 . Det er
imidlertid verd å merke seg at deres oppholdssteder ble forsøkt inngående beskrevet, faktisk
bedre enn mødrenes, som av og til bare er angitt med "ukjent oppholdssted". Adresser hadde
man for 124 barn; en lokaliseringsprosent på 22. Det finnes ingen merknader om stemningen i
byen i noen av brevene.
Fra Akershus kom det inn rapporter fra 20 av fylkets 31 fattigstyrer, det var en svarprosent på 64. Blant de 12 fattigstyrene som ikke svarte finner vi ni små og fattige kommuner,
men også tre mer sentrale; Nesodden, Oppegård og Vestby. Her følger noen innblikk i rapportene. Fra Aker kommune var det sosialsjefen som svarte. Han gjorde rede for hvor 34 barn
oppholdt seg, av disse var 13 hos mødrene. Stemningen var ikke særlig god. '"det er nok de
færreste som vil beklage om disse mødre og barn blir sendt til Tyskland'". skrev han. Asker
kommune hadde ni krigsbarn, kun ett fikk understøttelse. Sosialsjefen der antok i sin rapport
at mødrene holdt seg unna offentligheten så lenge de kunne. For tiden kunne de det på grunn
av den store pengerikeligheten, mente han, dessuten "lever de under trykket a\' den fiendtlige
stemning som rår mot dem." Han regnet med at de ville melde seg senere: nar de måtte for å
få understøttelse. Stemningen i fattigstyret var klar nok: "De har alle \'4t'ret inndratt av hjemmestyrkene til vasking. Forøvrig lyder omkvedet blandt fattigstyrets mcJicmmer og blandt
folk forøvrig: "Ta å send tyskertøsene og ungene deres til Tyskland. Det er kanske synd på
barna, men ... ""
Rapporten fra Bærum sosialkontor opplyste at ved månedskiftc juli/august hadde man
15 barn på Søster Julies Spedbarnshjem, Lysaker, syv barn på Rosen\ ilJe llusmorsskoles barneavdeling, tre på Granly Barnehjem, i tillegg til 55 på Godthåp, .. men Ul'r -..kal angivelig være
mange flere" , føyde han til. Ingen fikk understøttelse av kommunen . l Dn,hal-- meldte formannen i fattigstyret at de hadde syv, alle ble navngitt med adresser. De fk,ll' Jcr -..å på mødrene
og barna "under synsvinkel: landssvik", skrev han. Eidsvoll forsorgskontor sendte en liste
over ni barn og deres adresser. Stemningen i bygda lot de distriktsjorJrnPra tx·,\·are. Hun
kommenterte ikke sakens økonomiske aspekter, men mente at '"alle .. \ ar L'nr~c i at barna måtte
sendes til Tyskland hvor fedrene var, eventuelt på barnehjem der. .. 1\Lrrl~l· ~ar sa langt at "de
vil at også mødrene måtte sendes til Tyskland. Hurdals fattigstyrc. -..om h:1rc opp~a to og hadde adresse til ett av dem, foruten de 11 som fortsatt var på det tidligerl· L~:lx·n,hornhjemmet
på Hurdal Verk, rapporterte at stemningen overfor mødrene var ani'L'Illk r h~ ~J;.t. Forklaringen er mødrenes personlige opptreden, skrev de, fordi mødrene .. h;u \ "' 'c~ h;.tde overlegne og frekke". Nannestad forsorgsstyre meldte at det ville bli vanskclr~ ;t f.t hort-..;.ttt bygdas
seks barn i privat forpleining, "hvis dette spørsmål skulle melde se{·.
Rapportene fra Akershus oppga et antall på 189 av de minst -WO barn;~ ... om folketellingen viste fantes. 13 av rapportene inneholdt eksakte opplysninger om :-;~a\ Ji,se barnas
adresser. Det betydde at 22% av krigsbarna i fylket var kartlagt. Nar det ~.JaiJt '!emningen i
fylket som helhet, var det bare Lillestrøm og nabokommunen Feiring. 'dllll den lille kommunen Kråkstad som rapporterte at den var indifferent. Bare Drøbak rappPrtcn s\·4t:rt negativ
stemning. Alle andre var jevnt negative, ingen var positive.

443
444

I brevet står det 119, men det må være en tellefeil.
Folketellingen fra 1946 ga 564 krigsbarn i Oslo i 1945 . Uregistrerte kommer i tillegg.
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Opplandsfylkene
Hedmark var et stort fylke med flere militærleire og mange soldater, hvor blant annet en tysk
panserdivisjon hadde vært forlagt under mesteparten av krigen. Det hang sammen med at fylket var tiltenkt en nøkkelrolle hvis det kom til invasjon i Sverige. Likevel var tallet på krigsbarn under gjennomsnittet i landet. Av fylkets 32 fattigstyrer kom det svar fra 23, det vil si fra
72 %. De fleste kommunene hadde fra fire til seks krigsbarn. En formann i et fattigstyre skrev
at de hadde fire "eksemplarer av arten" og at de var "uglesett", både antallet og reaksjonen var
trolig representativt. Bare fattigstyret i Elverum hadde flere enn ti; de hadde 12. Fra Hamar ble
det meldt om fire; om to av dem skrev fattigstyret at "de har ikke formuende slektninger å
støtte seg til og det er derfor sandsynlig at disse vil komme i den stilling at de må søke hjelp
til seg og barnet." I dette fylket satt også tre mødre arrestert, opplyste fattigstyret.
Fattigstyrene visste altså om 86 krigsbarn i fylket. Folketellingen viser at det i virkeligheten var minst 202. 11 av fattigstyrene oppga adresser for 36 barn. Det gir en gjenfinningsprosent på 18. Stemningen mot både mødre og barn var ikke så entydig negativ som i
Akershus. Et flertall av de 23 som svarte på det oppga at den var indifferent, et par steder også
positiv. Bare fem understrekte at stemningen var negativ, men ingen at den var svært negativ.
I Oppland svarte 28 av 37 fattigstyrer. I fire av de smil fjellkommunene ble ikke adresser oppgitt, bare navn, men trolig ble det ansett som godt nok. fordi alle visste hvor alle bodde. I Vardal meldte forsorgsstyret at stemningen ikke var god. særlig kom det til uttrykk ved
at de huseiere som hadde familier med "tyskerbarn" boenJ~. sa opp leieavtalen "og vil ha de
fjernest snarest". Av rapporten fra en annen kommune kan det se ut som at en negativ stemning i bygda var knyttet til en spesiell kvinne og helt konkrete hendinger, som det ikke ble
gjort rede for. I den lille bygda Dovre var det så mange som alle barn, men ingen ble oppgitt
med navn eller hvor de var å finne, heller ikke stemningen hle heskrevet. Den knappe rapporten kan, her som fra noen andre liknende småsteder, tolke.., som utslag av ønske om å beskytte
barna. Annerledes var det i Fåberg, med hele 20 barn, aY Jem sapass mange som fire bortsatt
for adopsjon. Fattigstyret håpet at "det blir truffet en ordning. slik at kommunen ikke får noen
utgifter på slike". Gjøvik fattigstyre hadde bare registrert km med oppholdssted og "en har
inntrykk av at det er adskillig flere av disse barn i byen ...
Fattigstyret i den relativt velstående byen Lillehamrn~r var restriktivt og svaret derfra
var bemerkelsesverdig. De oppga ingen konkrete barn i d~t hele tall, på tross av at byen og
omgivelsene hadde huset store tyske etablissementer, som trolig må ha etterlatt seg mange
barn. Rapporten medga riktignok at man hadde innhentet en oversikt fra fødselsregisteret, men
noe annet enn at "alle oppholder seg hos sine mødre" opplyste man ikke. Helt i den andre enden av velstandsskalaen i fylket kom Lunner, hvor fattigstyr~t skrev at mødrene stort sett ble
sett ned på. "De aller fleste av dem kommer fra fattige arh~idcrhjem og har kanskje ikke stått
"høgt i kurs" før heller", forklarte man. Bygda hadde fem krigsbarn, ett var understøttet mens
de øvrige bodde hos mora og besteforeldrene. To av mødrene hadde reist av gårde for å finne
igjen sine tyske kjærester, som de trolig hadde mistet kontakten med i forbindelse med interneringen av soldatene etter kapitulasjonen. Fattigstyret i den mer typiske bondekommunen
Østre Toten hadde registrert hele 21 barn. Det var svært mange . De rapporterte at "den største
delen av befolkningen her mener at disse bør ha sin lille straff'. Litt straff altså, men ikke
egentlig "straff'. Barna "burde helst ut av landet", skrev man. med språkelig sans for forskjellen på "burde" og "bør".
Til sammen oppga fattigstyrene et tall på 142 krigsbarn i fylket. Det virkelige antallet
var minst 234. Opplysninger om adresser ble gitt av 21 fattigstyrer. Det betydde at i alt 102
barn var lokalisert, 44%. Det var høyest i landet.
I Buskerud svarte alle fattigstyrene, men det var smått med eksakte opplysninger, særlig fra de små skog- og fjellkommunene. Fra Hønefoss, en industrikommune med en betydelig
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motstandshistorie, meldte fattigstyret formann om at man kjente til syv krigsbarn, men heller
ikke der ble noen oppgitt med navn eller adresse. Det hadde riktignok sirkulert lister over
"tyskertøser" i byen rett etter 8. mai, opplyste han, uten særlig stolthet: "Listene svulmet imidlertid opp slik at det hele "gled" ut." Nå, derimot, regnet folk flest med at "de rette myndigheter ordner saken på beste måte innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser", avsluttet
han. Det er verd å merke seg at han satte ordet "tyskertøs" i anførselstegn, det forekommer
ellers nesten aldri i rapportene. En helt annen type kommune, den fattige skogkommunen
Ådal, rett nord for Hønefoss, løste problemet med rundskrivet strengt formalistisk. Fattigstyret
innkalte til møte, hvor man ble enige om en tekst som ble tatt inn i en forhandlingsprotokoll.
Svaret til departementet besto ganske enkelt av en utskrift av protokollen. Det ga, ikke overraskende, verken navn eller adresser på kommunens krigsbarn.
Særlig viktig for departementet var rapporter fra sentrale strøk, hvor et betydelig antall
tyske tropper hadde oppholdt seg under krigen. I så måte må vi tro at det var forventninger til
materialet fra Drammen, landets fjerde viktigste befolkningssentrum. Rapporten fra kommunens sosialavdeling kan illustrere hvilke problemer departementet sto overfor. Bare syv barn
kunne man rapportere, på tross av at man medgikk at det kun var et fåtall av de man hadde.
Men bedre opplysninger fra fødselsregisteret kunne ikke skaffes på grunn av forberedelsene til
Stortingsvalget, skrev de. Departementet kunne derimot få utlånt registeret for selv å hente ut
opplysninger om slike barn, hvis de ønsket det, skrev sosialsjefen. Han føyde til at departementet selvfølgelig kunne henvende seg direkte til folkeregisteret. Selv om Frydenberg fikk
navn og adresser på alle de syv barna, var rapporten fra byen neppe særlig tilfredsstillende for
ham. Når det gjaldt stemningen i Drammen, beskrev sosialsjefen den som bitter. Forklaringen
han ga på det var at han regnet med at barna kom til å bli skattebetalernes ansvar. Det var et
alminnelig krav, fortsatte han, at barna måtte bli tatt fra mødrene, så disse "selv kan settes i
nyttig arbeid, i stedet for å falle det offentlige til byrde." Bitterheten rammet også barna. Om
et bestemt barn står det at "det får dårlig arv fra moren, så det er små utsikter til at noen norsk
familie vil adoptere det." Ellers beskrev man et problem vi ikke treffer så ofte i materialet,
nemlig at større, "norske" barn kunne bli plaget i vennekretsen fordi deres mødre ble skjelt ut
for å være "tyskertøser, tyskerhorer o. lign." på grunn av at de senere også hadde fått en "tyskerunge".
Et fattigstyre i Hallingdal skrev to rapporter, vedrørende til sammen tre barn. Den første av disse beskrev bare ett barn, "vistnok i Bærum". Den andre omtalte to kvinners barn, den
ene av mødrene hadde fulgt tyskerne i disse fem årene, mente man, den andre var en av de
sjeldne NS-medlemmene i materialet. "Fra før var disse en skrækk for samfunnet, nu viser
folket dem sin harme og forakt", skrev fattigstyret, full av forståelse. Men de oppga likevel
ikke navn og adresse. Fattigstyret i en liten kommune i den sørlige enden av fylket var mer
tilbakeholden med kommentarer i sin rapport og oppga ikke navn eller andre opplysninger
som kunne identifisere kommunens eneste krigsbarn for departementet. Når det gjaldt stemningen, meldte de at den var som overfor andre ugifte mødre, de var alle "ganske unge piker".
Vi må dermed anta at de kjente til flere enn de oppga. Den rike jorbrukskommunen Lier meldte om ni barn, men antydet at opplysninger om ytterligere 12 kunne skaffes hvis departementet
ønsket å iverksette etterforsking. Stemningen overfor mødrene tiltok snarere enn å avta, skrev
man. 445 Det bekreftet tendensen fra resten av landet. At usikkerheten i materialet var stor, illustrerte Norderhov sosialkontor med å innrapportere to barn, mens man innrømmet at det var
20-30 til i kommunen. Men ingen barn ble identifisert med navn eller adresser, annet enn ett,
som departementet fikk vite var "vanfør" og derfor var innlagt på gamlehjemmets. Trolig må
usikkerhetsvariasjoner på opptil lO ganger skyldes en kombinasjon av lav prioritet og slurvete
445

Dette var l O. september 1945.
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rutiner. Men vi kan ikke se bort fra at det også skyldes en uvilje mot å svare, i all fall slik departementet ønsket.
Til sammen rapporterte fattigstyrene i Buskerud om 61 krigsbarn, av de 191 som vi vet
fantes. Men bare 12 av 27 fattigstyrer oppga adresser, for i alt 34 av dem. Lokaliseringsprosenten var altså så lav som 18.
Vestfold og Telemark
I Vestfold kom det svar fra 22 av 26 fattigstyrer, men det betydde ikke at det kom så mange
adresser. Det gjaldt for eksempel Andebu. "Det er vistnok noen barn i Andebu med norsk mor
og tysk far", skrev formannen i fattigstyret, "saavit jeg kjenner til bor dem hjemme hos moren". Men han la ikke skjul på at jentene var "daarlig anset" i bygda. Hedrum fattigstyre hadde
heller ikke navn eller adresser å komme med. I rapporten koplet de stemningen i bygda som
rolig og avventende, "idet det er alles mening at iallfall barna blir overtat og anbragt efter en
felles ordning fra de høyere myndigheters side". Horten forsorgskontor hadde gått grundig til
verks og hadde laget et eget skjema for registrering. De hadde riktignok utelatt barn av foreldre som hadde giftet seg, eller barn av mødre som hadde reist fra byen. Skjemaet hadde svarfelt
for opplysninger om navn, fødselssted, dato og dåp og hvor barnet var å finne, samt for navn
og adresse på mor og far og hvem som betalte for barnet. Det skulle signeres av moren selv, i
noen tilfelle ble det i stedet signert av bestefaren. Slik ble opplysninger om i alt 18 barn registrert.
Fattigvesenet i Larvik løste oppgaven på en annen måte. De oppga at de hadde hele 21
barn, at bare en var understøttet av kommunen, syv var på barnehjem og to var bortsatt for
adopsjon. Alle de andre, som vi ikke leser noe om, må trolig ha vært hos mødrene. Men ingen
navn eller adresser kom fra Larvik, så det ville ikke nytte å forsøke å hente dem uten ekstra
strev. Når det gjaldt stemningen skrev de at mødrene ikke ble sett på med blide øyne og kunne
opplyse at "de uttrykkene som blir brukt i dagspressen om disse kvinner, blir også brukt her i
kommunen." Det største problemet var imidlertid forholdet barna i mellom, slik fattigstyret
beskrev situasjonen. De refererte tilfeller hvor barn var blitt skjelt ut som "tyskeronge" under
et tilfeldig uvennskap under leik, og at "til og med voksne mennesker tar parti mot disse
uskyldige barn". "Det kan vel ikke være tvil om at noe må gjøres for at disse barn kan få vokse opp og få en sjanse til å bli nyttige mennesker i samfunnet", skrev de strengt i rapporten.
Nøtterøy kommune hadde åtte krigsbarn . Som byene Holmestrand, Horten, Sandefjord
og Stavern hadde de oppfattet departementets ønske om presise adresser og konsentrerte sin
redegjørelse om dette. Som en annen ytterlighet, var rapporten fra lille Sandar særdeles upresis og lite å bli klok på. De oppga å ha fem registrerte krigsbarn, men gjennomgangen viste at
tre av dem neppe kunne ha tyske fedre. Likevel, i "folks omdømme", var de utvilsomt tyskerbarn, mente forsorgsstyret, forvirrende. Imidlertid var ytterligere 15 meldt til fødselsregisteret
",men disse har en ikke noe kjennskap til". Tallet var nok "adskillig større", avsluttet de, ennå
mer forvirrende. Tønsberg fattigstyre oppga at 21 barn var å finne i byen, men ikke en eneste
adresse, annet enn til byens barnehjem, hvor fem av dem var og naturligvis lett kunne finnes.
Til sammen rapporterte 13 av de 22 fattigstyrene som svarte i Vestfold at de kjente til
140 av de minst 295 krigsbarn vi vet var i fylket, men adresser kunne man bare oppgi for 66
av dem, 22%.
Fra Telemark svarte 19 av 32 fattigstyrer, bare 59 %. Det var svært lavt. Det er bemerkelsesverdig at byer som Kragerø, Porsgrunn og Skien ikke oppga noen adresser. Skien forsorgsvesen viste til at det ikke har kommet noen henvendelser til forsorgsvesenet vedrørende
slike barn og "en har derfor ikke kjennskap til slike barns oppholdssted, og ved henvendelse
til verjeråd, sokneprest, jordmødre m.v. har det heller ikke lykkes å skaffe opplysninger tilveie
som kan gi grunnlag for besvarelse av de i rundskrivet fremførte spørsmål." Imidlertid så man
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ikke bort fra at slike ville melde seg senere, slik at det senere kan kastes lys over forholdene.
Svaret tydet ikke på at de hadde undersøkt så nøye. Det gjaldt ikke alle kommunene i fylket.
Åtte av 19 oppga adresser på i alt 25 barn. Notodden la ved opplysninger i form av utskrifter
fra kirkebøkene. Det var imidlertid ikke det departementet hadde bedt om. Det forekommer
ellers sjelden slike utskrifter i rapportene. Fra en annen kommune skrev forsorgsstyret at man
stadig diskuterte hvem som skulle betale for "moroa", i dette tilfelle hadde kommunen kun tre
krigsbarn og kun en som fikk understøttelse. Det var bare fem krigsbarn i hele fylket som fikk
understøttelse, skal vi tro på rapportene. Alt i alt ble det rapportert om 95 barn fra Telemark,
av til sammen 174. Men adresser fant man bare for 25, det ga en lokalisering på 14%, en av de
laveste i landet.
Aust- og Vest-Agder
Fra Aust-Agder kom det inn rapportene fra alle fattigstyrene til fylkesmannen, som sendte
dem videre til departementet i siste del av september. Arendal fattigstyre var blant de som
ikke sendte over noen liste, men kunne opplyse at man en gang tidligere, i desember 1944,
hadde behandlet om man skulle ta barnet fra en mor, men hadde vedtatt ikke å gjøre det. Senere hadde fattigstyret holdt fast ved at det var galt å ta barna fra mødrene. Man la ved et innlegg
av en bestemor i Agderposten, som i sterke ordelag gikk i mot ata barna fra mødrene. Det kan
se ut som at fattigstyret var seg bevisst at rundskrivet dreide seg om å ta barnet fra mødrene:
"Arendal fattigstyre er av den mening at hvor barnet har god mor eller bestemor, eventuelt annen god forpleier bør barnet fortsatt være hos disse." Fra Ami i kommune ble det opplyst at
man hadde fem krigsbarn; det var et sørgelig kapittel, som det \'ar ulike meninger om hva som
burde gjøres med. "Bortsett frå dei næraste ville vel ingen sakne dei, i fall dei kom bort. Men
samfunnet har likevel anna og ofte verre skrot enn des se '"tyske grasenkene" og borna deira,
som ubedne er komne til verda", rapporterte de. Til sammen oppga fattigstyrene i fylket 102
krigsbarn. Det virkelige tallet var 170. Adresser hadde fattigstyrene for 51 barn, det var en lokalisering på 30 %.
Fylkesmannen i Vest-Agder skrev til departementet i hegynnelsen av januar 1946 om
at han ville ettersende en del svar som var "blitt liggende her··. i tillegg til ytterligere noen som
"ennå mangler" og vil bli ettersendt så snart de forelå. Det tyder ikke på høy prioritet. 28 av 41
fattigstyrer svarte, av dem ti med adresser. Kristiansand fattigstyre oppga at man hadde 17
krigsbarn på tre forskjellige barnehjem i byen, selv om man regnet med at det også var mange
som var hos mødrene. Det kunne tolkes som at man ikke hadde noe i mot at disse 17 ble sendt
vekk, mens de øvrige kunne være der de var, så lenge de ikke la det offentlige til last. I den
lille byen Mandal oppga man navnene på 15 mødre, uten spesiell adresse, trolig anså man deres adresse som oppgitt dermed. Oddernes fattigvesen utenfor Kristiansand, formulerte sitt
svar på en måte som nok mange fattigstyrer kunne kjenne igjen i. De skrev at fordi man ennå
ikke hadde fått noen spørsmål om fattigbidrag, så hadde man ikke pålitelige opplysninger om
hvor mange krigsbarn som fantes der og hvor de var. Heller ikke distriktslegen hadde sikre
opplysninger, det samme gjaldt folkeregisteret, som likevel anslo tallet til 12-15. Når det
gjaldt stemningen stilte folk seg avventende, noe sjikane trodde man ikke forekom. Formannen i fattigstyret i en liten kommune rapporterte at stemningen overfor bygdas to "tyskertøser"
med barn var "mindre god". Den ene hadde fått hakekorset malt på husveggen et par dager før
rapporten ble skrevet, opplyste han. Det håp om forsoning som vi kan lese mellom linjene i
dette svaret, var det lite av i en rapport fra et annet fattigstyret, som uttrykte at bygdas to
krigsbarn burde tas fra mødrene og sendes til Tyskland; mødrene burde myndigheten ta seg
av.
Fattigstyrene oppga at det var 112 krigsbarn i hele fylket, mens vi vet at det faktisk var
278. De oppga adresser for 64, en andel på 23 %.
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Rogaland
På Vestlandet hadde tyskerne ventet invasjon fra de vestallierte; kysten var blitt oversådd med
forsvarsanlegg og mange tyske soldater var blitt stasjonert der. Dermed ble det mange krigsbarn i Rogaland. I alt 40 av 54 fattigstyrer i fylket svarte på rundskrivet, en andel på 74 %.
Avaldsnes fattigstyre kjente til ni krigsbarn, "av disse er fire framleis hjaa mora og fem
er tekne fraa mora, utan at disse veit kvar dei no er", skrev de. Gjesdal fattigstyre meldte at de
ikke hadde noen barn med tysk far, "når undtages" en tyskfiendtlig østerriker, som de tydeligvis ikke regnet med i denne sammenhengen. Haugesund var annerledes enn småkommunene i
fylket. I byen var det mange krigsbarn, mange var på barnehjem og var slik sett fattigunderstøttet. 12 ble oppgitt i rapporten til departementet, men nøyaktige adresser hadde man bare
klart å skaffe for seks av dem. Om stemningen i byen skrev de i en lengre utgreiing at den "for
tiden er selvsagt ikke særlig velvillig. Der var de første dage etter kapitulasjonen en del klipping, men en fulgte dog' politiets parole om å la det være stort set, og en har nå inntrykk av at
der ikke nå, der er snart gått tre måneder, er noen fare for dem å ferdes offentlig." Det hadde
altså vært en fare for dem å ferdes offentlig i Haugesund. Krigsbarnutvalget likte det de kunne
lese i denne rapporten så godt, at de siterte fra den i innstillingen, som vi skal se senere.
Klepp fattigstyre var blant de som leverte en grundig gjennomgang av sine krigsbarn, i
alt ti, med adresser for ni av dem. I tillegg kom det noen som det var "unødvendig" å ta med
på lista, fordi de hadde giftet seg med tyskere og var reist til Tyskland allerede. Mange av barna var på "fattiggaarden". Det hadde vakt forbauselse at så mange av bygdas unge jenter hadde nedverdiget seg "som skeet er", dessuten fantes det mange flere, som ikke hadde fått barn.
Dette hadde ført til oppblomstring av veneriske sykdommer, som før var så godt som ukjent i
bygda. Fattigstyret hadde allerede tatt opp med politi og fylkesmann for å få gjort "noe" med
noen av mødrene på lista, men fylkesmannen hadde bestemt at man måtte avvente resultatet
av Krigsbarnutvalgets arbeid. Men "Fattigstyret vil nu så sterkt det kan anmode om at der blir
tat kraftige Forholdsregler ... de har været til stor Plage for Fattigstyret og Fattiggaarden, og de
fortjener å bli anbragt i Tvangsarbeide. De burde begge været straffet for lenge siden, men da
Tyskerne var Herrer i Landet var det umulig at faa noget gjort." Fattigstyret mente at kvinnene
var prostituerte og at de spredte kjønnssykdommer i kommunen.
En slik informasjonsiver var ikke enerådende. Det gjaldt for eksempel en liten kommune som kort og godt skrev at "her er to .. . båe desse er hjaa mora." Slike svar ga verken
opplysninger eller mange argumenter for inngrep, i motsetning til rapporten fra Klepp, som
nærmest ba om det. Sandnes fattigstyre valgte en tredje måte å svare på, nemlig innsending av
en avskrift av fødselsregisteret, hvor fem barn med tyske fedre var ført inn med sine adresser.
Fra noen små kommuner, som Skudeneshavn, oppga fattigstyret navn uten adresser, men vi
må anta at de var lett gjenfinnbare på det lille stedet. Ellers var fattigstyret uten fordømmelser: "Samtlige disse piker er arbeidersker og har en meget stor del av året beskjeftigelse i sildearbeide. Befolkningens holdning overfor disse stakkars piker kan vel neppe sies å være
fiensk ... Barna er meget pene og velskapte og der er ingen fiensk holdning mot dem." Skaare
fattigstyre ved Haugesund hadde en lignende analyse og mente at selv om det ville bli en
vanskelig oppgave, burde det gå an å oppdra barna, hvis mødrene ikke hele tiden ble minnet
om det som hadde skjedd og såret i omgangen med andre mennesker. Det skulle vel lykkes,
ettersom tiden leget sårene: "For dem alle må man vel si at de ikke er politisk innstillet for
nasisme eller annen politikk. Årsaken må søkes i ungdommelig erotik og mindre gode forhold
i hjemmet". Fattigstyret ønsket ikke at barna skulle fjernes. Denne holdningen var også den
vanligste på Vestlandet, særlig i de små kommunene. Mange føyde til små appeller på sine
rapporter til departementet, som denne fra Høle fattigstyre: "Med Gud og godtfolks hjelp vil
forhåpentlig også her tiden læge alle sår, så disse barn kan få samme rett og sjanse i livet som
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andre". Noen kommuner var i tvil om hva departementet egentlig ville med rundskrivet, og
ringte, som Strand fattigstyre, inn til Oslo for å få klarhet i dette. Telefonsamtalen førte til at
man bare rapporterte om de barna som var i kommunen. Fattigstyret skrev: "Etter samtalen i
tlf. vert det des se det kan verta tale om", deretter ramset de opp hvor de aktuelle krigsbarn var
å finne. Noen kunne departementet finne på Jørpeland, men departementet kunne få vite av
fattigstyret "kven dei bur hjå".
Sokndal hadde som Klepp hele ti barn, men opplyste kun antallet. Klepp, derimot, ga
utførlige navn og adresser, slik departementet hadde bedt om, med utførlig rapport om stemningen i kommunen. Stavanger på den andre side, med hele 265 barn, sendte med to lister til
departementet, med navn og adresser på hvor de var å finne, men ingenting om stemningen.
Til sammen oppga fylket at de hadde 434 krigsbarn, av de minst 600 som vi vet fantes. Adresser oppga de for 357; det var en lokalisering på 60 %, høyest i landet.
Bergen og Hordaland
Bergen kommunes fattigstyre ved rådmann Trygve Mohr446 oppfattet rundskrivet slik at departementet ønsket en fortegnelse over hvor de barna var å finne som var under offentlig understøttelse, samt opplysninger om foreldrenes navn og adresse. En slik fortegnelse som omfattet 45 barn ble 14. august oversendt departementet. I et følgebrev forklarte man det lave tallet med at fattigstyret ikke hadde noen kontakt med de tidligere Lebensborn-hjemmene Stalheim og Moldegård, hvor en stor andel av barna fra distriktet var anbrakt. Stemningen i byen
var forskjellig, når det gjaldt dette viste Mohr til en avisartikkel han selv hadde skrevet, som
han mente var representativ for fattigstyrets medlemmer. Mohr var også leder av Norges Fattigstyre- og Forsorgsforbund, som 28. september hadde vedtatt en uttalelse til departementet
om behandling av krigsbarn. Det var Mohr som hadde ført uttalelsen i pennen. Departementet
la den sammen med rapporten om de 45 barna. Uttalelsen krevde at staten måtte ta utgiftene
til forpleining av krigsbarn og også at det var "full grunn" til å kreve barnebidrag fra de tyske
fedrene eller fra den tyske stat. I så fall måtte kravet settes så høyt at det dekket de virkelige
utgiftene.
Utenom Bergen kom det rapporter fra alle fattigstyrene i Hordaland. Med unntak av
Voss, Odda, Laksevåg og Askøy var det stort sett tre til fem krigsbarn i hver kommune, som
mødrene forsøkte å gjemme bort så godt de kunne i den spredte bebyggelsen. De fleste barna
var hos mødrene. Fattigstyret i lille Askøy kommune oppga hele 20 krigsbarn, hvorav alle så
nær som ett oppholdt seg sammen med mødrene. Spesielt var det at alle disse også bodde
sammen med en eller begge besteforeldre. Departementet fikk liste og adresser over alle.
Stemningen var "mindre god", opplyste fattigstyret. Fana fattigstyre kom med en annen vri; de
svarte at krigsbarna i kommunen dels var hos mødrene, dels på barnehjem samt at ett var
adoptert, men opplyste verken om antall, navn eller adresser. Et fattigstyre rapporterte først
bare om ett barn, men senere kom man på at man for sikkerhets skyld også ville rapportere to
"usikre tilfeller". Den ene moren var på ukjent adresse i Bergen, den andre var på ukjent adresse i en nabokommune. Grunnen til at man rapporterte disse to var at begge hadde barn og
var bekjente "tyskertøser", derfor antok man at barna hadde tyske fedre, For øvrig satt man sin
lit til at politiet ville oppklare saken "efter gransking".
Fattigstyret i Bergens nabokommune Laksevåg, hvor tyskerne hadde hatt store marineanlegg, skrev i sitt svar at man hadde oversikt over 20 barn, som alle var hos sine mødre.
Navn eller adresser oppga man ikke. Stemningen i kommunen var kjølig, fattigstyret mente at
både mødrene og befolkningen for øvrig var av den oppfatningen at den "heldigste løsning"
446
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ville være at de kunne bli sendt til Tyskland, så snart forholdene der gjorde det mulig. Noen
fattigstyrer rapporterte ivrig, selv om de ikke hadde noe å rapportere om, som et fattigstyre i
Sunnhordland der det ikke var noen tyskerbarn fra bygdefolket. Men, kunne formannen opplyse, det var kommet en kvinne flyttende "hertil" med et tre års gammel gutt og "etter forlydende" skulle faren til dette barnet være en tysker. Stemningen i bygda var "som ventendes" imot
mor og barn, avsluttet han. I en annen kommune i Sunnhordland, der det fantes ett krigsbarn,
var fattigstyret bekymret: "Vi har ikke noe i mot at disse barn får bo i kommunen. Men det er
spørgsmål om disse mødre er moralsk kompetent til å oppdra sine barn", skrev fattigstyret.
Ulvik fattigstyre skrev: "Det vert sikkert vanskeleg for desse mødre å få arbeid so dei greider
livberga seg."
I alt rapporterte fattigstyrene om 237 barn i Bergen og Hordaland, mens det virkelige
tallet var minst 832. Adresser var det på 152, det ga en lokalisering på 18 %. Det var en lav
prosent tatt i betraktning av at alle fattigstyrene svarte.
Nord-Vestlandet
Sammenliknet med andre fylker i Sør-Norge var forholdene i Sogn og Fjordane spesielle.
Tyskerne hadde ikke regnet at det uveisomme og tynt befolkede fylket var like utsatt for invasjonsfare, som nabofylkene i sør og nord. Derfor hadde de ikke stasjonert soldater i samme
omfang her. Fylket fikk det laveste antallet krigsbarn i landet. Bare 13 av 39 fattigstyrer rapporterte til departementet, av dem hevdet fem at de ikke hadde noen krigsbarn i det hele tatt.
Det kan se ut som at det var en mer aktiv beskyttende holdning til stede i det tynt befolkede
fylket enn ellers i landsdelen. De fleste krigsbarna var hos sine mødre. Trolig gjaldt det også
de mest urbane strøkene i fylket, i Florø, hvor en underliggende uenighet om hvordan man
skulle svare på rundskrivet ga opphav til en motsigelsesfylt rapportering. Fattigstyret ga først
sognepresten i oppdrag å framskaffe en oversikt. Han utførte oppdraget ut over det nødvendige, med opplysninger om navn og fødselsdato , farens navn og nasjonalitet og morens navn. I
tillegg til de han hadde sikre opplysninger om, fra fødselsregister og kirkeboka, føyde han til
ett tilfelle som han hadde hørt "seiest" om. Men da fattigstyret utformet sin rapport til departementet, oppga de bare seks navn med likelydende kommentar, slik: "Barnet er i pleie hos
moren og pleien er helt forsvarlig", eller "Barnet er i pleie hos bestemoren og pleien er helt
forsvarlig". Dermed kom ingen andre av prestens opplysninger med i rapporten, enn antallet
og at barna hadde det bra. Imidlertid havnet også prestens underlag i departementet. Trolig var
det ikke meningen; hvorfor det skjedde er uklart.
Åtte fattigstyrer rapporterte at det fantes i alt 27 krigsbarn i fylket, av de minst 60 som
vi vet virkelig fantes. Bare 15 hadde de adresser på, en andel på 25 <JO . Bare seks fattigstyrer
rapporterte om stemningen, men av dem meldte fire at den var bra og en at den var indifferent.
Fra Møre og Romsdal kom det inn 43 rapporter fra i alt 68 fattigstyrer, det var en svarprosent på 63. 12 kommuner hevdet at de ikke hadde noen krigsbarn i det hele tatt. Enkeltrapportene gir et motstridende bilde. Fra en liten utkantkommune meldte fattigstyret om to krigsbarn. Stemningen overfor moren til det ene barnet "har veret slik at det har veret forsøkt å få
også tidligere fødte barn fra hende, men det har ikke lykkedes hidtil", skrev fattigstyret. I en
mer sentral Romsdalskommune var det hele 19 barn, men fattigstyret oppga, nesten demonstrativt anonymt, verken navn eller adresser til departementet. Når det gjaldt stemningen, mente
Borgund fattigstyre at den var svært forskjellig. De fleste ville at både barn og mødre skulle
sendes ut av landet, mens andre mente at de som hadde utsikt til å få en god oppdragelse og
"må kunne bli hvor de nå er". Mens fattigstyret i Grip ikke hadde registrert noen misstemning,
var det helt annerledes i Hareid. "Både mor og barn bør sendast or landet. I allfall må der gjerast noko med des se "tyskergjentene", både de i som var "heldige" og de i "uheldige", skrev de
derfra. Adresser ga de så langt de hadde, men de la ikke ned noe arbeid i å kontrollere dem.
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Fattigstyrene i Hen og Hopen kommuner oppga derimot nøye hvor kommunenes krigsbarn
befant seg. Det var fattigstyrer som var klar over faren for overgrep mot slike barn, fra et slikt
fattigstyre har vi en rapport som omtaler et tilfelle der "det er folk i nærheten av morens hjem
som følger med så barnet ikke må utsettes for mishandling." Men vi finner også rapporter som
består nærmest av luftige ytringer, som fra fattigformannen i en liten kommune, som skrev at
han visste om en kvinne som hadde reist til Tyskland med sitt barn, ellers "syntes" han "å
huske" et barn et par steder, "det foresvever meg" også et barn "inne i Romsdalen etsteds",
ellers var det "meg bekjendt" ingen. Han viste ellers til at departementet kunne skaffe opplysningene ved å henvende seg videre til ulike instanser i kommunen og fylket. Men for departementet var det selvfølgelig ingen hjelp i å bli viklet inn i en lang korrespondanse med ulike
lokale instanser om dette. Nå var det ikke alle som var så lite behjelpelige. Noen supplerte på
eget initiativ sine første opplysninger fra sommeren 1945, som Fræna fattigstyre. De hadde
bare oppgitt to barn i august, mens de i februar 1946 kom tilbake med ei liste på ni barn, hvorav alle på to nær bodde hjemme hos mor.
Rapporten fra forsorgsvesenet i Kristiansund var bemerkelsesverdig. På tross av at den
anslo antallet krigsbarn i kommunen til langt over 76, ble ikke et eneste navn eller adresse
oppgitt. Men man skrev at man regnet med at det ville bli et stort behov for midler til å forsørge barna i framtida, fordi de færreste av mødrene hadde midler til det. Selv om mødrene
hadde fått lide - selvforskyldt, mente forsorgssjefen - så måtte samfunnet ta seg av barna på
samme måte som andre barn, som kunne trenge hjelp. Når det gjaldt adopsjon, var det nødvendig å få egne regler for disse barna, fordi det ikke ville være mulig å oppdrive samtykke fra
fedrene, mente han. I en nabokommune var det tre slike barn, men formannen i fattigstyret
oppga ikke hvem eller hvor. Derimot refererte han at en av de tre mødrene, som han hadde
vært i kontakt med, hadde svart at hun "helst ikke ville gi opplysning om hvor, hvis hun kunde slippe". Han hadde derfor latt det være med det. I Sunnylven var stemningen "laber", skal
vi tro lensmannen på Hellesylt, som rapporterte for fattigstyret. Han ga uttrykk for en klar
oppfatning av forholdet mellom kommuneøkonomi og stemning i rapporten. Hvis "intet blir
foretatt antas at der opstår "kuling" kanskje "storm"!", skrev han. Hvordan dette kunne være
så sikkert når det bare var ett krigsbarn i distriktet, reflekterte han imidlertid ikke over.
Tilsammen kom det inn rapporter om 243 barn i hele fylket, mens vi vet at det fantes
minst 471. Bare 77 ble lokalisert med adresser, i alt 16%. På tross av sterke negative ytringer
fra enkeltkommuner, ble stemningen ikke beskrevet så negativt som lenger sør- og østpå. 13
fattigstyrer rapporterte at den var indifferent og fem at den var positiv, like mange som rapporterte at den var negativ. Bare tre meldte om ekstra negative holdninger.

Trøndelag
Trøndelagsfylkene hadde vært tungt befestet av tyskerne. Her ventet de invasjon. Betydelige
stridsmidler, marineanlegg og forlegninger var plassert langs kysten og langs Trondheimsfjorden. Følgen ble et betydelig antall krigsbarn.
I alt 53 av fylkets 56 fattigstyrer svarte på rundskrivet. Mange av rapportene kommenterte at mødrene kom fra vanskelige kår, noen forklarte også deres vanskelige situasjon på et
slikt grunnlag. Det gjorde for eksempel Agdenes fattigstyre, som skrev at "det er i grunnen
ingen sers illvilje mot mødrene, for dei ligg så syrgjeleg lågt, at ein rekner dei ikkje med i vanlegt omdøme." Roan fattigstyre meldte at mødrene var unge, uerfarne og "bra" jenter, som
etter at de hadde fått barna hadde brutt forbindelsen med tyskerne. I Bjugn var det bare noen
få krigsbarn, ingen av dem fikk understøttelse. Men "en går ut fra at hvis barna forblir hos
mødrene kan disse komme til å trenge fattigunderstøttelse" , mente forsorgsforstanderen, som
også antok at barna "ikke kan komme til å få de beste livsvilkår når de vokser til". I rapporten
fra Buvik kan vi lese at stemningen mot mødrene var hard "og dette ga seg en av de første da158
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gene etter frigjøringa utslag i visse endringer i hårfrisyren hos enkelte av arten". Det var "vel
kanskje" noen "yngre elementer på ferde", leser vi. Men voksne folk i kommunen lot ikke
slikt gå ut over vergeløse barn, sluttet rapporten. Andre kommuner, som Fillan, ønsket ingen
innblanding fra departementet, men oppga at de barna som var der hadde det bra, dessuten at
stemningen var som overfor barn flest, nemlig alminnelig bra. Malvik oppga ikke en gang antallet, bare at barna der var hos moren eller hos besteforeldrene.
Men kommuner som hadde mange krigsbarn og derfor ville bli hardt belastet, synes de
måtte understreke dette for departementet. Nes kommune hadde ni krigsbarn og rapporterte at
stemningen overfor mødrene og barna var "mindre god, i det man er bange for at de vil falle
kommunen til byrde". En beslektet reaksjon kom fra Nord-Frøya, hvor fauigstyret meldte at
stemningen "er" at "en ikke makter å bære de utgifter som kommer på disse barn og mødre", i
alt var det syv barn der. Opdal meldte bare om antallet,l8 barn, samt tre-fire som var på vei.
Rissa, som hadde 14 barn, klaget over at det var vanskelig å få slike barn plassert i forpleining, det kostet det mangedoble av det vanlige, rapporterte de. Sør-Frøya fattigstyre skrev at
"stemningen for disse barn og mødre er ikke særlig bra især hvis de skal hl i understøttet av
kommunen".
Hvor ujevn rapporteringen var kan best belyses med rapporten fra Trondheim fattigstyre. De meldte inn at de bare hadde syv tilfelle, selv om de i samme åndedrell opplyste at bidragsfogden hadde registrert 517 slike barnefødsler i byen. Men ingen na,·n dier adresser ble
oppgitt. Det er nesten merkelig hvis fylkesmannen kan ha godtatt en slik underrapportering fra
kommunen, trolig må departementet ha skaffet seg informasjonen pa annet 'i-.. selv om dette
ikke framgår av materialet.
Rapportene fra fylket omfattet 203 barn utenom Trondheim. men hadde adresser bare
på 51 barn. Imidlertid vet vi at det var minst 761 krigsbarn i fylket. Det ~1r en lokaliseringsprosent på bare 7, den laveste i landet. Grunnen var at tallene fra Trondheim manglet. Når det
gjaldt stemningen rapporterte hele ni fattigstyrer at den var positiv, sy' at den ,·ar indifferent,
mens 15, blant dem Trondheim, var negative. Men det var bare en ekstra nq~ati\' . Flertallet
var altså ikke negative. Ikke i noe annet fylke finner vi så mange posit i' L' r~•rrortcr om stemmngen.
Nord-Trøndelag bidro med 47 rapporter, bare ett fattigstyre unniPt a'' are. Ni kommuner hadde mer enn åtte krigsbarn hver, men majoriteten hadde hare ett td trL·. Noen rapporter viser dette. Et fattigstyre oppga at de bare hadde to barn, andre oppi~ 'n1n~n hadde de ikke
"funnet det nødvendig å gi". Et annet rapporterte ikke mer enn at de ha,hk trL· ham. Når det
gjaldt stemningen avslo de å kommentere med henvisning til at det ikh.L· h;tdd,· ';nt "møtebehandlet". Et tredje fattigstyre skrev at de heller ikke ville uttale seg ford1 Lkt 1kkc ,·ar noen slike barn der i distriktet.
Det er lett å finne motsatte eksempler. I Flatanger mente fattig''~ rct at hdolkningen
helst hadde sett mødrene straffet eller sendt til Tyskland. Fosnes fatt ig-.t ~ rL· mente at "tyskbarna betraktes som skadelig individ for landet i kommende tider... S:nl1,;c ':tr det. her som
ellers, en kopling mellom økonomi og stemning. Klinga fattigstyre skrn :tt ''emningen ikke
var god "og dette forhold vil øke, hvis mor og barn kommer forsorgs\·L·'L·nct til utgift". Fra et
fattigstyre i en kommune med bare ett krigsbarn kom det kommentarer '1111 :11 ''emningen
"overfor mora var mindre bra, men da hun bor svert avsides så kan det rwk ikh· hindre henne." Namsskogan hadde fem slike barn, som alle var hos mødrene, .. men da d~.·t er unge og
bare småkorsfolks døtre som er mødre, er det trolig at dem ikke makter :1 oppfostre barna, hvis
dem selv skal kunne eksistere ved egen hjelp". Det lå en framtidig trussel on:rfor barna, antydet Snåsa fattigstyre, da de skrev at "de små barna er ennå neppe gjenstand for annet enn
medkjensle". Bak "ennå" lå antakelsen om at de kom til å falle fattigkassa til hyrde i framtida.
En liknende forventning kan vi lese ut av en rapport fra en kommune i Jnn -Trøndelag. Der
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hadde fattigstyret først henvendt seg til distriktslegen, som så hadde tatt saken opp med jordmora i distriktet. Hun hadde vist ham til de fødselsmeldingene hun fylte ut for hver fødsel. En
gjennomgang av disse viste at det var 36 fødsler av slike barn. To var dødfødte, ni var hjemhørende i bygda, tre døde senere, to ble adoptert, tre ble sendt til et barnehjem i Sverige. 19
var altså igjen hos mødre eller slektninger. "Jeg henstiller til fattigvesenet å søke å få rede på
hvor mange av disse barna med sine mødre som ennå befinner seg i Stjørdal", skrev distriktslegen til fattigstyret, "før eller siden vil de nok melde seg når de økonomiske forhold tvinger
dem fram i lyset, men førenn så skjer kan det være inntrått mindre ønskelige forhold", avluttet
han.
I alt ble det rapportert 190 barn fra hele Nord- Trøndelag. 82 av dem oppga fattigstyrene adresser for. Vi vet at det fantes 361 slike barn til sammen. Det gir en lokaliseringsprosent
på 22. Også i dette fylket var antallet negative reaksjoner mindre enn halvparten, flest var de
som rapporterte om indifferent stemning. Befolkningen i helhet var altså ikke utpreget fiendtlig.

Nordland
I Nordland svarte bare 35 av 69 fattigstyrer. I flere rapporter var det intetsigende svar som at
det fantes "nokså mange" krigsbarn, som Bjørnskinn, hvor fattigstyret svarte at det "truleg er
slike barn i kommunen", men fordi de er hos mødre og/eller besteforeldre har fattigstyret ikke
hatt utlegg til dem. Et liknende svar kom fra Bodø, hvor verken bidragsfogd, forsorgskontor,
vergeråd eller fattigstyre kunne hjelpe med "oversikt over forholdene", ut over at man kjente
til at et par adopsjoner var formidlet. Store kommuner som Bodø, Brønnøysund og Fauske
oppga ikke et eneste navn, Fauske for eksempel, på tross av at man innrømmet at det var hele
32 barn der, Svolvær, som et annet eksempel, oppga at det nok var 20-30 barn, men ellers ikke
noe om hvordan departementet skulle tolke det. De aller fleste barna er fra "småkorsheimer",
skrev Hadsel fattigstyre, som ventet at de ville falle det offentlige til byrde nå da bidraget fra
tyskerne var bortfalt. Narvik opplyste om hele 71 krigsbarn og oppga adresser på hvor alle var
å finne . Men også der anså både bidragsfogden og sognepresten det "urimelig at barna rives
fra de hjem hvor de har vokset opp i flere år og hvor intime bånd er knyttet som for ektefødte
barn." Saltdal skrev at fordi kommunen ikke har hatt noen utlegg på sine 15 barn, så innvirket
det på stemningen, det "vedkommer liksom ikke andre".
I noen rapporter skrev fattigstyrene om situasjoner hvor vergerådene hadde grepet inn
overfor krigsbarn. I en rapport om slike tilfelle skrev formannen i fattigstyret i en liten kommune nord i fylket om en vanskelig situasjon for kommunens ni krigsbarna og mødrene deres.
To av barna var flyttet to og tre ganger allerede og ytterligere ett var under forberedelse for å
bli flyttet, på det tidspunktet da rapporten ble skrevet. Grunnen var at mødrene var arrestert.
Vi hører ikke noe om hvorfor de var arrestert. "Det sier seg selv at barnas opdragelse og kanskje også forpleining under disse forhold vil bli mangelfull", rapporterte han.
Også fra
Nordland finner vi nok av negative reaksjoner. Tysfjord hadde 12 barn, fattigstyret rapporterte
at meningen om hvordan de skulle behandles videre var forskjellig. Noen mente at de burde
ble sendt til Tyskland fordi de kunne bli en femte-kolonne, og viste til skriveriene i avisene
om dette, mens andre mente at de ville bli like "norske" som vanlige barn. "Faren ved å ha
dem" kunne bestå i at Tyskland en gang i framtida skulle finne på å befri et "tysk mindretall" i
Norge, skrev de. I en rapport fra en liten kommune fortalte fattigstyret om to "tøser" som hadde fått barn med "tyske banditter". "En venter at disse tøser snart må bli hentet så de må slippe
og gå og kneise med nakken til forargelse for andre", skrev en tydelig engasjert formann.
I hele fylket ble det rapportert om 291 krigsbarn, mens den senere oversikten viser
minst 837, det høyeste i landet. Adresser var det på 180, som svarer til en lokaliseringsandel
på 25 %. Når det gjaldt stemningen svarte 17 fattigstyrer at den var negativ, to at den var ekstra
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negativ. 16 var indifferente. Stemningen var altså mer negativ i Nordland enn i kystkommunene fra Sogn og nordover.
Troms og Finnmark
Troms og Finnmark kommer i en gruppe for seg, fordi kommunene i fylkene hadde vært rasert
av tyskerne under tilbaketrekningen høsten 1944. Store deler av befolkningen var deportert
sørover, hvor de var innkvartert spredt over hele Sør-Norge den siste krigsvinteren. Tyskerne
hadde ødelagt mye av bebyggelsen; i Finnmark var alle hus brent , med unntak av noen få
småsteder, som tyskerne ikke rakk over på grunn av den hurtige sovjetiske offensiven. Det tok
lang tid før alle kunne vende tilbake. Mange måtte vente helt til 1946, noen ble sørpå for godt.
Typisk for situasjonen var at ikke en gang postgangen var i orden overalt da rundskrivet ble
sendt ut.
Fylkesmannen i Troms oversendte rapportene fra fattigstyrene til departementet først
30. november. Det var imidlertid bare 14 som hadde svart til da, en kom til senere. I alt var det
35 fattigstyrer i fylket. Fire av kommunene oppga at de hadde krigsbarn som var evakuerte
sørpå. Flere oppga et bestemt antall fødsler, uten å kunne gjøre rede for hvem barna var og
hvor de var. Fem oppga slett ikke antall, men svarte intetsigende at det fantes "nokså mange"
krigsbarn, som Balsfjord og Storfjord, mens Tromsø, hvor man måtte anta at det var mange,
svarte at de ikke visste hvem disse barna var, fordi de ikke fikk understøttelse. Bjarkøy oppga
navn og oppholdssted på fem, men hadde fire til som skulle befinne seg sørpå. Lavangen oppga et antall på ti, samt tre barn av gifte kvinner, som "vistnok har oppgitt deres respektive æktemenner" som fedre, "man står derfor hjelpeløs over for disse tilfeller".
I Lenvik var stemningen negativ, skrev fattigstyret, "overfor disse tyske avleggerne
kan en trygt si at det brede lag ønsker dem bragt så vidt langt av veien og til et så sikkert sted
at de for fremtiden ikke skal kunde danne noe faremoment." I alt 32 barn var registrert der.
Fattigstyret utarbeidet tre lister, en over barna, en over hvor de var anbrakt og en over mødrene. Tre av barna viste man ikke noe om, flere var sørpå. I en liten kommune hvor det var to
barn, skrev fattigstyret at fordi "de lever under nokså slette hygieniske forhold er det et spørsmål om de ikke må bortsettes ... De blir jo tålt om de slett ikke er ønsket". I Nordreisa var det
også dårlig oversikt, men 27 fødsler var ført opp, trolig innebar navn på mødrene i denne lille
kommunen det samme som at man visste hvor barna var å finne, selv om adresser ikke var
oppgitt. Når det gjaldt stemningen vedrørende barna, skrev sekretæren i fattigstyret at folk
hadde nok med å skaffe seg tak over hodet, de hadde også tyskerbarna med seg i de provisoriske husene. Formannen i Salangen fattigstyre skrev at de hadde fått rundskrivet først 20. august, over en måned etter at det var datert. Han oppga ikke noe antall, barna var hos mødre
eller slektninger, om noen var i forpleining visste han ikke. Stemningen i kommunen var, etter
hans syn, preget av at mens disse kvinnene hadde festet med tyskerne og hatt fine dager, satt
gode menn og kvinner i fangenskap og led, i nød og død. Hans personlige mening var at disse
"tyske festekvinner" og deres barn burde sendes til "hjemlandet". Men også fra kommuner
som Storfjord, hvor fattigstyret som nevnt oppga at det var "nokså mange", kom det ingen
navn eller hvor de var å finne. Men de understreket at det ikke hadde funnet sted noen demonstrasjoner mot mødrene der.
I alt ble det rapportert 113 barn og 95 adresser fra fattigstyrene i Troms. Senere viste
det seg at det var minst 716 krigsbarn. Det gir en lokaliseringsprosent på 13, den nest laveste i
landet når vi ser bort fra Trondheim. Stemningen ble beskrevet som negativ av syv fattigstyrer, indifferent av fire. Men flertallet uttalte seg ikke om det..
Fylkesmannen i Finnmark sendte 6. november inn de fleste rapportene fra fylket. I alt
kom det inn svar fra 18 av 23 fattigstyrer. Vardø rapporterte om ni krigsbarn, men stemningen
var "stille og rolig". Fra Alta ble det meldt at alle slike barn var evakuert sørover og ennå ikke
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kommet tilbake. Av åtte krigsbarn i Gamvik var tre evakuert på ukjent adresse sørover, i Kistrand var det enda flere. Nesseby meldte om 27 krigsbarn, syv som var døde, tre bortsatt til
pleie og to på barnehjem, mens 15 var hos mor eller besteforeldre. Fattigforstanderen ga klart
uttrykk for at barna "har det bra der de er." Hvor vanskelig situasjonen var i fylket, vitner
brevvekslingen mellom fylkesmannen og Sørøysund fattigstyre, Akkarfjord, om. De hadde
ikke svart og fylkesmannen purret, 4. oktober, "da saken haster". Formannskapet svarte 25.
oktober at det var umulig å svare, fordi 2/3 av befolkningen ennå ikke var kommet tilbake.
I Tana var det 18 barn, av dem var syv evakuert på ukjent adresse, mens oppholdsstedet for ti ble oppgitt. I Vadsø var det 27 barn, tre av dem var døde og en mor var død. Fattigstyret i Vardø registrerte åtte barn, mange av dem hadde "tiltusket" seg norske fedre, var oppfatningen. I hele Sør-Varanger var det 75 krigsbarn, av dem tre dødfødte. "Statsmyndighetene
blir før eller senere nødt til å ta standpunkt til hva som skal foretas med disse barn og eventuelt deres mødre. Av sistnevnte grunn omfatter listen også navn og adresse på moren", skrev
fylkesfullmektigen til departementet 30. juli.
Fylkesmannen oppga at hans kontor hadde registrert 352 fødsler a\' krigsbarn, men
rapportene omfattet bare 207 av dem, av disse var det bare 134 med adres,cr. Det var imidlertid minst 526, vet vi. Lokaliseringsprosenten var 25. Stemningen i fylket hk angitt som mer
positiv enn Troms. Fire fattigstyrer hadde angitt at den var positiv, en indifferent og bare fem
negative. Men det var altså 13 som ikke uttalte seg.

Hva viser rapportene
Som vi har sett hadde departementet prioritert å få ut rundskrivet som en ha,tcsak. Det var å
vente at rapportene ble prioritert på samme måte. Merkelig nok skjedde det ikke. Det har ikke
vært mulig å finne noe materiale om hvilken betydning eller oppmerbomhct rapportene fikk
da de kom inn. Sikkert er det at verken departementet eller KrigsbarnutYal~et presenterte noe
sammendrag eller konklusjoner for offentligheten. Kontrasten mellom Frydenhcrgs hissige
påskrift "Haster!" og den manglende interessen for resultatet bare noen kone uker senere er
påfallende. Riktignok ble noen kommentarer tatt inn i Krigsbarnutval~ch inn•ailling, men,
som vi skal se, var det bare om stemningen. Det ser altså ut til at mynJi~hctcnc sa annerledes
på behovet for rapportene i november enn de gjorde i juli. Grunnen kan 'ch r,~J~clig ligge i at
situasjonen hadde endret seg dramatisk, men mer sannsynlig er at det hadJe no\.' med resultatet å gjøre.
Før vi ser nærmere på en analyse av sammendraget av rapportene ,k_aJ 'i ofre noen ord
på rapportskriveren, omtalt som kildeskaperen. Hvilken rolle spilte han IPJ...all P~ hvordan kan
denne rollen tenkes å ha betydning for svarene? Som vi har vært inne p<~ hk de fleste rapportene skrevet av formannen i fattigstyret, i noen få tilfeller forelå ogsa uttaJd,t·r fra formannen
i vergerådet. Jeg har ikke funnet en eneste kvinne blant de som har unJcrtc~nct rapportene.
Det var i det hele tatt få kvinner i fattigstyrene og vergerådene. Formannen 1 fattigstyret var en
betrodd person med stort økonomisk ansvar, oftest var det presten eller t'n IJt'nc-.temann i
kommunen. I fattigstyret satt sognepresten, en oppnevnt tjenestemann o~ mt·Jlcmmer oppnevnt av kommunestyret. Mange hadde ansatt en egen fattigforstandcr. '-l lill 'ar daglig leder
av fattigvesenet. Fattigstyret var ikke bare ansvarlig for utbetaling av -.tolle. men også for å
forvalte fattigvesenets eiendom. Uansett om rapportskriveren var formann i fattigstyret eller
forstander så hørte han til bygdas mest solide og betrodde borgere, i utgang,punktet var han
svært forskjellig fra disse mødrene og deres barn. Sannsynligheten er stor for at de i hans øyne
måtte framstå som dobbelt mindreverdige, både som svært unge og etter tiden-. definisjon
særdeles ansvarsløse. Det er også rimelig å anta at han hadde et skarpere hlikk for de blant
kommunens innbyggere som fikk eller var trolige til å søke om å få fattigunderstøttelse. De
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krigsbarn og mødre som var i trygge økonomiske forhold kan ha vært mindre i fokus. Vi kan
derfor ikke se bort fra at rapportene inneholder et skjevt sosialt utvalg.
Ville svarene blitt annerledes hvis rundskrivet hadde blitt sendt til vergerådene i stedet
for fattigstyrene? Trolig hadde ikke vergerådet latt adresseinnhentingen foregå så ubesluttsomt
som rapportene beskriver. Lensmannen, som ofte satt i vergerådet, hadde forutsetninger for å
håndtere det på en annen måte, hvis ikke diskresjonshensyn skulle avgjøre. Om den endelige
vurderingen av stemningen ville blitt annerledes er ikke godt å si. Det falt utenfor vergerådets
mandat å kommentere økonomiske forhold i kommunen, deres kompetanse var barns juridiske
vern. Fattigstyrene og vergerådene var produkter av ulike lover, ulik tilnærming til sosiale
spørsmål, hadde tilknytning til ulike profesjoner og var underlagt ulike statsorganer. Vergerådene var skilt ut fra fattigomsorgen for å ivareta barns rettigheter, for å gripe inn ved omsorgs447
svikt eller adferdssvikt og for å plassere barna under tilsyn. Fattigstyrets utgifter ble dekket
av kommunen, vergerådets av kommunen og staten. Vergerådet var i prinsippet en bamevemsdomstol. Formannen var jurist og dommer, oftest sorenskriver, andre medlemmer var
distriktslege, prest og lensmann, alle embetsmenn. De behandlet henvendelser og klager, førte
vitner og avsa slutninger. Ellers satt mange av de samme personene i begge utvalgene og kjente de samme sakene. 448 De visste hvilke barn som fikk understøttelse og hvilke som ble vanskjøttet. Forskjellen i praksis var mindre enn i teorien. l forhindelse med rundskrivet fra Sosialdepartementet forela noen ganger fattigstyret saken for \Trgedtdsformannen, som så uttalte
seg, men det generelle inntrykket er at de ikke har uttalt seg.
En annen grunn kan også nevnes. Vergerådene hadde hatt få saker der krigsbarn var
involvert, fordi tyskerne hadde tatt grep om slike saker gjennom Lebensbom. Nå fryktet myndighetene en strøm av søknader om understøttelse. Dermed la det et administrativt poeng i å
sende rundskrivet til fattigstyrene, som først ville få slike saker. Endelig kan det kanskje også
ha spilt en betydning at vergerådene var dårligere utbygd. sa~rlig i landdistriktene. 449 Fattigstyrene var derimot i virksomhet nesten overalt.
Resultatet av rundskrivet var at det i alt kom inn 55X rapporter, som danner grunnlaget
for analysen her. Krigsbarnutvalget skrev450 at det korn inn 573. men hvordan dette tallet er
beregnet er uklart. I tillegg kom det til rette noen i 1946. som hadde vært forlagt eller på annet
vis kommet på avveie. Antallet fattigstyrer som svarte er n<K' lavere, fordi enkelte sendte flere
rapporter. Oslo er i dette tallet satt til en rapport, mens s(bialradmannen i virkeligheten sendte
inn ti ulike lister i fire forskjellige brev. I alt fantes det i fl,lge Krigsbarnutvalget 747 fattigstyrer sommeren 1945. 451 Det betydde at 75% hadde svart. Det samlede antallet krigsbarn de
oppga var 3128. For 1492 av disse fikk departementet angitt oppholdssted med navn og adresser. Tallene fra Statistisk sentralbyrå, som var basert pa folketellingen i 1946, viser at det
var minst 7853 krigsbarn i landet ved utgangen av 1945. ~-h· is vi ser bort fra at antallet i
juli/august må ha vært noe lavere, blir lokaliseringsandckn for hele landet altså 19 %. Det er
vanskelig å se noen sammenheng i fordelingen av lokaliseringsprosenten i fylkene . Lavest lå
Sør-Trøndelag, Østfold, Troms, Telemark, Møre og Romsdal. Hordaland og Hedmark, høyest
lå Rogaland og Oppland.
447

For å ivareta barnets vern etter vergerådsloven, i praksis stå for inngrepet når barn ble tatt fra sine foreldre og
bortsatt på grunn av omsorgssvikt.
448
Hagen 200 l , s. 68 ff.
449
I 1935 var det 75 l vergeråd , men bare 25-30 % av dem var i virksomhet. Hagen, 200 l , s. 65 .
45
KBU, innstilling, s. 25, En hvitbok, s. 135.
451
Det eksisterte 802 såkalte fattigkommuner pr. 1.7 .41 , i følge NOS X. 2011941. I 1950 var antallet redusert til
769, i følge NOS XI. 401195 l. Vi har ikke oversikt over nøyaktig hvilke fattigkommuner som mottok rundskrivet
og må derfor velge om vi skal legge kommuneoppdelingen for 1941 eller 195 l til grunn. Fordi Krigsbarnutvalget
oppgir 747, som ligger nær 744, tallet på by- og herredskommuner i 195 l. velger jeg 195 l som basisår for den
fylkesvise sammenlikningen.
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Av andre tall kan nevnes at bare 142 av disse barna hadde på dette tidspunktet fattigunderstøttelse av kommunene, 1732 var hos mødrene, 725 hos slektninger, 260 var på bamehjem452, 110 var adoptert eller under adopsjon og 31 var i Tyskland eller i ferd med å reise dit.
Når det gjaldt stemningen hadde til sammen 360 svart. Av dem hadde 192 svart at den
var negativ, 16 at den var ekstra negativ, 114 at den var indifferent og 38 positiv. I hovedsak
var bildet nokså likt over alt. Kommuner med sterke fordømmelser og kommuner med forsonlig stemning finner vi side om side i hele landet. Flest fordømmelser finner vi i Østfold, Møre
og Romsdal, Nord-Trøndelag og Nordland. Men det er samtidig fylker med mange kommuner
hvor fattigstyrene skriver om forsonlig stemning. De store krigsbarnfylkene var kystfylkene
fra Rogaland til Finnmark, lavest av disse lå Nord-Trøndelag. På Østlandet var det færrest
krigsbarn, når vi ser bort fra Oslo.
Krigsbarnutvalget omskriver resultatet
Som nevnt vet vi ikke hvordan myndighetene oppfattet svarene. Hvordan Frydenberg og Fjogstad reagerte vet vi ikke. Men fordi rundskrivet ikke var kjent utenfor fattigstyrene, fantes det
ikke noe offentlig forventningspress til rapportene. Slik sett sto myndighetene fritt til å bruke
eller ikke å bruke resultatene, eller å legge hele ekspedisjonen i en skuff. De 1492 adressene
man tross alt hadde fått inn var uansett en begynnelse i å ajourføre Lebensbom-arkivet. Likevel går det ikke an å legge skjul på at rapportene måtte være en skuffelse når det gjaldt å kartlegge krigsbarnas oppholdssteder, hovedformålet med rundskrivet. Det kan ikke ha vært mye
til hjelp som forberedelser til et storstilt prosjekt om deportasjon av tusenvis barn, som flere
ganger ble nevnt. Rapportene viste at krigsbarn i slike mengder ganske enkelt ikke var tilgjengelige for myndighetene, uten nye, mer omfattende registreringstiltak, med en mer bestemt hånd.
I departementet må man ha spurt seg om hva grunnen kunne være til at så få adresser
ble oppgitt, når opinionen tilsynelatende var så aggressiv. Vi har vært inne på ulike forklaringer. I tillegg til ulike symp- og antipatier i fattigstyrene og ulike profesjonsvurderinger som
kunne påvirke rapporteringen, og den generelle desorganiseringen som krigsavslutningen
hadde skapt, gir det lave tallet på 142 understøttede krigsbarn i hele landet trolig nøkkelen til å
forstå hvorfor. Selv om dette tallet må være lavere enn det virkelige, så forteller det at mødrene ennå ikke hadde søkt understøttelse. De nølte ennå i et håp om en beskyttende anonymitet.
I mange enkeltrapporter kan vi lese at barna burde bli hos sine mødre og at verken departement eller lokale myndigheter burde foreta seg noe som helst med dem. Slike signaler ga advarsler mot å gå videre med å ta barna fra mødrene og bar bud om en mulig sivil ulydighet,
som begrenset departementets handlingsfrihet. Det er verd å merke seg at ofte der vi finner
slike kommentarer i rapportene er det i tilknytning til hvordan man besvarer spørsmålet om
barn og deres adresser.
Det aller mest slående imidlertid er at denne første delen av rundskrivet faktisk aldri
ble gjort kjent verken av myndighetene eller av Krigsbarnutvalget. I Krigsbarnutvalgets innstilling ble rundskrivet presentert som om det bare handlet om stemningen overfor mødrene
og barna ute i kommunene. Her skal vi se hvordan dette ble lagt fram i innstillingen. I et eget
kapittel som het "Stemningen i Norge og blant norske i utlandet", hevdet utvalget at det hadde
skjedd en svingning i mer forsonlig retning i stemningen overfor mødrene og barna utover
sommeren og høsten 1945. Dette kunne de belegge med rapportene fra fattigstyrene, skrev de,
og fortsatte:

452

I tillegg kom antallet barn på Stalheim, Moldegaard , Godthåp og noen andre tidligere Lebensbornhjem, med
til sammen 3-500 barn.
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At en slik svinging i oppfatningen har funnet sted, har utvalget fått bekreftet ved uttalelser som etter anmodning fra utvalget er innhentet av Sosialdepartementet ved rundskriv av 19/7 1945 til landets fattigstyrer om stemningen i kommunen overfor mødrene og barna. Flere av fattigstyrene har uttrykkelig uttalt at stemningen er blitt mer forsonlig etter som tiden går og sinnene faller til ro
skrev de. 453 Dette ville utvalget demonstrere med statistiske oppstillinger, på tross av at de
medga "det ble ikke stilt spesifiserte spørsmål i nevnte rundskriv fra departementet, men bare
spurt om stemningen i sin alminnelighet". Dette var, som vi har sett, direkte usant. Det ble
stilt "spesifiserte spørsmål" og gitt spesifiserte svar, men det var til den delen av rundskrivet
som her var utelatt. En i utvalget, trolig Fjogstad, gikk gjennom rapport for rapport, tolket det
som sto om stemningen og krysset av for ett av tre svaralternativer: "L Overbærende stemning
overfor barna (og tildels overfor mødrene)", med åtte underalternativer454 , "IT. Fiendtlig stemning overfor barna (og moren)", også her med åtte underalternativer455 og "ill. Fiendtlig stemning overfor moren (ikke noe uttalt om barna)". Så summerte han denne presentasjonen av
stemningen med en oppstilling over fylkene og hele landet for de ulike alternative, som ga 104
svar på I (overbærenhet), 99 på gruppe ll (fiendtlig til barna) og 73 på gruppe ill (fiendtlig til
mora).
Til sammen oppga han at det forelå 276 svar som uttrykkelig uttalte seg om stemningen, av disse var bare 99 fiendtlig til barna. Fordelingen på de til sammen 16 underalternativene i I og IT var svært ujevn, fra l til 51. Men, som man ser av ovenstående, var tallet 276 slett
ikke det totale antallet rapporter. Hvordan tallet er framkommet er ikke godt å si. Kanskje var
det antallet som utvalget hadde mottatt inntil man skrev innstillingen. Det kom imidlertid
mange rapporter senere, så det er ikke gitt at fordelingen ville bli den samme. Som vi har vist
var det ikke 276 med 360 rapporter som kommenterte stemningen.
I tillegg til at de oppgavene som ble gitt over hvor mange som kommenterte stemningen ikke er korrekte, er det også grunn til å være kritisk til måten Fjogstad presenterte de åtte
underalternativene i I og IT på. Han gir inntrykk av å oppsummere dette svært nøye. Men rundskrivet stilte ikke slike alternative spørsmål til besvarelse og fattigstyrene ga ikke slike svar.
Det Fjogstad gjorde var å resonnere seg fram til hva de nokså generelle svarene kunne bety og
dele dem opp i tilsvarende enkeltbiter, for så å telle dem opp hver for seg.456 Han lot altså som
om han hadde fått inn en mengde detaljerte svar. Dermed blir det vanskelig å bedømme verdien av hans oppstillinger og summeringer. Det finnes også andre vanskeligheter med utvalgets
tolking av svarene, etter å ha lest gjennom alle rapportene. Et gjennomgående skille mellom
vurderingene av barn og mødre, som utvalget setter, er for eksempel vanskelig å være enig i.
Fjogstad fester seg ved at mange rapporter starter sin vurdering med formuleringen "Selv om
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Følgende underalternativer: l. Forsonlig, overbærende, sympati, ingen motvilje, ingen særlig misstemning, bra
eller relativt bra stemning (svar: 37). 2. Mer forsonlig nå, forholdet nå godt, tiden læger alle sår (svar: l 0). 3.
Rolig og avventende, nøytral, ikke særlig aggressiv (svar: 15). 4. Ingen overlast eller sjikane overfor barna (svar:
4 ). 5 . Barna uten skyld, synd på barna (svar: 17). 6. Som overfor andre barn (svar: Il). 7. Barna bør ikke fjernes
fra den heim de er i (svar: 3 ). 8. Noenlunde bra nå, vil trolig bli verre når barna vokser til og begynner på skolen
(svar: 7).
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Følgende underalternativer: l. Barna bør sendes til Tyskland eller annet land (svar: 14). 2. Forakt, ringakt,
fientlig og forbitret stemning (svar: 21 ). 3. Kjølig, ikke særlig velsett, ingen sympati (svar: 51). 4. Barna er blitt
sjikanert (svar: 2). 5. Vanskelig eller umulig å få barna anbrakt i pleie (svar: 5). 6. Barna vil bli et irritasjonsmoment i fremtiden , vil bli sett ned på og komme til å lide (svar: 4). 7. Barna bør tas fra moren (svar: 1). 8. Barna
bør ikke falle kommunen til byrde, men staten må i tilfelle overta utgiftene (svar: l).
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Fjogstads notater som viser disse kunstgrepene er gjenfunnet i et umerket legg i SD, 3. sktr. B, 243 b, legg
Godthåp 1945-46.
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barna er helt uskyldige, så ... ", og tolker dette som bevis på at man reelt vurderer mødrene og
barna forskjellig. Selv om det selvfølgelig også kan tolkes slik, er dette ofte en ren talemåte,
som kan stå i motstrid til fortsettelsen i svaret. Her er inntrykket at det snarere er samsvar mellom vurderingen av mødre og barn i rapportene, enten det er i negativ, indifferent eller positiv
retning.
En gjennomgang som er basert på samtlige rapporter gir et noe annet bilde, som vist
over. De negative var til sammen 208 av 360, de positive var i forhold til dette tallet svært få.
Det var en nær kompakt majoritet, som vanskelig kan tas til inntekt for at stemningen hadde
snudd i en mer forsonlig retning eller tolkes i den retning. Ut fra hvordan spørsmålene ble stilt
i rundskrivet og karakteren på svarene framstår et så stort skifte som udokumentert. Men rapportene viser geografiske variasjoner.
Utvalget nøyde seg imidlertid ikke med å gi en slik presentasjon av rapportene, de forankret også denne i en henvisning til at sakene var "alvorlig overveiet" og drøftet lokalt, i det
enkelte fattigstyret, med henvisning til en bestemt rapport fra Haugesund. 457 Jeg har spesielt
undersøkt denne rapporten. Det viser seg at den ble skrevet så tidlig som 31. juli 1945. Fordi
innstillingen ble avlevert mer enn tre måneder senere hadde det i og for seg vært tidsmessig
mulig med "alvorlig overveielse", i alle fall mer enn en dag eller to. Men i det refererte tilfellet kan det knapt ha vært tid til mer enn et møte og vi må undre oss over hvor grundig "overveielsen" var. Vi har også vært inne på de mange besvarelsene som ikke var basert på noen
undersøkelse i det hele tatt. Et av Fjogstads poenger her var også at stemningsskiftet fant sted
ut på høsten, ikke på sommeren. Inntrykket er altså at Fjogstad ikke var særlig nøye. For utvalget var dette som nevnt ledd i en argumentasjon for at det hadde funnet sted et stemningsskifte. Det er vanskelig å finne dekning for noen vesentlig wingning så tidlig som i juli. Utvalget hadde nok rett i at det var flere fattigstyrer som hadde droftet saken alvorlig, men det
generelle inntrykket er at de likevel var et lite mindretall. Langt flere hadde åpenbart knapt
nok gjort undersøkelser eller bedt vergeråd og distriktslege om uttalelse. Mange fattigformenn
hadde rett og slett begrenset sin saksbehandling til å snu rundskrivet rundt, der påført en kort
tilbakemelding for så å sende rundskrivet i retur.
Utvalget mente at stemningen var mer forsonlig i utkantkommunene enn i byene og i
tettbygde strøk. Om dette faktisk var riktig er ikke så lett a avgjøre. når en tar i betraktning at
rundskrivet faktisk ikke spurte om det. På mange mindre steder var det også svært negativ
stemning, som de fleste rapportene fra Finnmark beretter om. Heller ikke på dette punkt kan
den vurderingen av stemningen som ble tatt inn i Krigsharnut\'algets innstilling, sies å ha vitenskapelig belegg. Svarene er overtolket utenfor rimelighetens grenser. Når vi da i tillegg tar
i betraktning vanskelighetene med å skille mellom det formannen i fattigstyret rapportere som
"stemningen" og hans egen private oppfatning, blir det klart at konklusjonen om at stemningen hadde svingt til det bedre i det hele tatt ikke kan tillegges noen verdi. Vi vet ikke om det
var slik. Trolig er det riktigere å konkludere med at så ikke hadde skjedd. Det var en negativ,
men avventende holdning, så lenge få hadde søkt "norsk'" understøttelse.
Noe var imidlertid helt klart etter at rapportene fra fattigstyrene var kommet inn. De
fleste fattigstyrene besvarte rundskrivet ved månedskiftet juli/august i visshet om at mai var
siste måned med støtte fra Lebensborn. Juni var den første måneden det ville vært mulig å
søke "norsk" støtte fra fattigstyret. Det var ventet at de færreste mødrene hadde rukket å søke i
kaoset den første tiden etter krigsslutt, trolig nølte de ennå fordi så lite i situasjonen var avklaret. Rundt i landets fattigstyrer telte man på knappene og håpet at færrest mulig ville søke.
Flere skrev at hvis mange søkte, så kom stemningen til å bli svært negativ. Denne koplingen
av forventet negativ stemning til forventede utgifter er trolig en nøkkelfaktor i å forstå en
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eventuell stemningsendring til det verre. At det hadde skjedd noen stemningsendring til det
bedre i juli og august er derimot høyst usikkert og vanskelig å vise. Tvert i mot kan det ut fra
avisene se ut som at det kan ha skjedd en forandring til det mer uforsonlige i september, da de
begynte å skrive om mengder av "tyskerjenter" som var tatt i forvaring og internert, særlig på
Hovedøya i Oslo. Mange fattigstyrer pekte selv på at staten måtte overta alt økonomisk ansvar
eller barna måtte deporteres, for å unngå en negativ stemning. Hvis mora på denne måten ble
fritatt for sitt daglige ansvar for barnet, kunne hun ta arbeid og dermed forsørge seg selv.
Denne sammenhengen mellom forventning og løsning la alternativet rett i fanget på fattigstyret; problemet kunne løses hvis barna ble tatt fra mødrene.
Rapportenes motstridende budskap kan oppsummeres slik: I første del som inneholdt
oppgavene over barna og deres adresser, rapporterer fattigstyrene langt færre barn enn det som
fantes . Selv om mange faktorer kan forklare dette, står det tilbake en tilbakeholdenhet som
forsterkes av flere utsagn om at barna burde forbli hos mødrene. På den andre siden er det
mange fattigstyrer som bent fram ber om inngrep, særlig hvis mange søker understøttelse.
Disse bruker særlig uforsonlig stemning og stemningsendring som argument. Det samlede
bildet som rapportene ga var altså sterkt motsigelsesfylt.
Rapportene inneholder tross mange uklarheter også noen andre klare funn. For det
første ble mødrene beskrevet som svært unge piker, med foreldrebakgrunn i arbeiderklassen.
Det nevnes gjennomgående at de var tjenestejenter, fiskeriarbeidere, hushjelper og hadde liknende manuelle yrker. De hadde praktisk talt ingen politisk tilknytning til okkupantene, nazimyndighetene eller partiet NS. Et ytterst lite antall ble nevnt i en slik sammenheng; om noen
flere nevnes at de var internert eller arrestert, men uten at vi får vite grunnen til det. Beskrivelser som angiversker forekommer ikke. Det forekommer imidlertid noen få beskyldninger om
prostitusjon. Svært få fattigstyrer brukte argumenter med rasistisk innhold, utover et par, som
skriver at moras dårlige egenskaper kan arves til barnet.
I innledningen til dette kapittelet skrev jeg at hensikten med rundskrivet var å skaffe
navn og adresser på krigsbarna, samt å kartlegge stemningen overfor dem og mødrene. Det
kunne oppfattes som rent praktiske forberedelser for å ta barna, samt for å forsikre seg om en
slik aksjon ville ha støtte. Rundskrivet var ikke eksplisitt begrunnet som forberedelse til deportasjon eller andre direkte aksjoner. Men det sier seg selv at ingen deportasjon kunne gjennomføres uten å vite hvor barna var. Departementet hadde imidlertid ikke bundet seg opp til
noe som helst. Uansett om man ikke hadde andre planer til vurdering da, ville det være nyttig
med en nærmere registering av adresser og av stemning, for senere.
Et sentralt spørsmål er om rapportene ga svar som gjorde deportasjon mer aktuelt enn
tidligere. Svaret på det må være et klart nei. Antallet barn som ble oppgitt var så lavt, at det i
tilfelle departementet valgte å gå videre med prosjektet, måtte iverksettes en ny registrering
som neppe ville ha utsikter til å bli mer vellykket uten å ta i bruk kraftigere virkemiddel.
Stemningen var komplisert å tolke. Noe stemningsskifte, som Krigsbarnutvalgets innstilling
mente hadde funnet sted, er vanskelig å dokumentere. Det framstår som et postulat, nærmest
som et sterkt ønske fra Krigsbarnutvalgets side. Snarere var den fortsatt negativ, men også avventende. Trolig var den først og fremst et uttrykk for hvilke forventninger og ønsker formannen i fattigstyret hadde, som ansvarlig representant for sin kommunes økonomiske utsikt i nær
framtid. Stemningen "var" ikke en fastlåst faktor i seg selv, den uttrykte snarere et krav til staten om å betale eller å deportere.
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Kapittelll
DEPORTASJON TIL TYSKLAND SKRINLEGGES
Det tok tid før svarene fra fattigstyrene kom inn og før Krigsbarnutvalget ble klar over hvor
mangelfulle de var. Rapportene kom inn utover i august, mens utvalgsmedlemmene var på fire
ukers sommerferie. Etter å ha satt sammen et utkast til innstilling i rekordfart før møtet 23.
juli, hadde de reist fra hverandre med den forestilling at det egentlige utredningsarbeidet på
det meste var ferdig. Flere uker etter at de var tilbake var de fortsatt uvitende om at adresseinnsamlingen var så ufullstendig at enhver tanke på samlet tiltak overfor barna i nær framtid
var lite realistisk.
Møtene som til da hadde vært avholdt i departementet, ble flyttet til Lebensborns gamle lokaler i Arbiens gate 7, hvor utvalgets videre aktiviteter fram til slutten i desember ble organisert fra. På møtet 23. juli hadde utvalget foreslått å opprette et krigsbarnkontor under Sosialdepartementet, flyttingen til Arbiens gate innebar at man foregrep en beslutning om det.
Utvalget tok for gitt at kontoret ville bli opprettet omgående. Mange argumenter talte for en
slik løsning. Viktigst var at Lebensborn arkiv over 8020 barn, som var stilt opp der, nå skulle
omorganiseres ved hjelp av opplysningene fra fattigstyrene. For å løse dette praktisk ble det
ansatt eget personell. Arkivet var helt essensielt for alt videre arbeid med krigsbarna fra departementets side. Utvalget måtte også ha skriverhjelp for egen korrespondanse. Særlig forventet
man en stor korrespondanse med fattigstyrene og vergerådene i fortsettelsen av adresseundersøkelsen. Flere titalls rapporter fra fattigstyrene kom inn daglig, de skulle leses, vurderes og
følges opp. I tillegg kom oppfølgingen av utvalgets øvrige initiativ, henvendelser om barn fra
mødre og andre pårørende kom kontinuerlig, sammen med mer generelle henvendelser og svar
på ulike initiativ fra utvalget.
Flyttingen medførte at flere stillinger ble overført helt eller delvis fra departementet til
utvalgets arbeidssted i Arbiens gate. Foruten sekretæren, Fjogstad, dreide det seg om fire kontorassistenter og en betjent. 458 Fjogstad var på heltid for utvalget, i praksis ut hele året. Fortsatt ble korrespondansen journalført under departementets barnevernskontor, 3. sosialkontor
B, men det ser ut som at også noe gikk direkte og trolig ikke ble journalført. Egne postjournaler ble ikke ført. Utvalget fikk aldri noen offisiell postadresse i Arbiens gate, men fikk likevel
noen brev. 459 Ettersom arkivmengden økte foregikk mye av skrivearbeidet der. Kostnadene til
utvalget omfattet også leie av lokalene, som måtte tas inn på de ordinære budsjettene. Finansdepartementet godkjente en rekke utbetalinger utover høsten. Etter de første møtene forsto
Debes at virksomheten i 1946 kom til å bli stor, han foreslo at de ble tatt inn på et eget kapittel
av Finansdepartementet.
Den praktiske oppbemanningen av utvalget svarte til en forventning om at arbeidet
ville få stort omfang i tiden som fulgte. Trolig ville utgiftene for så vel kommunene samt sentralt bli store, selv om fordelingen av dem ikke var avklart. Etter en forespørsel fra ekspedisjonssjef Frydenberg om hva man måtte regne med for budsjettåret 1945/46, gjorde Debes
rede for den virksomheten han og utvalget antok ville følge. 460 Utgifter til hjelp og støtte for
mødrene og barna burde staten dekke, det samme gjaldt utgiftene til "de tyske barnehjemmene", enten det nå ble i Tyskland eller hjemme. Det var behov for flere hundre plasser, som
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kom til å koste flere hundre tusen kroner. Hvis man valgte å sende barna til Tyskland ville beløpet neppe bli mindre, fordi en slik utsending neppe "vil bli aktuell før tidligst til neste sommer", skrev han. Realisering av utvalgets forslag om utdanning av barnepleiersker og en stilling som barnelege ved Godthåp ville koste, ikke minst ville den foreslåtte psykiatriske undersøkelsen av krigsbarna og deres mødre som utvalget foreslo koste store beløp. Tanken var at
den skulle foregå ved Godthåp og derfor hadde utvalget foreslått at Godthåp skulle beholdes
som "observasjonsheim". Driften av Godthåp ville i seg selv koste store beløp. En slik undersøkelse ville bli nødvendig selv ved "overføring" av krigsbarn og mødrene til "nøitralt eller
alliert land" eller til Tyskland. I tillegg kom kostnadene til leie, arbeidshjelp og kontorhold i
Arbiens gate 7. Totalt ville utgiftene anslagsvis beløpe seg til en million kroner, men kunne
også bli større. Det var altså klart at virksomheten ville bli langvarig, opprettingen av et eget
kontor var et rimelig tiltak, slik man så det fra utvalgets side.
Et uttrykk for bevisstheten om å være i sentrum for betydningsfulle, forestående begivenheter finner vi i det utkastet til "sluttilråding" som Debes satte opp etter det femte møte i
utvalget, 25. august. 461 Dokumentet ble sendt, nærmest offisielt, med følgebrev til Sosialdepartementet, hvor Debes opplyste at det hadde vært meningen å ha innstillingen ferdig allerede, men at det nå ble en utsettelse fordi Thingstad skulle til Sveits på en konferanse om krigsskadde barn. Dessuten manglet utvalget fortsatt en del opplysninger. Fordi man i tillegg savnet
skrivehjelp til den nå ganske store innstillingen, valgte man nå å sende ut foreløpige anbefalinger. Departementet sendte anbefalingene videre til ulike instanser for kommentarer 30. august, merket "Strengt fortrolig". 462 Anbefalingene åpnet med å slå fast at når mødrene giftet
seg med de tyske fedrene, skulle de og deres barn "overføres" til Tyskland. De som ikke ble
gift, men som var "overflyttet" dit skulle fortsette å være der, likeledes tysk-adopterte barn.
Tyske statsborgerskap for disse måtte fastsettes gjennom fredsvilkårene med Tyskland. Men
utvalget slo også fast at krigsbarn født utenfor ekteskap "i sin alminnelighet" ikke burde sendes.
Deretter kom utvalget med syv anbefalinger til tiltak som departementet burde gjennomføre snarest. I punkt I foreslo man at det ble opprettet "et sentralkontor" for krigsbarn, i Il
at farskap måtte bli fastslått etter norsk rett, uten offentlig kunngjøring, i ill at farskapsopplysningene måtte hemmeligholdes og i IV at tyske navn ble endret til norske. I V ble det foreslått
flere enkelttiltak: Det måtte gjennomføres en "fysisk, psykiatrisk og psykologisk gransking av
mor og barn" om adopsjon kunne tilrådes eller hva som ellers skulle skje. Hvis barnet ikke
kom til å bli "utsatt for sinnskader" tilrådde man at det kunne bli hos moren, det samme gjaldt
adopterte eller fosterbarn, men "til annen ordning blir truffet". Men hvis dette ikke var tilfelle
måtte midlertidig fostring med sikte på senere adopsjon eller "overføring til utlandet" anbefales. Et antall mindre barne- og observasjonshjem burde opprettes snarest, med bemanning av
"sakkyndige barnevernsinspektører". På grunn av Norges mangelfulle særomsorg, burde barn
"som trenger det" blir "overflyttet" til "nøytralt eller alliert land". I punkt VI tilrådde utvalget
at Norge måtte få opprettet en internasjonal overenskomst om "overflytting" av krigsbarn til
alliert eller nøytralt land, at barna automatisk ble statsborgere i mottakerlandet, at alle papirer
vedrørende barnas herkomst" skulle sendes til "internasjonalt samlingssted" og der "tilintetgjøres", at "overflytningen" skulle skje gjennom et internasjonalt kontor for "land som har
krigsbarnproblemer" og mottakerland. I det siste punktet i anbefalingen, VII, foreslo utvalget
at "inntil annen ordning blir truffet" skulle utgiftene dekkes etter reglene i fattigloven og ved
statlig forskuttering av barnebidraget.
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Denne foreløpige anbefalingen la til grunn rettstilstanden etter den provisoriske anordningen av 17. august, som vi skal komme tilbake til, men kan ellers ikke tolkes som noe støtte
til videre Tysklands-deportasjoner. Der i mot åpnet den for fullt for Sverige-prosjektet med
begrepet "overflyttes til nøytralt land". For de mødrene og krigsbarna som kom til å bli igjen i
Norge ønsket utvalget å innføre statlig forskuttering av barnebidrag. Det er dette som ligger
bak den kryptiske formuleringen om "inntil annen ordning blir truffet". Dette forslaget om å
innføre statlig forskuttering av barnebidrag for alle barn født utenfor ekteskap var fremmet
allerede lenge før krigen, men var stadig blitt utsatt. Nå forsøkte Debes å få gjennombrudd for
forslaget gjennom krigsbamsaken. Det var velbegrunnet og kunne som ingen andre enkeltreformer med ett slag endre krigsbarnas framtidsutsikter. Forslaget kunne også få svært positive
følger for mange andre barn. Som vi skal se i et senere kapittel, kom forskutteringsloven dessverre stadig til å bli utsatt, det gikk 12 år før den ble et faktum og ytterligere ett før den ble
iverksatt. På grunn av ulike bestemmelser og unntak, ble det lite nytte for krigsbarna av denne
reformen da den endelig kom.
Utvalget holdt på forslaget til den endelige versjonen av anbefalingen ble skrevet ut to
måneder senere, på tross av at det var lite realistisk å regne med at det kunne bli fremmet for
Stortinget, verken som et velferdstiltak for krigsbarn, eller for barn utenfor ekteskap i sin alminnelighet. Det skjedde heller ikke. Debes kom ikke til å leve lenge nok til å ta forslaget opp
på annen måte. Han skal ha æren for å ha fremmet dette forslaget som kunne ha betydd så stor
forandring og en annen retning for livet for mange krigsbarn.

Provisorisk anordning av 17. august 1945
Parallelt med Krigsbarnutvalget, arbeidet lovavdelingen i Justisdepartementet med det juridiske grunnlaget for deportasjon. Særlig var det en bestemt gruppe som kunne nås uten for store
juridiske krumspring. Det gjaldt de kvinnene som hadde giftet seg sine tyske kjærester og
som, sammen med sine barn, med et juridisk håndgrep kunne omdefineres til tyske statsborgere. Det ble gjort med en provisorisk anordning av 17. august 1945, som vi her skal se nærmere
på.
Som vi har sett var det reist deportasjonskrav i Stockholm i 1943 og i London noen
måneder senere, men uten at departementet støttet det. Det fantes ikke lenger noen hjemmel i
norsk lov for å inndra statsborgerretten som ledd i en straffereaksjon mot en person. Etter
statsborgerloven av 1888 var stats borgerskapet utenfor rekkevidden av strafferettslige sanksjoner. Den eneste reaksjon som indirekte kunne ramme borgerretten var dødsstraff. Prinsippet
om individuell straffeforfølging ut fra saksforholdet i hver enkelt sak var nedfestet som grunnlag for rettssikkerheten i landet. Det fantes ingen hjemmel for at det var straffbart å ha et
kjæresteforhold med statsborger fra et annet land, selv om landet var i krig med Norge. Derfor
kunne også professor dr. juris Johs. Andenæs, i trygg forvissning om å være på linje med juridisk teori, skrive i sin anerkjente framstilling av rettsoppgjøret at "tyskerjentene hadde ikke
463
gjort seg skyldig i noe straffbart".
Men da han på samme sted føyde til at "myndighetene
hadde ikke noe usnakket med dem", beveget han seg over på usikker is. Det stemmer ikke
med det kildene viser, som vi her skal se.
I en henvendelse til Justisdepartementet i 1945 framholdt Norske Kvinners Nasjonalråd ved
sin formann advokat Sigrid Stray, at iverksettelsen av straffereaksjoner mot kvinner som had464
de hatt forhold med tyskere innebar å skru rettstilstanden tilbake:
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Vi går ut fra at når dette er gjort, er det for å skåne vårt land for de borgere, d.v.s. de
kvinner som under krigen har giftet seg med fientlig lands statsborgere. Man vil formentlig si at disse derved har utvist en sådan holdning at de må ansees uverdige til å
bo her i landet. Dette resonnement er etter vår mening ikke uten videre berettiget. Hvor
vidt en norsk kvinne gift med et fientlig lands statsborger har utvist uverdig forhold,
må bedømmes etter de lover som ellers gjelder for nordmenns forhold like overfor
landets fiender, og følges av de represalier som disse lover foreskriver. Det har vært en
alminnelig oppfatning så vel hos oss som i andre land at private forbindelser mellom
personer av forskjellig kjønn tilhørende land som er i krig med hverandre, ikke har
vært betraktet som handlinger der likestilles med forræderi eller annen landsskadelig
virksomhet.
Skulle ekteskap med et fiendtlig lands statsborger i seg selv betraktes som en landsskadelig
handling som kvalifiserer til tap av statsborgerrett, framholdt Stray, så ville det for det første
medføre at legaliserte forbindelser ble behandlet annerledes enn uformelle, dernest bety å bryte det prinsippet en ellers hadde valgt i rettsoppgjøret om individuell prøving av hver enkelt
sak. Stray grep også fatt i at den lovhjemmelen hun kritiserte, provisorisk anordning av 17.
august 1945, var gitt tilbakevirkende kraft til 9. april 1940, et brudd på grunnlovens bestemmelse om at ingen lov kan få tilbakevirkende kraft.
Initiativet til denne provisoriske anordningen kom fra justisminister Johan Cappelen465
i en henvendelse til ekspedisjonssjef Eivind Rognlien i lovavdelingen, i slutten av juli 1945.
Hvilken begrunnelse han ga framkom ikke, men han viste til en britisk bestemmelse mot å gi
statsborgerskap til borgere av fiendestater under krig. Byråsjef Hjorthøy, som hadde erfaring
med krigsbarnsaken fra London, fikk beskjed om å komme med et utkast. I all hast leverte han
et håndskrevet forslag l. august, der han viste til Cappelens ønske og forslo en forsiktig formulering som endret betingelsene for å erverve borgerrett under krig. Tankegangen var at
statsborgerlovens bestemmelse om erverv av borgerrett ikke burde gjelde for statsborgere av
fiendestat før krigen var formelt slutt. 466 Men dagen etter, ennå før man hadde rukket å maskinskrive Hjorthøys utkast, tok Cappelen saken opp i regjeringskonferanse og orienterte om
hvorfor denne saken brått var blitt så viktig. 467 Han forklarte at han hadde fått en henvendelse
fra sjømannspresten og andre norske representanter i Hamburg om en rekke norskfødte kvinner i byen, som var, eller hadde vært, gift med tyske statsborgere og som var i den ytterste
nød. De ønsket å få sendt disse kvinnene og deres barn hjem til Norge, opplyste Cappelen.
Dette ønsket han ikke å tillate, "da de derved gjenvinner sitt norske statsborgerskap". I stedet
foreslo han at de av dem som var barnløse enker kunne få komme hjem, men ingen andre. I
den forbindelsen opplyste han at Justisdepartementet ville komme med visse endringer i statsborgerretten for å hindre at personer som "i lengre tid" har vært bosatt i et land vi har vært
krigførende med kan erverve norsk statsborgerrett.
At en ordinær henvendelse som dette krevde en så hurtig reaksjon ennå før saken var
ferdig utredet, hang sammen med en annen begivenhet, som ikke er kommet med i referatet
fra regjeringskonferansen. Cappelen hadde nemlig fått melding fra det norske repatrieringskontoret i København om at det svenske Røde Kors-skipet Ronneskiir var på vei til Oslo med
politiske fanger, frontkjempere og flyktninger, mellom dem 80 og 90 "tyskertøser" som hadde
vært sykepleiere i Tyskland under krigen, samt som det sto i Morgenbladet noen dager senere
465
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-"til alle norske myndigheters store forskrekkelse"- også "40-50 tyske statsborgere, norskfødte kvinner gift med tyske statsborgere pluss et mindre antall barn", ombord. 468 I
Justisdepartementet antok man at disse spesielle passasjerene var de samme man hadde fått
melding om fra Hamburg og at de kom med skipet fra LUbeck. I alle fall hadde de vært
ombord da skipet ankom i København. Senere skulle det vise seg, selv om det ikke kom til å
få noen betydning, at akkurat denne gruppen kom fra Rotterdam og var langt mindre enn det
469
sto i avisene. En melding om de uønskede passasjerene hadde allerede vært forelagt
justisministeren og drøftet i regjeringen, fortalte viserikspolitisjef Olav Svendsen til avisene.
Der hadde man bestemt at bare barnløse enker eller kvinner som hadde giftet seg før krigen
fikk komme inn i landet, sa han. De øvrige ville bli returnert til Tyskland. fordi "disse kvinner
har gjort sitt valg ved å gifte seg med tyskere". Imidlertid innrømmet han at det fantes
humanitære grunner til å la dem bli i landet og han var klar over at disse kvinnene kom til å gå
en uviss skjebne i møte i Tyskland, sa han. Det var altså en nærmest panikkartet reaksjon på
høyeste plan, utløst av meldingene om Ronneskiirs passasjerer, som hadde satt i gang
prosessen med den provisorisk anordningen av 17. august. Trolig var det pressens reaksjoner
man vaBeqredlisjonssjef Rognlien var ikke fornøyd med Hjorthøys utkast. Det var heller ikke
ekspedisjonssjef Carl Platou, departementets definitive veteran og lederfi~ur. i pakt av sin
posisjon som såkalt "rådmann".470 Rognlien synes ikke utkastet gikk lan~t nok. I et eget notat
foreslo han i stedet at man kunne endre fremmedloven slik "at det blir ad!.!an!.! til å utvise
norske statsborgere", han understreket selv de tre siste ordene. 471 Han ,. i,t~· til at han allerede
hadde foreslått at man skulle nekte innreise for "tyskerjenter" fra TysklanJr~ l så fall ville
man også få en mer generell hjemmel til å "nekte innreise av norske fra Ty,J...Iand". Han var
også stemt for lovregler som utsatte muligheten for å søke statsborgerskap l or horgere fra stater som hadde vært allierte med Tyskland, som finske og bulgarske. med l'll ar etter en fredsslutning. Tyskfødte enker fra ekteskap med norske menn burde ikke kunne ';nt: norske borgere hvis de hadde vært medlemmer av nazistiske partier. De burde rett (l~ 'ktt ut,·ises. Norske
borgere som også var borgere av fiendtlig stat burde fratas norsk borger,Ltp.
Platou var uenig i å bruke fremmedloven: "Dette kan vi etter mm mcmn~ ikke ta opp",
anmerket han, og fortsatte. "Å gå til en slik endring i fremmedloven som nn nt tror jeg vi under de nåværende forhold bør la være. Vi bør holde oss til statsborgt:riP\ en .. Fonwrig ba han
lovavdelingen vurdere de andre forslagene. Cappelen satte også sine init1akr under notatet til
Rognlien, uten å anføre noe om han var uenig i innholdet. Ellers anmerl-..ct 11.111 hare at saken
måtte påskyndes, slik at den kunne bli ferdigbehandlet i regjeringsmotc 1-t .w~u..,t.
Et sammendrag av de ulike synspunktene var ferdig fra lova, · Jclul~L·n . trolig ført i
pennen av byråsjef Gunder Egge473 , 11. august. 474 Det første han konHill'lllLTil' 'ar de tyskfød-
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te enkene som var blitt norske gjennom ekteskap under krigen. En bestemmelse om å utvise
de av disse som hadde vært aktive nazister, slik Rognlien foreslo, "vil etter mitt syn fremtre
som ytterst spesiell og eiendommelig", all den tid det var langt flere tyskfødte mannlige nazister som hadde ervervet norske statsborgerskap. Her ville Egge ha en kjønnsnøytral endring. At
tyskere som hadde støttet nazistene ikke burde ha rett til norsk statsborgerskap tok han for
selvsagt, all den tid de på det groveste hadde brutt "den tillit og de forutsetninger som naturlig" var knyttet til denne retten. Dessuten måtte man nå tenke på framtida. Det var et "konsekvent ledd i våre foranstaltninger" til vern mot eventuelle tyske revansjeplaner i framtida "at
vi nå sørger for å kvitte oss med disse elementer", mente han og fortsatte:
Jeg vil i den forbindelse nevne at spørsmålet om å innføre tap av norsk statsborgerrett
som straff var drøftet under forberedelsene av landssvikanordningen, se Stockholmsamlingens. 93- 94. Deptet fant ikke å burde fremme et forslag (fra "Londonutvalget") herom, idet man fremholdt en rekke betenkeligheter, særlig hensynet til folkerettslige komplikasjoner.
En slik bestemmelse ville stå og falle med "at det i sin tid blir mulig å overføre eventuelle denasjonaliserte nordmenn til Tyskland", ikke av hensyn til tyskerne, som det selvfølgelig ikke
var aktuelt å spørre, men om de allierte stormaktene ville tillate dette. Da var det usikkert, og
derfor hadde departementet erkjent "at det vil være forhastet allerede nå å lovfeste bestemmelser om frakjenning av norsk statsborgerrett". Fortsatt "er det et åpent spørsmål i hvilken utstrekning de allierte foreløpig vil tillate en overføring til Tyskland av denasjonaliserte nordmenn", opplyste Egge. Departementet måtte derfor se dette an. Men når det gjaldt Hjorthøys
forslag om suspensjon i krigstid av statsborgerlovens bestemmelse om automatisk erverv av
statsborgerskap ved fylte 22 år, for barn av utlendinger som hadde bodd i Norge siden fødselen, håpet Egge at "i alle fall de vestallierte" neppe ville motsette seg en utvisning av slike til
Tyskland. Han håpet også at de ville gi tillatelse til å utvise tyskere som hadde bodd her i landet siden før krigen. En bestemmelse om å utvise tyskfødte, norske kvinner som var blitt skilt
fra sine menn, var ønsket for krigstidens varighet. Dermed ville man også hindre at det kom
tyske kvinner, som "selvfølgelig via slike giftemål vil søke seg vekk fra elendigheten i Tyskland og opp til Norge". Dobbelt statsborgerskap, som etter statsborgerloven av 1924 var
uønsket, men som tyskerne hadde innført igjen i stort monn under okkupasjonen, ville Egge
helt avvikle på den måten at nordmenn som også hadde fått tysk borgerskap ble utvist til
Tyskland.
Det var en svakhet ved Hjorthøys forslag at han bare hadde tenkt på hvordan departementet kunne hindre at ektefødte barn, som var født i Norge med tysk far, utnyttet sin rett etter
statsborgerloven til å bli norske ved fylte 22 år. Et større og viktigere behov var å foreslå en
ny hjemmel for å sende krigsbarna eller deres mødre til Tyskland. For å imøtekomme dette,
foreslo Egge en generell bestemmelse om at erverv av statsborgerskap i en fiendtlig stat "ubetinget" måtte medfører tap av norsk statsborgerskap. Det "ervervet" han hadde i tankene var
inngåelse av ekteskap med en tysk mann i Norge. Formuleringen "ubetinget" innebar å oppheve statsborgerlovens bestemmelse om at tapet av norsk statsborgerskap først inntraff når
kvinnen tok opphold i ektemannens land. Dermed kunne i det minste de blant "tyskerjentene"
som hadde giftet seg med sine kjærester umiddelbart utvises som "utlendinger", uansett om de
aldri hadde vært utenfor landets grenser og uansett om deres menn fortsatt var i live eller ikke.
Når mødrene mistet statsborgerskapet gjaldt selvfølgelig det også barna deres. Dermed slapp
man utenom de alliertes uvilje mot deportasjoner- eller "denasjonalisering" - som man nå foretrakk å kalle det i departementet.
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Problemet med at dette skulle gjelde alle norske kvinner som tilbake til 9. april 1940
hadde giftet seg med sin tyske kjæreste, men aldri hadde reist til Tyskland fordi mannen var
forsvunnet eller drept i krigen, var vanskeligere å løse juridisk. Det hadde nemlig som nevnt
ikke vært straffbart å gifte seg med en tysker og ingen lovlig norsk myndighet hadde forsøkt å
innføre noe forbud mot det i løpet av krigen, som man etter folkeretten hadde hatt full anledning til å ha gjort ved provisorisk anordning. Å la en bestemmelse nå først få virkning tilbake
til 9. april 1940 måtte være i strid med grunnlovens§ 97 om at ingen lov kunne ha tilbakevirkende kraft. At det var "særlig tvil" om dette skrev Egge at han var klar over. Saken burde
vært grundigere utredet, skrev han og avsluttet: "Men det er det kanskje ikke tid til".
Et betenkning om hvorvidt et slikt arrangement kom i strid med grunnloven ble likevel
utarbeidet i departementet. 475 Den gikk ut på at en provisorisk anordning som tok statsborgerskapet fra disse kvinnene i strid med statsborgerloven, så lenge de fortsatt oppholdt seg i Norge, kunne ses "ikke så meget som en reaksjon mot den spesielle handling at de giftet seg med
476
tyskere- men som en konstatering av at de er uverdige til å ha norsk statsborgerrett." Dess477
uten, føyde den til, med en henvisning til statsrettseksperten Castberg , at han antok at utkastet måtte gå klar av grunnlovens bestemmelser, da § 97 ikke ga statsborgerretten noen absolutt478 beskyttelse mot "de inngrep som er nødvendige av samfunnsmessig art." De øvrige bemerkningene han kom med skal vi her gå forbi. Både Platou. Cappelen og byråsjef Henrik
Bahr479 påtegnet at de var enige i resonnementet.
Den provisoriske anordningen ble vedtatt 17. august 1945, men først to måneder senere, 25. oktober, ble den bekjentgjort for fylkesmennene gjennom rundskriv. Anordningen hadde da fått tre paragrafer. Hovedbestemmelsen i § l var at horger i fiendtlig stat i tidsrommet
fra krigsutbruddet til "krigens opphør" ikke kunne få norsk horgerrett etter bestemmelsene i
statsborgerloven. I§ 2 ble formuleringen at "den som i det tidsrom som er nevnt i § l, har ervervet statsborgerrett i fiendtlig stat, taper sin norske statshorgerrett uten hensyn til bestemmelsen i statsborgerlovens § 8, annet punktum", det vil si uansett om han/hun fortsatt oppholdt seg i Norge. I rundskrivet ble det eksplisitt pekt pa at det her dreide seg om norske
kvinner som giftet seg med tyskere. For å unngå problemer med disse kvinnene i framtida, ble
det spesielt understreket at fylkesmennene måtte påse at di-.-.e ekteskapene var inngått i gyldige former. Vigsler av sivile eller militære tyske myndigheter under krigen ble ansett som gyldige, men etter at krigen var slutt var det kun ordinære norske. sivile vigselsmyndigheter som
kunne utføre en slik handling.
Denne perioden på over to måneder uten at rundskri\Tt hle bekjentgjort innebar et
rettsovergrep. Det er dokumentert at det i denne perioden hlc spredd informasjon om at kvinner som vurderte å gifte seg, kunne gjøre det uten å miste norsk statsborgerskap, så lenge de
ikke forlot landet. 480 Det er grunn til å tro at dette skjedde o\·er hele landet, for å sikre at så
mange som mulig av kvinnene ble tvunget til å forlate landet. At anordningen ikke ble alminnelig kjent før etter rundskrivet bekreftes av henvendelsen fra Norske Kvinners Nasjonalråd til
departementet, som vi allerede har sitert fra. Formannen, advokat Sigrid Stray påtalte dessuten
at den var i strid med grunnloven bestemmelser om tilbakevirkende kraft. Hun stilte seg svært
skeptisk til at man fortsatt brukte provisoriske anordning i lovsaker, som om krigen ikke var
slutt. Når det gjaldt innholdet i anordningen appellerte hun til regjeringen om å hindre at den
475
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urettferdige rettstilstanden fra 1888-loven ble gjeninnført. En norsk mann som giftet seg med
en tysk kvinne mistet ikke sitt norske statsborgerskap. Norske Kvinners Nasjonalråd hadde
under behandlingen av 1924-loven fått alminnelig oppslutning om at kvinners statsborgerskap
ikke lenger fulgte ektemannens så lenge hun oppholdt seg i landet. Når organisasjonen ikke
tidligere hadde rettet innvendinger mot anordningen, "er det fordi vi ikke har vært oppmerksom på den", skrev Stray, og føyde til at de først nå var blitt kjent med den fordi de hadde fått
henvendelser i saker som var "urimelige". Kvinnebevegelsens henvendelse fikk ingen konsekvenser for den provisoriske anordningen, men den synliggjør hvordan deparementet hadde
utmanøvrert de meningsberettigede i saken.
Retten til gjenerverv av statsborgerskap ble ikke direkte berørt under behandlingen av
den provisoriske anordningen i departementet. Ingen av de aktuelle bestemmelsene ble foreslått opphevet eller suspendert i den provisoriske anordningen. Rent logisk skulle man da anta
at de kvinnene som med anordningen ble "tyske" fordi de hadde giftet seg med en tysker,
kunne gjenvinne statsborgerskapet etter de samme reglene som ble innført i statsborgerloven i
1924 og i 1936, ved at de etter to års opphold kunne melde til fylkesmannen ønske om dette.
Det forutsatte at de faktisk gjorde det, i Norge. For de som var fraktet til Tyskland, forutsatte
det at de måtte klare å komme seg hjem igjen på egen hånd, først. Det var vanskelig, for myndighetene kontrollerte alle reisemåter og avslo innreisetillatelse. Men det kom til å forandre
seg. Selv om hjemreisen ble det praktiske hinder for at gjenervervsmekanismen kunne tas i
bruk, ser det ikke ut til at lovavdelingen høsten 1945 kan ha ment at gjenerverv faktisk lenger
skulle være mulig for denne gruppen. Dette viktige spørsmålet er ikke vurdert i forarbeidene
til anordningen. Derimot finner vi en bekreftelse i utkastet til Ot. prp. om Lov om tillegg til
statsborgerlovgivningen48 1, hvor en formulering om gjenerverv ble strøket ut av forslaget til
proposisjonsteksten. Den lyder:
Som det framgår av tilrådingen til anordningen antar departementet at det ikke fra
Grunnlovens side kan reises innvendinger mot bestemmelsen i § 2. Selv om man opphever den omhandlede bestemmelse, vil ikke dette medføre at norske kvinner som etter 9. april 1940 har giftet seg med tyske statsborgere, men ikke er flyttet ut av riket,
gjenerhverver sin norske statsborgerrett. Denne er allerede tapt i henhold til anordningens bestemmelser, og skal de igjen bli norske statsborgere, må det tilveiebringes
en uttrykkelig hjemmel for en slik gjenerhvervelse.
Innføringen av den provisoriske anordningen innebar at myndighetene under betegnelsen "denasjonalisering" iverksatte deportasjon som kollektiv straff for en gruppe kvinner og deres
barn. Både i forhold til grunnloven og i forhold til statsborgerloven var det en tvilsom lovtolkning som lå til grunn. Problemet med gjenerverv av statsborgerretten ble forbigått i stillhet, trolig fordi det kompliserte lovtolkningen ytterligere. I dag synes anordningen brutal og
enkeltstående. Men i august 1945 var allerede en gruppe krigsbarn deportert til Sverige uten
noen som helst juridisk rammeverk og det pågikk drøftinger mellom svenske og norske myndigheter på sosialministerplan om å deporterte den store gruppen på over 8000 barn til Sverige. Ikke mot noen andre enkeltgrupper innen rammen av oppgjøret etter krigen våget myndighetene å gå så langt. Først i 1946 kom tilbaketoget fra denne rettstilstanden. Da hadde den
praktiske virkeligheten for lengst gått forbi lovtolkeme i departementet. Egentlig startet den
prosessen bare noen uker etter at anordningen var blitt vedtatt og den startet ikke hjemme,
men i Tyskland.

48 1

Lov av 13. 12.46 om tillegg til statsborgerloven, Div. 1923-46, JPDÆ, De, 78, RA.
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At den provisoriske anordningen rammet "tyskerjentene" ved manipulering av deres
borgerrettigheter var forstått i Sosialdepartementet, på samme måte som det var forstått at det
også rammet deres nære økonomiske vilkår. Men nå ble dette sett i lys av at de skulle ut av
landet. Vi skal se på hvordan det kunne komme til uttrykk. Den 14. august skrev Porsgrunn
Røde Kors til organisasjonens hovedkontor og slo alarm om forholdene for 12 kvinner, av
dem fire høygravide, samt seks barn, som var internert i Vallermyrene leir ved Porsgrunn. De
hadde inspisert leiren og funnet forholdene "utilstrekkelige". Flere av kvinnene var gravide og
fødsler var ventet i nær framtid. Generalsekretær Arnold Rørholt tok saken umiddelbart opp
med Fjogstad i Sosialdepartementet. 482 Fjogstad svarte 23. august at det ikke var vedtatt "særlige tiltak" for barn av kvinner som var gift med tyskere og at i "påtrengende tilfelle må hjelp
ytes etter vanlige regler". Han anmodet Porsgrunn Røde Kors om å ta "spørsmålet om forpleiningen" opp med de kommunale myndighetene i Porsgrunn "så snart råd er". Det var en ullen
omskriving av det faktum at kvinnene ikke lenger hadde som helst rett til hjelp. De "vanlige
regler" som Fjogstad viste til, gjaldt bare norske statsborgere. 483 Fjogstad minnet om at det var
en forutsetning at kvinnene og barna så snart som det var høve til det ble sendt til Tyskland. 484
Formannen i Porsgrunn Røde Kors skrev tilbake i begynnelsen av oktober at de hadde
skaffet tran til barna og avhjulpet "visse mangler". Men han pekte på at kvinnene ikke hadde
mulighet til å skaffe barnetøy og at det var usikkert hvordan forholdene i forbindelse med de
ventede fødslene kunne ordnes. Derfor anbefalte han at kvinnene burde få reise til sine "nærmeste norske pårørende". 485 Men det var departementet slett ikke interessert i. I et utkast til
svar ble det skrevet at disse kvinnene nå var tyske statsborgere, som staten ikke hadde forpliktelser overfor. 486 I stedet ble Røde Kors anmodet om å yte den hjelp som "eventuelt" trenges. I
en påtegning kommenterte byråsjef Rolf Knudsen ironisk at det var "en sannhet med modifikasjoner" at kvinnene var blitt tyske. Videre anmerket han at det ikke kunne være riktig at staten ikke hadde noen forpliktelser etter fattigloven og ba om et nytt utkast. Her var det altså
motstridende tolkinger av fattigloven i departementet. Men de ble bare ugjerne festet på papiret. Trolig var det grunnen til at problemet ble løst ved at departementet ikke sendte ut noe
svar i det hele tatt. I lys av den provisoriske anordningen spilte det liten rolle for disse kvinnene, de skulle uansett være på vei ut av landet.
Her må det tilføyes at departementet var klar over at politiske undertoner i tolkingen
av fattigloven ikke bare gjaldt nyskapte "utlendinger" av denne typen, men en langt større
gruppe "tyskertøser" med barn, som begynte å henvende seg til departementet senhøstes 1945,
med bønn om hjelp. Departementet viste dem til fattigstyrene i hjemkommunene. Der ble de
ofte møtt med motstand og vanskeligheter. Et eksempel høsten 1945 er fra et fattigstyre i
Nordland, hvor en kvinne, gift med en landssvikdømt, hadde bedt om fattigstøtte. 487 Fattigstyret avslo med den begrunnelsen at de ikke "har meget å ofre til tyskertøser som har tjent tyskerne under krigen". Det var en helt klar sak, i utkast til svar skrev departementet at "den omstendighet at hun har vært .. . tyskertøs berettiger ikke forsorgsvesenet til å nekte henne understøttelse". Det hadde i et slikt tilfelle vært naturlig av departementet å kontrollere at kommunen innrettet seg, men et forslag om det ble strøket. I stedet ble en formulering om at man
imøte så meddelelse om hva fattigstyret aktet å foreta seg i saken, erstattet med det vagere " ... i
482
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nødvendig utstrekning." En annen i departementet ville for sikkerhets skyld undersøke saken
videre, men byråsjefen avgjorde med påskriften "Er vel ikke nødvendig".
De politiske undertonene som kom til syne i saken om de gifte kvinnene og barna deres i Vallemyrleiren, smittet over til generelle krav fra kommunene til Sosialdepartementet om
at staten fikk dekke fattighjelp til vanlige krigsbarn med enslige mødre. Slike henvendelser
488
begynte å komme i oktober 1945 og fortsatte en rekke år framover.
Departementets svar på
slike henvendelser høsten 1945, viste gjerne til at Krigsbarnutvalget ennå ikke hadde avlagt
innstilling, at det- ennå- ikke fantes noen spesiell ordning for krigsbarn og at det var fattiglovens vanlige bestemmelser som gjaldt. Seinere, i 1946, svarte de bare med å vise til fat489
tigloven. I slutten av 1946 kom det også et rundskriv om reglene.
Det var ikke bare forventningen om at krigsbarna skulle ut av landet sammen med
mødrene, som lå bak oppfatningen om at krigsbarna egentlig ikke hadde krav på støtte, i all
fall burde de ikke ha noe moralsk krav. Fattigstyrene hadde et enda større problem å løse,
nemlig hvordan de skulle forholde seg til de mange henvendelsene fra landsvikdømtes familier, som i tillegg til soning av straff også fikk sine konti sperret. Her var det virkningene av
landssvikoppgjøret som ble skjøvet over på kommunenes allerede skrantende økonomi. En
mengde kommuner protesterte overfor departementet mot at de måtte svare fattighjelp til disse. Andre kommuner mente at det var urettferdig å betale for nazister som ble utestengt fra
arbeidslivet den første tiden etter soning. Arbeidsdirektoratet utarbeidet statistikker som viser
490
at mange fikk hjelp i lengre tid, til stor belastning for kommunene.
Noen kommuner nektet
å praktisere reglene for hjemstavnsrett og håpet at de kunne redusere utbetalingene ved å få
491
slike personer sendt "hjem", til fødestedskommunene. En offentlig utvalg ble nedsatt for å
finne løsninger og et av medlemmene, Erstatningsdirektorateh sjef. Jens Chr. Hauge, skrev at
"det offentlige burde gjøre hva det maktet for å hindre at foreldrenes forbrytelser rammet barna". En løsning for NS-barna, som et stykke på vei kom kommunenes behov i møte, ble at
fattigstyrene fikk rett til å utbetale et beløp som svarte til fauighjclpen, fra familienes egne,
492
sperrede konti.
Vi har sett at uklarheten rundt fattigloven og de nye .. utlendingene" blant krigsbarna
og deres mødre, som ble skapt av den provisoriske anordningen a\' 17. august, fikk motstykke
i en tilsvarende uklarhet overfor en langt større gruppe, sch· om det var med andre begrunnelser, som moral, hjemsending og krav om statlig refusjon. For ,.i forlater dette emne her, skal
vi kort se på hva uklarhetene for "utlendingene" besto i. Fjog-.tads tolking av fattigloven var
at den bare omfattet norske statsborgere. Etter lovens bobta,· \'ar det kommunens bidrag som
493
ikke kunne ytes til utlendinger. Fattigloven hadde imidlertid også en bestemmelse for
494
"trængende" uten statsborgerrett eller hjemstavnsrett . h\'or statskassen skulle dekke omkostningene.495 Men det skulle skje under innfrielse av "foreskrevne regler ... i mellomfolkelige overenskomster", som det sto det i loven, med henvisning til en nordisk refusjonsord-
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ning 496 og enkeltavtaler med andre land. Med Tyskland fantes ingen avtale om refusjon, bare
en bestemmelse vedrørende akterutseilte sjømenn. Dette kunne tolkes slik at de kvinnene som
hadde giftet seg med sine tyske kjærester og deres barn, etter 17. august, selv om de ikke hadde rett til kommunalt bidrag fordi de ikke hadde hjemstavnsrett, hadde rett til statlig bidrag .
Men det kunne også tolkes slik at kun statsborgere fra de land Norge hadde avtale om refusjon
med, hadde slik rett.
Innvendinger fra repatrieringskorpset i Tyskland
Mens norske justismyndigheter og særlig Centralpasskontoret ønsket færrest mulig "tyskerjenter" og krigsbarn i landet, utøvet Sosialdepartementets repatrieringskorp i Tyskland et press i
motsatt retning. I den første rapporten fra krigsbarnprosjektet er det gitt en kort presentasjon
av repatrieringskorpset i tilknytning til dets hjemsending av krigsbarn fra Tyskland. 497 Rkorpset var opprettet av regjeringen i London i 1944 og som sjef var utnevnt bombeflyveren,
oberstløytnant Johan K. Christie. Formålet med korpset fra norsk side var å lede arbeidet med
hjemsending av fanger fra Tyskland. Da det ble opprettet, hadde det allerede foreligget et annet initiativ fra norske kretser med tilknytning til legasjonen i Stockholm. 498 Det var ikke blitt
ønsket velkommen i London og var blitt stoppet. Regjeringen ønsket at repatrieringskorpset
skulle være underlagt det allierte okkupasjonsstyret og ikke en nøytral stat. Christie og hans
repatrieringsoffiserer, utstasjonert i sentrale tyske byer, var underordnet de ulike britiske militære kommandodistriktene, som var opprettet av Rhinarmeen. I Lubeck var det løytnant Einar
A. Edwardsen, som på vegne av okkupasjonsstyret innledet samarbeid med det svenske halvmilitære Liibeckdetachementet, da det etablerte seg i byen på sin kortvarige hjelpeaksjon
sommeren 1945. Han var politimann og hadde vært fange i Stutthof. I Hamburg var det kaptein Einar H. Sørensen som var sjef for R-kontoret. Han hadde vært fange i Marlag und Milag
Nord ved Tarmstedt. På norsk side var R-korpset underlagt Fange- og flyktningsdirektoratet i
Sosialdepartementet, hvor byråsjef Dagfin Juel forsøkt å holde en viss ledelse. I den første tiden sommeren 1945 var det vanskelig, fordi forbindelsene mellom de ulike R -kontorene og
Sosialdepartementet i Oslo var dårlige. Men ettervert ble det enklere å holde kontakt.
Allerede fra starten kom det tilsyne interessekonflikter mellom R-korpsets kontorer i
Danmark og Tyskland og politi- og justismyndighetene i Oslo. Central passkontoret i Oslo
klaget på at korpset slapp hjem for mange. Den 11. juli ba kontoret "de i Hamburg som utsteder visa for reise til Norge" om å foreta en "strengere sortering". Man ville ikke ha tyske
statsborgere hjem, men her kunne tyske skrives både med og uten anførselstegn. Norskfødte
kvinner som var gift med tyskere etter 9. april 1940 ville ikke få innreisetillatelse. Man kunne
ta i mot kvinner som var gift med tyskere før 9. april, men bare hvis familien i Norge ønsket
dem og deres barn velkommen, slik at de ikke falt offentligheten til byrde. 499 Christie, Sørensen og de andre R-offiserene var mindre opptatt av det strengt formelle og mer opptatt av realiteter. De ønsket å få flest mulig hjem fra elendigheten i det raserte Tyskland. Selv om de var
militære, riktignok ikke yrkesmilitære, ble deres tankegang som følge av oppdragets karakter
etter hvert sivil og humanistisk. I stigende grad ble de engasjert i arbeidet med å få alle typer
fanger, flykninger og andre "displaced persons" tilbake til Norge.
I Norge presset samtidig Politi- og justisdepartementet og Central passkontoret på for å
få sendt flest mulige "tyskerjenter" og deres barn til Tyskland. R-offiserene presset på for å få
496

"Konvensjon mellom Norge, Danmark og Sverige om gjensidig understøttelse av trængende" av 26.5.14, som
bestemte at man istedenfor å deportere fattigunderstøttede til hjemlandet, under bestemte vilkår kunne refundere
fattigstøtte, Færden 1923, s. 159 ff.
497
Borgersrud 2002, s. 6.
498
Helge Ingstad var spurt og villig til å være sjef.
499
"Avskrift 11.7.45 I.T'', legg Sørensen NLO/L, SD, F-f.dir., 49, R.ktr., RA.

179

www.larsborgersrud.no

dem hjem igjen, i overensstemmelse med instruksene til deres britiske overordnede. Britene
ønsket ikke "denasjonaliserte" nordmenn i mengdevis til et ødelagt land og stilte seg uforstående til den norske deportasjonsiver. Som vi har sett hadde de allerede forsøkt å binde opp
norske myndigheter i dette spørsmålet ennå mens de hadde okkupasjonsmyndigheten i Norge.
I Tyskland ville deportanter fra Norge trolig i lengre tid være avhengig av britisk støtte med
matrasjoner og innkvartering, ettersom det indre forsyningssystemet i Tyskland var brutt
sammen.
Det var også en alliert henvendelse som gjorde Sørensen oppmerksom på de 33 norske
krigsbarna på Hohehorst barnehjem ved Bremen, som norske myndigheter måtte ta ansvaret
for ved å sende dem hjem og som Christie 27. juni beordret sendt til Norge. 500 Men tillatelse
måtte først innhentes i Oslo. En slik tillatelse ble gitt, men byråsjef Juel i Sosialdepartementet
ba samtidig om at man først skulle forsøke å få dem adoptert i Tyskland. Man ville helst ikke
ha dem hjem. Enden på det hele ble altså, som vi har sett, at barna ble adoptert i Sverige, etter
å ha blitt fraktet fra Lubeck til Malmo 25. juli 1945. Liknende henvendelser fikk R-offiserene
stadig vekk. Det kunne dreie seg om personer som hevdet at de var tvangsevakuert, som i et
tilfelle der britene var kontaktet av en familie på tre, som var kommet til Tyskland fra Hardanger i 1944. "Could you please let us know what is the policy to be adapted in this case?'',
skrev UNRRAs velferdsoffiser ved den lokale britiske kommando til sin overordnede, som
igjen tok saken opp med Christie, før den til slutt endte i Oslo. 501 Eller det kunne dreie seg om
vanskelige kvinneskjebner, som da en annen britisk kommando henvendte seg til sin overordnede for å få repatriert en forlatt, ulykkelig norsk kvinne som bodde i Olpe. Hun fortalte at
hun hadde blitt forlovet med en tysk soldat og hadde fulgt ham da han ble sendt fra Norge i
januar 1945. Siden hadde han forsvunnet i krigsfangenskap, hun hadde ikke sett ham eller hørt
fra ham. Hun bodde hos foreldrene hans, som ikke ønsket å ta vare på piken "at present",
skrev en velferdsoffiser. Nå ville hun hjem til sin gifte søster i Oslo. Hun hadde gyldig pass
fra 1944, skrev offiseren, men ikke penger og hun kunne ikke betale for seg. Offiseren foreslo
at hun måtte flyttes til et DP-senter så fort som mulig fordi hun ikke hadde en sterk karakter
og kunne "go astray". Men i Siegen fantes ingen DP-leir, bare en leir for polakker. 502 Hun
måtte sendes hjem. Selv om hun hørte til en gruppe som hadde rett til det, måtte man granske
hennes papirer, selvfølgelig, og politiet i Norge ønsket ikke kvinner med hennes bakgrunn
hjem. Det var mange henvendelser om kvinner som henne.
Den 2. august fikk Christie telefonbeskjed fra Knud Stilloff503 , sjefen for Centralpasskontoret i Oslo, som i stor detalj refererte regjeringens standpunkt om at tyske statsborgere prinsipielt ikke skulle gis innreisetillatelse til Norge. Han presiserte, hvis Christie skulle
være i tvil, at norskfødte kvinner, som hadde inngått ekteskap med tyske statsborger etter 9.
April 1940 "kan ikke under noen omstendighet gis innreisetillatelse". Det eneste unntaket man
kunne gi gjaldt norskfødte, tyske kvinner som var barnløse og hvor ekteskapet var inngått før
9. April 1940. Det var en forutsetning at hun stod uten forsørger, altså var enke eller fraskilt.
Det var videre en forutsetning at hun "blir politisk å godkjenne". 504 Dagen etter kom det en ny
beskjed over telefon fra Oslo om nye skjerpede regler for transporter hjem, og at de som ikke
kunne dokumentere at de var tvangssendt til Tyskland selv måtte betale hjemreisen. Prisen ble
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satt til 100 RM for voksne og 50 for barn. 505 Det var en betydelig sum og den var neppe tilfeldig satt så høyt. Den 3. august kom et telegram til Oslo fra R-kontoret i København, som vi
allerede har vært inne på. Det varslet om kvinnene og barna som medfulgte Ronneskar til
Oslo, som egentlig kom fra Rotterdam, ikke Ltibeck. 506 Men R-kontoret fikk ansvaret for at de
kom. Det var ikke første gang noen slapp gjennom Centralpasskontorets kontroll. Etter flere
episoder der R-kontoret i København hadde latt "tvilsomme repatrieringsobjekter" komme
tilbake, mot politiets ønsker, framsatte Stilloff en reprimande mot ledelsen ved kontoret. Kontoret måtte beklage. Kritikken rammet også Christie og ga sammen med noen andre episoder
støtet til et norsk forslag om å avvikle heleR-korpset fra l. oktober 1945.
Forslag om avvikling ble framlagt på en konferanse med de britiske militære i Hamburg 24. august 1945. Det innebar å legge ned kontorene i Hamburg og LUbeck. Arkiver skulle overføres konsulen, mens biler med annet utstyr skulle føres hjem. Forholdet til de alliertes
okkupasjonsmyndigheter skulle ivaretas ved å attachere en liaisonoffiser hos britene og en hos
amerikanerne. Fram til da skulle arbeidet med å lete etter savnede nordmenn fortsette. Men nå
skulle det skje under skarpere kontroll. På sakslisten til konferansen måtte Christie skrive at
det skulle stå i referatet at "vi beskjeftiger oss ikke med annet enn D/P's". 507 Christie utarbeidet teksten til det offisielle referatet samme dag. 508 Foruten å foreslå hvordan ulike representasjonsoppgaver burde løses i framtida, tok han også opp hva som burde gjøres med krigsbarna
og deres mødre, som han nå hadde funnet et nytt begrep på, nemlig "de norske og norskettede". Som forventet passet han på å understreke at korpset skulle holde seg "mest mulig"
innenfor de ordrer og instruksjoner de hadde fått fra Sosialdepartementet, "for å unngå kritikk
for overskridelse av sin kompetanse". Men til sist føyde han til:
Det vil på forskjellig måte bli gjort alle anstrengelser for å samle mest mulig komplette
lister over norske og norsk-ettede i de vestallierte soner. Dette må gjøres med det for
øye at det før eller senere antas å ville bli nødvendig å starte en norsk hjelpeaksjon for
personer av disse kategorier.
For Christie betydde det snarere før enn senere, for nå reiste han hjem til Oslo for å kjempe for
krigsbarna og deres mødre.

Regjeringen snur
Før han dro hjem hadde Christie gjort noe helt usedvanlig. Han hadde skrevet direkte til
statsministeren. 509 "Jeg ber om undskyldning for at jeg sender dette brevet til Dem personlig",
forklarte han, "men jeg mener at sakens betydning for dem den angår og betydningen av å
opprettholde den anseelse Nansens land, Norge, har vunnet for sin humane holdning berettiger
til dette skritt". Så viste han til Centralpasskontorets beskjed om at regjeringen 2-3 uker tidligere hadde vedtatt at ingen norskfødt kvinne som var gift med en tysker etter 9. april1940
kunne få komme hjem og at av de som var gift tidligere, var det kun var barnløse enker og fraskilte som fikk komme. Christie sparte ikke på kruttet da han beskrev "den store urettferdighe-
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ten" i dette. Han sammenliknet konsekvensene ut fra forholdene i Tyskland som det "samme
som dødsstraff' og spurte om det virkelig var regjeringens hensikt at
slike straffer skal bli pålagt folk, født og oppvokst i Norge, med gode lojale norske
foreldre, til tross for at disse folkene som blir straffet ikke har foretatt seg noe ulovlig?
Deres ulykke er at de ble glad i en tysk borger på et tidspunkt da Tyskland var et anerkjent medlem av verdens anstendige nasjoner?
Han kunne ikke forstå, fortsatte han, hvorfor en ærlig pike, som giftet seg med kjæresten sin,
skulle straffes så mye verre enn de som ikke var ærlige, og spurte om regjeringen virkelig var
rede til å fastslå offisielt at den ikke brydde seg om hvorvidt disse menneskene sultet eller frøs
i hjel i Tyskland under den kommende vinteren. Det er "alminnelig anerkjent" at vinteren
kommer til å bli "overordentlig hård for tyskerne" og at mange gamle og svake ville dø som
følge av vanskelighetene i landet. Men de norske kvinnene og barna som var rammet av regjeringens vedtak var enda verre stillet, for de kunne ikke språket og var ikke akseptert av tyskere
flest. De aller fleste kvinnene hadde små barn i alderen fra en måned til fem år "akkurat den
alder da moren er bundet til barnet nesten hele dagen og derfor trenger mere beskyttelse enn
andre personer". Reglene måtte endres, appellerte Christie så sterkt han kunne til Gerhardsen
personlig: "Jeg henstiller på det alvorligste til Dem å ta dette spørsmålet opp som en sak av
største viktighet" at alle norskfødte kvinner og deres barn skulle få komme hjem hvis de ønsket det. Til nød kunne han godta som begrensning at de ikke måtte falle det offentlige til byrde. For øvrig fikk man heller straffe disse kvinnene hvis de hadde gjort noe ulovlig, avsluttet
han.
I Oslo avla Christie 6. oktober en muntlig rapport til statsråd Hansteen, som hadde
spesialansvar for repatrieringen, og justisminister Cappelen. På grunnlag av samtalen med
dem satte han så samme dag opp et notat til justisministeren om "kategorier berettiget til repatrieringsvisa for Norge", hvor han kom med en inntrengende henstilling til regjeringen om å
lempe på reglene for å få såkalt repatrieringsvisa til Norge. 510 Han viste til at Centralpasskontoret seks uker tidligere hadde bestemt at ingen norskfødte kvinner som var blitt gift med tyskere etter 9. april 1940 ville få repatrieringsvisa til Norge. For de kvinner som hadde giftet seg
med tyskere før denne dato, kunne visa bare gis hvis de var enker, fraskilte, eller er barnløse.
Han oppfattet dette som svært urettferdig. Han opplyste at kvinner i en slik situasjon ble nektet til og med midlertidig opphold i Norge, på tross av at de ikke behøvde ha gjort noe som var
unasjonalt eller straffbart etter ny eller gammel lov, eller kunne klandres på annen måte. Deres
ulykke besto i at de var blitt glad i en tysker på en tid da Tyskland fortsatt ble sett på som en
anstendig nasjon. De fleste av dem hadde levd ulykkelig i krigsårene, mange hadde fått ødelagt sine ekteskap på grunn av krigen. De hadde også gjort seg umulige i forhold til sine tyske
svigerfamilier og deres miljø, mange ønsket skilsmisse, men kunne ikke oppnå det fordi deres
menn var forsvunnet på grunn av krigen. Deres økonomiske situasjon var vanskelig og de
fleste hadde barn i alderen to måneder til syv år. Hadde det ikke vært for krigen kunne de når
som helst ha reist til Norge. De hadde blitt nektet å reise til Norge av tyske myndigheter under
krigen. Da krigen var slutt befant de fleste av dem seg i Tyskland og nå får de ikke engang lov
til å besøke sine foreldre i Norge, på tross av at deres forhold hadde vært uklanderlig, skrev
Christie.
Christie la vekt på at også de kvinnene som hadde giftet seg med tyskere etter 9. april
burde behandles i tråd med Norges humanistiske tradisjoner, selv om han innrømmet at det
fantes grunner til en mindre forståelsesfull holdning overfor dem. Men han pekte på at de pi-

°Christie til justisministeren 6.1 0.45, SD, F-f.dir. , 59, legg Div. korresp, R.ktr. , RA.

51

182

www.larsborgersrud.no

kene som fikk barn med tyskere under krigen ikke hadde gjort noe ulovlig og ikke kunne rettsforfølges. "Man må uvergerlig spørre seg om det helt ut er rettferdig å straffe dem som i det
minste var anstendige nok til å gifte seg med den mann de sto i forhold til, og derfor ble tyske
statsborgere og deportert til Tyskland, så meget hårdere." Han minnet om at man ventet en
hard vinter i Tyskland og at mange ville dø i "hopetall" som følge av vanskelighetene i landet.
Han minnet også om at disse pikene i de fleste tilfeller var verre stilt enn den vanlige tysker,
fordi de ikke ble godtatt som tyskere og hadde større vanskeligheter med arbeid og på andre
måter. I tillegg var de aleneforsørgere for ett eller flere små barn. Han mente at det dreide seg
om til sammen 200 kvinner. Han ba om at Centralpasskontorets vanlige regler med lang
behandlingstid måtte fravikes på grunn av den håpløst sene postgangen, særlig med tanke på
den kommende vinteren.
Alle kvinner med norsk statsborgerskap burde kunne få visa, fortsatte Christie, likeledes alle kvinner som var gift med tyskere før 9. april samt deres barn under 16 år, hvis de ikke
hadde vært medlem av nazi-bevegelsen. Også kvinner som hadde giftet seg etter 9. april og
deres barn burde få komme hjem, såfremt de ikke hadde vært med i nazi-bevegelsen og deres
ektemenn enten var døde eller savnede eller at de ga villighetserklæring for skilsmisse. Det
samme burde gjelde statsløse og utlendinger som nazi-myndighetene hadde deportert fra Norge. Han forsikret om at tallet kvinner ikke skulle overstige 200, samt at slike visa ikke skulle
omfatte tyske slektninger av disse personene.
Den 12. oktober ble Christies forslag behandlet av regjeringen og i hovedsak vedtatt.
Fire dager senere ble et notat satt opp i Sosialdepartementet, som viste til beslutningen, men
med en motstrebende argumentasjon. 511 Man viste til at folkeopinionen ville ha særdeles
vondt for å fordøye at gruppen av kvinner som hadde giftet seg etter 9. april skulle få komme
hjem, selv om man tok hjem rene "luddere", som var norske og derfor hadde et visst krav på
å komme hjem. Man måtte ha klart for seg at når man nå lot flere få komme hjem, så var det
snakk om en human hjelpeaksjon512 overfor de kvinner og deres barn som var i alvorlig livsfare, "dog ikke" hvis de hørte til gruppen som var gift etter 9. april1940. Enkene eller de som er
fraskilte i gruppen som hadde giftet seg før 9. april kunne komme hjem hvis de var barnløse
"og er politisk godkjente". Det samme kunne de som hadde giftet seg etter 9. april, hvis de
hadde barn under 16 år, men under ingen omstendighet deres tyske menn. Barnløse enker eller
skilte fikk ikke komme hjem, de måtte kunne ta arbeid i Tyskland. Noen politisk godkjenning
i formell forstand kunne det ikke bli tale om. De kvinner som høsten 1944 ble deportert til
Tyskland av Terboven og som hadde vært gift med tyske menn før 9. april har fortsatt rett til å
komme til Norge som norske statsborgere. Men hvis ektefellen fortsatt var i Tyskland, måtte
de regne med å bli sendt til denne. Som regel for alle skulle gjelde at de måtte være i livsfare
og de måtte alle undertegne en egenerklæring. Repatrierings-offiserene måtte påse at opplysningene var riktige og ved tvil forelegge spørsmålene til Centralpasskontoret i Oslo.
Den 25. oktober forsøkte Christes sjef i Sosialdepartementet, byråsjef Juel, å klargjøre
overfor Christie hvilke konsekvenser som nå, i tråd med regjeringsvedtaket, skulle gjelde for
barn som ble funnet i Tyskland. 513 For det første ønsket departementet å repatriere alle norske
barn som var født i ekteskap og minnet samtidig om at gruppen var blitt vesentlig redusert
med den provisoriske anordningen av 17. august. Barn som var født i Norge av norskfødte
mødre i ekteskap med tyskere var ikke norske statsborgere, de "bør i sin alminnelighet" ikke
sendes hjem "med mindre" de led nød og "saken ikke kan ordnes på annen betryggende
måte". Det skulle gjelde uansett farens nasjonalitet, om barnet var "av norsk avstamming" el511
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ler moren hadde forlatt barnet, eller om barnet var adoptert. Sosialdepartementet hadde ikke
noe i mot at barn av "delvis norsk avstamning" som ikke var norske statsborgere ble adoptert i
allierte land. Barn utenfor ekteskap med norsk mor, var norske statsborgere og kunne repatrieres, hvis det ikke kunne bli "dradd betryggende omsorg" for barnet i Tyskland eller i andre
land, uansett om faren var tysk, nazist eller ukjent. Men hvis moren var død og faren hadde
erkjent farskap og betalte for barnet, ønsket man ikke å repatriere det.
Barn av norsk far og tysk mor ønsket man ikke å få til Norge. Alle adopsjoner av norske barn i utlandet skulle godkjennes av Sosialdepartementet, sak for sak. Hvis imidlertid et
barn var blitt adoptert i Tyskland uten samtykke fra foreldrene, måtte det repatrieres. Barn
uten nære slektninger i Norge kunne man imidlertid la være i tysk adopsjon, men bare hvis det
ikke var utsatt for nazistisk påvirkning. Man kunne også godta oppfostring i barnehjem, inntil
"de har nådd den alder da de kan repatrieres." Departementet mente at man måtte "ordne" det
slik at de barna som ble igjen i Tyskland fikk tysk statsborgerrett. Man ville ha melding "om
behandlingen av barn med norsk avstamning" i hvert enkelt tilfelle, avsluttet Juel, som i realiteten etterlot mange ubesvarte spørsmål og reiste ved å innføre begrepet "norsk avstamning"
en rekke nye. Det kan se ut som at han forsøkte å overbevise Christie om at regjeringsvedtaket
ikke innebar et tilbaketog i forhold til den provisoriske anordningen av 17. august.
På grunnlag av regjeringsvedtaket ble det bestemt at betingelsene skulle utlegges i
punkter i en egenerklæring, som Juel skulle bringe til Tyskland under et inspeksjonsbesøk der
i slutten av november. Et notat med punktene ble overlevert av ham til R-kontoret i Hamburg
514
27. november 1945. I det var også tatt inn et eget punkt om at tyskerbarn under 16 år kunne
sendes hjem med moren, selv om moren hadde giftet seg med en tysker etter 9. april 1940.
Juel tok også inn en formulering om at disse bestemmelsene erstattet alle tidligere regler på
området og "gjelder inntil videre". Dokumentet så slik ut:
Erklæring
l. Undertegnede har anmodet om oppnåelse av midlertidig oppholdstillatelse i Norge.
Av de norske repatrieringsmyndigheter i Tyskland er jeg i henhold til vedtak i regjeringskonferanse 12. okt. 1945 gitt oppholdstillatelse.
2. Jeg er gjort bekjent med at den almindelige stemning i Norge mot alle tyske borgere
og spesielt mot alle som under krigen har giftet seg med tyskere er langt fra velvillig,
og er derfor forberedt på å møte vansker og ubehageligheter for meg selv og mine
barn.
3. Jeg er videre gjort bekjent med at jeg må være forberedt på å bli internert under mitt
opphold i Norge, hvis forholdene, min oppførsel eller min fortid skulle gjøre dette
ønskelig eller nødvendig.
4. Jeg er videre klar over at min oppholdstillatelse i Norge kun er midlertidig og at jeg
må være forberedt på å bli sendt tilbake til Tyskland i sin tid.
5. Jeg har ikke vært medlem av noen nazistisk partiorganisasjon .
..... s1gn
Dokumentet fortjener å bli stående som et treffende uttrykk for den rollen myndighetene påtok
seg vis a vis disse kvinnene og deres barn. Det framtrer i en kvasijuridisk form som at kvinnene fraskrev seg retten til beskyttelse for seg og sine barn, mens staten erklærte at den intet an5 14
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svar hadde for hva som kunne skje med dem når de kom hjem. Kvinnene hadde bare å akseptere at hva som helst kunne skje. Å godta internering "hvis forholdene gjør dette nødvendig"
betydde å godta umyndiggjøring og plassering utenfor lovens beskyttelse, uten rett til å påvirke sin egen skjebne. Dokumentet er dessuten et godt eksempel på hvilket signal som sentralmyndighetene formidlet til lavere myndighetsorganer og illustrerer den mentalitet man ønsket
skulle utgå fra disse organene. Effekten av det kan knapt overvurderes. Men det var samtidig i
realiteten en seier for Christies linje, som gjorde at videre planer om å deportere krigsbarna og
deres mødre til Tyskland fra nå av ble stoppet.
Med bakgrunn i Christes holdninger kan vi spørre om denne ydmykende egenerklæringen virkelig ble tatt i bruk av R-offiserene. Undersøkelser synes å bekrefte det, men bare 33
signerte dokumenter er gjenfunnet i arkivene. Det gjelder fire som ble undertegnet i København 31. oktober, en i Wuppertal-Bergenburg 25. november og 28 andre i Hamburg mellom
31. oktober og 24. januar 1946. 515 Det kan bety at erklæringen i praksi" hk ignorert eller forsøkt ignorert og i alle fall at intensjonen bak det ikke ble etterlevd av R-offiscrene. Det rimer
også med helhetsinntrykket av arkivmaterialet etter korpset; de var mer opptatt av resultater
enn besvergelser.
Presset fra aktivitetene i Tyskland sluttet ikke selv om Christic for,\'ant. Den planlagte
avviklingen av R-kontoret ble i realiteten kun en omorganisering. Verken hi kr eller kontorutstyr ble sendt hjem. Og selv om Christies høylytte, humanistiske enga ...jcmcnt forsvant med
ham, måtte hans medarbeidere fortsette arbeidet i samme ånd utover i Jlq(, og 1947, blant annet fordi britiske okkupasjonsmyndigheter fortsatte å presse på med enkel haker. Norske myndigheter var svært oppsatt på å være på god fot med britiske okkupasjorhrnyndigheter. 516
Utenriksmyndighetene hjemme hadde håpet at Norge kunne etablere"" ik diplomatiske institusjoner i Tyskland allerede høsten 1945, men det godtok ikke britene . l~:t J...om derfor også
en del nye oppgaver for R-korpset. Navnet "Norwegian Liaison Offin:r .. 1 '~ .. Repatriation Officer" var fortsatt i bruk fram til juli 1947, sammen med "Norwegian Re ltd OITicer". Fram til
de to norske Tysklandsbrigadene ble etablert i 1946 under den britiske Rhmarmeen, dominerte
derfor arbeidet med å hjelpe de norske kvinnene og deres barn hjem l'Pr~ ;l\ ene.
Fange- og flyktningsdirektoratet i Oslo fikk stadig nye saker og gamle -..akl·r i nye omganger,
som de av og til hånderte med ulyst. I et notat vel en måned etter regjmn~l'lh ,·edtak skrev en
byråsjef til R-kontoret i departementet hvordan han forsøkte å omga rcaltll'll'lll' i regjeringsvedtaket ved å innføre en slags dobbelt-kommunikasjon. Daglig mo1111k h.111 hcll\·endelser i
anledning norskfødte, tyskgifte kvinner som ville hjem, blant annet hcnH·nlkl,cr som han
17
rutinemessig registrerte og henvendte til R-kontoret i Hamburg." Han f1kk mange spørsmål
om muligheten til å få dem hjem, skrev han, men da svarte han van Ir~\ ., ;Il det o\·crlot han til
kontoret i Hamburg. Det er snakk om personer fra Østerrike, Sør-Ty-..kl.u1d . \ 'l.,I-Tyskland,
russisk sone, Tsjekoslovakia og Polen. Men saker som gjaldt NS-... ykcpk•cr,h·r og tyskertøser spesielt har han latt "bero" så langt det har latt seg gjøre, innrømmL·t h.m. rnntil han har
måttet svare at de ville bli repatriert hvis de meldte seg for hjemreise . \.1 lune han på om han
også for disse skulle henvende seg til Hamburg, om R-kontoret øn... kcr ;1 hruJ...L· tid på det, eller
om han skulle fortsette å svare som før.
Da militærmisjonen i Berlin ble etablert med alliert tillatelse i 11}4(1 . korn det også en
serie med henvendelser med saker derfra fra personer som mente seg urL·ttnK·,sig fratatt sine
norske borgerretter og deportert, enten under okkupasjonen eller etter. DL'I dreide seg om
norskfødte kvinner med tyske foreldre som Terboven hadde deportert i Jl)44 og om krigsbarn
m De signerte erklæringene fra Hamburg ligger samlet i legg Erklæringer, SD, F-f.Jir. l~. IU..tr.. RA.
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og deres mødre. Noen falt innenfor de gruppene som regjeringen hadde tillatt å komme, men
noen forsøkte å skjule at de hadde hatt med NS å gjøre. Sosialdepartementet måtte stadig
minne militærmisjonen i Berlin og R-kontoret i Hamburg om ikke å foreta seg noe i saker som
ikke var "forelagt Norge". 518 Tidlig i 1946 forsøkte Justis- og politidepartementet å møte det
stadige presset på Centralpasskontoret ved å opprette et rådgivende utvalg med prestisjetunge
representanter, som i løpet av året skulle avgi uttalelser i saker om innreise-, oppholds- og arbeidstillatelser, hjemsendelser av jøder, tyske- og andre aksestatsborgere, statsløse og andre
DPs. 519 Da Sosialdepartementet avviklet sitt formelle ansvar for R-kontoret i Hamburg i begynnelsen av juli 1946, utarbeidet kontoret en oversikt over antallet sivile som var sendt hjem
derfra med hjemmel i regjeringsvedtaket 12. oktober 1945. Det var i alt 150 kvinner og 206
barn. 520 I henhold til en melding som kontoret litt tidligere hadde sendt til UD, var det til da
sendt hjem til sammen 4-500 norske kvinner med barn under 16 år fra hele landet.
Arbeidsformene til R-kontoret endret seg siden sommeren 1945. Tidligere hadde man
søkt etter fanger på grunnlag av meldinger eller andre opplysninger man fikk, enten gjennom
egne undersøkelser, gjennom meldinger fra britene eller andre allierte eller direkte henvendelser. Med kontorets personbil hadde man så kjørt lange strekk gjennom landet, etter bestemte
reiseruter, og de man hadde funnet var blitt hentet med buss eller lastebil, fordi ingen andre
transportmuligheter fantes. Det var tungvint og alle fant man ikke. Fortsatt var 35 politiske
fanger savnet i Tyskland pr. l. juli 1946, uten at deres skjebne kunne slås fast med sikkerhet.
Fra nå av skulle det videre arbeidet med slike saker skje gjennom UNRRAs Central Tracing
Bureau og Militærmisjonen i Berlin. 521
Når det gjaldt de norske kvinnene og barna i Tyskland var arbeidet lagt opp annerledes.522 Hvis kontoret fikk opplysninger om nødsituasjoner, sendte de først et standardbrev til
den enkelte for å kunne meddele Oslo om at de helt sikkert ønsket å reise hjem. Ut over i 1946
fungerte postgangen godt i alle soner unntatt i den franske. Kontoret hadde ikke lov til direkte
å oppfordre til hjemreise. Det var klar instruks om at hjemreise ikke var ønskelig uten at nød
forelå. Men vanligvis var dette årsaken til henvendelsene. Når dette var konstatert fikk de et
nytt brev hvor de fikk vite at de kunne reise hjem på kortere eller lengre tid. Så måtte de fylle
ut egenerklæringen med tanke på nasjonal holdning. Til Hamburg måtte de komme selv. Der
ble de samlet i en leir for "displaced persons" og fraktet hjem via Danmark.
Strategiskifte
Vi har sett at forholdene i august 1945 var i ferd med å bli lagt til rette for deportasjon av
krigsbarna og deres mødre. Ikke alt som ble planlagt og gjort pekte i denne retning. Det fantes
andre oppfatninger og andre tendenser. Prosjektet var ikke lansert av regjeringen i den politiske offentligheten og ingen ansvarlig politisk myndighet agiterte for denne løsningen. Men betydelige tiltak var forberedt, som oppretting av et eget krigsbarnkontor under Sosialdepartementet, igangsetting av en stor psykiatrisk kartleggingsundersøkelse og ansettelse av eget personell og som vi skal se i et senere kapittel, disponeringen av institusjonen Godthåp. Selv om
disse tiltakene aldri eksplisitt ble begrunnet med deportasjonsplanene må de først og fremst
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ses i dette lys. Både Tyskland, Sverige og allierte land var aktuelle som mottaksland, selv om
Krigsbarnutvalget for sin egen del hadde markert motstand mot Tyskland. To norske sosialministre hadde reist til Stockholm i sakens anledning. Tilbakemelding fra svenske myndigheter indikerte at de i nær framtid var klar til å ta i mot barna. Selve deportasjonen startet i slutten av juli med at 30 av de 33 krigsbarna som var funnet i Tyskland, ble sendt til Sverige for
adopsjon. Fattigstyrene rundt i kommunene fikk pålegg om å registrere og innberette hvor de
øvrige barna befant seg. Selv om Krigsbarnutvalget var mot å deportere til Tyskland, så man
det ikke slik i Justisdepartementet og i Centralpasskontoret. Lovavdelingen utarbeidet en provisorisk anordning 17. august, som gjorde det mulig å deportere til Tyskland kvinner som
hadde giftet seg med tyskere etter 9. april 1940 og deres barn. Når det gjaldt dette spørsmålet
hadde Krigsbarnutvalgets pågående lovarbeid et videre siktemål. Det skulle etablere generelle
regler for utsendelse av alle typer krigsbarn, uten å ta sikte på noe bestemt mottaksland.
Så kom det uforutsette vanskeligheter og motstand mot planene. Noen stikkord viser
hovedpunktene: Rapportene fra fattigstyrene var overraskende negative til samarbeid, de var
mest opptatt av at staten skulle betale utgiftene. Selv om de ikke vek av veien for å skrive at
de kunne komme til å kreve deportasjon, var det mest som et pressmiddel mot departementet.
Et annet uforutsett problem og etter hvert en kilde til direkte motstand var repatrieringsoffiserene i Tyskland, som ut fra leveforholdene der, press fra de allierte og humanistiske vurderinger de gjorde seg, la press på regjeringen til å endre holdning.
Den 12. oktober 1945 vedtok regjeringen å la kvinner og barn i nød få komme hjem,
uten hensyn til anordningen. Selv om vedtaket formelt sett bare hadde karakter av å imøtekomme kvinner og barn i nød, innebar det i virkeligheten et strategiskifte og starten på et sakte tilbaketog, som fem år senere kom til å ende med gjeninnføring av den gjenervervsretten
som ble satt ut av kraft 17. august. Motpresset var blitt sterkere enn deportasjonsiveren. Fra da
av ble det i praksis umulig å deportere krigsbarna og deres mødre til Tyskland. Sverige fortonte seg som det eneste praktisk mulige mottaksland.
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Kapittel12
AVKLARING
Regjeringens vedtak 12. oktober ble et avgjørende stoppesignal for deportasjonsprosjektet til
Tyskland og et møysommelig tilbaketog for den knapt to måneder gamle provisoriske anordningen av 17. august startet. Som vi skal se, ble et nytt framstøt forsøkt overfor svenske myndigheter i dagene etterpå uten resultat. Fra da av var det klart at krigsbarna kom til å bli på
sine hjemsteder, med mindre noe uforutsett skjedde, som at svenskene selv tok et initiativ.
Myndighetene måtte innstille seg på at de fleste barna kom til å fortsette å være norske borgere og at arbeidet med dem kom til å bli som med andre barn. Det improviserte krigsbarnkontoret i Arbiensgate 7, selve operasjonssentralen for utsendingen, de omfattende psykiatriske undersøkelsene og andre forberedelser for aksjonen, mistet sin akutte betydning. Tilbake var behovet for individuelle tiltak. Dette betydde ikke at psykiaterne eller psykologene hadde mistet
interessen for storstilte mentalundersøkelser, men de kunne ikke lenger argumentere med
samme gjennomslagskraft.
Uten vyene om de store planene og prosjektene, matte siste fase av Krigsbarnutvalgets
arbeid med selve innstillingen også gjennom en snuoperasjon. Da utvalget ble avviklet i begynnelsen av desember 1945 etter å ha avgitt sin innstilling. \'ar det tvunget seg fram en ny
strategi i arbeidet med krigsbarn, hvor integrasjon ble stikkord istedenfor segregasjon. Innstillingen fikk et nytt brennpunkt, nemlig en plan om en stor holdningskampanje for å få krigsbarna til å bli norske og det norske samfunnet til å godta dem .
Nå var det ikke lenger behov for Krigsbarnutvalgct. Et O\'erraskende besøk fra australske immigrasjonsmyndigheter 22. og 23. november 19-15 skapte en ny, kortvarig, intens
aktualitet rundt deportasjonsplanene. Australierne reagene med sympatierklæringer, men tiden
gikk uten at man fikk noen konkret respons fra dem.
Noe permanent krigsbarnkontor ble det derfor ikke hruk for senhøstes 1945. Riktignok
kom Sosialdepartementet til å beholde aktiviteten i de samme lokalene, inntil det gamle barnevernskontoret ble omorganisert i slutten av 1947, som nytt l . sosialkontor A. Det kom til å
få krigsbarnsaker som en av sine viktigste oppgaver. Men de store forventningene som var
knyttet til deportasjonsprosjektet ble lagt til side i stillhet. sammen med prosjektet selv.

Avklaring med svenskene
Samtidig som disse vurderingsendringene fant sted i Sosialdepartementet, foregikk en liknende endring i svenske myndighetsorgan. Da Oftedal var i Stockholm 23.-25. juli 1945 hadde
han satset prestisje på at svenske myndigheter og opinionsdannere skulle interessere seg for å
ta i mot krigsbarna. Han hadde fått store oppslag i avisene i Sverige og Norge om barna. 523
Han hadde også fått kontakt med Alva Myrdal, som i et brev til Oftedal hadde hun lovet at
hun skulle satse sine krefter på å ta i mot barna i Sverige.:; 2-1 Noen dager senere var den andre
statsråden i Sosialdepartementet, Kirsten Hansteen, i Stockholm, hvor hun hadde møter med
Alva Myrdal og sjefen for Arbetsmarknadsstyrelsen, Nils Hagelin, om saken. Hagelin bekreftet i et brev til Oftedal 11 . august at prosessen var i gang og at krigsbarna snart kunne tas i mot
i Sverige. Seks dager senere vedtok regjeringen den provisoriske anordningen om å deportere
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de gifte kvinnene og deres barn til Tyskland. Det så altså ut til at målsettingen om å få krigsbarna og mødrene ut av landet, til Sverige og Tyskland, var på god vei til å lykkes.
En måned senere møtte Oftedal sine svenske kolleger, sosialminister Gustav Moller og
kulturminister Tage Erlander, på en nordisk sosialministerkonferanse i København. Konferansen hadde som formål å opprette en konvensjon om et felles nordisk arbeidsmarked. Det var et
formål som alle regjeringene støttet, konferansen skjedde i en positiv ånd av nytt, nordisk
samarbeid etter krigens adsplittelser. Fra Norge deltok ekspedisjonssjef Frydenberg og byråsjef Ulsaker sammen med Oftedal. De var åpenbart innstilt på at de under konferansen ville få
endelige, positive signaler fra svenskene om at de ville ta i mot krigsbarna, en rimelig slutning
på bakgrunn av Hagelins brev i august. Men Erlander var til Oftedals skuffelse "engstelig" for
forslaget, og "synlig lettet" da en brydd Oftedal beroliget ham ved å si at de da ikke skulle gå
videre med forslaget fra norsk side. 525 Vi vet altså ikke hvilke overlegninger svenske myndigheter hadde gjort seg om saken i den måneden som hadde gått. Men vi vet at da de 30 krigsbarna, som kom til Malmo mens Oftedal var i Stockholm, ble annonsert for adopsjon, så var
responsen fra svensk publikum ikke særlig god. Det skjedde på tross av at Statens UtHinningskommission hadde vært føre var og utstyrt dem med ekstra prestisje som ukjente barn fra
konsentrasjonsleirene, da de ble presentert i avisene. Trolig var Erlander orientert om vanskene og nervøs for hva tusenvis av barn kunne medføre. Etter klargjøringen i København 12.
september gikk det en måned til regjeringen slo på bremsene og vedtok at kvinner og barn i
nød kunne få vende hjem.
Det hadde altså foregått en forandring i svenskenes vurdering. Vi finner lite kilder som
kan belyse hvem som snudde prosessen, men grunnen til det er trolig måten kommunikasjonen om saken hadde skjedd på, ved hjelp av partikontaktene fra krigen og at det var partinettverket som formidlet dem videre. Derfor finner vi ingenting om saken i det offentlige arkivmaterialet etter København-konferansen, og bare lite i korrespondansearkivet i Sosialdepartementet og Utenriksdepartementet. Realitetene var at den sosialdemokratiske statsskikken hadde gjort partikanalene til statens innerste nettverk. Det gjaldt ikke bare denne saken. For
historikerne representerer dette et problem av metodologisk karakter, fordi partiapparatet
manglet de vanlige kildeskapende mekanismene som da fantes i staten. Mellom
partikameratene ble slike saker gjerne avklarert muntlig. For politikerne innebar en slik
behandling utilsiktede fordeler. Følelsesladede spørsmål som etter hvert som opinionen endret
seg, kom til å framstå som mer og mer vanskelige, var aldri blitt skrevet ned og ble da heller
ikke liggende som framtidig belastning i arkivene. Vi står her trolig ved årsaken til at forslaget
om deportasjon av krigsbarna til Sverige har sklidd inn i det historiske tusmørket.
En liten flik av det som hadde foregått ble, som vi har sett, løftet av en intetanende
medarbeider i Handelsdepartementet ved årskiftet 1945/46. 526 Han hadde vært tilstede på en
faglig konferanse på den svenske LO-skolen i romjula, hvor han i en diskusjon med handelsminister Gunnar Myrdal fikk høre at Sverige godt kunne ta i mot 1000 krigsbarn. 527 Myrdal
hadde henvist til sin kone, Alva. Rådgiveren som bare kjente saken overflatisk, informerte
umiddelbart Oftedal. Denne skrev kort tid etter til Al va Myrdal at man fra norsk side hadde
latt spørsmålet om "masseadopsjoner" i Sverige ligge etter Erlanders reaksjon på Københavnkonferansen. Nye initiativ ville han ikke ta, fortsatte han, men føyde høflig til at det ellers
ville glede ham hvis "det lykkes Dem å finne frem til ordninger som gjør det mulig å sende en
del av barna til Sverige". Men for embetsverket noterte han samtidig så utvetydig som han
kunne at saken skulle stilles i bero inntil videre etter konferanse med svenske myndigheter,
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fordi de ikke var innstilt på å ta i mot barna. 528 Saken hadde i realiteten vært død siden 12. oktober.
Selv om Oftedal med dette anså at svenskeprosjektet var ut av verden fra departementets side, var det ikke tilfellet for andre aktører, som hadde satt seg i bevegelse etter signalene
fra sommeren 1945. To av disse var Redd Barna og Røde Kors. I midten av januar 1946 fikk
en sekretær i Sosialdepartementet en henvendelse fra generalsekretær Arnold Rørholt i Norges
Røde Kors, hvor han orienterte om at det Internasjonale Røde Kors' interesserte seg for "problemet i sin helhet".529 Bakgrunnen var at organisasjonenes representant i Stockholm, dr.
Hoffmann, hadde meddelt ham at en fru Levinson fra Radda Barnen i Stockholm "undersøker
muligheten av evtl. å ta endel av de norsk/tyske barna til Sverige". Rørholt kunne også opplyse at han nå skrev til Hoffmann "om spørsmålet fremdeles er aktuelt og om hvor langt undersøkelsene er kommet". Han avsluttet med at han skulle holde departementet orientert.
Trolig stammet Radda Barnens innkopling i saken fra Oftedals første besøk i Stockholm i juli 1945, men ellers er det rimelig å se henvendelsen i forhold til Oftedals brev til
Alva Myrdal, etter informasjonene om Gunnar Myrdals utspill noen dager tidligere. Hans
kone, Alva Myrdal, hadde gode kontakter nettopp i Radda Barnen. Hvilke videre initiativ
Rørholdt tok er foreløpig ikke kjent. Det ser heller ikke ut til at han kom tilbake til departementet med saken senere, så langt det har vært mulig å bringe på det rene.
Innstillingen skrives ferdig
Etter at hovedspørsmålet om deportasjon, fortrinnsvis til Tyskland, var avklart i og med beslutningen 12. oktober, var den avgjørende usikkerheten fjernet og arbeidet med ferdigstillingen av teksten enklere å skrive ut. Den 11. oktober hadde utvalget diskutert hva som skulle
stå om dekning av utgiftene, et spørsmål som var reist av alle fattigstyrene og som selvfølgelig
ville falle svært forskjellig ut avhengig av om det ble deportasjon eller ikke. Her var det snakk
om både bidrag fra faren samt direkte forsorgsstøtte. Den 13. oktober hadde Fjogstad skrevet
ut et nytt utkast. Punktet som drøftet hva som skulle skje hvis barna ble sendt til Tyskland var
gjort ganske kort. Selv om Tyskland da måtte dekke alle utgifter og kommunene måtte få refundert sine kostnader hittil, gikk han ikke nærmere inn på hvor mye og hvordan dette skulle
skje, "da en holder det for lite tenkelig at barna skulle bli tvangssendt til Tyskland". Men
"skulle en slik overføring bli gjennomført og det ikke lar seg gjøre å få erstatning fra Tyskland", ville utvalget tilrå at staten refunderte forsorgsutgiftene etter vanlige satser og betalte
overføringen.
Da var det mer realistisk å konsentere seg om løsninger hvis barna ble i Norge. For det
første måtte farskapsplikten da fastsettes etter norsk rett. Hvis det ble vanskelig å innkreve
burde staten kreve et samlet engangsbeløp fra Tyskland. Utvalget begrunnet dette med at ethvert "samband" med Tyskland "på dette området" måtte "avvikles", og at det derfor ikke
burde bli "spørsmål om regelmessige bidrag fra Tyskland i en årrekke". En ordning burde
komme inn i oppgjøret i forbindelse med en fredsslutning, i samråd med de allierte. Basert på
et antall av 7000 krigsbarn, 40 kroners stønad pr. måned inntil fylte 16 år, beregnet Statistisk
Sentralbyrå at engangssummen burde være minst 50 millioner kroner. Fjogstad opplyste i en
påskrift at han underhånden var blitt orientert om at den danske stat hadde stilt et beløp i
samme størrelsesorden til disposisjon for Finland, for 240 danskfinske barn etter Den danske
legion, som tyskerne hadde hatt stasjonert der under krigen. Beløpet utgjorde 1,5 millioner
kroner. Å få en slik engangssum var imidlertid lite realistisk, innrømmet Fjogstad i teksten.
Derfor ville utvalget foreslå at staten fra l. januar 1946 selv betalte tilsvarende farskapsbidrag
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til mødrene. Hvis de likevel ikke klarte å "holde seg klar av forsorgsvesenet" måtte forsorgshjelp følge vanlige regler.
Det var et generøst forslag Fjogstad satte på papiret, særlig punktet om forskuttering
av barnebidrag, som ville bety at krigsbarn kom i en gunstigere situasjon enn andre barn født
utenfor ekteskap. Han forsvarte det med at "det vil ikke være til å unngå at staten må påta seg
særlige økonomiske forpliktelser for i størst mulig utstrekning å sikre seg at disse barna vil bli
gode norske borgere." Det var en raus tanke, som allerede var gjennomført i mange andre
land. I denne sammenheng "ville utvalget" føye til at staten burde forskuttere for alle barn
utenfor ekteskap som trengte det, fortsatte Fjogstad. På lang sikt måtte staten hjelpe mødrene
å få seg et yrke, hvis deres permanente situasjon skulle sikres. Dette var vanskelig, understreket Fjogstad, fordi så mange mødre hadde fått sine barn i så ung alder. Derfor måtte staten
også komme inn med hjelp til utdanning. Fordi det var vanskelig med særkurser for disse spesielle mødrene, burde alle mødre "som ikke har et yrke" til yrkesopplæring.
Fjogstad hadde i utkastet til teksten opprinnelig satt opp noen punkter om hvem som
skulle betale hvis vergerådet tok barna fra mødrene og plasserte dem i barnehjem eller i privat
pleie, i henhold til vergerådsloven av 1896 eller som foreslått i særlov for krigsbarn. Da burde
staten betale alle kostnader, foreslo han. Hvis de ble plassert på skolehjem skulle derimot de
vanlige reglene gjelde. Adopsjoner burde skje uten videre støtte, som vanlig var. Men hvis det
ikke lot seg gjøre måtte staten betale. Men slik generøshet gikk ikke, trolig av hensyn til konsekvensene for andre, i den endelige teksten ble hele punktet strøket ut.
Den 18. oktober var utvalget omforent med teksten til Utkast ti/lov om krigsbarn og
Utkast til særmotiver til Lov om krigsbarn. Lovteksten var ganske kort og særmotivene ga begrunnelsen. I § l ble krigsbarn definert slik at fedrene kunne være tyske eller hørte til den tyske krigsmakt. Det gjorde det mulig å inkludere også frivillige av andre nasjonaliteter, med
unntak av norske frivillige. Særmotivene forklarte at staten ville bruke navnet krigsbarn for å
motvirke "det odiøse stempelet på barna". Man forutså også allierte krigsbarn i nær framtid. §
2 fastslo at norsk rett skulle gjelde i fastsetting av farskapet og refererte alle gjeldende bestemmelser, "selv om enkelte i og for seg kan synes å være overflødige". Her hadde man i
tankene at når barna ble i Norge ble det viktig å beskytte dem i saksbehandlingen og å holde
de tyske fedrene unna. Siste ledd i paragrafen fritok derfor det offentlige i å forkynne farskapsforelegg eller å innkalle faren ved offentlig annonsering, slik det skulle skje etter
domstolslovens§ 181 , for å få minst mulig offentlighet og "så lite samband med de tyske fedrene som mulig". Særmotivene pekte på at hvis det var tvil , måtte fedrene frifinnes, så slapp
nå i all fall barnet "å bli stemplet som krigsbarn". I§ 3 fikk departementet rett til å endre barnas fornavn, selv om moren eller vergen ikke ønsket det. Særmotivene grunnga det med at "de
fleste mødrene" ønsket å endre "utpreget" tyske navn, men gjorde hun det ikke måtte det offentlige gjøre det. De som førte navneregistrene, gjeme den lokale presten, ble pålagt å melde
slike saker til departementet.
Et hovedpunkt i loven var en ganske kort § 4 om at departementet, i tillegg til den
gamle bestemmelsen i vergerådsloven fra 1896 om å gripe inn ved omsorgsvikt, nå fikk rett
til, i samråd med vergerådet, å ta barnet fra moren ut fra "forholdene på bostedet", i særmotivene forklart som "fientlig stemning blant den stedlige befolkning" overfor "fosterheimen eller barnet". Formuleringen må ses i sammenheng med rapportene fra fattigstyrene, hvor det
ble truet med negativ stemning blant folk, hvis staten ikke betalte. En slik paragraf hadde vært
helt nødvendig for å sette i gang deportasjonsprosjektet. Nå ble den stående der som en etterlevning, uten særlig mening eller forklaring. All inngripen mot vanlig omsorgssvikt var jo
dekket i vergerådsloven.
§ § 5 og 6 omhandlet departementets rett til å gripe inn i oppfostringsopphold og adopsjon samt bestemme tvangsadopsjon i henhold til § 4. Bak formuleringene lå frykten for at

192

www.larsborgersrud.no

krigsbarn kunne komme i oppfostring eller adopsjon hos familier som viste seg å være nazistiske eller protyske. Til grunn for formuleringene lå en forestilling om at skjulte nettverk innen de tidligere nazimiljøene i stillhet skulle forsøke å formidle oppfostring av krigsbarn til
nye nazister; det forutsatte at det fantes et slags konspirativt foreldremiljø på nazi-siden. I § 7
kom bestemmelsen om "overføring til annet land", hvor lovteksten var slik:
Etter forslag fra vergerådet kan vedkommende departement i samsvar med internasjonal (mellomstatlig) avtale fastsette at krigsbarn skal overføres til annet land, selv om
moren eller vergen ikke samtykker, når barnet er utsatt for å ta varig skade dersom det
blir værende i Norge.
Det var alt man ville sette på papiret som direkte besvarte det formelle hovedmandatet til utvalget. I og for seg var det et merkelig stykke jus å hevde at et barn måtte fjernes fra sin mor
og deporteres til et fremmed land ut fra sitt eget beste fordi det, uansett omstendigheter og
forhold, ville ta skade av å bli værende i Norge uansett hvor og hvordan. Dette står i kontrast
til den negative, men mer håndfaste begrunnelsen, som vi ellers kjenner fra mange dokumenter i utvalgets arkiv, nemlig at man betraktet et slikt barn som tysk og en mulig framtidig femtekolonne. Her ser vi imidlertid en bevegelse i argumentasjonen. Særmotivene oppbyr en
sammenhengende serie av motargumenter mot paragrafen og er åpenbart skrevet for å svekke
innholdet av den. Norge må selv ta seg av krigsbarna, står det, uten at de skulle bli utsatt for
fientlig stemning. Men hvis de mot formodning skulle bli utsatt for "propaganda blant dem fra
nasistisk eller nasivennlig hold", kunne utvalget tenke seg at det skulle kunne bli aktuelt å
overføre barna til "alliert eller nøytralt land". Det måtte skje gjennom internasjonal overenskomst, det burde dessuten skje før barna var 2,5 år gamle. Det er ganske åpenbart at det er
Sverige man hadde i tankene. Da kunne man ikke se bort fra at et slikt land valgte ut de "beste", og lot "de sinnslidende og de åndssvake" tilbake, "som er lettest påvirkelig nettopp for
nasipropaganda". Men først og fremst må "saken" ordnes her hjemme, avsluttet punktet.
§ 8 omhandlet arverett, hvor en fastslo at far ikke hadde arverett til barnet. § 9 bestemte at barnebidrag ikke skulle innkreves av fedrene, for- med særmotivenes ord- "ikke å skape noe bånd mellom den tyske far og barnet i Norge". Punktet forutsatte at staten forskutterte
barnebidrag fra 9. mai 1945. I§ 10 ble det bestemt at farsnavnet ikke skulle oppgis ved utskrifter av offentlige registre. § Il sa at loven trer i kraft "straks", i særmotivet definert slik at
"det haster meget med loven" og at hvis den ikke kunne forelegges Stortinget før Jul, bør den
iverksettes ved Kgl. res.
I tillegg til disse to dokumentene ble det avfattet en siste versjon av krigsbarnutvalgets
anbefalinger, som nå fikk tittelen Tilråding om åtgjerder for krigsbarn . Det var neddempet i
forhold til det opprinnelige utkastet som var sendt ut 30. august. I stedet for formuleringen om
at krigsbarn som var sendt til Tyskland nå fikk bli der, var det nå føyd til "om tilrådelig", en
henvisning til departementets nye instruks til Christie av 25. oktober der han fikk tillatelse til
å bringe hjem barn og mødre i nød, var tatt med, dessuten sto det svart på hvitt at det ikke
burde bli tale om "å tvangssende krigsbarn til Tyskland, uansett om moren" var med eller
ikke. Punktet om å opprette et eget krigsbarnkontor, som skulle organisere utsendingen, var nå
helt endret til å bli et kontor for et sakkyndig råd for alle saker som vedrørte krigsbarn i sin
alminnelighet. Mangelen på særomsorg i Norge, som i den opprinnelige versjonen var begrunnelse for utsendelse til "nøytralt eller alliert land", var fjernet. Nå sto det at omsorgen
måtte bygges ut slik at Norge selv kunne ta hånd om barna og at vergerådene måtte tre i
virksomhet "også i de kommuner der dette ikke er tilfelle" og at anke etter vedtak om den nye
"Lov om krigsbarn" skulle gå rett til Sosialdepartementet. Yrkesopplæringen av mødrene var
med som et eget punkt, også forslag om en "omfattende og grundig" aksjon for å "påvirke
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opinionen overfor krigsbarn i gunstig retning, og at betegnelsen "krigsbarn" blir tatt i offentlig
og alminnelig bruk. Punktene vedrørende organiseringen av deportasjon var imidlertid beholdt uendret, men det var også forslaget om å innføre en statlig forskuttering av barnebidrag
for krigsbarn. Her framtrer deportasjon som mindre aktuell, men hvis den likevel skulle finne
sted ønsket altså utvalget at det skulle skje i folkerettslige former, gjennom et internasjonalt
kontor og i regi av en internasjonal avtale.

Innvendinger
For å få ferdig en tekst om Ørnulf Ødegårds notat kjøpte Debes Thingstad arbeidsfri fra Ullevål Sykehus, slik at hun på heltid i slutten av oktober kunne ofre seg for dette. Hun skrev også
en rapport fra sin deltakelse på barnekonferansen i Sveits, hvor hun hadde vært i siste del av
september. 530 Hun registrerte at konferansedeltakerne fra andre land ikke delte hennes bekymring for behandlingen av krigsbarn, men mente at barna best burde bli hjulpet og oppdratt i de
land de bodde. Hvis det var vanskelig for landet å makte dette på egen hånd, burde det få hjelp
til å løse oppgavene i eget land:
Først som en nødutvei skulle en sende barna ut av landet, og da helst til adopsjon i et
annet land. Tanken var vel at de adoptivplasser som kunne tenkes å være i nøytrale
land, først og fremst burde komme de hjemløse og identitetsløse barn til gode.
Kanskje synes Thingstad at dette var et interessant synspunkt, eller kanskje hun selv hadde
endret oppfatning. Det var faktisk Thingstad selv, som hadde foreslått for Krigsbarnutvalget å
skape identitetsløse barn ved å brenne deres identifikasjonspapirer etter at de var deportert.
Dette sto på trykk i utvalgets anbefaling. Men hun understreket i rapporten at flere på konferansen hadde framhevet behovet for en internasjonal institusjon til å ta seg av slike saker. Hva
hun mente som representant i Krigsbarnutvalget og skrev ned i de partiene hun fikk ansvaret
for ble ikke offentlig kjent før etter 55 år.
Thingstad hadde endret syn på flere spørsmål i løpet av fraværet. Reisen gjennom de
utbombede ruinbyene hadde gjort et sterkt inntrykk på henne og den radikale humanistiske
ånden som preget barnekonferansen satte sitt preg på henne. At hun nå hadde endret fokus kan
vi se av en artikkel hun med Ragna Hagens hjelp fikk inn i Arbeiderbladet de første dagene av
desember. 531 "Halvtyske barn er et spesielt norsk problem. Utallige mennesker i okkuperte
land vil omkomme denne vinter", skrev hun. I den stort oppslåtte artikkelen refererte hun at
deltakerne i konferansen mente at vanskene fra en hatefull opinion var spesielle for Norge og
at "det forferdet de fleste" at mange i Norge mente at barna burde sendes til Tyskland. Nå
hadde hun forstått at de problemene vi hadde hjemme etter krigen var felles for de fleste land.
I mange land var det mye verre forhold enn i Norge. Hennes eget forslag om å få til en psykiatrisk og psykologisk undersøkelse av krigsbarn og deres mødre hadde hun funnet gjenklang
for, skrev hun. Det var et allment ønske om å undersøke ikke bare de kvinnene som hadde hatt
samvær med tyskerne men "alle forrædere og krigsforbrytere i de forskjellige land". Hun hadde funnet bred enighet om at bedre oppdragelse for de "normale" og bedre særomsorg for
"undermålere, psykopater og ungdomsforbrytere", ville ha minsket antallet av forrædere og
krigsforbrytere. Artikkelen sluttet med en sterk oppfordring om at det ikke var forsvarlig å
sende krigsbarna til Tyskland, uten at man i hvert enkelt tilfelle, visste hvor og til hvem barnet

° Konferansen "Semaines internationales d'etudes pur l' enfance victime de la guerre" (SEPEG), 10.-29.9.45 i
Ziirich, etter initiativ av prof. dr.phil. Heinrich Hanselmann, Ziirich.
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Arbeiderbladet 4. 12.45. Thingstad skrev til Hagen privat om dette "produktet" til avisen, Pa Ragna Hagen,
legg "Korr. 1945", AAB.
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kom. "Jeg mener nei", avslutter hun, som en kraftfull appell til offentligheten. Den fagpersonen som tidligere hadde argumentert kjølig for å ta krigsbarna fra deres mødre var forvandlet
til en agitator mot deportasjon.
Etter at Thingstad var ferdig med sine avsnitt og vedlegget med referatet fra Sveits, ble
hele innstillingen pluss de vedleggene som her er beskrevet sendt til renskrivning. Den 3. november var alt sydd sammen til et felles dokument, identisk med det som i ettertid er blitt kalt
"Krigsbarnutvalgets innstilling" og avlevert til departementet som skulle besørge trykkingen.
Departementet orienterte deretter rutinemessig pressen om at arbeidet var ferdig. 532 De 12.
november gjenga Morgenbladet hovedpunktene533 og dagen etter kom en kommentar på lederplass, som poengterte at selv om publikum stort sett ville gi innstillingen sitt bifall, tvilte
avisen på om det inkluderte forslaget om en overenskomst for å "overflytte" barna til andre
land enn Tyskland. 534 Oppslaget i Morgenbladet var trolig kilde for et kort inserat i det amerikanske tidsskriftet Time, som la vekt på at Norge, som pionerland i behandling av uekte barn,
i motsetning til andre land nå hadde bestemt at man ikke bare måtte erkjenne problemet med
krigsbarn, men leve med dem. 535 Det ser altså ut til at forberedelsene til offentliggjøringen av
innstillingen gikk som normalt. Debes hadde opplyst i et følgebrev til departementet at alt var
klart for trykking, selv om han beklaget at det hadde tatt så lang tid å bli ferdig. Det forklarte
han med praktiske vanskeligheter og med at det hadde tatt så lang tid å få inn rapportene fra
fattigstyrene. 536 Han gjorde oppmerksom på at det var mange uttalelser som man ikke hadde
rukket å ta med i oversikten i innstillingen.
Debes tok et forbehold i følgebrevet, som gjaldt innstillingens vurdering av rapportene
fra fattigstyrene, ført i pennen av Fjogstad. Det kom til uttrykk i en formulering om at mange
krigsbarn var bortsatt etter fattigloven. Men i tiden etter at Fjogstad hadde oppsummert dette,
var det kommet inn rapporter som tydet på at langt de fleste ble tatt hånd om i mors nære familienettverk. Det gjaldt for eksempel en rapport fra Overhalla fattigstyre, hvor alle 17 barn
var hos mor eller mors slektninger, i praksis også der sammen med mor. Det kunne bety at
problemene var mindre enn de hadde fryktet da de drøftet dette i utvalget, noen måneder tidligere. Debes forsterket usikkerheten ved at han tilbudte departementet at han selv og Fjogstad
kunne ta hånd om korrektur til manuskriptet, slik at eventuelle tvilstilfeller kunne bli lagt fram
for medlemmene i utvalget nok en gang.
I departementet startet man nå å lese dokumentet og det dukket opp ny tvil. Det gjaldt
først en formulering om fastsetting av farskap, hvor utvalget synes å mene at saken skulle
sendes retten for avgjørelse hvis det var den minste tvil om hvem faren var. Departementet
mente at i slike saker måtte man følge vanlig praksis ved at fylket utferdiget forelegg før sakene ble sendt til retten. 537 Konsulent Gerd Moum satte opp et notat 4. november, som tok opp
fire ytterligere uklarheter i innstillingen. 538 Det første dreide seg om formuleringer om hvor
viktig det var å opprette små barnehjem for krigsbarn spesielt. 539 I virkeligheten var det høyst
532
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usikkert om det var mulig, ideen baserte seg på at man kunne beslaglegge og ta i bruk NSvillaer. Moum måtte medgi at selv om saken var reist for erstatningsdirektoratet, hadde man
ikke fått noe svar. Hun foreslo at departementet skulle følge opp dette videre, saken måtte
først avklares med regjeringen fordi den medførte store kostnader. Fordi staten av praktiske
grunner neppe kunne stå som eier, måtte det også avklares med private organisasjoner som
Sanitetsforeningen og Røde Kors. I en påskrift bemerket byråsjef Øksnes at det neppe kunne
bli tale om statlig tilskudd.
Det andre punktet Moum tok opp var om NS-villaer også kunne brukes til åndssvake
barn, eventuelt med staten som eier. 540 Om dette ville hun først ha en uttalelse fra helsedirektoratet. Samtidig ville hun også ha en uttalelse om forslaget om å sende åndssvake krigsbarna
til Sverige og Danmark. Det tredje punktet gjaldt Ødegårds famøse forslag om gransking av
mødre og barn. 541 Det ville nok være av stor interesse, bemerket Moum, men uforholdsmessig
kostbart og vanskelig å gjennomføre. Mødrene var spredt over hele landet og "det har vist
seg" hvor vanskelig det var å finne ut hvor de oppholdt seg. Dessuten ville de neppe møte frivillig, så da måtte de tvinges, hvilket Moum mente det i så fall måtte være lovhjemmel til. I
stedet foreslo hun å sende Ødegårds uttalelse til helsedirektøren, så kunne han uttale seg. Når
det gjaldt forslaget om sakkyndig råd fra utlandet mente hun at det måtte begrenses til Sverige
og Danmark.
Det siste hun tok opp var formuleringene i innstillingen om å lette adgangen til å sende kvinner og barn til Tyskland. 542 Utvalget hadde tatt avstand fra tvangsutsending av både
barn og mødre, men hadde vært noe forbeholdne når det gjaldt de som selv ytret ønske om å
dra. Vi vet også at en rekke kvinner søkte om å reise etter betydelig press, slik at det kunne
være så som så med frivilligheten bak slike ønsker. Her hadde Moum undersøkt saken med
fange- og flyktningedirektoratet, som nå bestemt frarådet å søke innreise til Tyskland slik forholdene var. Dette måtte utsettes og undersøkes med de militære myndigheter, særlig britene,
mente hun. "Jeg tør be om forholdsordre", avsluttet Moum notatet.
Det var Frydenbergs ansvar å svare på hennes spørsmål, men noe svar kom ikke, hvilket var naturlig for Fjogstad å oppfatte som et grønt lys for trykking. Fjogstad sendte derfor
manuskriptet til Regjeringens trykningskommissær i midten av november og ba i et hastebrev
om at arbeidet med satsen måtte starte med en gang. 543 Når det gjaldt format opplyste han at
innstillingen skulle være bilag til en kgl. res. og derfor ha samme format som en proposisjon.
Hvor mange eksemplarer departementet ønsket skulle han komme nærmere tilbake til, skrev
han. Men det gjorde han aldri. Det gikk noen dager og så ble innstillingen tvert i mot returnert
utrykt til departementet uten noen direkte forklaring.
Når disse detaljene omtales i så stor detalj, så er det fordi dokumentets skjebne i seg
selv har blitt stående som noe av et mysterium for ettertiden. Noen hadde grepet inn og stoppet prosessen etter at dette store arbeidet hadde pågått i nesten et halvt år. Det er grunn til å
spørre om noen i departementets ledelse hadde funnet ut at dokumentet var uegnet til trykking
på grunn av uklarheter. En annen forklaring kan være at saken allerede nå var blitt så politisk
betent at et offentlig dokument var uønsket. Eller var dette bare et naturlig sluttpunkt i en
gradvis utvikling etter regjeringens vedtak 12. oktober, en konsekvens av en modning av reaksjonene på den opphetede stemningen på sommeren 1945? Eller var det noe bestemt som hadde skjedd, som brått kunne gjøre innstillingens mange forslag og anbefalinger irrelevante?
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Alle disse forklaringene hører med som elementer i forklaringen. Det at et særdeles
viktig offentlig dokument som var hyppig omtalt i media og som det var store forventninger
til, ble stoppet på en slik måte, var virkelig uvanlig, ja så bemerkelsesverdig at departementet
senere, da man hadde fått det på avstand, fant det bryet verd å unngå å omtale at det hadde
skjedd. Da opplyste man bare at "Innstillingen er ikke trykt", som står det i innledningen til et
544
nytt utkast fra 1948. Inngrepet var fra først av midlertidig, i midten av desember 1945 skrev
545
Fjogstad at "det er ikke avgjort ennå om innstillingen skal trykkes." Men et halvt år senere,
i et skriv fra mai 1946 ble det opplyst at innstillingen "visstnok ikke vil bli trykt". 546 Det at
inngrepet ble varig, markerer at tiden var løpt forbi intensjonen med Krigsbarnutvalget.
Men som i alle tidskifter var det en bestemt begivenhet som utløste omslaget, et innspill som i tillegg kom utenfra og ikke hadde noe med problematikken her hjemme å gjøre.
Den 29. oktober hadde nemlig Utenriksdepartementet fått en henvendelse fra den australske
høykommissær i London, med spørsmål om å ta i mot en nyoppnevnt innvandringskommisjon
direkte fra Australia. Kommisjonen hadde som en av sine målsettinger a hringe 50 000 "war
orphans"- barn som var foreldreløse på grunn av krigen- til Australia i lopet av tre år.

En løsning i Australia?
Det kunne altså se ut som at det storstilte deportasjonsprosjektet, som Kri~-.harnutvalget hadde fått som mandat å utrede, men som var avvist gjennom dets utrednin~. likevel skulle bli
reddet så og si på målstreken av et australsk initiativ?
Australia hadde spøkt i bakgrunnen før, når utvalget hadde anf,,rt muligheten av å
sende krigsbarna til "nøytralt eller alliert land" så skulle det ikke stor f~ull~t'i til for å tenke seg
at dette i klartekst betydde Sverige og Australia. 547 En henvendelse om a b norske emigranter
etter krigen hadde kommet til Utenriksdepartementet under eksiltiden i London i 1944548 og
må ses i lys av århundrelange britiske deportasjoner og emigrasjon Jlt . .-\u-..tralske myndigheter ønsket ubegrenset emigrasjon fra Storbritannia og Nord-Europa. :\a -.kulle armeene oppløses og krigsindustrien omstilles, trolig ville millioner bli til overs. EurPJX'L'rne ,·ar rastløse etter de evinnelige krigene og drømte om et annet liv. Myndighetene i Cantx·rr~• -.a mulighetene,
særlig var målgruppene demobiliserte soldater og foreldreløse barn. I>L·t 'ar forste gang australierne kom til Europa for å hente emigranter. Det skjedde med en '' ~t·rt pr11minent kommisjon, hvor landets sosialdemokratiske regjering, fagbevegelse, arheid-..~t\l'rL· . handelskammer
og utenrikstjeneste var representert. Leder var den sosialdemokrati-.1-...r r~•rLunl."ntsrepresentan
ten Leslie Haylen, som senere bekreftet at de hadde kommet til Nor~r 1 Jl"n tr11 at utsiktene
her var svært gode. 549
Det er riktig at forventningene i Norge om hvilke muligheter "'1111 l.tnh..·-.. i Australia var
høye. De var skrudd opp til store høyder i ukene før Haylen-kommi-..torwn kom til Oslo. Allerede 22. oktober hadde Morgenposten informert om at kommisjonen '~•r unlkrwis og sitert
uttalelser av Haylen om at Australia var klar til å ta imot 20 millioner hntrr. -..1-..andinaver og
andre europeere. For å sikre at alle fikk arbeid ville man begrense det ttl 7< • l l( l( • pr. år den
første tiden, sto det. Alle yrkesgrupper var velkomne, men i første rel-..kc "' un~dom". 550 I Dagbladet samme dag ble "Den norske emigrantklubb "Australia"" bclwn~ prL·-..cntert for publikum. Formannen, en politimann, opplyste at interessen for å emigrere '••r 'PIJ-..om. De var lei
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av forholdene her hjemme og så fram til å slippe å betale skatt i Australia. Han regnet med at
75-100 000 nordmenn kunne komme til å bli medlemmer og ventet på å komme seg av gårde,
forhåpentligvis i løpet av et års tid. Ryktene om de paradisiske tilstandene ble forsøkt dempet
noen dager senere, da en norsk konsul i Sidney kunne opplyse til Morgenbladet at skattene i
Australia faktisk var høye. 551 Aftenposten forsøkte l. november å tegne et respektabelt bilde
av klubben, ved nøktern omtale av dens styre og ulike prosjekter som man arbeidet med, blant
annet at den hadde startet en avis med navnet Fram mot målet. Det var bare mennesker "med
attest for nasjonal holdning" som skulle få lov til å emigrere, ble det opplyst, de mange NSfolk som vil emigrere, "sjaltes ut pr. omgående".
Pressen fulgte i oppslag som dette immigrasjonskommisjonen helt fram til målstreken,
det vil si til Oslo, mye av reportasjene var preget av luftige ønskedrømmer. I et oppslag om
kommisjonens besøk i København skrev for eksempel Aftenposten at "den australske regjering
er villig til å ta i mot og oppdra og utdanne alle de barn i Norge som har mistet sine foreldre
under krigen". 552 Det kunne høre fantastisk ut og stemte heller ikke. Men det skrudde åpenbart
opp forventningene om hvilke muligheter som fantes og som kunne bli resultat av en tillyst
konferanse i UD to dager senere. Det var trolig den 19. at Krigsbarnutvalgets innstilling ble
stoppet i trykken og brakt tilbake til departementet. Samme dag informerte ekspedisjonssjef
Frydenberg byråsjef Gudmund Willett i UD over telefonen at han selv eller Debes ville delta i
konferansen med australierne for å "drøfte spørsmålet om tyskerbarna" med dem. 553 Det hadde ikke vært noen kontakt mellom delegasjonen og Sosialdepartementet på dette tidspunktet
eller tidligere, så ideen må Frydenberg eller Debes ha plukket opp fra Aftenpostens oppslag.
Willett hadde fått i oppdrag av ekspedisjonssjef Aage Bryn i UD om å stå for forberedelsene til konferansen 22. november, en jobb som tegnet til å bli vanskelig og kanskje ubehagelig. Sannheten var at selv om man i og for seg ikke hadde noe i mot besøk fra australierne, var deres ærend slett ikke ønsket her i landet. Myndighetene så på "Australia-klubben" og
pressens skriverier om utvandring med uro. Det var ikke mer enn 25 år siden den store utvandringen til Amerika hadde tatt slutt, som hadde tappet landet for innpå en million ungdommer i sin beste alder. Deres krefter hadde kommet Amerika til gode, ikke Norge, som altfor lenge lå tilbake i fattigdom. Slik så myndighetene på det. Nå, i 1945, var det behov for
hver rygg og hver hånd til gjenoppbygging. UD selv ønsket derfor egentlig å avlyse hele konferansen. Men det gikk ikke, fordi den britiske ambassaden presset på. Derfor måtte de behandles med konduite. Men UD ønsket i alle fall ikke at den fikk noe "offisielt preg", ved at
statsråden deltok. Australierne var ikke invitert. Å medvirke til ny emigrasjon var utelukket.
"Norske myndigheter ser det nærmest som sin oppgave å hindre emigrasjon", skrev Willett.
Arbeidsdirektoratet, som selvfølgelig måtte delta på møtet, skulle derfor spille en tilbaketrukket rolle, mens man for øvrig fikk lytte høflig på hva australierne hadde å si. Men så hadde
Frydenberg kommet med Sosialdepartementets "tyskerbam", dermed ble det hele unektelig
mer komplisert. Willett innkalt derfor til et formøte den 21. for å samkjøre den norske opptreden, men om hva som foregikk der vet vi ikke noe. Selve konferansen den 22. , derimot, kom
- takket være Frydenberg - til å bli helt annerledes enn Willett hadde tenkt seg. Vi skal se på
hvordan det skjedde.
Etter at Bryn ønsket velkommen, overlot han ordet til Haylen for å legge fram delegasjonens ønsker. Haylen opplyste at de var kommet til Europa for å skaffe kunnskap om mulighetene for innvandring, ikke for å verve eller å arrangere innvandring. Det ville ennå gå lang
tid, minimum et år, før det ble praktisk mulig å ta i mot innvandrere i større antall. Det hang
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sammen med demobiliseringen, med transportmuligheter og økonomi. Så grep Frydenberg
ordet. I følge UDs referat sa han at554
som representant for Sosialdepartementet var han særlig interessert i å drøfte spørsmålet om emigrasjon for en spesiell kategori av befolkningen, nemlig de barn som under
okkupasjonen i Norge er født av tyske fedre og norske mødre. Det dreiet seg om ca.
9000 slike barn. Forholdene lå ugunstig an for deres oppvekst her i landet og en spesiell komite var derfor oppnevnt for å klarlegge spørsmålet. Den norske regjering hadde
også søkt kontakt med andre lands regjeringer for å finne den beste løsning av problemet.
At en ekspedisjonssjef, en av landets høyeste embetsmenn, kunne tilby 9000 mindreårige barn
for "emigrasjon" like over bordet til representanter for en fremmed stat, fortoner seg temmelig
fantastisk. Han nevnte ingenting om mødrene. Forslaget kom overraskende på de øvrige deltakerne. Det ser ikke ut som at han hadde orientert dem om forslaget på forhånd. Sosialdepartementet, som egentlig bare hadde fått bli med på møtet, overtok dermed i realiteten hele diskusjonen og satte Bryns og Willetts plan for hvordan man skulle håndtere australierne på sidelinjen.
I det australske referatet555 av Frydenbergs innlegg er forslaget gjengitt nokså likt, men
supplert med enkelte fantasifulle detaljer, som at tyskerne skulle ha oppfordret soldatene til å
få barn utenfor ekteskap, fordi "lidenskapsbarn" var bedre "hatefulle" krigere enn barn i et
normalt ekteskap. Gjennom slik avl håpet man å få soldater til 30 divisjoner i Norge. Det skulle ha vært massevoldtekter av jenter ned til 15 år. Noen jenter og deres familier skulle ha satt
seg til motverge, mens andre skulle ha forstått at det var penger og beskyttelse i å ha et tysk
barn. Atter andre skulle ha blitt frenetiske motstandsfolk, men alle skulle ha gitt etter for Hitlers supermann-teorier, som avlsdyr for hans soldater. Noe av dette kan nok Frydenberg ha
filosofert rundt, han kjente likevel saken for godt til å kunne gi slike forklaringer. Men det lå i
sakens natur at slike spørsmål ble stilt og det er ikke underlig at referenten kan ha blandet
sammen med andre opplysninger.
De australske og britiske representantene reagerte med ikke å kommentere det "rause"
tilbudet, trolig i en viss undring. I stedet grep nå den ene representanten fra arbeidsdirektoratet
ordet og la ut på en lang og inngående utgreiing om hvorfor utsiktene for sysselsettingen tilsa
at det var behov for all arbeidskraft her hjemme. 556 Først deretter tok Haylen ordet og manøvrerte høflig rundt Frydenbergs innspill. I stedet spurte han om "Australiaklubben" og flere
grep nå ordet for å bidra i en diskusjon om hva den sto for.
Men dette var det temaet Bryn hadde lagt opp til å unngå. Selv svarte han unnvikende,
hvilket den britiske ambassadesekretæren 557 tok som en utfordring til å orientere om sine gode
forbindelser med klubben. Han kunne blant annet opplyse at klubben holdt avstand til tidligere NS-medlemmer, noe som var av betydning for australierne. Haylen, som trolig registrerte
Bryns tilbakeholdenhet, ønsket å unngå overtramp. Derfor spurte han direkte om det var noe i
veien for at de tok kontakt med klubben. Så fulgte han opp med spørsmål om norske myndigheter ville legge hindringer i veien for utvandring. Bryn svarte negativt på det første og til det
andre måtte han medgi at regjeringen "might introduce some control". Det var rene ord for
pengene.
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Haylen avsluttet møtet fra australsk side med et ønske om at norske og australske
myndigheter holdt hverandre orientert om endringer i migrasjonspolitikken. Det var en høflig
avslutning, australierne hadde til da overhodet ikke kommentert "tyskerbarna". Men nå kom
"man" tilbake til saken igjen, står det i referatet. Trolig var "man" identisk med Frydenberg.
Men heller ikke da ble det noen diskusjon. Vi må tolke dette slik at australierne fortsatt var
tilbakeholdne. Floken ble løst ved å utsette saken til neste dag. I mellomtiden grep Frydenberg
saken an på en mer praktisk måte, ved å invitere australierne på en ekskursjon til Godthåp i
Bærum, for at de med selvsyn skulle få se noen krigsbarn. Heller ikke dette forslaget ser det ut
til var planlagt på forhånd. Men besøket ryddet vei for at Debes kunne legge saken fram for
delegasjonen i sin fulle bredde dagen etter.
Besøket på Godthåp gjorde inntrykk på delegasjonen, som ikke fikk fullrost norske
myndigheter nok. 558 Dagen etter var det spesialisten Debes som innledet og han gjorde det
grundigere enn innspillet dagen før. Vi vet omtrent hva han sa fordi det er stort samsvar mellom det australske referatet og UDs. Trolig leverte han ut en skriftlig tekst. til bruk for dette
formålet, som er oversatt ord for ord i det australske materialet. 559 Etter en mer nøktern beskrivelse av mødrene og barna enn den som tidligere ble nedtegnet a\' australierne, fortalte
Debes at Krigsbarnutvalget gikk i mot å sende barna til Tyskland, som mange ville, men
"hadde håpet at andre land som ikke hadde fått føle den tyske okkupasjon. pa en eller annen
måte ville hjelpe disse uskyldige barn", som det står i UDs referat. Før en adopsjon vil de bli
undersøkt mentalt, fortsatte han, i det han understreket at det bare ville "kje med morens samtykke. Her fulgte ikke den australske teksten helt den norske, men prc..,i-.crtc at i tillegg
in a case where the mother has left the child, the children rna~ ne tn.:atcd like orphans
and adopt names generally used in the countries they are sent to. Snme of these children have been adopted in Sweden.
Debes avsluttet med håpet om at disse "stakkars" barna måtte få en fri-.!.. "tart under andre forhold, som kunne utvikle dem til gode innbyggere i deres nye hjemland.
Den australske rapporten gjenga ingen kommentarer eller konklu".f(lnl'r etter Debes
innlegg, på tross av en nokså ekstatisk konklusjon om at Norge ville hl i l'll "tor kilde for stor
emigrasjon, "amounting to mass movement", av personer fra alle yrker.''"' l det norske referatet, derimot, kan vi lese at Haylen bare svarte at Debes' orientering h~tJJL· ~. inrt ··dypt inntrykk" på ham. Men han minnet om at delegasjonen var en "fact-findin:-· n'mmittce" og at avgjørelsen måtte tas av den australske regjering. Delegasjonen var imidkrttd Ltngt fra samvittighetsløs i spørsmålet og ville ta det med i sin rapport.
Besøket ble avsluttet ved at UD ga en lunsj for delegasjonen p;t hP~Ill'r"cteren, men
holdt strengt på den formelle rammen man hadde lagt opp til ved å hoiJL· 1-.Pntaktcn på embetsmannsnivå. Frydenberg derimot, som nå hadde sett en mulighet apnc "l'~. "''rget for at Sosialdepartementet kastet ekstra glans over besøket ved at begge statsradcn~o:. <>l tcdal og Aasland sluttet seg til lunsjen. Det var et brudd på etiketten. Men mye stP p~t ,ptJI for departementet, som øynet en løsning på problemet med krigsbarna. I en pressemcld111~ rH~'n dager senere
orienterte UD om besøket og pekte på at norske myndigheter hadde gjnrt Jet klart for den
australske delegasjonen at utvandring var uønsket. I en bisetning sto det at man også hadde
berørt hvorvidt Australia var villig til å ta i mot "en del av " krigsbarna.''' 1
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Frydenberg og Debes mistolket trolig australiernes reaksjon og forvekslet deres høflighet med interesse. I sin senere sluttkonklusjon om mulighetene for å oppfylle planen om en
barnernigrasjon på 50 000 foreldreløse barn over en treårsperiode, var kommisjonen helt negativ. Slike mengder av barn var kort og godt ikke tilgjengelige i disse landene, skrev de, med
unntak av de norske krigsbarna som man var tilbudt, men neppe ønsket. 562 I sine endelige anbefalinger til den australske regjering var de også svært forsiktige. I tillegg til enkeltstående
grupper av flyktninger, fantes det bare to grupper av "displaced persons" i Europa "som man
var blitt oppmerksom på", skrev de. 563 Det var baltiske flyktninger i Sverige og krigsbarn i
Norge. Men "når det gjelder disse plagede menneskene føler man at bare FN har den kompetente autoriteten til å fatte den humanitære avgjørelsen om hvor disse menneskene eventuelt
skal bosettes", konkluderte de.
Da australierne reiste videre til Sverige 24. november, hadde de altså med et tilbud i
kofferten som de ikke hadde bedt om og som de ikke var komfortable med. Vi skal i neste kapittel se på hva som skjedde med tilbudet i Australia.
Debes død
Tre dager etter at australierne hadde reist, døde Debes brall og helt uventet. 564 På vei til gudstjeneste hadde han fått et akutt hjerteanfall og falt om pa gaten. Det skjedde på et tidspunkt da
mye ble oppfattet som uklart og uavklart i krigsbarnsaken. Ragna Hagen skrev i et brev at
dødsfallet korn svært ubeleilig. 565 "Dette arbeidet ville gall sa meget lettere hvis han hadde
vært med", skrev hun, Debes var kjent for ikke å slippe en sak før den var gjennomført. Nå
satt hun med en følelse av at arbeidet med krigsbarna brall hk uten styring, nettopp mens det
var fremmet ny kritikk mot innstillingen fra departementet. innstillingen var stoppet i trykken
og tilbudet til australierne ropte på oppfølging. I mens var det fortsatt nok av dem som ivret
for det opprinnelige deportasjonsforslaget til Tyskland. Hun opplevde det som at ingen ting
var avgjort ennå og at det fortsatt i høy grad var behov for .. at vi hver på vårt sted arbeider for
vårt syn", som hun skrev. Bekymret føyde hun til: "Hørte nettopp en bestyrinne av et daghjem
si at tyskerbarna skulle sendes til Tyskland omgående. lnn.,tillingcn vår var "rivende gal""
Debes hadde vært den samlede kraften i arbeidet med Krigsbarnutvalgets innstilling,
og i tillegg til Hagen, var det særlig han som hadde avvist forslaget om deportasjon til Tyskland på et ideologisk og prinsipielt grunnlag. Hele denne "ommcren og høsten var det han som
hadde tatt initiativ til departementets ulike innspill og fulgt dem opp, særlig med dette som
baktanke. Den betydningen han hadde hatt sto i motstrid til hans stillferdige framferd. Denne
særpregede måten å arbeide på framhevet Johan Falkberget i minneord om Debes i Rørosavisen Fjell-Ljom to uker senere. 566 Uegennyttig hadde Dehes arbeidet med en rekke saker på
sosiallovgivningens område. Falkberget nevnte ikke direkte Krigsbarnutvalget eller Debes
motstand mot å sende krigsbarna til Tyskland, men antydet at han gjennom innsatsen i "nye
kommisjoner" etter freden hadde tatt på seg "uoverkommelige hyrder"."Det uhyre vi kaller
opinion bestemte sist av alt det han skulle mene og si", avsluttet Falkberget.
Nå var Debes borte og Frydenberg satt på innstillingen, en beslutning som først var tatt
da han fikk vite om møtet med australierne. I påvente av svar på hans tilbud, korn det til å
trekke ut. "Må ikke trykkes", skrev han på omslaget. Ikke ville han la den trykke, men heller
ikke la den sirkulere til informasjon internt i departementet eller i forsorgsvesenet. Noen for562
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søkte å få tak i den via omveier, som via Arbeiderpartiets nettverk, men det ville ikke Hagen
medvirke til. 567 Behovet for informasjon var imidlertid stort og kunne vanskelig utsettes i det
uendelige. Fattigstyrene skrev inn og maste på svar. Frydenberg valgte derfor å be Leif Fjogstad om å skrive en presentasjon av innstillingen i Sosialdepartementets fagtidsskrift Sosialt
Arbeid, slik at i det minste deportasjonsspørsmålet framsto som avklart og kommunene kunne
innstille seg på at ansvaret for krigsbarna i hovedsak kom til å bli som for andre barn med enslige mødre. Ingen særtiltak var forløpig på trappene i departementet, så i praksis betød det
ikke annet enn å gjøre et forsøk på å legge ballen død. Trolig ble også Wiesener bedt om å
kommentere Fjogstads artikkel i pressen. Fjogstads artikkel kom tidlig i januar568 og Wieseners i Vårt Land 29. januar 1946. Dermed var på sett og vis en slags innstilling avgitt og offentligheten orientert, uten at departementet var bundet opp i noen som helst annen slags retning enn at deportasjonssaken var lagt død. Det var i seg selv et paradoks, for vi vet at Frydenberg ennå ikke hadde mottatt noe svar fra Australia. Men for øvrig sto problemene i kø.
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