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Forord
En venninne spurte meg for en stund tilbake om jeg visste hvor mange jødiske barn som døde
under Holocaust. Jeg forsøkte å finne frem til det nøyaktige antallet, da tanken slo meg om
hvordan barna kunne ha overlevd. Jeg hadde lest om enkeltmennesker som ved hjelp av
tilfeldighetene overlevde konsentrasjonsleire, men i denne statistikken var kvinner og barn
stort sett fraværende. Dette ga meg inspirasjon til temaet for oppgaven, og jo mindre jeg fant
om barneflyktninger, jo mer ble jeg oppmuntret til å fortsette arbeidet.
Jeg ønsker at denne masteroppgaven kan bidra med å bevare minnet av de jødiske
barneflyktningenes historie i Norge. Samtidig håper jeg at den kan inspirere andre til studier
om flyktninger under andre verdenskrig.

Jeg vil først og fremst rette en stor takk til min veileder Einhart Lorenz, for nyttige innspill
under utformingen av masteroppgaven, gode litteraturtips, moralsk støtte og konstruktive
tilbakemeldinger underveis. Veiledningsmøtene har vært av uvurdelig verdi. Jeg ønsker også
å takke alle mine kollegaer ved Jødisk Museum i Oslo for deres positive engasjement i
forhold til oppgaven, litteraturtips og ikke minst deres bidrag til en faglig refleksjon rundt
maseteroppgavens tema. Takk til venner og familie for oppmuntrende ord, korrekturlesing og
engasjement.
Til slutt vil jeg takke de tidligere barneflyktningene Edgar Brichta og Siegmund Korn for å ha
fortalt deres historier til meg. Deres åpenhet og imøtekommenhet har både varmet og inspirert
meg underveis i arbeidet med oppgaven.

Kari Margrethe Hamkoll
Oslo, 21. oktober 2010
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