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Forord 
 

Dette er en framstilling av adopsjon med de biologiske mødrene som hovedtema. Det 

har aldri tidligere vært gjort i Norge. Med utgangspunkt i Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv som 

er et hittil ubenyttet kildemateriale, har jeg studert de biologiske mødrenes situasjon, og sett 

hva de har fortalt og skrevet om årsakene til at de adopterte bort barna sine. Hovedvekten er 

lagt til perioden etter den annen verdenkrig og fram til midten av sekstiårene. 

Hvorfor ble det adoptert bort mellom 4 og 5 ganger så mange barn etter den annen 

verdenskrig, sammenliknet med mellomkrigsårene, og hva var årsakene til at adopsjonstallene 

stabiliserte seg på det høye krigsnivået i 1950-årene. Denne utviklingen gjaldt både for Oslo 

som her skal beskrives og for landet som helhet. I tillegg er spørsmålet hvorfor det samtidig 

skjedde en endring fra åpne til anonyme adopsjoner. Hvem var pådrivere i denne prosessen, 

og hvilken rolle har norske myndigheter spilt. Adopsjon har tidligere vært behandlet i 

forskning og litteratur. Det har skjedd med utgangspunkt i barna og adopsjonsformidling i 

privat regi. I tillegg er gjeldende adopsjonslov utførlig behandlet i juridisk litteratur. 

Oppgaven hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten forståelse og hjelp fra Oslo 

Byarkiv, som oppbevarer Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv. En spesiell takk til Ellen Røsjø for 

hennes velvilje overfor prosjektet og anbefaling med hensyn til innsyn i arkivet og for 

kontorplass i et hyggelig fellesskap. I innspurten av oppgaveskrivingen har jeg også hatt 

kontorplass på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, noe som har vært både inspirerende og 

hyggelig. En spesiell takk til ”Kari” som har fortalt om sine erfaringer med det offentlige 

helse Norge, og til Knut Steenberg ved Statens ungdoms- og adopsjonskontor som har bidratt 

med nyttige kilder, viktig informasjon, støtte og oppmuntring. En stor takk til min veileder 

Jorunn Bjørgum for faglige råd og kyndig veiledning, til Gro Hagemann som jeg hadde en del 

kontakt med i starten av prosjektet og til Finn Erhard Johannesen - som raskt trådte støttende 

til i innspurten grunnet sykdom. Alle ansatt ved Historisk Institutt i Oslo. Til slutt vil jeg 

berømme min nærmeste familie for stor forståelse og tålmodighet i prosjektets siste, hektiske 

fase. 

  

Oslo, oktober 2008 

Liv Thoring 

 

                                                                                           

Oppgaven er støttet av Osloforskning. 
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Innledning 

                       Biologisk mor/et menneske 

Hva gjør andre mødre? Er det dager man ikke tenker på det? 
Bryr fedre seg om hvor barnet er? Hvordan skal jeg takle og 
forstå rekkevidden av hva jeg har gjort? 
Absolutt den vanskeligste avgjørelsen i mitt liv og ikke en 
bok å lese og lære av. Hvorfor tar ikke myndighetene og media 
opp adopsjon? Man leser stadig om adoptiv-barn som vil finne 
igjen sine biologiske foreldre, men ikke et ord om oss! 
Biologiske foreldre: for et kaldt ord! De andre vil få  
foreldre-retten, men jeg kommer alltid til å være hans mor! Jeg 
elsker den lille sønnen min, gjør andre det også? Skal jeg 
heller beholde ham selv med all den usikkerheten det vil 
innebære? Så mange spørsmål, og ingen svar.1 
 

Denne framstillingen vil vise at spørsmålet var vanskelig for de fleste kvinnene som adopterte 

bort barna sine, og derfor er adopsjon sett fra de biologiske mødrenes side et viktig tema. 

Etter annen verdenskrig skjedde en sterk økning i antall adopsjoner i Norge sammenliknet 

med mellomkrigstiden. Denne økningen gjaldt både for Oslo som her skal undersøkes og for 

landet som helhet.2 (Se figurene 1 og 2 i vedlegg 1.) 3 Formålet med denne framstillingen er å 

forklare denne kraftige økningen, og hvorfor adopsjonstallene stabiliserte seg på det høye 

krigsnivået da landet vendte tilbake til normale tider i 1950-årene. I tillegg er spørsmålet 

hvorfor utviklingen gikk fra åpne til anonyme adopsjoner.4  Jeg har tatt for meg et hittil 

ubenyttet kildemateriale - Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv, som blant annet inneholder et stort 

materiale om de biologiske mødrenes situasjon, og hva de har skrevet og fortalt om årsakene 

                                            
1 Dette er starten på et brev fra en mor som adopterte bort barnet sitt. Hele brevet er gjengitt i vedlegg 5. Kilde: 
Oslo Helseråds adopsjonsarkiv sak. nr. 1, 1989. 
2 Oslo hadde imidlertid en annen utvikling i antall adopterte under krigen og det første året etter krigen enn 
landet som helhet. Mens hele landet hadde en kraftig økning i antall adopterte gjennom alle krigsårene, hadde 
Oslo under krigen en kraftig nedgang i antall adopsjoner. Årsakene til dette kommer jeg tilbake til i kapittel 2. 
 
3 Før 1960 er opplysningene basert på tall fra Statens Ungdoms- og Adopsjonskontor. Etter 1960 er 
opplysningene basert på tall fra Statistisk Sentralbyrås statistiske årbok 1997, Ukens statistikk nr. 36/98 s. 7 og 
Historisk statistikk 1994 tabell 7.11 s. 78.  
 
4 Ved åpen adopsjon kjenner biologiske foreldre identiteten til adoptivforeldrene og vise versa. Noen barn har 
kontakt med biologisk slekt. Ved anonym adopsjon fraskriver biologiske foreldre seg - ved erklæring - enhver 
rett til å ha kontakt med barnet sitt. Barnet vet ikke hvem som er dets biologiske foreldre, og biologiske foreldre 
og adoptivforeldre kjenner ikke hverandres identitet. Kontakt mellom biologiske foreldre og barnet kan bare skje 
på initiativ fra barnet når det er blitt myndig, kjenner til at det er adoptert og selv ønsker slik kontakt. Utkast til 
lov om endringer… s. 9-10 vedlegg til Ot.prp. 26, 1956. 
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til at de adopterte bort barna sine. Undersøkelsen er basert på samtykkeadopsjonene.5 

Adopsjon handler om løsrivelse og tilknytning, og de tre viktigste aktørene er: 1) barnet, 2) 

biologisk mor og 3) adoptivforeldrene. Hvilke andre aktører var med i adopsjonsprosessen? 

Hvem var de og på hvilken måte påvirket disse personene beslutningen om adopsjon? Disse 

hovedproblemstillingene er utgangspunkt for framstillingen.  

Adopsjon er et latinsk ord som betyr å ta til seg som sitt eget (barn). Adopsjon kan rent 

juridisk ut fra gjeldende norsk lov defineres som: en rettskraftig og ugjenkallelig bevilling der 

søker(e) blir gitt tillatelse til å ta til seg et barn som sitt eget når man antar at adopsjonen vil 

bli til gagn for barnet. Barnet har de samme juridiske rettigheter (til f.eks arv) som om det 

hadde vært adoptivforeldrenes biologiske barn. Rettsforholdet til de opprinnelige foreldrene 

og deres slekt faller bort. I følge dagens definisjon av begrepet adopsjon, er formålet først og 

fremst å ivareta barnets interesser. Ved godkjennelse av og utvelgelse av adoptivforeldre er 

formålet å skaffe barnet gode foreldre og et godt hjem, ikke å skaffe familien et barn.6  

I mellomkrigstiden ble mellom 250 og 300 barn adoptert hvert år i Norge. Man mener 

at en del av barna bodde hos bekjente av barnemoren. Under krigen og i de etterfølgende år, 

steg antall adopterte til over 1 300 per år. Sammenliknet med for eksempel Danmark, var 

adopsjonsfrekvensen her i landet betydelig høyere. Antall adopsjoner stabiliserte seg på 

slutten av 1940-årene på omlag 1000 per år, det vil si 3 til 4 ganger høyere enn antallet var før 

krigen. Det høye nivået holdt seg helt fram til midten av 1960-årene. Det fant sted en enorm 

økning både i etterspørselen etter adoptivbarn, og i tilbudet av barn som kunne adopteres i 

denne perioden.7 Dette skjedde til tross for at antall utenomekteskapelige fødsler lå på et 

bunnivå gjennom hele 50-tallet.8  

Samtidig med den kraftige økningen i antall adopsjoner under og etter krigen, skjedde 

det en bevegelse fra åpen til anonym adopsjon. Utgangspunktet for anonym adopsjon var en 

lovendring som fant sted i 1935, da ”sterk” adopsjon ble innført som et tillegg til den 

                                            
5 Norske adopsjoner deles inn i tre ulike kategorier: Samtykkeadopsjon, stebarnsadopsjon og tvangsadopsjon. 
Ved samtykkeadopsjon gir biologisk mor (og far) fra seg barnet frivillig med det formål at barnet skal adopteres 
av nye foreldre. De biologiske foreldrene fyller ut og undertegner en erklæring om dette. Ved ”Stebarn-
adopsjon” blir barnet adoptert av enten stemor eller stefar, ved at den ene ektefellen adopterer den andres barn. 
Tvangsadopsjon er de tilfeller hvor man i henhold til barnevernsloven, griper inn og fratar de biologiske 
foreldrene foreldreansvaret. Ofte gjøres dette på grunn av rusmisbruk. Dette dreier seg i første rekke om 
adopsjon av fosterbarn. Opplysningene er hentet fra: Hognestad, Marianne og Knut Steenberg: Adopsjonsloven 
kommentarutgave. Oslo, 2000, s. 52-53, og Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv. 
6 Hognestad, Marianne og Knut Steenberg: Adopsjonsloven kommentarutgave. Oslo, 2000, s.  15 – 16.   
7 Min gjennomgang av Aktstykker vedkommende Oslo Kommunes formannskap for årene 1941 – 1964. II, 
Dokumenter kap. 15.  Årsberetninger fra Oslo Helseråd, Pleiebarns- og barneforsorgs kontoret og Avdeling for 
mor og barn. 
8 Historisk Statistikk, 1994, tabell 3.13 s. 79-80. http://www.ssb.no/histstat/tabeller/3-3-13t.txt  
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eksisterende” svake” formen.9 En av de viktigste konsekvensene av denne lovendringen ble at 

98% av adopsjonene i 1950-årene var anonyme.10 Det kan se ut til at adopsjon, i 1950 årene, i 

større grad enn tidligere, ble et tema man ikke snakket om i mange adoptivfamilier. I flere 

tilfeller ble ikke adoptivbarnet fortalt at det var adoptert, men levde i den tro at det var sine 

foreldres biologiske barn. Kjennskap til adopsjonen fikk barnet i noen tilfeller først etter at 

foreldrene var døde og man skulle rydde opp etter dem, eller de fikk kjennskap til det på en 

uheldig måte av naboens barn ute i gata.11 I 1921 fikk vi den første lovbestemmelsen når det 

gjaldt en utvikling i retningen av denne fortielsen av at et barn var adoptert. Da ble det tillatt å 

adoptere fosterbarn mellom 12 og 16 år, uten samtykke fra barnet, dersom man antok at 

barnet trodde det var fosterforeldrenes biologiske.12 I 1956 utvidet man denne muligheten. 

Det var da tilstrekkelig at man trodde det kunne være skadelig for barnet å få kjennskap til at 

det var adoptert.13 Lovgiverne gjorde med denne endringen det lettere å holde opplysninger 

om adopsjonen skjult for barnet, stikk i strid med uttalelsene ellers om at barnet så tidlig som 

mulig måtte få vite at det var adoptert. Barnelovutvalget av 1950 mente at barna mens de var 

ganske små måtte få vite at de var adoptert, og at dette måtte være et ”ufravikelig krav”. 14 

Flere politikere tok opp problemet med manglende kunnskap om adopsjon i Odelstinget.15 

                                            
9 Sterk adopsjon innebar at adoptivbarna ble nesten likestilt med biologiske barn juridisk sett i forhold til sine 
adoptivforeldre. Adoptivbarna fikk med sterk adopsjon automatisk arverett etter sine adoptivforeldre, unntaket 
var retten til odel og åsetesretten. Ved svak adopsjon måtte eventuell arv etter adoptivforeldrene uttrykkes 
spesielt i testament. Ved svak adopsjon hadde adoptivbarna full arverett etter sine biologiske foreldre. Ved sterk 
adopsjon ble de arverettslige båndene til den biologiske familien brutt. Sterk adopsjon baserte seg på at 
adoptivbarna gjennomgikk et totalt familieskifte, og adoptivbarna kom i et rettsforhold til hele slekten det ble 
adoptert inn i. opplysningene stammer fra: NOU 1976, 55, Adopsjon og adopsjonsformidling, Oslo 1976, s. 8 og 
Adopsjonsloven av 1956. 
10 Stenberg, Knut og Marianne Hognestad: Adopsjonsloven med kommentarer. Oslo, 2000 side 13. Arnholm, 
Carl Jacob og Peter Lødrup: Familieretten. Oslo, 1976, s. 267. 
11 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv. Sak nr. 55, 1950. 
12 Stortingsforhandlinger 1921, 3 Ot.prp. nr. 37, Om forandringer i adopsjonsloven, s. 1-4,   
13  Stortingsforhandlinger 1956, 3 Ot.prp. nr. 26, om lov om endringer i lov om adopsjon av 2. april 1917, s. 20.  
14 Utkast til lov om endringer i lov om adopsjon av 2. april 1917, s. 10, vedlegg til Ot. Prp. 26, 1956. 
15 Stortingsforhandlinger 1956, Odelstinget, nr. 95, del 8, s. 754-758.  
Lars Ramndal, 1893-1971, (Venstre), gårdbruker: ”Borna får gjerne vita det underhand av kameratar som veit 
om det, og kanskje i såre ord. Ja, det er dei som ikkje får vita at dei er adoptivborn før dei er hos presten eller 
hos sorenskrivaren og bed om lysing til ekteskap. Det blir då eit sjokk for dei, og dei står der og veit faktisk 
ingen ting. I dei aller fleste høve som eg kjenner til, har dette sjokket gjort at det har vorti eit brot mellom 
adoptivforeldre og adoptivborn, eller i alle fall eit så stort sår at det er vondt”. 
Jens Haugland, 1910 –, (Arbeiderpartiet), jurist: Mente at alle var enige om at det var ønskelig at adoptivbarna så 
tidlig som mulig fikk kjennskap til at de var adoptert. Han frarådet imidlertid å ta en bestemmelse om slik 
informasjonsplikt inn i loven, fordi det ville være vanskelig å kontrollere om opplysningen ble gitt. Han kom 
også inn på hvorvidt en skulle innføre en straffereaksjon hvis foreldrene unnlot å gi barna sine opplysning om 
adopsjonen. En slik bestemmelse ble ikke tatt med i loven av 1956, men i loven av 1986 er dette punktet med. 
Hartvig Caspar Christie, 1893-1959, (Høyre), prest: Understreket hvor viktig det var å fortelle barnet at det var 
adoptert. ”Det er nemlig ofte en stor ulykke som inntrer når adoptivbarn på et noe senere tidspunkt i livet får vite 
at de er adoptivbarn” 
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Men opplysningsretten ble ikke lovfestet i 1956, først og fremst fordi man antok at det ville 

være vanskelig å kontrollere om opplysningen ble gitt. Opplysningsretten ble først tatt inn i 

adopsjonsloven av 1986. Det kan se ut til at det i 1950-årene ikke var uvanlig at adoptivbarn 

framstod som adoptivforeldrenes biologiske barn, og at det kunne oppstå dramatikk hvis 

sannheten plutselig kom barna for øret – for eksempel av naboens barn kanskje enda til på en 

uheldig og sårende måte.16 

I løpet av 1960-årene gikk adopsjon av norske barn kraftig tilbake, og i 1970-årene lå 

det årlige antallet (utenom stebarn) på drøye 200. Man vendte etter hvert blikket utover 

landegrensene, og begynte å adoptere barn fra utlandet i økende antall. På midten av 1970-

tallet ble det adoptert flere barn fra utlandet enn fra Norge (når stebarnsadopsjonene var 

trukket fra). Utenlandsadopsjonene har vært en sterkt medvirkende årsak til at man gradvis 

gikk bort fra anonym adopsjon og igjen begynte å praktisere åpne adopsjoner. Dette 

gjenspeiles også i lovverket. Etter 1986 kan ikke lenger adoptivforeldre motsette seg at barna, 

når de blir myndige, kan ta kontakt med sine biologiske foreldre. I de seneste år er tallet på 

norske adoptivbarn utenom stebarn og tvangsadopsjoner blitt redusert til mellom 10 og 20 per 

år. 

Det er i tiden etter den annen verdenskrig og fram til midten av 1960-årene, at vi ser 

de største endringene når det gjelder adopsjon av norske barn. Derfor vil jeg konsentrere det 

meste av framstillingen om denne perioden. Imidlertid mener jeg det er viktig for forståelsen 

av de endringene som fant sted, å se denne perioden i lys av tiden før og etter. 

Målet med denne framstillingen er å gi et så utfyllende bilde som mulig av den situasjonen de 

biologiske mødrene til adoptivbarn var i på adopsjonstidspunktet, for å finne forklaringer på 

hvorfor de valgte å adoptere bort sine barn.  

Hypoteser 

Min hypotese er at de høye adopsjonstallene etter krigen skyldes endrede normative føringer i 

det norske samfunnet etter krigen. Ved bruk av empiriske data fra Oslo Helseråds 

Adopsjonsarkiv, vil jeg søke å forklare årsakene til de mange bortadopsjonene ved å drøfte 

hvordan aktørene har forholdt seg til disse nye normene. De viktigste aktørene i framstillingen 

vil være barnas biologiske mødre og fedre samt mødrenes foreldre. Hypotesen i framstillingen 

                                                                                                                                        
Etter en lovendring i 1921 skulle det avmerkes på fødsels- og dåpsattester dersom et barn var adoptert. Både i 
odels- og lagtinget ble det sterkt understreket at merkingen skapte problemer, fordi adoptivbarnet ofte var ukjent 
med adopsjonen på forhånd. 
16 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv: Sak nr. 12, 1950. I dette eksemplet fortalte ikke adoptivforeldrene gutten sin 
at han var adoptert. Det fikk han høre av andre. Men han torde aldri å ta dette opp med sine foreldre Det var først 
etter at de var døde, at han tok kontakt med adopsjonskontoret for å komme i kontakt med sin biologiske slekt. 
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er at man etter krigen fikk et nytt syn på enslige mødre som i stor grad var et resultat av en ny 

måte å se samfunnet, familien og individene på. Dette var på flere måter en utvikling som 

hadde startet i mellomkrigstiden, men krigen og gjenreisingen av nasjonen innebar en 

forsterkning og tilspissing av situasjonen. Resultatet ble et mer negativt syn på enslige mødre 

etter krigen enn før krigen, og denne endringen vil jeg mene er hovedårsaken til de mange 

bortadopsjonene i perioden 1945 til midten av 1960-tallet. Jeg tar med dette utgangspunkt i at 

mødre som adopterte bort barna sine i denne perioden i all hovedsak var ugifte, og at det i 

1950-årene ikke ble født flere barn utenfor ekteskap enn før krigen.17 Videre legger jeg til 

grunn at mødrene stort sett kom fra arbeiderklassen i byer og på landet, slik at det var innen 

arbeiderklassen endringen først og fremst skjedde  -  i form av flere bortadopterte barn. 

Tradisjonelt hadde det vært mer akseptert å få barn utenfor ekteskap på Oslos østkant enn på 

Vestkanten, hvor et utenomekteskapelig barn nærmest var utenkelig – bortsett fra innen 

kunstnerkretser. I etterkrigstiden synes det som om arbeiderklassen får et mer negativt syn på 

den enslige mor – et syn mer på linje med det borgerskapet hadde. Det politiske klimaet var 

annerledes enn i mellomkrigstiden og ”klassemotsetningene var langt mindre skarpe enn de 

hadde vært.”18 Flere enslige mødre adopterte bort barna sine til tross for generell 

velstandsøkning etter krigen. Betydningen av elitekultur og borgerlig ideologi vil være 

sentrale elementer i denne endringsprosessen.  

I tillegg vil kjønnsperspektivet og husmorifisering av kvinnen og forholdet mellom 

individets rettigheter og fellesskapets interesser i betydningen samfunnet og familien stå 

sentralt i framstillingen. Til tross for at kvinner etter krigen hadde formelle individuelle 

rettigheter på linje med menn, fikk vi et mer kjønnskomplementært mønster hvor ”den gode 

mor” skulle være hjemme – ikke utearbeidende. Dette var et ideal – også i arbeiderklassen, og 

allerede på 1930-tallet ble offisiell ideologi i arbeiderbevegelsen at gifte kvinner skulle være 

husmødre. Målet var eneforsørgermodellen, og i løpet av første halvdel av 1900-tallet ble 

idealet realisert.19 Inger Elisabeth Haavet20 har pekt på det paradoksale i at Norge i 1946 stod 

overfor en gjenreising og utbygging av samfunnet som innebar et betydelig behov for 

arbeidskraft, men at Stortinget enstemmig vedtok å innføre en kontant barnetrygd som hun 

                                            
17 Historisk Statistikk 1994. tabell 3.13. http://www.ssb.no/histstat/tabeller/3-3-13t.txt  
18 Sandmo, Erling: Siste ord, Høyesterett i Norsk historie 1814-1965 Bind II, 1905-1965, s. 356.  
Jeg gjør oppmerksom på at det her er benyttet forskjellige utgivelser av det samme verket: 
19 Ida Blom og Sølvi Sogner (red.) Med kjønnsperspektiv på norsk historie: fra vikingtid til 2000-årsskiftet. Oslo, 
1999, Kari Mellby: Husmorens epoke 1900-1950, s. 288. 
Ida Blom og Sølvi Sogner (red.) Med kjønnsperspektiv på norsk historie: fra vikingtid til 2000-årsskiftet. Oslo, 
2005, Kari Mellby: Husmortid 1900-1950, s. 264. 
20 Ida Blom og Sølvi Sogner (red.) Med kjønnsperspektiv på norsk historie: fra vikingtid til 2000-årsskiftet. Oslo, 
2005, Kari Mellby: Husmortid 1900-1950, s. 295. 
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mener: ”(…) hadde som uttalt mål å bidra til å holde gifte kvinner med barn utenfor 

yrkeslivet.”21  I følge Kari Mellby ser det ut til at gifte kvinner omkring 1950 i større grad var 

”rene” husmødre, sammenliknet med mellomkrigsstida da flere måtte jobbe deltid ved siden 

av husarbeid og morsarbeid. Siden flere også var gift, mener hun at det er berettiget å kalle 

denne perioden i norsk historie for ”husmortida”.22 Samskatten – et skattesystem som 

favoriserte ekteskap der mannen tjente pengene og kvinnen var husmor – ble først avviklet 

omkring 1970.23 Men de økte kravene til å være en god mor og husmor med 

profesjonalisering av både husstellet og barneoppdragelsen24 var vanskelige å innfri for 

enslige mødre som var avhengige av å jobbe for å tjene til livets opphold, siden 

trygdesystemet enda ikke var utbygd. Samfunnet var ikke innrettet på at man kunne være 

enslig mor. 

Det var åpenbare grenser for kvinners individualitet, og en enslig mor ble ansett for å 

ha slett moral fordi hun hadde hatt sex utenfor ekteskapet og derigjennom forbrudt seg mot 

tidens krav til akseptert kvinnelighet, der sex var forbeholdt den hellige ektestand. Når 

tyskerjentene var landssvikere og unge kvinner på 1950-tallet brøt med god kjønnsmoral – 

”kunne det oppfattes som om nasjonen ble rammet i sin kjerne. Hva var det nasjonale hjem 

uten en mor? Kvinnene var hjemmenes voktere.”25 Skriver Kari Mellby. Den rådende 

holdningen mener hun var at:  

 
”Når de kanaliserte sin seksualitet i ”gale” retninger, henimot okkupasjonsmakten, 
unggutten eller en sjømannen som ikke tok på seg rollen som ektemann og far […] sto 
hjemmene og hele samfunnet i fare. Når kvinnene sviktet det ekteskapsregulerte 
moderskapet, var nasjonen truet. Det ble samfunnsnødvendig å kontrollere kvinners 
seksualitet.”26  

 

                                            
21 Ida Blom og Sølvi Sogner (red.) Med kjønnsperspektiv på norsk historie: fra vikingtid til 2000-årsskiftet. Oslo, 
2005, Kari Mellby: Husmortid 1900-1950, s. 295. 
22 Ida Blom og Sølvi Sogner (red.) Med kjønnsperspektiv på norsk historie: fra vikingtid til 2000-årsskiftet. Oslo, 
2005, Kari Mellby: Husmortid 1900-1950, s. 309. 
23 Ida Blom og Sølvi Sogner (red.) Med kjønnsperspektiv på norsk historie: fra vikingtid til 2000-årsskiftet. Oslo, 
2005, Kari Mellby: Husmortid 1900-1950, s. 303. 
24 Ida Blom og Sølvi Sogner (red.) Med kjønnsperspektiv på norsk historie: fra vikingtid til 2000-årsskiftet. Oslo, 
1999, Kari Mellby: Husmorens epoke 1900-1950, s. 287. 
25 Ida Blom og Sølvi Sogner (red.) Med kjønnsperspektiv på norsk historie: fra vikingtid til 2000-årsskiftet. Oslo, 
1999, Kari Mellby: Husmorens epoke 1900-1950, s. 296. 
26 Ida Blom og Sølvi Sogner (red.) Med kjønnsperspektiv på norsk historie: fra vikingtid til 2000-årsskiftet. Oslo, 
1999, Kari Mellby: Husmorens epoke 1900-1950, s. 296. 
Hanna Arendt kaller det nasjonalstatens tragedie når et folks voksende nasjonal-bevissthet ble blandet inn i 
statsmaktens juridiske funksjoner. Resultatet ble at bare de som hadde del i det nasjonale fellesskap kunne bli 
anerkjent som fullverdige borgere – i folkeviljens navn. The Origins of Totalitarianism, Hartcourt, New York, 
1973, s. 230. 
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Med utgangspunkt i Mellbys teori, mente trolig mange også at den beste løsningen var 

at disse kvinnenes barn ble omplassert til et best mulig oppvekstmiljø – i betydningen et hjem 

innenfor ekteskapets rammer med både en mor og en far, slik at de utviklet seg til gode 

samfunnsborgere. Både barna og de enslige mødrene ble dermed gitt en ny mulighet til et 

respektabelt liv, og unngikk å bli en mulig byrde for samfunnet økonomisk og sosialt. 

Hvorvidt slike normer var så dominerende som Mellby hevder og ikke minst hadde 

konsekvenser for de høye adopsjonstallene, vil jeg undersøke ved å se på mødrenes foreldres 

reaksjoner på døtrenes graviditet. Øvet foreldrene press i retning av adopsjon? Eller inntok de 

en mer nøytral eller støttende rolle hvis mødrene ønsket å beholde barnet? Skjedde det 

endringer i løpet av 1940, 50- og 60-årene med hensyn til relasjonen mellom mødrene og 

deres foreldre? - og hva var i tilfelle bakgrunnen for det? I tillegg til å studere mødrenes 

foreldre som aktører, vil jeg komme en del inn på hvilken rolle Oslo Helseråds 

Adopsjonskontor spilte, for å se om adopsjonsformidlerne på forskjellige måter synes å ha 

hatt betydning for de høye adopsjonstallene. Hvor mye var kontorets virksomhet regulert 

gjennom lover og forskrifter, og i hvor stor grad var utøvelsen av formidlingsarbeidet prisgitt 

den enkelte ansattes personlige holdninger og egenskaper. 

På den ene siden var sex forbeholdt den hellige ektestand. På den annen side mener 

Erling Sandmo27 at et fåtall store rettssaker på 1950- og 60-tallet viste:28  

” […] dype motsetninger mellom det man kan kalle ulike moralske kulturer – og da 
ikke minst mellom en liberal og litterær kultur på den ene siden og en mer konservativ 
tradisjonell på den andre. Brytningen mellom dem var historisk: den innvarslet en tid 
uten de samme faste moralske grenser for sømmelighet og anstendighet som man 
hadde holdt seg med fra gammelt av, grensene var blitt utfordret også før krigen, men 
ytringene som nå ble satt frem i den norske offentligheten, var langt mer provoserende 
– og støtende for mange. […] det nye støtte an mot gamle moralske kodekser.”29  

 

Sandmo mener videre at moraldebattene både før og etter krigen hadde ”satt ord på den 

utviklingen det var at seksualiteten var en dimensjon også ved det sosiale liv utenfor 

ekteskapet.”30 ”Tendensen i den tiden vi har sett på her (tiden fra krigens slutt til midten av 

1960-tallet31 - mitt tillegg), er likevel klar: Holdningene til hva det burde være lov å si eller 

                                            
27 . Sandmo, Erling: Siste ord, Høgsterett i norsk historie 1814-1965, Bind II 1905-1965, Oslo 2005,  s. 378. 
28 I denne sammenheng gjelder dette rettssakene mot bøkene til Henry Miller, Agnar Mykle og Jens Bjørneboe 
på 1950- og –60-tallet. Sandmo, Erling: Siste ord, Høgsterett i norsk historie 1814-1965, Bind II 1905-1965, 
Oslo 2005,  s. 378. 
29 Sandmo, Erling: Siste ord, Høgsterett i norsk historie 1814-1965, Bind II 1905-1965, Oslo 2005, s. 378-379. 
30 Sandmo, Erling: Siste ord, Høgsterett i norsk historie 1814-1965, Bind II 1905-1965, Oslo 2005, s. 417. 
31 Sandmo, Erling: Siste ord, Høgsterett i norsk historie 1814-1965, Bind II 1905-1965, Oslo 2005, s. 278. 
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skrive, ble mer liberale.”32 Jan-Erik Ebbestad Hansen mener også at: 33 ”Mye av bakgrunnen 

for Mykle-saken var det press den tradisjonelle kristne moralen var kommet under på 50-

tallet.” Han mener videre: ”Her ble en kristent fundert moralforståelse erstattet av en 

vitenskapelig fundert, naturalistisk antropologi. Mens skjønnlitterære forfattere utfordret 

allmennheten med «pornografi», utfordret disse med en ny forståelse av mennesket og 

moralen.”34  

Kan den sterke økningen i antall bortadopsjoner rett og slett skyldes at flere unge 

hadde sex før ekteskapet? Om flere hadde sex før ekteskapet, resulterte det imidlertid ikke i 

flere fødsler utenfor ekteskap, - siden det ble født færre barn utenfor ekteskap i 1950-årene 

enn i 1930-årene. En viktig årsak til dette var at ekteskapsalderen sank og flere giftet seg.35 

Men i henhold til en antatt livsstil med friere sex, vil jeg blant annet undersøke om flere menn 

stakk av eller rett og slett benektet farskapet og reiste farskapssak da kjæresten ble gravid, og i 

hvilken grad og på hvilken måte dette eventuelt har hatt betydning for kvinnenes valg av 

adopsjon, og om det skjedde endringer på området i løpet av 1940 –50 og 60-årene.  

De tilnærmingene jeg hittil har skissert undersøker i liten grad mødrenes egne motiver 

for å velge adopsjon ut fra en individualistisk metodisk tilnærming. For å nyansere bildet, har 

jeg derfor også vært åpen for funn som kan vise at mødrene egentlig valgte adopsjon fordi 

dette var en rasjonell løsning på et vanskelig problem, og at den anonyme adopsjon var en 

fordel for dem, fordi den gjorde det mulig å holde hele affæren skjult for omverdenen, i en tid 

hvor abort nærmest var umulig. De kunne for eksempel ha hatt et forhold til en mann de ikke 

ønsket å gifte seg med og ville vente med å etablere seg med barn til de møtte ”den rette”. 

Noen ville kanskje bli ferdig med utdannelsen. En tilværelse som enslig mor var ikke 

ønskelig. Men hva kan i tilfelle forklare et slikt motiv? Mødrene tilhørte  kohorter som vokste 

opp i de harde 30-årene. De hadde sett sine mødres slit og drømte trolig om et bedre liv, og 

bedre oppvekstvilkår for sine barn enn de selv hadde hatt. Til tross for rasjonering, var 1950-

årene den ”gyldne tid” med velstandsøkning og framtidsoptimisme. ”Det gode liv” var ikke 

lenger forbeholdt de få, vanlige folk kunne realistisk få oppfylt drømmen om innlagt vann og 

elektrisk komfyr. Det var arbeid nok  – landet skulle gjenreises. Marshallhjelpen bedret 

kjøpekraften, og amerikanske luksusvarer flommet innover landet, i tillegg til nye produkter 

                                            
32 Sandmo, Erling: Siste ord, Høgsterett i norsk historie 1814-1965, Bind II 1905-1965, Oslo 2005, s. 421. 
33 Jan-Erik Ebbestad Hansens artikkel: Et pinlig minne, Morgenbladet, 17. sept. 1977, 
http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070914/OAKTUELT001/709140027 
34 http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070914/OAKTUELT001/709140027  
35 SSB artikkel:  Kristiansen, Jan Erik  Tiden går – aldersforskjellen består? 
http://www.ssb.no/vis/magasinet/slik_lever_vi/art-2004-08-31-01.html  
Historisk Statistikk, 1994, tabell 3.13. http://www.ssb.no/histstat/tabeller/3-3-13t.txt  
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fra en stadig voksende hjemmeindustri. Å være ung og ugift og oppdage at man var gravid ble 

en katastrofe. Det satte en bråstopp for muligheten til å få være med på festen. Den eneste 

løsningen var å gi barnet fra seg.  

Alenemødre hadde det trolig ikke vanskeligere etter krigen enn før krigen rent 

materielt, selv om 1950-årene heller ikke var bare enkle. Forsørgerlønn – blant annet, var 

forbeholdt menn, boligproblemene var et gjengangstema i pressen, og heldagsbarnehager 

hørte framtiden til. Men alenemødre etter krigen fikk det trolig verre relativt sett enn 

alenemødre før krigen, – fordi så mange andre rundt dem fikk en bedre levestandard og et 

bedre liv preget av mer fritid og forlystelser, bedre boliger, bedre utdanningsmuligheter og en 

rekke nye forbruksvarer. Kan de høye adopsjonstallene under og etter krigen også indikere at 

man fikk en selvforsterkende effekt? - Bortadopsjon ble mer vanlig og derigjennom mer 

akseptert. For å få vite mer om dette har jeg forsøkt å sette meg inn i hvem de biologiske 

mødrene var, og hvordan deres relasjoner til særlig foreldrene og barnas fedre var. Jeg har 

også sett på hvilke begrunnelser mødrene ga for å adoptere bort barna sine. Skjedde det 

endringer i løpet av den aktuelle perioden? Et tilleggsmoment av mer altruistisk karakter som 

jeg også har sett på, er om mødrene valgte bortadopsjon ut fra hensynet til barnets beste, slik 

at de skulle få vokse opp med to velstående foreldre, og ikke i fattigdom med en enslig mor 

og savnet av en far som for eksempel ikke ville ha kontakt. Gjennom Oslo Helseråds 

Adopsjonsarkiv vil jeg søke å gi et så fyllestgjørende svar som mulig på hvorfor så mange 

enslige mødre adopterte bort barna sine i de to tiårene etter den annen verdenskrig. 

Tidligere forskning 

Tidligere forskning om adopsjon i Norge, har i hovedsak foregått innen fagmiljøene 

psykologi, sosialantropologi, spesialpedagogikk og sosiologi. Det meste av forskningen har 

foregått med utgangspunkt i barna, særlig de utenlandsadopterte, og har dreid seg om 

spørsmålet: hvordan de klarer seg trivselsmessig, faglig og sosialt. Monica Dahlen, Barbro 

Sætersdal, Pål Ketil Botvar, Ånund Brottveit og Anne-Lise Rygvold har sammen og hver for 

seg utgitt en mengde bøker og avhandlinger om dette temaet. Det mest omfattende av disse 

arbeidene er Dalen og Sætersdals doktoravhandling.36 Geir Follevåg har tatt opp adopsjon i 

forhold til identitetsproblematikk i sin doktoravhandling.37  

                                            
36 Dahlen, Monica og Barbro Sætersdal: Utenlandsadopterte barn i Norge. Tilpasning, opplæring 
identitetsutvikling. (Doktoravhandling i spesialpedagogikk), Oslo, 1992. 
37 Follevåg, Geir: Biologosentrisme : om litterære framstellingar av adopsjon, spesielt Kong Oidipus og 
Mansfield Park. (Avhandling dr. philos ved Institutt for lingvistikk og litteraturvitskap) Bergen, 2006. 
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Når det gjelder historiske arbeider om adopsjon, er Marianne Hognestad og Knut R. 

Steenbergs bok ”Adopsjonsloven med kommentarer”, utgitt i Oslo i 2000, den første samlede 

juridiske fagbok om adopsjon i Norge. Carl Jacob Arnholm og Petter Lødrups bok 

”Familieretten”, utgitt i Oslo i 1976 tar blant annet opp rettsvirkninger av adopsjon og 

rettigheter og plikter som ble etablert for og mellom barn og foreldre i et adoptivforhold i 

henhold til adopsjonsloven av 1956.  Siri Ingvaldsens hovedoppgave i historie: Rette foreldre 

og virkelige barn, Bergen 1996 – omhandler norsk adopsjonslovgivning i perioden 1917-

1986. Bjørn Steinar Meyers bok: ”Mødre uten barn: fra adopsjonens ukjente historie”, 

Rakkestad 2007, er halvdokumentariske fortellinger om privat adopsjonsformidling via 

jordmoren Magnhild Lunder på Mysen. For øvrig er det i liten grad skrevet om adopsjon i 

historiske arbeider. Med hensyn til mitt tema og mine problemstillinger om hvorfor antall 

adopsjoner økte så kraftig under og etter krigen, er det de juridiske arbeidene som har vært 

mest nyttige. Utviklingen av adopsjonsloven fra den ble innført i 1917, mener jeg kan være 

med å forklare den kraftige økningen i adopsjonene.   

Litteratur  

For å få en bedre forståelse av hvorfor mange flere adopterte bort barna sine, har jeg satt meg 

inn i litteratur som tar opp temaer rundt en sterkere sosial fordømmelse av alenemødre. Videre 

har jeg sett på arbeider som omhandler de moralske forholdene etter krigen, samt at jeg har 

sett det som relevant å studere hva andre har kommet fram til om det offentliges holdning til 

barneomsorg og bortsetting av barn på 1940, -50 og –60-tallet. Jeg vil særlig framheve en 

undersøkelse om ugifte mødres stilling i 1950- og 60-årene av Else Øyen.38 Undersøkelsen er 

lagt til Oslo og viser blant annet at over halvparten av enslige mødre som fødte i Oslo i 1953, 

overlot omsorgen for barnet sitt til andre innen barnet var blitt ca et halvt år gammelt. Hun 

konkluderte med at barn utenfor ekteskap ble sett på som et sosialt problem på denne tiden. 

(Se figur 9 i vedlegg 1.) Liv Kluge39 skrev blant annet i Sosialhåndbok for Norge  at enslige 

mødre på mange måter var i en tvangssituasjon: ”De vil ha barna selv, men makter det ikke” 

[…] ”På den ene side ser de hva de selv kan by barnet sitt – et liv i savn og fattigdom, på den 

andre siden har de kanskje adopsjonstilbud fra velstående barnløse familier”.40 Hun 

anerkjente mødrenes følelser for barna, men mente samtidig at barna praktisk og økonomisk 

ville få det bedre ved å bli adoptert bort. 

                                            
38 Else Øyen: Ugifte mødre – en sosiologisk undersøkelse. Oslo, 1966. 
39 Liv Kluge var tidligere byråsjef i Sosialdepartementet, og skrev ”Sosialhåndbok for Norge”, Bind I, 1952. s. 
327. 
40 Kluge, Liv: Sosial håndbok for Norge, Bind I. Norsk Forening for Sosialt Arbeide, Oslo 1952, s. 327. 
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Birgit Wiig41 tar opp hvordan tyskertøsene ble behandlet i Norge etter den annen 

verdenskrig. Hun hevder at ingen landssvikere, verken angivere, frontkjempere eller NS-

medlemmer høyt på strå, fikk personlig lide så mye som de kvinnene som hadde fått barn med 

en tysker. For Kjersti Ericsson og Eva Simonsen er hovedperspektivene i boka Krigsbarn i 

fredstid - den gryende velferdsstatens forhold til dem som ble oppfattet som problemgrupper, 

der marginalisering og utstøting ofte gikk hånd i hånd med forsøk på hjelp og behandling.42 I 

en annen undersøkelse ”Som mor – så datter” har de to forfatterne intervjuet 110 krigsbarn 

med norsk mor og tysk soldatfar. Ofte forventet omgivelsene at døtrene - som sine mødre - 

skulle komme skeivt ut og få barn utenfor ekteskapet. Forventningen om ”usedelig” oppførsel 

lå i lufta. I følge forfatterne er det tydelig at dette handler om både klasse og om kjønn. Den 

gangen ble alle kvinner som hadde et seksualliv utenfor ekteskapet, stemplet som tøser.43 

Disse undersøkelsene viser at det var usedvanlig vanskelig å beholde barnet sitt hvis man var 

enslig mor, og spesielt vanskelig var det hvis faren var tysk soldat. 

Kjersti Ericsson tar opp i boka Drift og dyd: Kontroll av jenter på femtitallet,44 det 

norske samfunnets kontroll av jenters kropp og seksualitet og behovet for å verne om 

kvinnenes huslige dyder på femtitallet. Ericsson beskriver hva som skjedde med jenter i 

alderen 14-18 år som brøt grensene for akseptert kvinnelighet, - de ble satt på Bjerketun 

verneskole for piker. Boka illustrerer godt hvordan det moralsk politiske klimaet var for unge 

kvinner etter krigen. Jenter som hadde sex utenfor ekteskap ble sperret inne på anstalt. 

Samfunnet måtte beskyttes mot dem, og de mot seg selv. Guttene derimot gikk fri. Kari 

Melby drøfter blant annet hvorfor tyskertøsene ble straffet så hardt etter krigen og ungjentene 

utsatt for så sterk kontroll på 50-tallet.45  Hun mener en forklaring kan være at kvinners 

seksualitet ble oppfattet som en form for felleseie. En annen forklaring at det angikk det 

nasjonale.  

Erling Sandmo tar i sin bok46 om Høyesterett i norsk historie blant annet opp 

rettssakene mot Agnar Mykle, Henry Miller og Jens Bjørneboes bøker, og han hevder at disse 

bøkene satte ord på det faktum at seksualiteten var en dimensjon også ved det sosiale liv 

utenfor ekteskapet, og at vi etter krigen fikk en tid uten de samme faste moralske grenser for 

                                            
41 Wiig, Birgit: Kvinner selv - Den skjulte Norgeshistorien fra vår nære fortid. Oslo, 1984, s. 30 – 36. 
42 Ericsson, Kjersti og Eva Simonsen: Krigsbarn i fredstid. Oslo, 2005. 
http://kilden.forskningsradet.no/publikasjon/vis.html?tid=36172  
43 Ericsson, Kjersti og Eva Simonsen: Som mor – så datter. Oslo, 2006. 
 http://kilden.forskningsradet.no/c17251/artikkel/vis.html?tid=24581  
44 Ericsson, Kjersti: Drift og dyd: Kontroll av jenter på femtitallet. Oslo, 1997. 
45 Blom, Ida og Sølvi Sogner: Med kjønnsperspektiv på norsk historie, Oslo, 2005. Del IV: Husmortid, 1900 – 
1950 av Kari Melby, s. 329 – 330. 
46 Sandmo, Erling: Siste ord, Høyesterett i Norsk historie 1814-1965 Bind II, 1905-1965, s. 356.  
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sømmelighet og anstendighet som vi hadde hatt før krigen. Astri Andresen47 tar opp 

barnehjems- og fosterbarnas situasjon, og mener at det etter krigen særlig - ble etablert et nytt 

bortsettingssystem av barn. Fra å være et i hovedsak privat anliggende ble det en del av det 

offentliges forpliktelser. Bortsetting hadde både en sosial og en oppdragende funksjon. Hun 

hevder at innføringen av pleiebarnslovene og vergerådsloven skjedde fordi man ønsket større 

offentlig makt og kontroll over en del barn og deres familier. Hun hevder også at et 

gjennomgående trekk når det gjaldt bortsatte barn i denne perioden, var at offentlige 

myndigheter ikke brukte den makten de hadde til beste for barna, men at de lot tilfeldige 

aktører spille ut sine maktkort nokså fritt. Jeg vil blant annet drøfte hvorvidt det finnes 

likhetstrekk med hennes funn og Oslo Helseråds adopsjonskontors måte å skjøtte sitt 

formidlingsarbeid på.  

Kilder 

Som nevnt er mitt viktigste kildemateriale Oslo Helseråds adopsjonsarkiv. Se omtale av 

arkivet nedenfor. Videre har jeg studert årsrapporter for Oslo kommunes virksomhet - 

herunder Oslo Helseråds Adopsjonskontor i perioden 1940 – 1975, disse heter ”Aktstykker 

vedkommende Oslo Kommune”.48 Videre er rundskriv fra Sosialdepartementet i perioden 

1954-64 vedrørende adopsjonsformidling benyttet. Fra Justisdepartementets arkiv har jeg 

studert Oslo Helseråds Adopsjonskontors høringsuttalelse fra 1973, samt at jeg har hatt nytte 

av sykepleier Målfrid Solvangs private arkiv. Hun var en av initiativtakerne til å starte 

”Enslige mødres vennering” som eksisterte i perioden 1964 – 1970.49 Andre kilder har vært 

materiale fra den administrative og politiske behandling av adopsjon. Jeg har hentet stoff fra 

forarbeider og høringsuttalelser. Se litteraturliste på side 124. Samlet statistikk over 

adopsjoner i Norge fra 1960, er utgitt i Historisk Statistikk fra 1994. Fra Siri Ingvaldsen har 

jeg fått tilsendt Statens Ungdoms og Adopsjonskontors50 samlede adopsjonstall tilbake til 

1917. Tall for Oslo er hentet fra Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv og Årsrapporter for Oslo 

Kommune. For å danne meg et bilde av den offentlige debatten om adopsjonsspørsmål, har 

                                            
47 Andresen, Astri, Hender små. Bortsetting av barn i Norge 1900-1950. Oslo, 2006, s. 10. 
48 Disse Aktstykkene er oppbevart på lesesalen til Oslo Byarkiv. 
49 Foreningens formål var å hjelpe enslige, ugifte mødre til å beholde sine barn dersom mødrene selv ønsket det, 
og gi dem menneskelig støtte til å gi sine barn de beste muligheter for oppvekst og utdannelse. Videre var 
foreningens formål å påvirke de myndigheter som hadde med problemet å gjøre til øket ytelse i samme retning, 
samt å oppmuntre alle privatpersoner, bedrifter og organisasjoner til å støtte opp om alle tiltak som kunne gjøre 
enslige mødres kår lettere. Opplysningene er hentet fra: ”Lover for enslige mødres vennering”, vedtatt på 
generalforsamling 22. januar 1964. Arkivet oppbevares av professor Gro hagemann ved Universitetet i Oslo. 
50 Dette kontoret heter  
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jeg gjennomgått alle årganger av tidsskriftet Norges Barnevern i tiden 1944 – 1997. Noe 

avisstoff og stoff fra andre tidsskrifter er også tatt med.51  

Oslo Helseråds adopsjonsarkiv befinner seg i Oslo Byarkiv. Dette er et unikt materiale 

som aldri tidligere har vært gjenstand for forskning. Arkivet inneholder adopsjoner som ble 

formidlet av Oslo Helseråd (fra 1927 Oslo Helseråds Adopsjonskontor) i tiden 1920 til 1992. 

Til sammen omfatter arkivet: 3 902 gjennomførte adopsjoner, i betydningen 

adopsjonsbevillinger gitt av Fylkesmannen. (Se figur 2 og diagram 2 i vedlegg 1 i 

framstillingen.) Jeg har studert inngående 160 av disse adopsjonssakene i tidsrommet 1945 – 

1989, samt at jeg har undersøkt 20 saker i 1935 ut fra gitte kriterier for å kunne sammenlikne 

tiden før og etter krigen. Hovedinntrykket er at Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv er et ryddig og 

oversiktlig arkiv. Imidlertid er sakene fra 1935 og 1947 ikke like systematiske og inneholder 

ikke så mye informasjon som fra 1950 og senere, da arkivet gir langt mer utfyllende og 

sammenliknbare opplysninger. Mitt materiale dreier seg om kvinner som fødte og adopterte 

bort barna sine i Oslo etter den annen verdenskrig. Det er imidlertid store mørketall når det 

gjelder hvor mange barn som ble adoptert bort – særlig - i det første tiåret etter den annen 

verdenskrig, fordi mange bortadopterende mødre benyttet seg av private adopsjonsformidlere 

som gjennom avertissement i avisene skaffet seg kontakt med unge kvinner som hadde 

”havnet i uløkka”. Disse adopsjonene ble ikke journalført, og man kjenner heller ikke til hvor 

mange barn som ble adoptert bort på denne måten, men statsfysikus Trygve Iversen skrev i 

1951 at Oslo Helseråd stadig så eksempler på slike adopsjonsformidlinger.52 Bjørn Steinar 

Meyer skriver at jordmor Lunder på Mysen, som drev storstilt privat adopsjonsformidling, tok 

imot hele 444 barn i perioden 1931-1957 – de fleste i tiden 1947-1957.53 Det forekom også at 

norske kvinner fødte og adopterte bort barn i fremmede land, hvor myndighetene ikke krevde 

beretning om fødselen, og at dette ikke skjedde så sjelden - særlig når det gjaldt barn av 

                                            
51 Noen avisartikler befinner seg i Jordmor Målfrid Solvangs private arkiv som oppbevares av professor Gro 
Hagemann ved Univ. i Oslo. Avisartikler av Halldis Fjellhamar (Hast) journalist i Dagbladet i perioden 1945 - 
65, er hentet fra Birgit Wiigs bok: Kvinner selv - Den skjulte Norgeshistorien fra vår nære fortid. Oslo, 1984. 
Hast gikk spesielt inn for de ugifte mødrene.  
52 Tidsskriftet Norges Barnevern nr. 5, 1952, s. 33-36. Statssekretær K.J. Øksnes skrev en artikkel hvor han blant 
annet omtalte et brev fra Statsfysikus Trygve Iversen, av juli 1951 til Justisdepartementet angående kontroll med 
formidling av adopsjoner. Brevet var et vedlegg til Barnevernkomiteen av 1947 sitt brev av juli 1951 til 
Justisdepartementet angående kontroll med formidling av adopsjoner. Se vedlegg 2 der deler av Iversens brev er 
gjengitt. 
53 Meyer, Bjørn Steinar: Mødre uten barn: fra adopsjonens ukjente historie. Rakkestad, 2007. s. 152 – 153. 
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velstående fedre som hadde råd til å bekoste morens opphold i utlandet.54 Disse barna er 

naturlig nok heller ikke med i noen statistikk eller journalført. 

De adopsjonsprosessene jeg har studert, startet med at biologisk mor eller en annen 

nær person av henne tok initiativ overfor Adopsjonskontoret og siden møtte til avtale der. Jeg 

kjenner bare til ett tilfelle hvor det offentlige initierte en slik avtale om adopsjon, fordi 

barnemor var svært ung og forkommen. Kvinnene møtte gjerne til to eller flere konsultasjoner 

med Adopsjonskontoret. Det første møtet skjedde i 95 % av tilfellene mens kvinnene 

fremdeles var gravide. De møtte som oftest alene, men omlag 20 % kom sammen med en 

person – gjerne sin mor. Svært mange kvinner fylte ut adopsjonspapirene ved første møtet på 

Adopsjonskontoret, altså før barnet ble født. Jeg vil senere i framstillingen drøfte 

adopsjonskontorets metoder i formidlingsarbeidet, og da gå nærmere inn på når og hvordan 

endelig avtale om adopsjon skjedde. I den forbindelse er det interessant å se om eventuelle 

farskapssaker var avsluttet på det tidspunktet endelig adopsjonsavtale ble inngått,  - dvs. om 

barnemor hadde fått avklart om hun hadde rett til farskapsbidrag. Adopsjonskontoret valgte så 

ut adoptivforeldre fra sine lange ventelister. Alle barna, i mitt utvalg, ble født i Norge. 98% av 

mødrene var norske, de øvrige hadde dansk statsborgerskap. Et av barna ble adoptert til USA 

av amerikanske foreldre. Alle de andre kom til adoptivforeldre i Norge. Ca. 95 % av sakene, i 

utvalget, er anonyme adopsjoner. De øvrige er åpne adopsjoner. I perioden 1950 til 1965 var 

så godt som alle adopsjonene anonyme.  

Om de biologiske mødrene inneholder arkivet opplysninger som alder, hvor de var 

født, statsborgerskap og i en del tilfeller hvor de bodde da adopsjonsavtalen ble undertegnet – 

hvilken by/bygd og om de hadde egen bopel eller bodde hjemme hos foreldrene. Videre får vi 

kjennskap til mødrenes yrke, om de hadde født tidligere, sivilstand, deres fars og farfars yrke, 

og hvorvidt de hadde formue eller utsikt til arv. Adopsjonskontoret har også i de fleste saker 

fra og med 1950 skrevet noen stikkordpregede anmerkninger om mor og saksforholdet. Det 

gis gjerne korte notater om de forskjellige møtene som fant sted, og om hun kom alene eller 

sammen med noen til disse samtalene. Disse anmerkningene inneholder oftest informasjon 

om: hvor mor bodde, hennes utseende og alder, hvor langt hun var kommet i svangerskapet og 

hvor hun skulle føde. Adopsjonskontoret har i tillegg gjerne gitt en kort beskrivelse av mor. 

Dette behandles mer inngående senere i framstillingen i kapitlene 2, 3 og 4. I noen tilfeller har 

Adopsjonskontoret skrevet mer utfyllende om mor og hvordan man opplevde at hun hadde det 

                                            
54 Rosenberg, Lise: Hagar og Ismael i Saras telt? Holdninger til familie og ekteskap i debatten om de 
Castbergske barnelovene, belyst gjennom studiet av sentrale kvinnetidsskrifter.( Hovedoppgave i historie), 
Bergen 1981. s. 27-29. 
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følelsesmessig og praktisk. I perioden fra 1940-årene til ut på 70-tallet er det imidlertid svært 

få slike vurderinger og tolkninger av hvordan de biologiske mødrene egentlig hadde det. I 

1980 og 90-årene derimot, er adopsjonskontorets kjennskap til og beskrivelser av hvordan 

mor opplevde å måtte gi fra seg sitt barn både betydelig mer utfyllende og mer preget av 

empati enn tidligere. Arkivet inneholder videre opplysninger om hvilket sykehus barnet ble 

født på, dato for fødselen og barnets kjønn. Det finnes som regel også legeattest for barnet, 

opplysninger om hvor gammelt det var da det ble overtatt av adoptivforeldrene og dato for når 

adopsjonsbevilling ble gitt (dette skjedde gjerne 3 - 8 måneder etter at barnet kom til sine 

adoptivforeldre). Videre er det nedskrevet hvor barnet bodde før det kom til 

adoptivforeldrene.  

I mange saksmapper er det opplyst hvor lenge biologisk mor har kjent biologisk far. I 

en del saker er informasjonen om far mangelfull, og i flere tilfeller står det bare ”far ukjent”. 

Men i mange saker inneholder arkivet følgende om de biologiske fedrene: navn og alder, 

yrke, om han hadde vært gift eller fortsatt var gift med en annen kvinne, om han hadde barn 

fra før og om det var med annen kvinne, hvorvidt han aksepterte farskapet og i noen saker 

eventuell begrunnelse for ikke å akseptere farskapet. I en del saker ble det farskapssak, og 

arkivet gir i noen av disse sakene opplysninger om rettens kjennelse. Men arkivet mangler 

informasjon om hvordan mange av disse farskapssakene endte. Arkivet inneholder også 

sosialrapport om adoptivforeldrene, med vurderinger av personene og deres ekteskap i tillegg 

til opplysninger om alder og oppvekst, yrke, interesser, ekteskapets varighet, statsborgerskap, 

barn, familie og sosiale forhold for øvrig. 

Mulige feilkilder 

I et standardisert skjema hvor de mer harde data er oppført er mor, etter 1950, blitt bedt om å 

begrunne hvorfor hun adopterer bort barnet sitt. Det er svært begrenset plass i skjemaene til 

en slik begrunnelse, derfor er disse korte og stikkordpregede av typen: ”Er alene om barnet og 

har ingen bolig” eller ”Økonomiske grunner”.  Men som vi skal se, lå det svært ofte mye mer 

bak en beslutning om adopsjon enn det som kommer fram gjennom slike korte stikkord. Slik 

informasjon finnes i noen av sakene der adoptivbarna har oppnådd kontakt med biologisk 

mor. Ca 20% av adoptivbarna i mitt materiale fra 1947 har ønsket å komme i kontakt med sin 

biologiske familie, og ca. 30 prosent har ønsket slik kontakt i 1950-årene. Om lag 85% av 

disse igjen har oppnådd å treffe en eller flere av sine biologiske slektninger. I noen av disse 

sakene gis det litt informasjon om hvordan gjenforeningen var og hvordan barnas oppvekst 
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har vært. Informasjonen kan blant annet dreie seg om det var konflikter i forhold til 

adoptivforeldrene og om hvordan barna hadde det da de ble gjenforent med biologisk familie. 

I enkelte saker, der gjenforeningen var vellykket og hvor adopsjonskontoret bistod i 

forbindelse med det første møtet, kommer det fram svært interessante opplysninger med 

hensyn til omstendigheter omkring adopsjonen. Biologisk mor har gjerne fortalt om årsakene 

til at barnet i sin tid ble adoptert bort, og hun har da ofte gitt en annen forklaring enn den som 

står i de opprinnelige adopsjonspapirene. Det som kjennetegner de fleste av disse sakene er at 

det var de biologiske mødrenes foreldre som presset igjennom at barnet skulle adopteres bort. 

Men det er en svært liten prosent av de biologiske mødrene som har gitt en slik utfyllende 

forklaring til Adopsjonskontoret om årsakene til at barnet ble adoptert. Siden det ved møtet 

mellom biologisk mor og barnet framkommer helt andre forklaringer på hvorfor barnet i sin 

tid ble adoptert bort enn det som står i adopsjonskontrakten, kan det være grunn til å tvile på 

om de årsakene biologisk mor i sin tid oppgav var særlig utfyllende. Siden det i de fleste av 

adopsjonene bare er disse stikkordpregete forklaringene vi kjenner til, knytter det seg mest 

sannsynlig en del usikkerhet til de opplysningene materialet gir på dette punktet.  

Størstedelen av de biologiske mødrene var unge og kom fra arbeiderklassen eller fra 

landsbygda. De hadde ”kommet i uløkka”, og var nok beskjemmet over sin situasjon. De 

ansatte ved Adopsjonskontoret var profesjonelle, kom mest sannsynlig fra en høyere sosial 

klasse, var en del eldre, snakket lettere og ledet trolig samtalene. Dette samt stort arbeidspress 

for de ansatte ved Adopsjonskontoret særlig i 1940- 50- og 60-årene, kan ha medført at 

mødrene ikke åpnet seg i særlig grad for adopsjonsformidlerne. Kanskje var det ikke den 

viktigste grunnen, til bortadopsjonen av barnet, som ble oppført i skjemaet. Man skal ikke se 

bort fra at mor valgte å gi en begrunnelse som var lett forståelig for andre, mens den egentlige 

grunnen aldri kom fram i samtalene med Oslo Helseråds Adopsjonskontor. Det kunne for 

eksempel dreie seg om press og trusler fra barnefar eller egne foreldre, samfunnets 

fordømmelse og redsel for å bli utstøtt. Man kan heller ikke se bort fra at mødrene ønsket å 

tegne et bilde av seg selv som offer, mens de egentlig hadde et mer rasjonelt syn på 

situasjonen og så anonym bortadopsjon som en løsning på et vanskelig problem. De hadde 

kanskje hatt sex med en mann de egentlig ikke ønsket å gifte seg med, de ville vente på den 

store kjærligheten eller de følte seg for unge til å etablere seg med mann og barn. Det er heller 

ikke utenkelig at adopsjonsformidlerne ga mødrene råd og veiledning om hva de burde oppgi 

som årsak til adopsjonen.  

Informasjonen om barnas biologiske fedre ble i flertallet av sakene gitt av barnets mor. 

I disse sakene hadde ikke Adopsjonskontoret samtaler med barnefaren. Heri ligger en mulig 
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feilkilde. Det kan sågar tenkes at den barnefaren som mor oppgav, ikke var barnets virkelige 

far. En kan ikke se bort fra at fedre, særlig fra høyere sosiale lag, kom fra sitt farskap ved å 

betale mor en sum penger eller på annen måte få henne til å oppgi en annen far. Således kan 

man heller ikke se bort fra at andre menn er blitt oppført som far – kanskje mot betaling, 

kanskje sågar uten å vite det selv, slik Lise Rosenberg påpeker.55 I en del saker framkommer 

det informasjon om mødrenes foreldre og deres holdninger til døtrenes graviditet. Det 

kommer også fram flere steder hvorvidt mødrene fikk støtte eller ikke fra foreldrene til å 

beholde barnet. Denne informasjonen er, i så godt som samtlige saker, gitt av de biologiske 

mødrene. Også her ligger det en mulig feilkilde. En kan nok ikke se bort fra at noen kvinner 

kanskje løy for å framstille seg selv på en mest mulig flatterende måte.  

Det har skjedd en betydelig holdningsendring i samfunnet i forhold til enslige mødre i 

den perioden som er undersøkt. Denne utviklingen gjenspeiles både i saksbehandlingen og i 

journalene. Men i tillegg til disse ”ytre” samfunnsmessige endringene har også de ”indre” 

variasjonene, det vil si personlige egenskaper og politiske holdninger hos 

adopsjonsformidlerne, hatt en viktig betydning for hvordan Oslo Helseråds Adopsjonskontor 

forvaltet sitt formidlingsarbeid. Slike ”indre” variasjoner, betydde trolig en del for hvor god 

kontakt adopsjonsformidleren fikk med biologisk mor. Hvilke holdninger 

adopsjonsformidleren hadde til enslige mødre generelt, har sannsynligvis hatt betydning for 

hvilke ”briller” adopsjonsformidleren så den enkelte mor gjennom. Slike ”indre” variasjoner 

påvirket trolig måten mødrene ble omtalt på og hvor mye som er nedskrevet om dem og i 

hvilken grad det framkommer opplysninger om hvordan mødrene opplevde å måtte gi fra seg 

barna sine. Videre hadde nok også de ”indre” variasjoner hos saksbehandlerne betydning når 

det gjaldt hvor mye informasjon og hjelp mødrene fikk med hensyn til å beholde barnet selv, i 

hvilken grad mødrene selv følte at situasjonen innbød til fortrolig samtale om hvorfor barnet 

måtte adopteres bort samt hvilke metoder som ble benyttet i adopsjonsprosessen. Funnene gir 

imidlertid alt i alt et rimelig godt utgangspunkt for analyse av hovedårsakene til at barna ble 

adoptert bort og hvilke aktører som var delaktige i beslutningsprosessen og på hvilken måte 

de deltok. Faren for å generalisere ut fra relativt få utsagn er imidlertid alltid tilstede. I hvilken 

grad funn om en håndfull mødre er representative for en større gruppe er vanskelig å fastslå 

sikkert. Så langt jeg har oversikt over, har det på en vitenskapelig måte ikke vært skrevet om 

                                            
55 Rosenberg, Lise: Hagar og Ismael i Saras telt? Holdninger til familie og ekteskap i debatten om de 
Castbergske barnelovene, belyst gjennom studiet av sentrale kvinnetidsskrifter. (Hovedoppgave i historie) 
Bergen, 1981, s. 27-29. 
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de biologiske mødrene til norske adoptivbarn og hvorfor de måtte adoptere bort barna sine. 

Det er det denne framstillingen handler om. 

Metode 

Denne framstillingen fokuserer som nevnt på hvorfor biologiske mødre valgte å adoptere bort 

sine barn. Jeg har derfor bare undersøkt såkalte samtykkeadopsjoner eller frivillige 

adopsjoner. At framstillingen bare tar for seg frivillige adopsjoner, betyr at adopsjon fordi 

mor er død, adopsjon av stebarn samt tvangsadopsjoner, er utelatt fra undersøkelsen. I mitt 

utvalg dukker tvangsadopsjoner først opp i 1979 og jeg har støtt på enkelte slike saker utover 

på 80-tallet grunnet rusmisbruk hos mor. (Se note 5, der beskrives de forskjellige 

adopsjonsformene.) Jeg har benyttet stratifisert, systematisk utvalg innen bestemte 

tidsperioder.56 Årene er: 1947, 1950, 1959, 1965, 1970, 1979, 1980, 1987, 1988 og 1989. Til 

sammen er 160 saker systematisk analysert i tidsrommet 1947-1989. I tillegg har jeg, også 

undersøkt 20 saker av totalt 39 i 1935 med hensyn til bestemte kriterier. Dette er gjort for å se 

eventuelle endringer fra årene før krigen til etter krigen.  

Bakgrunnen for valg av tidsperioder: 1947 er valgt fordi dette var rekordåret når det 

gjaldt antall adopterte i Oslo.57   I 1947 startet også hjemsendelsen fra Tyskland av barn med 

tysk far og norsk mor. 58 Det er interessant å se hva som kjennetegner de adopsjonene som 

fant sted rett etter krigen da antallet var rekordstort, - for eksempel om mange av barna hadde 

tyske fedre. Det er særlig 1950-årene jeg vil vie oppmerksomhet. Antall adopsjoner hadde da 

stabilisert seg på et svært høyt nivå, og så godt som alle adoptivbarna gjennomgikk på denne 

tiden et fullstendig familieskifte, i og med at de aller fleste adopsjonene var både sterke og 

anonyme. Adopsjon hadde i mye større grad enn tidligere blitt et tabubelagt emne i mange 

familier i den forstand at man ikke snakket om at et barn var adoptert.  

                                            
56 Hellevik, Ottar: Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap, Oslo 2002, (1.utgave 1971). s. 117, 124, og 
380 – 381.  
Stratifisert kommer av stratum som betyr en bestemt kategori. I denne framstillingen er kategorien: adopsjoner 
formidlet av Oslo Helseråds Adopsjonskontor. Adopsjonssakene er valgt ut systematisk med lik frekvens innen 
en gitt periode. Frekvensen har imidlertid variert fra en periode til en annen avhengig av antall adopsjonssaker. 
For eks. hver 5. sak med start på nr. 1 i året 1950. Mitt utvalg består av fra 20 til 100% av populasjonen, 
avhengig av antall adopsjonssaker i det aktuelle året. Målet har vært å undersøke minst 20 saker fra hver periode. 
57 På landsbasis var toppåret 1946. Oslo hadde en annen utvikling enn landet for øvrig med hensyn til 
utviklingen i antall adopsjoner under og det første året etter krigen. Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 2. 
58 Under krigen fikk ugifte, norske kvinner som fikk barn med tyske soldater tilbud fra organisasjonen 
”Lebensborn” om å overlate barna sine til barnehjem i Tyskland.. Etter krigen ble de barna som var uten 
forsvarlig omsorg hentet hjem igjen til Norge. Noen kom til sine slektninger, noen ble plassert på barnehjem og 
noen ble adoptert av norske adoptivforeldre. Informasjonen er hentet fra: Stortingsproposisjon nr. 165, 1947, om 
bevilgning for budsjetterminen 1. juli 1947 – 30- juni 1948 under kap. 427. ”Heimsending av norske barn fra 
Tyskland.” 
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1965 er valgt fordi vi fra de høye adopsjonstallene i 1950-årene fikk en nedgang i 

antall norskfødte adoptivbarn fra midten av 1960-årene. Dette hang til dels sammen med at 

det fra midten av 1950-årene kom en del lovendringer, som hadde betydning for enslige 

mødre, og flere av disse lovene medførte bedre økonomiske kår for enslige forsørgere. (Enke- 

og morstrygd ble innført i 1964, folketrygd - stønad til enslige forsørger – overgangsstønad 

kom i 1967. Se vedlegg 3 om kvinners juridiske rettigheter.) Det ble i tillegg enklere for 

kvinner å unngå uønskede svangerskap etter hvert som prevensjon ble mer allment kjent og 

akseptert, og man fikk bedre og sikrere metoder som kvinnen selv kunne ha kontroll med. I 

tillegg fikk vi en mer liberal abortpraksis. I 1960 kom lov om svangerskapsavbrudd i visse 

høve, i 1975 ble muligheten for abort utvidet og i 1978 ble den endelige loven om selvbestemt 

abort vedtatt. Det ble også mer sosialt akseptert å være alenemor. Jeg har derfor også sett på 

adopsjonssaker i 1979/80 og på slutten av 1980-tallet.59 

Under arbeidet med Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv har jeg som nevnt benyttet 

stratifisert, systematisk utvalg. I 1935 med 39 saker har jeg tatt for meg annenhver sak med 

start på nummer 1. I 1940, -50 og 60-årene, med mange saker, er hver 5. sak med start på nr. 1 

undersøkt. Antall adopsjonssaker, falt i disse årene fra 180 i 1947 (som var det maksimale 

antall for hele etterkrigstiden) til 120 per år i 1965. I de senere år, har det vært færre saker per 

år. I 1970, med 55 saker, har jeg undersøkt annenhver sak med start på nr. 1. I 1979 hvor 

antall samtykkeadopsjonssaker var på 15 totalt, er samtlige saker gjennomgått, samt at jeg har 

undersøkt 5 saker i 1980 av totalt 14 samtykkeadopsjoner. Her er de fem første 

samtykkeadopsjonene undersøkt. På grunn av veldig få saker i de seneste årene, har jeg tatt 

med alle tre årene 1987, -88 og -89 under ett og sett på samtlige saker i disse årene. Målet har 

vært at antallet skulle være omlag 20 saker fra hver tidsperiode. Hovedfokus for denne 

framstillingen er perioden 1947 til 1965. Men der det framkommer funn som viser endringer 

av betydning, er tiden før og etter beskrevet. Det er, ved å omskrive en del data, gjengitt noen 

eksempler for å tydeliggjøre viktige poenger. Det er også brukt sitater. Dette er gjort med 

tillatelse fra Oslo Byarkiv. I henhold til regler for bruk av sensitivt materiale av denne typen, 

har jeg ikke tatt kontakt med noen av mødrene, barna eller adoptivforeldrene i arkivet. Men 

jeg har supplert arkivfunnene med intervjuer og opplysninger fra personer som har vært 

involvert i adopsjon og enslige mødre. 

                                            
59 Stenberg, Knut og Marianne Hognestad: Adopsjonsloven med kommentarer. Oslo, 2000 side s. 52. 
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Kapittelinndeling 

I kapittel 1 analyseres adopsjonslovgivningen her i landet i det forrige århundre. Spørsmålet 

er hvorvidt norske myndigheter kan sies å ha bidratt til adopsjonsutviklingen etter den annen 

verdenskrig. Kapittel 2 og 3 og 4 utgjør framstillingens hoveddel. Her blir funnene i Oslo 

Helseråds Adopsjonsarkiv, analysert - med det formål å finne ut hvorfor de biologiske 

mødrene adopterte bort barna sine. Kapittel 5: Oppsummerer og konkluderer.  

              Så følger Litteraturliste og vedlegg. Vedlegg 1: Inneholder statistikker og 

diagrammer, og de fleste er egenproduserte, basert på min opptelling av et utvalg 

saksdokumenter i Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv for årene 1947, 1950, 1959, 1965, 1970, 

1979, 1980, 1987, 1988 og 1989 samt Årsberetninger fra Oslo Helseråd60 for perioden 1948 - 

1975. Til figurene følger et diagram med tallverdiene. I tillegg har jeg hentet opplysninger fra 

Statistisk Sentralbyrås offisielle adopsjonsstatistikk, benyttet opplysninger fra Statens 

Ungdoms og Adopsjonskontor (SUAK)61, samt bearbeidet en undersøkelse foretatt av Else 

Øyen i 1960-årene. Vedlegg 2 inneholder brev, avtaler og historiske eksempler, vedlegg 3: 

Kvinners juridiske rettigheter,  vedlegg 4: Eksempler på adopsjoner opphevet ved dom og 

vedlegg 5: Brev fra en mor som adopterte bort barnet sitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
60 Årsmeldinger fra Oslo Helseråd befinner seg i Aktstykker vedkommende Oslo Kommune, som er arkivert i 
Oslo Byarkivs lesesal. 
61 Statens Ungdoms- og Adopsjonskontor (SUAK) heter fra og med 1. juni 2002 Barne-, Ungdoms- og 
Familieforvaltningen (BUFA).  
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Kapittel 1. Utviklingen av adopsjonslovene 

Norge fikk i likhet med Sverige sin første adopsjonslov i 1917, og Danmark fulgte 

etter i 1923. Felles for en rekke europeiske land var at adoptivbarnet fikk adoptivforeldrenes 

familienavn og arverett etter adoptivforeldrene. Men adoptivforeldrene kunne gjøre 

innskrenkninger i arven, enten i testament eller ved avtale inngått før adopsjonen. 

Adoptivforeldrene fikk ikke i noen land arverett etter adoptivbarnet. Alle land bortsett fra 

Frankrike og Italia, hadde regler om opphevelse av adoptivforholdet. Flere land hadde 

lovbestemmelser om hvem som kunne adoptere. Bl.a. var det flere steder ikke tillatt å 

adoptere hvis man hadde egne biologiske barn, eller var yngre enn en viss alder. Norsk lov 

hadde ingen slike bestemmelser. Men det skulle tungtveiende grunner til for å få adoptere hvis 

man hadde biologiske barn fra før. Fram til 1917 hadde vi ingen lovregler som gjaldt 

adopsjon.62  

Kan utviklingen innen lovverket bidra til å forklare både den sterke økningen i antall 

adopsjoner og overgangen fra åpne til anonyme adopsjoner? Er det for eksempel en 

sammenheng mellom utviklingen av adopsjonsloven og den sterke økningen i etterspørsel 

etter adoptivbarn? Har endringene i adopsjonsloven medført et mer positivt syn på adopsjon 

generelt, og kan dette ha bidratt til at flere biologiske mødrene valgte bortadopsjon? Ble det 

offentlige helse Norge mer positive til adopsjon etter krigen enn før krigen? og kan dette ha 

bidratt til endring av adopsjonsloven, samtidig som endringene igjen medførte at det var 

lettere å anbefale mor å adoptere bort barnet, fordi adopsjon etter krigen framstod som et 

bedre alternativ enn det hadde vært tidlig på 1930-tallet. I framstillingen vil jeg starte med 

noen få punkter fra de ”Castbergske Barnelover” som ble vedtatt i 1915. Det meste av 

kapittelet vil imidlertid omhandle hovedendringene av adopsjonsloven fra 1917 og fram til 

1999. I senere kapitler vil jeg komme nærmere inn på mer detaljerte endringer som er 

relevante for temaene som tas opp.  

Utenomekteskapelige barn utgjorde i 1915 ca. 7 prosent av alle fødsler,63 (Se figur 3 i 

vedlegg 1) og spedbarnsdødeligheten var betydelig høyere enn for barn født i ekteskap.64 

Barnelovene slo fast to viktige prinsipper knyttet til barnas fedre: For det første ble far pålagt 

                                            
62 Stortingsforhandlinger, Ot. Prp. Nr. 66, 1916. Om utfærdigelse av en lov om adopsjon, en lov om forandring i 
lov om umyndiggjørelse m.m. Vedlegg: Utkast til lov om adopsjon. Avgitt av de norske delegerte ved det 
skandinaviske familierettsarbeid, 1. okt. 1913. 
Følgende land ble undersøkt: Danmark, Sverige, England, Nederland, Tyskland, Østerrike, Sveits, Italia, 
Frankrike og Belgia, som hadde fransk lov som gjeldende rett. 
63 Kilde: Bygger på : Statistisk Sentralbyrås, Historisk Statistikk 1994, Tabell 3.13, s. 79-80 
64 Blom, Ida og Sølvi Sogner: Med kjønnsperspektiv på norsk historie, Oslo, 2005. Del IV: Husmortid, 1900 – 
1950 av Kari Melby, s. 301. 
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bidragsplikt, slik at hans økonomiske plikter overfor barnet ble skjerpet. For det andre ble 

utenomekteskapelige barn nå juridisk sett sidestilt med ektefødte når det gjaldt farsnavn og 

arv.65  

Den første adopsjonsloven. 

Lovens hovedintensjon var å sikre adoptivbarnas interesser, men barna ble med denne første 

loven ikke likestilt med biologiske barn. Det positive for adoptivbarna var at begrepet 

adopsjon66 ble etablert, og at man fikk lovfestede regler å forholde seg til. Den vilkårlighet 

som tidligere hadde vært praktisert, når det gjaldt barn som vokste opp hos andre enn sine 

biologiske foreldre, ble mindre. Adoptivbarnet beholdt alle rettigheter etter biologisk slekt. 

Loven åpnet også for at en mann kunne adoptere sitt uekte barn, slik at det fikk sikret sin 

arverett etter ham.67 Denne retten gjaldt kun for fedre. Barna fikk rett på forsørgelse og 

begrenset arverett etter adoptivforeldrene. På sin side hadde adoptivforeldrene ikke arverett 

eller rett til forsørgelse fra adoptivbarna. Loven inneholdt også bestemmelser om at de 

biologiske foreldrene kunne pålegges en viss bidragsplikt, samt bestemmelser om gjensidig 

bidragsplikt i henhold til forsorgsloven av 1900.68 

Men adopsjonsloven satte klare begrensninger for adoptivbarnets rettigheter, dersom 

adoptivforeldrene hadde egenfødte barn. Enten biologiske barn var født før eller etter 

adopsjonen, ble ikke deres arverett innskrenket. Adopterte barn måtte eventuelt motta sin del 

av arven via testament. Det ble heller ikke gitt anledning for adoptivbarnet til å kreve skifte 

etter adoptivforeldrene hvis den lengstlevende giftet seg igjen. Dette var en rett som 

biologiske livsarvinger hadde. Loven prioriterte klart adoptivforeldrenes biologiske barn i de 

tilfeller hvor det fantes. Adoptivbarna fikk ikke odelsrett, selv i de tilfeller hvor 

adoptivforeldrene ikke hadde biologiske barn. Eiendom skulle beholdes i den biologiske 

slekten. Adoptivbarna fikk et juridisk forhold til adoptivforeldrene, men ikke til deres slekt. 

Odelsrett ble sett på som en slektsrettighet. Adoptivforeldrenes slekt kunne også fremføre sine 

«berettigede ønsker» med hensyn til at adoptivbarnet fikk bruke slektsnavnet. Adoptivbarn 

                                            
65 Blom, Ida og Sølvi Sogner: Med kjønnsperspektiv på norsk historie, Oslo, 2005. Del IV: Husmortid, 1900 – 
1950 av Kari Melby, s. 301. 
 
66 Se definisjon i første del av framstillingens innledningskapittel. 
67 Stortingsforhandlinger, Besl. O. Nr. 17 - 1917, Beslutninger til lov om adopsjon. s. 26. 
Slik arverett hadde uektefødte barn allerede fått med de Castbergske barnelover. Men i de tilfeller en angivelig 
far benektet farskapet fikk ikke barnet noen farsarv. Ved å adoptere sitt utenomekteskapelige barn, kunne en far 
kamuflere at han eventuelt hadde vært utro og samtidig sikre sitt barn. 
68 Stortingsforhandlinger, Besl. O. Nr. 17 - 1917, Beslutninger til lov om adopsjon. s. 26-27. 
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hadde overhodet ingen arverett etter adoptivforeldrenes slekt. På sin side, hadde heller ikke 

denne slekten arverett etter adoptivbanet.69  

Loven beskyttet adoptivforeldrenes biologiske familie. Prinsippet om at adopsjon ikke 

skulle endre slektsrettigheter, sees også når det gjaldt adoptivbarnets forhold til sin biologiske 

slekt. De beholdt arverett, odelsrett og navnerett etter sin biologiske familie. Adoptivbarnet 

hadde også rett til forsørgelse fra biologiske foreldre dersom adoptivforeldrene ikke strakk til, 

og den biologiske slekten hadde arverett og rett til understøttelse fra adoptivbarnet. Man 

betraktet forholdet til adoptivbarnets biologiske familie som uoppløselig. Dette bekreftes også 

ved at adoptivbarnet skulle oppdras innen statskirken dersom de biologiske foreldrene 

bekjente seg til denne. Adoptivbarnet beholdt alle sine rettigheter, herunder arverettslige, i 

forhold til sin biologiske slekt.70  

Loven av 1917 inneholdt også en bestemmelse som ga mulighet til å oppheve 

adopsjonen. Den kunne oppheves administrativt hvis adoptivbarnet var myndig og partene var 

enige om det eller ved dom enten i adoptivforeldrenes eller adoptivbarnets interesse. En slik 

situasjon kunne for eksempel være at adoptivforeldrene forsømte sine plikter, at en av partene 

gjorde seg skyldig i grov ”forgaaelse”, eller at adoptivbarnet tok tilbake sitt opprinnelige 

familienavn. En del av bestemmelsene i den nye adopsjonsloven var til fordel for barnet, men 

rettslig sett stod adoptivbarna vesentlig svakere enn biologiske barn. Adoptivforeldre ble med 

denne loven ikke en erstatning for biologiske foreldre.71 

Revisjoner av loven. 

I 1917 ble bare såkalt svak adopsjon etablert. I 1935 ble sterk adopsjon innført i tillegg.72 I 

1956 ble svak adopsjon helt opphevet, og sterk adopsjon den eneste tillatte formen.73 Med 

svak adopsjon visste barnet at det var adoptert og hvem som var de biologiske foreldrene. 

Adoptivbarnet hadde plikt til å understøtte sine biologiske foreldre hvis nødvendig. De 

biologiske foreldrene hadde arverett fremfor adoptivforeldrene hvis barnet døde. Dette var en 

av hovedårsakene til at sterk adopsjon kom opp som et alternativ til den svake formen.74 

Mange par lot være å adoptere fordi de ble skremt av tanken på at arven etter dem kunne gå til 

                                            
69 Stortingsforhandlinger, Besl. O. Nr. 17 - 1917, Beslutninger til lov om adopsjon. s. 27-28. 
70 Stortingsforhandlinger, Besl. O. Nr. 17 - 1917, Beslutninger til lov om adopsjon. s. 27-28. 
71 Stortingsforhandlinger, Besl. O. Nr. 17 - 1917, Beslutninger til lov om adopsjon. s. 28.  
72 Stortingsforhandlinger, Besl. O. Nr. 64 – 1935, Vedtak til lov om forandringer i lov om adopsjon av 2. april 
1917. s. 135. 
73 Stortingsforhandlinger, Besl. O. Nr. 237 – 1956, Vedtak til lov om endringer i lov om adopsjon av 2. april 
1917, s. 372 – 373.  
74 Arnholm, Carl Jacob og Peter Lødrup: Familieretten. Oslo 1976, s. 268. 
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adoptivbarnets biologiske foreldre hvis barnet døde uten å etterlate seg livsarvinger.75 Med 

sterk adopsjon ble alle juridiske bånd (både familiære og arverettslige) til de biologiske 

foreldre og deres slekt brutt. Adoptivbarn ble med den sterke formen  arverettslig likestilt med 

biologiske barn, bortsett fra at adoptivbarn ikke fikk odels- og åsetesrett. Adoptivbarnet kom 

nå også i et rettsforhold til adoptivforeldrenes slektninger. Det fikk ikke lenger bare arverett 

etter adoptivforeldrene, men også etter adoptivforeldrenes slekt. Sterk adopsjon måtte 

bestemmes særskilt i adopsjons-bevillingen eller senere, og krevde særskilt begjæring fra 

paret som ønsket å adoptere. Sterk adopsjon krevde samtykke til denne formen fra alle 

impliserte parter, - adoptivsøkerne, barnets biologiske foreldre og barnet selv hvis det hadde 

fylt 12 år.76 

En viktig konsekvens av at sterk adopsjon ble innført, var at man fikk mulighet til å 

ordne seg med såkalt anonym adopsjon. (Se innledningen der dette er gjort rede for). Sterk 

adopsjon innebar derfor både juridisk men også, i nesten alle saker, i praksis fullt familieskifte 

for adoptivbarnet. Vi fikk med dette en lovendring som markerte overgangen fra åpen til 

anonym adopsjon. Anonym adopsjon innebar at adoptiv-barna ikke visste hvem som var deres 

biologiske foreldre, og de biologiske foreldrene måtte underskrive en erklæring om at de aldri 

ville kunne få ha noen form for kontakt med sitt barn, eller hvite hvem som adopterte det.77 

Etter 1935 fikk vi altså i Norge en ordning med dobbel adopsjonsstatus. Vi beholdt den svake 

adopsjonen som baserte seg på de arverettslige reglene som ble vedtatt i 1917, og sterk 

adopsjon som baserte seg på reglene fra 1935. I 1956 ble svak adopsjon helt opphevet, og 

sterk adopsjon den eneste tillatte formen.78  

Myndighetene la ved å åpne for sterk adopsjon i 1935, grunnlaget for de endringer 

som fant sted i 1956. I 1935 ble sterk adopsjon innført som et tillegg til svak adopsjon. I 

henhold til lovgivernes intensjon, var sterk adopsjon ment å være unntakstilfellene. Men hvis 

adoptivsøkende ikke fremsatte begjæring om at adopsjonen skulle være sterk, ble de 

oppfordret til å gjøre det. Man gav ikke bevilling til svak adopsjon, hvis ikke særlige grunner 

talte for det. Det som da i tilfelle hadde betydning, var hvorvidt barnet hadde utsikter til arv 

etter en av sine biologiske slektninger. Svak adopsjon som i henhold til lovteksten av 1935 

fortsatt var ment å være den ordinære, ble i virkeligheten unntaket.79 I 1950-årene var 98 

                                            
75 Arnholm, Carl Jacob og Peter Lødrup: Familieretten. Oslo 1976, s. 268. 
76 Arnholm, Carl Jacob og Peter Lødrup: Familieretten. Oslo 1976, s. 266-270. 
77 Stortingsforhandlinger, Ot. Prp. nr. 26, 1956, Om lov om endringer i lov om adopsjon av 2. april 1917. s. 9 – 
10, Carl Jacob Arnholm og  Peter Lødrup: Familieretten, Oslo 1976., s. 266-270.   
78 Stortingsforhandlinger, Besl. O. Nr. 237 – 1956, Vedtak til lov om endringer i lov om adopsjon av 2. april 
1917, s. 372 – 373.  
79 Arnholm, Carl Jacob og Peter Lødrup: Familieretten, Oslo 1976, s. 269. 
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prosent av alle adopsjonsbevillinger sterke.80 Det betydde i praksis at nesten like mange 

prosent var anonyme.81 Dette bekreftes av mine funn i Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv, hvor 

også 98 prosent av adopsjonsavtalene på 1950-tallet inneholdt en erklæring som de biologiske 

foreldrene hadde undertegnet om at de ikke kunne gjøre krav på å komme i kontakt med sitt 

barn eller dets nye foreldre.  

Med adopsjonsloven av 21. desember 1956, ble lovteksten i overensstemmelse med 

den praksisen som gjaldt. Bestemmelsen om svak adopsjon ble helt opphevet, og sterk 

adopsjon ble fra nå av den eneste tillatte formen. Adoptivbarn slapp forsørgelsesplikt overfor 

sine biologiske foreldre, og fikk under visse omstendigheter odelsrett etter 

adoptivforeldrene.82  Loven trådte i kraft 1. juli 1957. Sterk adopsjon ble etter 1935 den 

dominerende form for adopsjon, og etter 1956 den eneste tillatte form. Etter 1935 mistet 

adoptivbarn gradvis alle bånd til sin biologiske familie med de rettigheter dette innebar. 

Adoptivforeldrenes rettigheter styrkes. 

I 1948 fikk adoptivforeldre utvidet adgang til å oppheve adopsjonen i henhold til bestemte 

kriterier.83 Svenskene hadde forandret sin adopsjonslov i 1944, og den norske adopsjonsloven 

ble i 1948 endret i samsvar med denne. Hvis barnet viste seg å være mentalt tilbakestående, 

sinnsykt eller led av annen betydelig legemlig eller sjelelig lyte, eller ondartet og langvarig 

sykdom som kunne antas å stamme fra tiden før adopsjonen, og som adoptivforeldrene ikke 

kjente til, kunne man ganske enkelt levere barnet tilbake. Adoptivforeldrene hadde 5 års 

”angrefrist” for å kunne forlange adopsjonsforholdet opphevet ved dom.84 Det kan med 

utvidet rett til å oppheve adopsjonen, synes som om myndighetene var mer opptatt av å 

imøtekomme de adoptivforeldrene som ønsket dette, på bekostning av adoptivbarnets rett til 

et stabilt og trygt oppvekstmiljø. I og med at barnet ved en eventuell opphevelse mistet sine 

adoptivforeldre, er det sannsynlig at de fleste av disse barna ble plassert på barnehjem. 

Muligheten for barnet til å få nye adoptivforeldre antas å være svært liten, siden man hadde 

fått en rettslig kjennelse på at barnet ikke var egnet for adopsjon. (Se eksempler på slike 

rettsavgjørelser i vedlegg 4.) Man fjernet imidlertid bestemmelsen om at adoptivforeldrene 

kunne få opphevet adopsjonene hvis adoptivbarnet tok tilbake sitt opprinnelige familienavn. 

                                            
80 Stortingsforhandlinger, Ot. prp. nr. 26. 1956, Om lov om endringer i lov om adopsjon av 2. april 1917. s. 3. 
81 Arnholm, Carl Jacob og Peter Lødrup: Familieretten, Oslo 1976, s. 269. 
82 Stortingsforhandlinger, Besl. O. Nr. 237 – 1956, Vedtak til lov om endringer i lov om adopsjon av 2. april 
1917, s. 372 – 373.  
83 Stortingsforhandlinger, Besl. O. Nr. 145 – 1948, Vedtak til lov om endring i lov om adopsjon av 2. april 1917. 
s. 215. 
84 Stortingsforhandlinger, Besl. O. Nr. 145 – 1948, Vedtak til lov om endring i lov om adopsjon av 2. april 1917. 
s. 215. 
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Adoptivforeldrenes ønske om at familienavnet fortsatt skulle være i bruk, ble ikke lenger 

vurdert som avgjørende. Også en annen bestemmelse ble endret etter svensk mønster. Man 

trengte ikke lenger «særdeles vektige grunner» for å få adoptere hvis man hadde egenfødte 

barn. 85 

Det ble i mellomkrigstiden vedtatt få nye lover som gjaldt barn og familie. Men mange 

av de tiltakene og lovene som kom etter krigen ble forberedt i 1920- og 30-årene.86 Vi får nå 

en enorm utvikling innen familiepolitikk og velferdsordninger. I tråd med dette hadde man 

også intensjon om større likestilling mellom adoptivbarn og biologiske barn. Dette ble 

understreket i forarbeidene til den nye adopsjonsloven som kom i 1956.87  

Det kan allikevel synes som om myndighetene i 1956 fremdeles var opptatt av å styrke 

adoptivforeldrenes interesser. Man beholdt bestemmelsene fra 1917 og 1948 om at 

adopsjonen kunne oppløses ved dom dersom adoptivbarnet førte et ”lastefullt eller forbrytersk 

liv”, og dersom barnet var alvorlig sykt -psykisk eller fysisk.88 Men barneutvalget av 1956 

mente at loven av 1948 var for snever, og tok i tillegg med følgende: ”adoptivbarnets slette 

forhold” som opphevelsesgrunnlag.89 Adoptivbarna fikk også utvidet rett til å oppheve 

adopsjonsforholdet. Men dette ble mer på papiret. Opphevelsesretten var først og fremst en 

rett som var forbeholdt adoptivforeldrene i og med 5 års angrefristen. 

Odelsretten var som hovedregel forbeholdt biologiske barn eller biologisk familie til 

adoptivforeldre. Odel skulle i henhold til loven av 1956 følge blodsbånd, til tross for at 

myndighetene innrømmet at det for adoptivbarnet i praksis ofte ville være umulig å hevde 

odelsretten etter biologisk familie på grunn av anonymiteten. Det var følgelig de som mente at 

adoptivbarn burde være odelsberettiget etter sine adoptivforeldre.90  Dette viser at 

adoptivbarnets rettsstilling ble nedprioritert i forhold til biologiske barn, og i forhold til 

adoptivforeldrene og deres øvrige slekt.  

På den ene siden synes intensjonen å være at adoptivbarna helt skulle innlemmes i sin 

nye familie, og bli betraktet som om de var adoptivforeldrenes egne barn. Dette skulle styrkes 
                                            
85 Stortingsforhandlinger, Besl. O. Nr. 145 – 1948, Vedtak til lov om endring i lov om adopsjon av 2. april 1917. 
s. 215. 
86 Danielsen, Rolf, Ståle Dyrvik, Tore Grønlie, Knut Helle og Edgar Hovland: Grunntrekk i norsk historie – fra 
vikingtid til våre dager. Oslo, 1991 s. 297 – 301 og Berge Furre: Norsk historie 1905-1990 – Vårt hundreår. 
Oslo, 1993, s. 164-166  
87 Stortingsforhandlinger, Ot. Prp. nr. 26, 1956, Om lov om endringer i lov om adopsjon av 2. april 1917. s. 2. 
88 Stortingsforhandlinger, Besl. O. Nr. 145 – 1948, Vedtak til lov om endring i lov om adopsjon av 2. april 1917. 
s. 215. 
89 Stortingsforhandlinger, Besl. O. Nr. 237 – 1956, Vedtak til lov om endringer i lov om adopsjon av 2. april 
1917, s. 373.  
90 Stortingsforhandlinger, Ot. prp. nr. 26. 1956, Om lov om endringer i lov om adopsjon av 2. april 1917. s. 15. 
Dette problemet ble omtalt i brev fra fylkesmannen i Oppland av 13. november 1954. 
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ved å avskjære barna fra å ha kjennskap til eller kontakt med biologisk slekt. Det faktum at de 

var adoptivbarn ble i mange tilfeller ikke snakket om, og mange barn trodde de var sine 

foreldres biologiske barn. Flere foreldre fortalte aldri at barna var adoptert, jfr. 

innledningskapittelet i framstillingen. I de fleste tilfeller fikk nå adoptivbarn arv etter sine 

adoptivforeldre og disses slektninger på lik linje med biologiske barn. Men adoptivbarn ble 

innhentet av loven på særlig 2 punkter: Ved arveoppgjør i forbindelse med odels- og åsetesrett 

og ved at man opprettholdt angrefristen.  

Når det kom til arveoppgjør trådte gamle holdninger i det norske bondesamfunn fram. 

Da var det de biologiske slektsbånd som gjaldt. Et adoptivbarn ble regnet som en 

utenforstående og ikke som en del av familien. Likeså  beholdt man, og endatil utvidet, retten 

til å angre. Utvidelse av angreretten i 1956, gjorde at dette nå framsto i enda større motsetning 

til de andre viktige og mer ”moderne” endringer i loven, der man ønsket å likestille 

adoptivbarn og biologiske barn. Anonymiteten kunne medføre at en gjenforening med 

biologiske slektninger ble umulig, hvis adoptivforeldrene bestemte seg for å oppheve 

adopsjonen. Inkonsekvensen i loven av 1956 førte til at de barna, som adoptivforeldrene ikke 

ønsket å beholde mest sannsynlig ble stående helt uten noen form for familietilknytning. 

Hovedregelen var at barna mistet både retten til arv og retten til adoptivforeldrenes slektsnavn 

ved en opphevelse.91  

At adoptivforeldrenes interesser ble forsterket med loven av 1956, synes også å bli 

bekreftet når en ser på bakgrunnen for at sterk adopsjon ble innført: Man ville hindre at arven 

som adoptivbarna mottok fra sine adoptivforeldre, skulle risikere å gå tilbake til barnas 

biologiske slektninger.92 Derfor ønsket man fullt familieskifte, noe som ble gjennomført ved 

at sterk adopsjon i praksis ble det samme som anonym adopsjon. Adoptivforeldrene slapp 

innblanding fra biologisk familie, og en omplanting til adoptivfamilien ble lettere. Risikoen 

for at biologiske foreldre ville kreve å få adopsjonen omgjort og få sitt barn tilbake forsvant. 

Adoptivbarna hadde i følge 1956-loven heller ikke rett til opplysninger om sin biologiske 

slekt, når de ble myndige, hvis adoptivforeldrene motsatte seg dette. Noe som også kan bidra 

til å understreke at man - i første rekke var opptatt av å ivareta adoptivforeldrenes interesser. 

Det kan synes som om adoptivforeldrenes rettsstilling i forhold til adoptivbarnets ble 

forsterket med lovene av 1948 og 1956, og det kan ikke utelukkes at dette ble gjort for å øke 

etterspørselen etter adoptivbarn. Spesielt utvidelse av retten til å oppheve adopsjonen, viser at 

man ville senke terskelen for å adoptere, og at man ikke forventet den samme utholdenhet av 

                                            
91 Stortingsforhandlinger, Ot. prp. nr. 26. 1956, Om lov om endringer i lov om adopsjon av 2. april 1917. s. 23. 
92 Arnholm, Carl Jacob og Peter Lødrup: Familieretten. Oslo 1976, s. 268. 
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adoptivforeldre som av biologiske foreldre. Det finnes heller ingen avsnitt i 1956-loven om 

hva formålet med en adopsjon bør være. Ut fra det som hittil er beskrevet, kan det synes som 

om  lovgiverne mente at hovedhensikten var å skaffe barn til barnløse par. Først i 

forarbeidene til adopsjonsloven av 1986, ble dette tatt opp til debatt, og man stadfestet i 1986-

loven at barnets gagn skal være det eneste hensynet som skal tillegges vekt ved en adopsjon. 

Adoptivsøkeres ønske om eller behov for barn skal ikke tillegges vekt ved vurderingen, 

utover at foreldres motivasjon er bra for barnet.93  

Mot likestilling av adoptivbarn. 

Adoptivbarns arverettslige stilling i forhold til biologiske barn var spesielt svak fram til 1956. 

Fra da av fikk adoptivbarn rett til arv etter sine adoptivforeldre, på lik linje med biologiske 

barn, på alle områder bortsett fra odels- og åsetesrett. Fram til 1956, var det i teorien lettere 

for biologiske barn å eventuelt øve press på sine (gamle og syke) foreldre i forbindelse med 

arv. Det var ikke nødvendig å oppheve adopsjonen for at man som adoptivbarn ble gjort 

arveløs. Adopterte hadde fram til 1956 ingen rett til arv overhodet, med mindre arven var 

spesifisert i testament. Jeg har imidlertid ikke kilder på at dette faktisk skjedde. Retten til å 

oppheve adopsjonen, som gjaldt helt fram til 1986, har også svekket adoptivbarnas stilling i 

forhold til biologiske barn. Adoptivforeldrene kunne også på dette området rent teoretisk ha 

blitt satt under press fra biologiske barn for å få opphevet en adopsjon, - for eksempel i 

forbindelse med et arveoppgjør. Jeg har imidlertid heller ikke funnet eksempler på at dette 

faktisk skjedde. 

I 1972 gav Justisdepartementet instruks om at det måtte gå minst 6 uker fra fødsel til 

bindende avtale om adopsjon kunne undertegnes.94 Hensynet til biologisk mor ble for første 

gang synlig i lovgivningen. Vi hadde hittil ikke hatt noen bestemmelser om hvor lang tid etter 

fødselen det måtte gå før endelig avtale om adopsjon kunne undertegnes. Odels- og 

åsetesretten ble vedtatt med den nye odelsloven i 1974 95 – som slår fast at adoptivbarn har 

samme rettigheter som biologiske barn, men med prioritet etter adopsjonstidspunktet i stedet 

for fødselstidspunktet.  

                                            
93 Hognestad, Marianne og Knut Stenberg: Adopsjonsloven, kommentarutgave, Oslo 2000, 136 – 138. 
94 Stortingsforhandlinger, Ot. Prp. 40, 1984 – 85, Om lov om endringer i lov om adopsjon av 2. april 1917. s. 13-
14. Norge ratifiserte den 13. januar 1972 den Europeisk konvensjon om adopsjon av barn som i Del II, 
Grunnleggende bestemmelser, Art. 5.4, sa at ”Samtykke fra en mor til adopsjon av barnet hennes skal ikke 
anerkjennes med mindre det er gitt etter utløpet av en lovbestemt frist som ikke skal være kortere enn seks uker, 
eller om det ikke er fastsatt en slik frist, til slik tid at moren etter vedkommende myndighets mening har kunnet 
komme seg tilstrekkelig etter fødselen. http://www.udiregelverk.no/default.aspx?path=%7BCF0611DF-8DA0-
4C93-9177-9B318F85C62D%7D  
95 Stortingsforhandlinger, Ot. prp. 59, 1972 – 73, O. tid. 1974, s. 796 – 839, Lov nr. 58 om odelsretten og 
åsetesretten, 28. juni 1974. 
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Full likestilling mellom biologiske og adopterte barn fikk vi først med adopsjonsloven 

av 28. februar 1986. Den trådte i kraft 1. januar 1987.  Fra nå av har alle adoptivbarn full 

arverett etter adoptivforeldrene og deres slekt. Alle rettslige bånd til biologisk familie 

opphører, og muligheten til å oppheve adopsjonen ble avskaffet. Forholdet mellom 

adoptivbarn og adoptivforeldre kan heretter bare endres ved bruk av barnevernsloven. 

Adoptivbarn ble fra nå av et fullverdige medlem av adoptivforeldrenes slekt. 

Adoptivbarn fikk med loven av 1986 ubetinget rett til opplysninger om sine biologiske 

foreldre.96 Dette gjelder uansett om disse ikke selv ønsker at deres identitet skal bli kjent. 

Loven krever at adoptivforeldrene skal gjøre barnet kjent med at det er adoptert. En slik 

bestemmelse fantes ikke i den tidligere loven. Loven viser at man anser det som helt 

grunnleggende for den enkelte å kjenne sin bakgrunn og identitet. Dette prinsippet er også 

slått fast i FNs barnekonvensjon artikkel 7 og 8. Hvis barnet er over 12 år, kreves det 

samtykke til adopsjon, dette gjelder også fosterbarn. Fra nå av må det gå minst to måneder fra 

fødsel til biologisk mor gir endelig samtykke til adopsjon.97  

På grunn av en del interessante funn i Adopsjonsarkivet, har jeg viet selve 

formidlingen av adopsjoner relativt stor oppmerksomhet i denne framstillingen. Det har ved 

flere tilfeller blitt påpekt behovet for å regulere og lovfeste adopsjonsformidlingen. Den første 

lovbestemmelsen om slik formidling ble vedtatt i barnevernloven av 17. juli 1953. Fra da av 

ble det forbudt for privatpersoner å drive formidlingsvirksomhet med tanke på å plassere barn, 

enten formålet var adopsjon eller ikke. Organisasjoner kunne bare drive formidling hvis de 

hadde bevilling fra Sosialdepartementet, som også førte tilsyn med virksomheten. I 1960 og –

70 årene gav Sosialdepartementet ut flere rundskriv med instruks og veiledning til 

barnevernet, både når det gjaldt å undersøke adoptivsøkere og i forhold til selve 

adopsjonsformidlingen. (Se mer om dette i kapittel 3 i framstillingen.) Bestemmelser 

vedrørende adopsjonsformidling og godkjenning av adoptivhjem ble for første gang tatt inn i 

Adopsjonsloven ved lov av 11. juni 1999. Selve begrepet adopsjonsformidling var tidligere 

ikke definert verken i lov, forskrift eller i retningslinjer. Den eneste bestemmelsen var det 

nevnte forbudet mot privat adopsjonsformidling.98 

 

                                            
96 Hognestad, Marianne og Knut Stenberg: Adopsjonsloven, kommentarutgave, Oslo 2000, s. 128. 
97 Hognestad, Marianne og Knut Stenberg: Adopsjonsloven, kommentarutgave, Oslo 2000, s. 128 og 198. 
98 Hognestad, Marianne og Knut Stenberg: Adopsjonsloven, kommentarutgave, Oslo 2000, s. 255-257 



 32

Oppsummering 

Med den første adopsjonsloven av 1917 ble bare svak adopsjon etablert. I 1935 ble sterk 

adopsjon innført i tillegg. I 1956 ble svak adopsjon helt opphevet, og sterk adopsjon den 

eneste tillatte formen. I 1950-årene var 98 prosent av alle adopsjonsbevillinger sterke. Det 

betydde i praksis at nesten like mange prosent var anonyme. I 1917 ble også retten til å 

oppheve adopsjonen innført. I 1948 ble opphevelsesretten betydelig utvidet, og i 1956 ble den 

utvidet ytterligere. Retten var gjensidig, men i og med 5-års angrefristen, var det i praksis en 

rett bare adoptivforeldrene hadde. Utvidelse av opphevelsesretten viser at man ville senke 

terskelen for å adoptere. Retten til å oppheve adopsjonen gjaldt helt fram til 1986. 

Adopterte hadde fram til 1956 ingen rett til arv overhodet, med mindre arven var 

spesifisert i et testament. Fra 1956 fikk adoptivbarn de samme arverettslige rettigheter som 

biologiske barn bortsett fra Odels- og åsetesrett, men med odelsloven av 1974 fikk 

adoptivbarn odelsrett. Full likestilling mellom biologiske og adopterte barn fikk vi først med 

adopsjonsloven av 1986. Adoptivbarn fikk nå også ubetinget rett til opplysninger om sine 

biologiske foreldre. I 1972 gav Justisdepartementet instruks om at det måtte gå minst 6 uker 

fra fødsel til bindende avtale om adopsjon kunne undertegnes. Hensynet til biologisk mor ble 

for første gang synlig i lovgivningen. Fra 1986 ble denne 6-ukers regelen utvidet til 2 

måneder.  
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Kapittel 2. De biologiske mødrene i 1945 og 1947 – barnefedrene svikter 

Adopsjonsutviklingen under krigen var forskjellig i Oslo sammenliknet med landet 

som helhet (se fig. 1 og 2 i vedlegg 1). Mens antallet sank kraftig i Oslo gjennom alle 

krigsårene, og nådde bunnen i 1945 med bare 9 adopsjoner mot 80 i 1939, steg antall 

adopterte gjennom hele krigen på landsbasis. Etter krigen derimot fikk vi en mer parallell 

utvikling med kraftig økning både i Oslo og i hele landet. Ved Oslo Helseråds 

Adopsjonskontor ble rekordåret 1947, og for landet som helhet ble rekordåret 1946 med 4-5 

ganger så mange adopterte barn som i tiåret før krigen. For å finne forklaringer på den 

forskjellige utviklingen under krigen, har jeg sammenliknet årsrapporter fra Oslo Helseråds 

Adopsjonskontor og Bergen Helseråds Adopsjonskontor (Sunnhetsrådet) for årene 1945 og 

1947. Etter 1947 er framstillingen bare konsentrert om forholdene i Oslo. 

Siden adopsjonsformidlingen ved Oslo Helseråds Adopsjonskontor nærmest ble 

avviklet i løpet av krigsårene, har jeg ikke sett det som formålstjenlig å undersøke systematisk 

de få sakene kontoret formidlet i 1945. Derimot har jeg valgt å undersøke sakene i 1947, da 

Adopsjonskontoret formidlet hele 180 adopsjoner. Verken før eller siden i kontorets historie 

har det blitt formidlet så mange adopsjoner. Jeg har gjennomgått systematisk 23 

adopsjonssaker. Det er benyttet systematisk strategisk utvalg, og hver 5. sak med start på 

nummer en er undersøkt. For å sammenlikne funnene med tiden før den annen verdenskrig, 

har jeg gjennomgått 20 saker av totalt 39 i 1935, også her er det benyttet systematisk 

strategisk utvalg. Annenhver sak med start på nummer en er undersøkt ut fra kriterier som har 

hatt betydning for sammenlikningen.  

Reel vekst?  

Fant det sted en reell vekst i antall adopterte, eller skyldtes veksten en bedre og mer 

omfattende registrering av adoptivbarn, slik at det etter krigen ikke lenger var så store 

mørketall? Etter krigen reiste flere kvinner inn til storbyene for å føde og adoptere bort sine 

barn ved et av de offentlige adopsjonskontorene, istedenfor å adoptere bort barnet via private 

adopsjonsformidlere - som sakførere og jordmødre. (Se innledningskapittelet og vedlegg 2 der 

den private adopsjonsformidlingen og konsekvenser av den blir beskrevet.) I 1947 var bare 26 

prosent av de bortadopterende kvinnene hjemmehørende i Oslo, det vil si at 3 av 4 hadde reist 

til Oslo fra andre steder av landet for å føde og adoptere bort barnet sitt der.  Saksmappene i 

1947 inneholder ikke så mye informasjon, og jeg har ikke funnet noe som forklarer hvorfor så 

mange kvinner reiste til Oslo.  



 34

Men i materialet fra 1950-årene99 kommer det fram at mange kvinner gjorde dette for 

å unngå at graviditeten ble kjent på hjemstedet. I flere saker blir det beskrevet at mødrenes 

foreldre sørget for at datteren ble sendt vekk, da graviditeten var et faktum, slik at 

omstendighetene ikke skulle bli kjent på hjemstedet. De kvinnene som flyttet kom gjerne til 

slektninger eller mødrehjem i Oslo. Etter fødselen og adopsjonen, kunne de så reise tilbake til 

hjemstedet og late som om ingenting hadde hendt, og således slippe folkesnakket. Dette 

kommer jeg mer tilbake til senere under arbeidet med sakene fra 1950-tallet. (Se figur 13 i 

vedlegg 1 – som viser prosent av mødrene som var hjemmehørende i Oslo i hele 

etterkrigstiden.) 

Også før krigen reiste kvinner til Oslo fra andre steder av landet for å føde og adoptere 

bort barnet sitt i storbyen. Jeg har foretatt undersøkelser blant sakene fra 1935 med hensyn til 

mødrenes hjemstavn, og funnet at 45 prosent av mødrene dette året var hjemmehørende i 

Oslo. Det betyr at 30 prosent flere kvinner reiste til Oslo etter krigen enn før krigen. Den 

sterke økningen i antall adopsjoner i Oslo i 1947, sammenliknet med krigsårene, kan derfor til 

en viss grad tilskrives at andelen bortadopterende kvinner som ikke var hjemmehørende i 

Oslo økte fra 1935 til 1947. At flere kvinner reiste inn til storbyene, innebar at flere henvendte 

seg til de offentlige adopsjonskontorene som på denne tiden fantes i Trondheim, Bergen, 

Stavanger og Oslo for å få hjelp til adopsjon av det ventende barnet. Det var disse kontorene, i 

tillegg til Frelsesarmeen som systematisk registrerte alle gjennomførte adopsjoner. 

Adopsjonsstatistikkene er basert på disse registrene. Som tidligere omtalt hadde den private 

adopsjonsformidlingen via sakførere og jordmødre et ganske stort omfang. Disse adopsjonene 

er ikke inkludert i de offisielle adopsjonsstatistikkene, slik at mørketallene var store. I tillegg 

til at man ikke ønsket at graviditeten skulle bli kjent på hjemstedet, følte trolig mange mødre 

at bortadopsjon via et offentlig kontor var tryggere i den forstand at barnet da hadde større 

sjanser for å komme til et godt hjem og gode foreldre. 

Mye tyder imidlertid på at den private adopsjonsformidlingen også økte på denne tiden 

– i tillegg til den offentlige. Bjørn Steinar Meyer skriver at jordmor Lunder på Mysen, som 

drev storstilt privat adopsjonsformidling, alene tok imot hele 444 barn i perioden 1931-1957 – 

de fleste i tiden 1947-1957.100 At den private adopsjonsformidlingen økte, kan i tillegg 

antydes ved at: statsfysikus Trygve Iversen i 1951 tok opp forholdene rundt denne formen for 

formidling. Han betegnet det som et betydelig problem og refererte til eksempler der barn ble 

plassert i hjem med vold og alkohol og at noen sågar døde i sine nye hjem på grunn av 

                                            
99 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv sakene: nr.12 – 1950, nr. 1, 15, 17 og nr. 23 – 1959,  
100 Meyer, Bjørn Steinar: Mødre uten barn: fra adopsjonens ukjente historie, Rakkestad 2007, s. 152 – 153. 
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vanskjøtsel.101 (Se eksempler som han beskriver i vedlegg 2 i framstillingen). I 1953 ble det 

vedtatt en lov som forbød slik privat adopsjonsformidling. De som overtrådte denne loven 

ville bli straffet med bøter eller endog fengsel i inntil tre måneder.102 Disse tiltakene tyder 

ikke på at den private formidlingen var et lite problem som gradvis ble erstattet av den 

offentlige. Tiltakene viser trolig en eventuell økning i den private adopsjonsformidlingen, slik 

at økt reisevirksomhet, som medførte at flere kvinner henvendte seg til de offentlige 

adopsjonskontorene for å få hjelp til bortadopsjon av sitt ventende barn, skjedde samtidig med 

at den private adopsjonsformidlingen økte. Det kan i tillegg nevnes at årsberetningen fra Oslo 

Helseråds Adopsjonskontor for 1945 forteller at til sammen 541 par stod på venteliste for å få 

adoptere. Året etter står å lese at 230 av disse søknadene kunne annulleres, fordi parene hadde 

fått barn andre steder.103 Det kan ikke utelukkes at en del av disse parene henvendte seg til 

private adopsjonsformidlere. 

Det er ikke gitt at større pågang ved de offentlige adopsjonskontorene skjedde på 

bekostning av den private adopsjonsformidlingen, hvilket skulle medføre at man registrerte en 

større andel av de totale adopsjoner, og at dette var årsaken til at statistikkene viser så høye 

adopsjonstall. Kan det snarere tenkes at det fant sted en økning av begge former for 

adopsjonsformidling, og at det fant sted en reell økning i antall bortadopterte barn etter 

krigen? Jeg har ikke kilder som kan belegge at en reell økning i antall bortadopterte barn fant 

sted, men vil allikevel på bakgrunn av overstående antyde at dette skjedde. 

Hvorfor fikk vi en slik økning i antall bortadopterte barn? 

For å drøfte dette, skal vi se på hvem de bortadopterende mødrene var. Det er flere mulige 

teorier til de høye adopsjonstallene, jeg vil drøfte følgende tre: 1) Det var flere enslige mødre 

rett etter krigen. 2) En større andel av de enslige mødrene adopterte bort sine barn. 3) Mange 

av barna hadde tyske fedre. 

 

 

                                            
101 Tidsskriftet Norges Barnevern nr. 4-5, 1951, s. 33-36. Statsfysikus Trygve Iversens brev av juli 1951 til 
Justisdepartementet angående kontroll med formidling av adopsjoner. Brevet var et vedlegg til 
Barnevernkomiteen av 1947 sin innstilling av juli 1951 til Justisdepartementet angående kontroll med formidling 
av adopsjoner. Etter en høringsrunde, ble Lov om barnevern av 7. juli 1953 vedtatt av Stortinget. 
102 NOU 1976: 55, Adopsjon og adopsjonsformidling kap. 2, s. 9 – 10. 
103 Aktstykker vedkommende Oslo Kommune for 1945 – 1946, II. Dokumenter. Oslo 1948, Oslo kommunearkiv, 
Vedlegg b. Beretning fra Adopsjonskontoret for 1945, s 56 – 57, og Aktstykker vedkommende Oslo kommune 
for 1946 – 1947, II. Dokumenter, Oslo, 1948,  For året 1946. Vedlegg b, Beretning fra Adopsjonskontoret for 
1946, s. 53. 
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Kilde: Kilde: Bygger på min telling av totalt 160 adopsjonssaker i 
1947, 1950, 1959, 1965, 1970, 1979, 1980, 1987, 1988 og 1989 i 
Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv.  
 

Som det fremgår av figur 11, var 91 prosent av de 23 biologiske mødrene til adoptivbarn i 

1947 ugifte. Det vil si, nesten alle var enslige – i betydningen ikke samboer eller gift.104 I 

1935 var samtlige mødre enslige. Mødrenes sivile status var derfor stort sett den samme i 

1935 og 1947. Det var ikke unge nygifte par, ektefeller med store barneflokker eller familier 

med rusproblemer – som adopterte bort sine barn. Den viktigste forklaringen - både før og 

etter krigen - på at barna ble adoptert bort, var at mødrene var alene om omsorgen. Dette er et 

viktig funn i denne sammenhengen, og er tidligere ikke dokumentert i Norge. Det nye etter 

krigen, som kan bidra til å forklare den store økningen i antall adopterte, er at det i løpet av 

krigen skjedde en sterk økning i antall utenomekteskapelige barn. I 1945, for eksempel, ble 

det født nesten dobbelt så mange barn utenfor ekteskap som gjennomsnittet for 

utenomekteskapelige fødsler i perioden 1935-1939.105 Flere utenomekteskapelige barn synes 

                                            
104 En av disse ugifte kvinnene var enke de øvrige 87 prosent hadde aldri tidligere vært gift. De resterende 9 
prosent var gift med barnefaren. Disse gifte kvinnene var godt over 30 år og hadde flere barn fra før. Det var 
ingen unge nygifte par som adopterte bort sine barn. 
105  Historisk Statistikk 1994: Tabell 3.13, s. 79-80. I perioden 1935 – 1939 lå det årlige gjennomsnittet på 2 761 
barn født utenfor ekteskap. I 1942 var tallet 3 913 og i 1945 ble 4 548 barn født utenfor ekteskap. Etter krigen 
sank dette noe, men i 1946 og 1947 lå antallet utenomekteskapelige barn på hhv. 4 080 og 3 598. 

Fig. 11 
De biologiske mødrenes sivile status 1947-89
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derfor å være en viktig forklaring til den sterke økningen i bortadopterte barn de første årene 

etter krigen. Men veksten i antall bortadopterte barn var større enn veksten i antall 

utenomekteskapelige fødsler skulle tilsi. Økningen i antall adopsjoner kan derfor bare delvis 

forklares gjennom veksten i utenomekteskapelige fødsler.  

              Ved å se på forholdet på nasjonalt nivå mellom antall barn som ble adoptert i 

forhold til antall barn som ble født utenfor ekteskap, og sammenlikne situasjonen i 1947 med 

årene før krigen (se figur 4 i vedlegg 1), ser vi at det ble adoptert bort en betydelig høyere 

andel av de barna som ble født utenfor ekteskap i årene etter krigen enn det som var tilfelle i 

perioden 1930- 40, da denne andelen var nokså konstant. For lettere å kunne se endringen, 

kan veksten illustreres ved å se hvor stor prosent av alle barn født utenfor ekteskap som ble 

adoptert, gitt at alle adopterte ble født av enslige mødre. Dette er ikke er så langt unna de 

faktiske forhold, slik det framkommer i Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv både for tiden før og 

etter krigen. Jeg viser til vedlegg 1, hvor jeg har redegjort for hvordan kurven er laget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* Fra  og med 1965 er  utenlands adopsjonene trukket ut.  
Kilde: Bygger på opplysninger fra Statens Ungdoms og Adopsjonskontor, 
Statistisk sentralbyrå: Ukens statistikk nr.36/98 s. 7, Historisk Statistikk 1994: 
tabell 7.11 s. 187 og tabell 3.13 s. 79-80. Monica Dalen og Barbro Sætersdal, 
Utenlands adopterte barn i Norge – tilpasning – opplæring – identitetsutvikling. 
Empirisk undersøkelse og teoretisk videreutvikling. Oslo, 1992, s. 18.  

         

Fig. 10 
Figuren illustrerer hvor stor prosent av alle barn født utenfor ekteskap, i 
tidsperioden 1920-1975, som ble adoptert hvis alle adopterte hadde blitt 
født av enslige mødre. *
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Figur 10 viser et hypotetisk bilde av situasjonen gitt at alle adopterte barn i hele landet, 

i perioden, ble født utenfor ekteskap. Det som er særlig iøynefallende, er hvor store 

endringene har vært, og at det også her er tidsperioden etter krigen og fram til midten av 60-

årene som skiller seg ut. Da ser vi en svært høy prosent adopterte barn i forhold til antall barn 

som ble født utenfor ekteskap. Toppen nås i 1950-årene med over 40% i hele ti-året 

Figur 10 viser at det etter krigen var en stadig økende andel enslige mødre som 

adopterte bort barna sine, og at perioden 1945-1965 som denne framstillingen omhandler, 

skiller seg ut i forhold til tiden før og etter. I 1947 var det 36 prosent av de enslige mødrene 

som adopterte bort sine barn, det vil si 3 til 4 ganger så mange som i tiåret før krigen. Og i 

1950-årene ble over 40 prosent av barna til enslige mødre bortadoptert. Dette viser at den 

sterke økningen i antall barn som ble født utenfor ekteskap, bare delvis kan forklare den 

sterke økningen i antall adopterte. Hovedbildet ser ut til å være at en stadig økende andel 

enslige mødre adopterte bort sine barn. Dette var en tendens som i moderat form startet før 

krigen. I forbindelse med krigsutbruddet fikk vi en kortvarig nedgang, for så å få en jevn 

økning gjennom resten av krigsårene. Utviklingen skjøt fart spesielt de første årene etter 

krigen, og stabiliserte seg på et høyt nivå gjennom hele femtitallet. I Oslo fikk vi en 

tilsvarende utvikling som landsoversikten viser, med unntak av krigsårene. (se figurene 5 og 6 

i vedlegg 1.)  

Til tross for økt velferd her i landet etter krigen, fikk vi stadig flere enslige mødre som 

ga fra seg omsorgen for barna sine til andre.  

Tyskerbarna  

Var forklaringen på de høye adopsjonstallene rett etter krigen at mange mødre adopterte bort 

barna de fikk med tyske soldater? Under krigen gikk antall adopsjoner formidlet via Oslo 

Helseråds Adopsjonskontor kraftig tilbake. Fra 80 adopsjoner i 1939, nådde kontoret bunnen i 

1945 med bare 9 adopsjoner.106 På landsbasis derimot økte antall adopsjoner kraftig gjennom 

alle krigsårene - fra 273 i 1940 via 846 i 1945 og nådde toppåret i 1946 med hele 1337 

adopsjoner.107 Årsaken til nedgangen under krigen, var kontorets praksis med å avvise 

kvinner som ventet barn med tyske soldater, i den forstand at deres anmodning om hjelp til 

bortadopsjon av det ventende barnet ikke ble behandlet. Dette ble gjort med den begrunnelse 

                                            
106 Kilde: Oslo Helseråds Adopsjonskontor, opptelling av antall saksmapper i årene 1939 og 1945. Så snart 
krigen var over endret utviklingen seg i Oslo, slik at antall adopsjoner økte fra 9 til 180 i perioden 1945 – 1947. 
107 Kilde: Bygger på opplysninger fra Statens Ungdoms og Adopsjonskontor (SUAK) som nå heter Barne-, 
ungdoms- og familieetaten (BUFETAT). For perioden 1939-1940 gikk antall adopterte på landsbasis ned fra 413 
til 273. 
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at adoptivforeldre ikke ville adoptere barn som hadde tyske fedre. (Se årsberetning og brev fra 

leder ved Oslo Helseråds Adopsjonskontor i vedlegg 2.) 

Under krigen fikk norske kvinner som ventet barn med tyske soldater, tilbud om å 

overlate barnet til tyskdrevne barnehjem i Norge. En del kvinner benyttet seg av denne 

ordningen. Som en del av dette Lebensborn arbeidet ble mange av barna sendt til Tyskland, 

der de skulle adopteres bort. Etter krigen bestemte norske myndigheter at de barna som var 

uten forsvarlig omsorg skulle få komme tilbake til Norge, og i 1947 begynte 

hjemhentingen.108 Noen kom hjem til sine biologiske familier, noen ble plassert på barnehjem, 

i spesialskoler, i psykiatriske institusjoner eller i fosterhjem i Norge, og noen fikk norske 

adoptivforeldre.109 I utgangspunktet regnet jeg med å finne en del tyskerbarn blant de 

adopterte i denne første toårsperioden etter krigen. Men i mitt materiale fant jeg bare en sak i 

1947 hvor barnet hadde tysk far.110 I de notater som er nedtegnet av personalet ved Oslo 

Helseråds Adopsjonskontor vedrørende denne saken, er det blant annet notert at barnemor 

hadde oppgitt en artist fra Ungarn født i 1919 som barnets far og fylt ut papirer for ham, siden 

hun ikke lenger visste hvor han var. Det kom siden fram at barnets far var tysk soldat. Dette 

kan forstås som at biologisk mor så seg nødt til å oppgi falsk identitet på barnefaren for at 

Adopsjonskontoret skulle være villige til å hjelpe henne med adopsjonen. Hvis det var 

tilfellet, kan det tyde på at praksis ved Adopsjonskontoret, med å avvise kvinner som ventet 

barn med tyske soldater, var en kjent sak. Alternativet for mange av disse kvinnene kan ha 

vært å adoptere bort barnet sitt via en sakfører eller jordmor som tjente penger på deres 

ulykke. (Se eksempler på hva slags skjebne slike adoptivbarn kunne få i vedlegg 2.)  

                 Reiserestriksjonene under krigen, som ble opphevet mai 1945, bidro trolig 

også til at Oslo hadde nedgang i antall adopsjoner under krigen, mens landet som helhet 

hadde oppgang. Disse restriksjonene hadde trolig større betydning for Oslo hvor de fleste 

reisende kom med tog og derfor ble underlagt kontroll, enn for eksempel i Bergen hvor mange 

kom sjøveien. Trolig reiste også flere med hest og vogn fra bygdene omkring når de skulle inn 

til ”vestlandshovedstaden”. Innreiserestriksjonene til Bergen var følgelig mindre strengt 

håndhevet på grunn av vansker med å kontrollere.  

                                            
108 Bolin, Siw: ”Hjemsendelsen” i Kontrast, 1986, s. 14 – 27.  
109 St.prp. nr. 165 (1947) Om bevilgning for budsjetterminen 1. juli 1947 – 30 juni 1948 under kap. 427. 
”Heimsending av norske barn fra Tyskland.” http://www.nkbf.no/EnHvitbok/Stprp_071147.htm  
110 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv, Sak nr. 20, 1947. 
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Tyskerjentene 

Var tyskerbarna allikevel den største gruppen adoptivbarn her i landet i 1945, til tross for 

Oslo-kontorets praksis med å avvise kvinner som ventet barn med en tysker? Den viktigste 

forklaringen på at flere barn ble født utenfor ekteskap under og umiddelbart etter krigen, var 

de mange barna som var et resultat av samkvem mellom norske kvinner og tyske soldater.111 

Det ble født mellom 10 og 12 000 tyskerbarn her i landet i perioden 1941-1946. I tillegg kom 

barn med østerrikske fedre.112 Siden de aller fleste adoptivbarn ble født av enslige mødre, 

synes det å være en naturlig sammenheng mellom det faktum at tyskerbarna utgjorde en 

betydelig del av de utenomekteskapelige barna og den sterke veksten i antall adopterte. 

Fordi adopsjonsutviklingen ved Oslo-kontoret under og rett etter krigen, var så 

avvikende i forhold til utviklingen på landsbasis, har jeg benyttet komparasjon og sett på 

forholdene ved Bergen Helseråds Adopsjonskontor (Sunnhetsrådet), for å finne ut hvordan 

andre adopsjonsformidlere forholdt seg til tyskerjentene. Ut fra min vurdering ville en 

framstilling av de biologiske mødrenes livssituasjon, basert på de 9 adopsjonene Oslo-

kontoret formidlet i 1945, gitt et ukorrekt bilde av situasjonen. Den adopsjonspraksis som - 

under krigen - ble ført ved Oslo Helseråds Adopsjonskontor, var helt forskjellig fra praksisen 

ved Bergen Helseråds Adopsjonskontor. I 1945 hadde 22 av 38 adopterte barn ved 

Bergenskontoret fremmed far, det vil si nærmere 60 prosent av barna.113  Hva fremmed far 

betyr framgår ikke, men det er mest sannsynlig at de fleste var tyske soldater. Det er grunn til 

å anta at over halvparten av barna som ble adoptert bort via Bergen Helseråds 

Adopsjonskontor var tyskerbarn. Flere av de barna som ble hjemsendt fra Tyskland til Norge i 

1947 – 48 ble mest sannsynlig adoptert bort i Norge.114 Det kan derfor se ut til at praksisen 

ved Oslo Helseråds Adopsjonskontor med å avvise kvinner som ventet barn med en tysk 

soldat, ikke var en politikk som ble praktisert i hele landet. Mest sannsynlig var dette spesielt 

for Oslo, og et resultat av politiske holdninger hos de ansatte ved Adopsjonskontoret her, og 

ikke et resultat av en bevisst politikk fra sentrale myndigheter. De ansvarlige for 

helsepolitikken i Oslo har imidlertid mest sannsynlig vært kjent med forholdene ved Oslo 

                                            
111 Blom, Ida og Sølvi Sogner (red.): Med kjønnsperspektiv på norsk historie, fra vikingtid til 2000-årsskiftet. 
Oslo 1999, Husmorens epoke: 1900 – 1950 av Kari Melby, s. 295. 
112 Norges Forskningsråd: Dag Ellingsen: Krigsbarns levekår, en registerbasert undersøkelse (tilknyttet 
144155/S30). Prosjektnummer: 152101/S20. Publisert: 10.10.2005. 
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=GenerellArtikkel&cid=1127199458566&pagename=vfo%2F
GenerellArtikkel%2FVis_i_dette_menypunkt&site=vfo  
113 Årsberetning for Bergen Helseråds  (Sunhetsrådets) barneavdeling, for 1945. s. 22. 
114 Stortingsforhandlinger. St.prp. nr. 165 (1947) Om bevilgning for budsjetterminen 1. juli 1947 – 30  juni 1948 
under kap. 427. ”Heimsending av norske barn fra Tyskland.” http://www.nkbf.no/EnHvitbok/Stprp_071147.htm  
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Helseråds Adopsjonskontor, siden forholdene omtales i Oslo Helseråds Årsberetning fra 

Adopsjonskontoret i 1944. (Se utdrag av denne beretningen i vedlegg 2.) 

Jeg vil i det følgende ganske kort ta opp holdningene til tyskerjentene i Norge rett etter 

krigen, både fordi størstedelen av adoptivbarna under og umiddelbart etter krigen mest 

sannsynlig var tyskerbarn, og fordi tyskerjentenes svært vanskelige situasjon etter krigen, 

trolig var årsaken til at en betydelig større andel av de utenomekteskapelige barna ble adoptert 

bort. I tillegg støtter jeg teorien om at den negative holdningen til tyskerjentene bidro til at det 

etter krigen utviklet seg et mer negativt syn på enslige mødre generelt, noe som ytterligere 

bidro til de høye adopsjonstallene.  

Holdningene til tyskerjentene var til dels et omstridt spørsmål i årene etter krigen, og 

få våget eller ville ta dem i forsvar. Mange mente at det beste for barna var å bli plassert i 

barnehjem eller at de fikk nye foreldre slik at de kunne få kjærlig omsorg og en god 

oppvekst.115 Som et uttrykk for holdningene i tiden mente sågar Nic. Waal at tyskerjentene 

ikke var i stand til å oppfostre sine egne barn. De ble nærmest sett på som ”undermennesker” 

som ikke burde inneha en oppdragerrolle. ”De fleste av disse mødrene verken egner seg til 

eller er i stand til å by sine barn en god heim og en god oppdragelse. Moderne barnehjem og 

kjærlig behandling er det eneste praktisk og sosialt riktige. (…)”, skrev den radikale og 

anerkjente barnepsykologen i Kvinnefronten så sent som i 1957.116 I følge Birgit Wiig 

illustrerer dette godt opinionens holdning til tyskerjentene. Slike negative karakteristikker fra 

anerkjente fagpersoner forsterket trolig den negative holdningen til tyskerjentene som 

gjennom krigsårene befestet seg i opinionen, og gjorde det umulig for mange å beholde barnet 

sitt. På den annen side stod folk som Jens Bjørneboe som mente at tyskerjentene var helt på 

høyde med en hvilken som helst annen mor i evnen til å elske sine barn og til å kunne utøve 

sin morsgjerning og oppdragerrolle.117  Dr. Johan Scharfenberg forsvarte også tyskerjentene 

og påpekte det forferdelige i at en fattig fabrikkpike med et kjærlighetsforhold til en tysker 

kunne risikere å bli slått i hjel, mens ”ministerfruene” – som i mange tilfeller trolig solte seg i 

sine menns glans gikk fri.118            

Men både kilder og litteratur bekrefter, at en svært negativ holdning til tyskerjentene 

var dominerende i Norge under krigen og i mange år etterpå. Det fantes for eksempel ingen 

lovhjemmel for å arrestere og internere kvinner som hadde hatt omgang med tyskere. Men 

over hele landet ble jenter internert i 1945. Tusener av kvinner ble satt i fengsel eller 
                                            
115 Wiig, Birgit: Kvinner selv, Den skjulte norgeshistorien fra vår nære fortid. Oslo, 1984, s. 36. 
116 Wiig, Birgit: Kvinner selv, Den skjulte norgeshistorien fra vår nære fortid. Oslo, 1984, s. 36. 
117 Wiig, Birgit: Kvinner selv, Den skjulte norgeshistorien fra vår nære fortid. Oslo, 1984, s. 36,  
118 Wiig, Birgit: Kvinner selv, Den skjulte norgeshistorien fra vår nære fortid. Oslo, 1984, s. 30-31. 
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arbeidsleire med den begrunnelse at de hadde sveket sine egne og pleiet omgang med 

fienden.119 I den opphetede stemningen etter frigjøringen var det gatas justis som fikk råde, 

når det gjaldt folks behandling av tyskerjentene. Mange ble snauklippet for åpen scene, 

lynsjet, trakassert og kledd nakne mens jublende folkemengder så på, og det finnes 

beretninger om tyskerjenter som regelrett ble henrettet av mobben. Slike hendelser skjedde 

åpenlyst uten at politiet grep inn og stoppet overgrepene.120 Et ytterligere uttrykk for det 

norske samfunns negative holdning til tyskerjentene var da Justisdepartementet den 17. august 

1945 bestemte at kvinner som giftet seg med tyske statsborgere, skulle miste sitt norske 

statsborgerskap.121 De ble av den norske stat, ikke lenger funnet verdige til å beholde sine 

borgerlige rettigheter.            

Tyskerjentene forbrøt seg ikke juridisk, og kunne ikke uten videre dømmes for 

landssvik, men de overskred grensene for hva man oppfattet som god kjønnsmoral, nasjonal 

oppførsel og hva som ”tilhørte” norske menn.122 Ordet tyskertøs var i datidens terminologi 

ensbetydende med tysker-hore.123 Hvis de i tillegg hadde et barn med sin tyske kjæreste, var 

barnet et levende bevis på mødrenes ”forbrytelse” (min utheving). Det ble vanskeligere for 

eksempel å flytte og starte på nytt hvis man hadde et tyskerbarn med seg, enn om man var 

alene og lettere kunne skjule sin fortid. Selv om mor hevdet at barnets ”ukjente” far var norsk, 

er det ikke usannsynlig at opinionen i denne tiden var skeptiske til enslige mødre og deres 

barn hvis faren nettopp var ukjent. Det kunne raskt bli mistanke om at faren var tysker. 

Kvinnene var trolig både redde for selv å bli utstøtt, og ikke minst engstelige for at deres barn 

ikke ville bli akseptert. I henhold til overstående var denne angsten hos tyskerjentene 

velbegrunnet. Det finnes mange triste historier om hvordan tyskerbarn ble utsatt for mobbing 

og trakassering av både voksne og barn gjennom sin oppvekst. Det skulle en sterk ryggrad til 

for å klare og stå i mot det presset disse kvinnene var utsatt for, slik at de beholdt og 

oppfostret sine barn. Det er sannsynlig at mange av mødrene til tyskerbarna følte seg presset 

til å adoptere bort sine barn, at de var i en tvangssituasjon og at de ikke kunne velge å beholde 

barnet. Trolig var mange kjær i barnefedrene og hadde håpet på ekteskap med dem. Men etter 

krigen var de sendt tilbake til Tyskland. De hadde hatt kjærlighetsforhold til tyske menn, til 

tross for at dette medførte stigmatisering og stempling fra samfunnet rundt dem.  

                                            
119 Wiig, Birgit: Kvinner selv- Den skjulte norgeshistorien fra vår nære fortid. Oslo, 1984, s. 35. 
120 Wiig, Birgit: Kvinner selv- Den skjulte norgeshistorien fra vår nære fortid. Oslo, 1984,, s. 31 
121 Wiig, Birgit: Kvinner selv- Den skjulte norgeshistorien fra vår nære fortid. Oslo, 1984,, s. 36 
122 Blom, Ida og Sølvi Sogner (red.): Med kjønnsperspektiv på norsk historie, fra vikingtid til 2000-årskiftet. 
Oslo, 2005,  Husmortid, 1900-1950 av Kari Melby. s. 329. 
123 Wiig, Birgit: Kvinner selv- Den skjulte norgeshistorien fra vår nære fortid. Oslo, 1984,, s. 36 
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I slike tilfeller var anonym adopsjon en beskyttelse for både barnet og biologisk mor,  

og i tillegg et ønske og behov for mange adoptivforeldre. Kjersti Ericsson og Eva Simonsen 

har intervjuet 110 krigsbarn med norsk mor og tysk soldatfar. Ofte forventet omgivelsene at 

døtrene – i likhet med sine mødre - skulle komme skjevt ut og få barn utenfor ekteskapet. 

Noen av dem ble også utsatt for overgrep i følge de to forfatterne, fordi barna – og spesielt 

jentene ble tillagt en løsaktig moral. Forventningene ga seg utslag i rykter, formaninger og i 

enkelte tilfeller institusjonsplasseringer. Adopsjon var ikke alltid like vellykket, men 

forfatterne mener at de barna som kom til gode adoptivforeldre på et sted hvor deres 

bakgrunnen var ukjent, likevel var blant de heldigste.124 

Noen mødre så trolig bortadopsjon av barnet de hadde fått med en tysk soldat som en 

god løsning på et vanskelig problem. Ved å adoptere bort barnet, slapp man å ha det synlige 

beviset på at man hadde pleiet omgang med fienden. Gjennom å adoptere bort barnet kunne 

kvinnene, ved å flytte til et nytt sted og starte på nytt, lettere holde skjult at de hadde vært 

sammen med en tysker. Det store flertall av adopsjonene var anonyme. Det var usikkert om 

sannheten noen gang ville komme fram. Rett til innsyn i sin adopsjonssak fikk barn først ved 

loven av 1986. (se kapittel 1 i framstillingen). Jeg har imidlertid ingen kilder som kan belegge 

at mødre som hadde fått barn med en tysk soldat valgte bortadopsjon ut fra et slikt 

aktørperspektiv. Men dette argumentet kan heller ikke utelukkes. Det synes imidlertid mer 

sannsynlig at mødrene valgte bortadopsjon ut fra altruisme, og et håp om at barna deres skulle 

få en best mulig oppvekst i trygge, gode omgivelser. Mine kilder sier heller ingenting om 

dette i den perioden det her er snakk om, men tyskerjentenes erfaringer tatt i betraktning, er 

denne teorien sannsynlig. 

Antall barn med utenlandsk far sank imidlertid ved Bergen Helseråds 

Adopsjonskontor i perioden 1945 til 1947.125 I 1947 var det bare 2 av totalt 55 barn født 

utenfor ekteskap - hvor mødrene hadde mottatt mødrebidrag - som hadde utenlandsk far. 

Totalt ble 15 barn adoptert bort ved Bergens-kontoret i 1947. Tallene tyder på at det bare var 

en liten andel av barna som hadde utenlandsk (tysk) far i 1947. Allikevel viser de nasjonale 

statistikkene at det ble adoptert bort flere barn i 1947 enn i 1945. Hva kan årsakene til det 

være? 

 

                                            
124 Ericsson, Kjersti og Eva Simonsen: Som mor så datter, Oslo 2005. 
http://kilden.forskningsradet.no/c16877/artikkel/vis.html?tid=24581  
125 Bergen: Helserådets (Sunnhetsrådets) årsberetninger for 1947, Årsberetning for helserådets barneavdeling  s. 
20 – 23. 
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De biologiske fedrene svikter 

Det var altså få tyskerjenter blant de bortadopterende mødrene i 1947. Allikevel økte andelen 

enslige mødre som adopterte bort barna sine i perioden 1945 til 1947 både i Oslo og Bergen. I 

følge Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv skyldtes økningen blant annet at over halvparten av de 

angivelige fedrene til adoptivbarna anla farskapssak.126 Det fant sted en voldsom økning 

sammenliknet med årene før krigen. I 1935 for eksempel, var det ingen fedre som anla 

farskapssak.127 Det hadde nok forekommet farskapssaker også før krigen, men det synes å ha 

vært spredte unntak. I 1947 derimot var det blitt svært vanlig å gå til sak for å unngå et 

farskap, og sånn sett kan en si at farskapssaker ble et ”nytt” fenomen etter krigen å forholde 

seg til for ugifte, gravide kvinner, men også for adopsjonsformidlere og domstoler. Dette kan 

trolig sees som et resultat av at sex utenfor ekteskapet i større grad enn tidligere ble en del av 

det sosiale livet. 128 Jeg viser for øvrig til min innledning der dette er gjort nærmere rede for. 

Men disse nye liberale verdiene om friere sex synes ikke å gjelde for kvinner. 

I 25 prosent av farskapssakene fra 1947, var det flere enn en mulig far involvert. Men i 

75 prosent av tilfellene hadde biologisk mor bare oppgitt en mulig barnefar. I flertallet av 

sakene var det derfor mest sannsynlig ikke snakk om en mor som hadde hatt sex med flere 

menn. Det kommer fram i noen saker at kvinnene var svært skuffet over at kjæresten hadde 

sviktet dem, og de som i tillegg opplevde at han anla farskapssak følte et svik i dobbel 

forstand. Å være enslig mor var i seg selv en stigmatiserende status. At den angivelige 

barnefaren i tillegg påstod at hun hadde stått i med flere menn samtidig, var et svært 

belastende stempel å få. Selv om det i de fleste farskapssakene bare var snakk om en mulig far 

til barnet, ville det å måtte gjennomgå en farskapssak mest sannsynlig stemplet moren som 

løsaktig. I det klimaet som rådet etter krigen når det gjaldt opinionens holdning til 

tyskerjentene og deres barn, kan man anta at enslige mødre, uten en barnefar, i tillegg kunne 

risikere å bli stemplet som tyskertøs. Uansett, det å stå uten en far til barnet sitt, ville mest 

sannsynlig medføre at mor og barn ville få vansker med å kunne leve et godt liv. Når en mor 

opplevde at barnets far reiste farskapssak, var det trolig umulig for henne på denne tiden å 

beholde barnet. Først i 1956 ble det vedtatt en lov om gransking av arvemerke til bruk i 

barnefarsaker, slik at retten blant annet kunne vedta at det skulle tas blodprøver for 

granskning av blodtype og granskning av arvemerker hos moren, barnet og hver mann som 

                                            
126 En farskapssak innebærer at en mann som barnets mor hevder er barnets far går til søksmål for å få kjent 
farskapet ugyldig. 
127 I 1935 hadde 17 fedre av i alt 20 undersøkte saker undertegnet adopsjonspapirene, dette  innebar at de 
erkjente sitt farskap. Bare en far var ukjent. 
128 Sandmo, Erling: Siste ord, Høyesterett i norsk historie 1814-1965. Bind II 1905-1965, Oslo 2005, s. 378-379. 
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var part i saken. Det kan derfor synes som om det på denne tiden var relativt lett å anlegge 

farskapssak og på den måten slippe unna ansvaret, fordi det var vanskelig å bevise at mannen 

faktisk var far til barnet. Hvordan gikk det så med de mange farskapssakene i 1947?  

Hele 12 av totalt 23 fedre anla farskapssak. Fire av sakene ble brakt i orden, ved at den 

oppgitte faren til slutt undertegnet adopsjonserklæringen. Kanskje var det lettere å akseptere 

farskapet fordi mor hadde bestemt seg for å adoptere bort barnet? Det tok imidlertid en viss 

tid å få avklart dette, både fordi far kunne være vanskelig å få tak i129, og fordi sakene skulle 

forberedes for rettslig behandling. Barna var derfor plassert i sine nye hjem da sakene ble 

avgjort. I de øvrige farskapssakene står det ikke hva utfallet ble, bortsett fra at det er notert at 

tre av fedrene ikke var å oppdrive. I adopsjonspapirene står derfor 8 av de 23 barna uten 

erklæring fra sin biologiske far. Kan det tenkes at fedrene reiset farsskapssak og så bare reiste 

vekk, slik at kvinnene skulle bli tvunget til å adoptere bort barnet? Selv om de mest 

sannsynlig var barnas fedre. Når de så dukket opp igjen var adopsjonen et faktum. 

Den kraftige økningen i angivelige barnefedre som ikke ville vedkjenne seg sitt 

farskap kunne skyldes at mødre oppgav falsk identitet på barnefar. Slike hendelser har funnet 

sted ved at for eksempel en bemidlet barnefar fra et høyere sosialt lag enn barnemor betalte 

henne et pengebeløp så hun ikke skulle oppgi hans identitet, og at andre - kanskje mer 

ubemidlete menn, ble pådyttet et farskap.130 Kunne det tenkes at barnets far var tysker?  Det 

er  ingenting i mitt materiale som skulle tilsi at mødrene løy om noen av de angjeldende 

fedrene til deres ventende barn, selv om dette ikke kan utelukkes. Mer sannsynlig er det at 

flere menn forsøkte å komme fra sine farskapsforpliktelser. Noe sikkert holdepunkt har jeg 

heller ikke for å hevde dette. Men ut fra det faktum at fire barnefedre, som først hadde anlagt 

farskapssak, til slutt undertegnet farskapspapirene etter at mor hadde bestemt seg for 

bortadopsjon, og at flere menn ikke var å oppdrive, kan det se ut som om mange menn hadde 

problemer med å akseptere sine farskapsforpliktelser. Lovendringen som kom på 1950-tallet 

om gransking av arvemerker til bruk i farskapssaker, kan tyde på mistanke om at dette var et 

økende problem. 

Jeg har tatt for meg to forhold knyttet til barnas fedre:131 1) at det i 1945 var svært 

mange tyske soldater og 2) at det i 1947 var svært mange fedre som anla farskapssak. I tillegg 
                                            
129 Noen menn reiste farskapssak, for så å forlate byen eller landet. Det er ikke utenkelig at de trodde at 
problemet var løst bare ved å reise sak. Eller at de var temmelig sikre på at moren ville adoptere bort barnet når 
de reiste farskapssak.   
130 Rosenberg, Lise: Hagar og Ismael i Saras Telt? Holdninger til familie og ekteskap i debatten om de 
Castbergske barnelovene, belyst gjennom studiet av sentrale kvinnetidsskrifter. Hovedoppgave i historie, Bergen 
1981, s. 33-34.  
131 Slik de framkommer i: Bergen, Helserådets årsberetninger for 1947, Årsberetning for helserådets 
barneavdeling (overlæge Schønfelder) s. 20 - 23 og i Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv i 23 adopsjonssaker i 1947. 
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til at de biologiske mødrene i alt vesentlig var enslige, mener jeg at disse to omstendighetene 

knyttet til barnefedrene er hovedbegrunnelsene for at svært mange barn ble adoptert bort i 

perioden 1945 – 1947. Men for å utelukke andre forhold knyttet til de biologiske fedrene som 

kan ha hatt betydning for bortadopsjonene, vil jeg gå litt nærmere inn på disse fedrene. De 

biologiske fedrene var mellom 20 og 39 år. Kun en far var under 21 år og følgelig ikke 

myndig. Fedrene var derfor voksne og ut fra alder i stand til å kunne ta på seg eventuelle 

farskapsforpliktelser. I alle sakene, der jeg har informasjon om far (dvs 20 av 23 saker), var 

han i arbeid. Hvorvidt dette var faste ansettelsesforhold eller midlertidige arbeidsavtaler 

framgår ikke. Men i og med at disse fedrene hadde inntekt da adopsjonskontrakten ble 

underskrevet, er det sannsynlig at de ut fra økonomiske forhold var i stand til å ta ansvaret for 

et barn. Årsaken til at de ikke fulgte opp sine farskapsforpliktelser var derfor ikke at de var 

unge gutter uten inntekt. Hvorvidt fedrene hadde egen bolig vites ikke. Boligforholdene kan 

ha vært et problem. Fedrene kan for eksempel ha bodd på en hybel som ikke var egnet for 

barn, kanskje sågar i tilknytning til arbeidsplassen – i form av brakkebyer, siden mange av 

arbeidsplassene etter krigen var i bygg- og anleggsbransjen, og at det derfor ikke var mulig å 

ha kone og barn boende der.  

Tre av fedrene var gift med en annen kvinne, to av dem var gift med barnemor. (Se 

figur 11 i vedlegg 1). Det vil si at 5 av 23 fedre var gift og nesten 80% av fedrene var 

ugifte.132 De fleste mennene hadde ikke barn og forpliktelser på annet hold. Bare 3 av dem 

hadde barn fra før. Dette viser at barna som ble adoptert bort i hovedsak hadde ugifte 

biologiske mødre og fedre. Bortadopsjon var derfor først og fremst et førekteskapelig og ikke 

et utenomekteskapelig fenomen. De mange bortadopsjonene skyldtes heller ikke at ektefeller 

ikke så seg i stand til å klare foreldreoppgaven fordi de var svært unge og uten inntekt eller 

hadde store barneflokker, rusproblemer eller andre utfordringer. De fleste biologiske fedre til 

adoptivbarn i 1945 og 1947 var ugifte, voksne menn i arbeid, og skulle således være i stand til 

å ta seg av sin familie.   

Hovedinntrykket er at mange av kvinnene hadde håpet på ekteskap, men at kjæresten 

sviktet da hun ble gravid. Det kan synes som om menn i mindre grad enn kvinner opplevde 

forholdet som forpliktende, selv om de hadde hatt sex sammen. I stedet for å ta konsekvensen 

av at kvinnen ble gravid og gifte seg med henne, valgte over halvparten å gå til farskapssak. 

Jeg mener at flertallet av farskapssakene ikke skyldtes at det var flere fedre involvert,133 selv 

om det knytter seg visse kildeproblemer til dette punktet, siden informasjon om barnas fedre 

                                            
132 I følge 23 adopsjonssaker i Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv i 1947. 
133 I følge 11 adopsjonssaker i 1947. 
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er gitt av barnemor. Hun kan ha skjønnmalt forholdene ved å oppgi at hun hadde hatt forhold 

til bare en mann, mens hun i virkeligheten hadde vært sammen med flere. Det faktum at flere 

menn etter hvert innrømmet å være far til barnet, tyder på at mor i disse tilfellene snakket 

sant. Det synes som om det både var lett å reise farskapssak og å bli frikjent for farskapet. 

Bevisbyrden lå hos kvinnen, og hun fikk på denne tiden ingen hjelp når det gjaldt å bevise 

farskapet, som det tidligere nevnte gransking av arvemerker eller å sikre blodtester som kunne 

bevise slektskap. Det var vanskelig for kvinnen å bevise at faren faktisk var barnets far. Kari 

Melby har beskrevet hvordan etterkrigstiden så på tyskerjenter og jenter generelt som hadde 

sex utenfor ekteskapet: ”Moralsk sett ble jentene bl.a. på institusjonen Bjerketun i Bærum134 

oppfattet som usedelige, i vitenskapens øyne hadde de ufullstendig personlighetsdannelse og 

var driftsstyrte, og fra forvaltningens side var det frykten for venerisk smitte, dårlig arv, 

enslige mødre og farløse barn” (…) ”Når kvinner var landssvikere – og når ungjenter brøt 

med god moral – kunne det oppfattes som om nasjonen ble rammet i sin kjerne.”135  

Kan det tenkes at disse kvinnene ut fra slike holdninger har hatt vansker med å bli 

trodd i retten? Dommerne var gjerne middelaldrende menn, og det kan ikke utelukkes at 

dommere på denne tiden hadde mindre tillit til enslige mødres vitneutsagn enn til menns. En 

indikasjon på det er at en mann i 1950 ble frikjent for farskapet, etter at han erkjente å ha hatt 

samleie med barnemoren, men påstod at han hadde vært så full at han ikke hadde hatt 

sædavgang (!).136 Er det forhold knyttet til de biologiske mødrene selv, som kan bidra til å 

forklare de høye adopsjonstallene i 1947? Kan de for eksempel forklares ut fra mødrenes 

yrkessituasjon? 

Mødrenes yrkesbakgrunn, alder og antall barn 

I 1947 var 4 av mødrene hjemmeværende eller jobbet hjemme på foreldrenes gård, de øvrige 

19 var yrkesaktive da de oppsøkte Adopsjonskontoret. En medvirkende årsak til de høye 

adopsjonstallene i 1947 var mest sannsynlig at nesten halvparten av mødrene var 

hushjelper.137 (Se figur 17 i vedlegg 1. – som viser endringer i mødrenes yrkessammensetning 

i hele etterkrigstiden). Hushjelpers bolig på denne tiden var ofte et lite rom innenfor kjøkkenet 

                                            
134 Her ble jenter i alderen 14-18 år som brøt grensene for akseptert kvinnelighet plassert i følge Kjersti Ericssons 
bok: Drift og dyd: Kontroll av jenter på femtitallet. Oslo, 1997. s. 19 – 23. 
135 Ida Blom og Sølvi Sogner (red.) Med kjønnsperspektiv på norsk historie: fra vikingtid til 2000-årsskiftet, Oslo 
1999, Husmorens epoke 1900-1950 av Kari Mellby, s. 296. 
136 Sak nummer 1 - 1950, Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv. Barnemor hadde oppgitt to mulige barnefedre. Begge 
reiste farskapssak, og begge ble frikjent i retten. 
137 I 1947 hadde de bortadopterende mødrene følgende yrker:  
(Yrkesbetegnelsene er identiske med betegnelsene i kildematerialet.) 
    11 hushjelp, 3 husmor/hjemmeværende, 2 ekspeditrise, 2 fabrikkarbeid, 1 jobbet hjemme på gård,  
1 barnepleier, 1 kontordame, 1 serveringsdame, 1 rengjøring.  
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i den husholdningen de tjenestegjorde i. Det var i de aller fleste tilfeller ikke praktisk mulig å 

ha et barn hvis man var hushjelp, fordi gjennomsnittlig arbeidsdag for hushjelper på denne 

tiden var 12 timer. Noen var sågar oppe i 14 timer 138. Det het seg ofte at hushjelpens 

arbeidsdag varte fra hun stod opp til hun var i seng. Gjennomsnittslønnen var i 1947 om lag 

100 kroner per måned samt kost og losji, og lønnen ble for manges vedkommende utbetalt 2 

ganger i året, - i april og oktober. Både arbeidsdagens lengde og hushjelpers lave lønn, gjorde 

det svært vanskelig – om ikke umulig - for dem å ha eneansvaret for et lite barn. For de fleste 

hushjelper innebar det ”å komme i uløkka” at de måtte slutte i jobben. Siden hushjelper ofte 

bodde på arbeidsplassen betydde det at de mistet både inntekt og bolig. Først i 1963 kom lov 

om arbeidsvilkår for hushjelper som fastsatte arbeidstiden til 9 timer per dag.139 

Den store andelen hushjelper bidrar til å forklarer hvorfor mange kvinner adopterte 

bort barna sine, men spørsmålet er om dette også kan forklare den sterke økningen, som fant 

sted etter krigen i antall bortadopterte sammenliknet med årene før. Var en større andel av de 

enslige mødrene nå hushjelper? I 1935 var 40 % av de bortadopterende mødrene 

hushjelper.140 Andelen hushjelper økte fra 40 til 50 % i perioden 1935 til 1947. Økningen var 

imidlertid ikke større enn at dette kan skyldes tilfeldige avvik. Den høye andelen hushjelper i 

1947 kan ha hatt litt, men ikke stor betydning som forklaring på den sterke økningen i andelen 

enslige mødre som adopterte bort sine barn etter krigen sammenliknet med 30-årene. Er det 

andre kjennetegn ved mødrene som kan bidra til å forklare hvorfor så mange adopterte bort 

barna sine? Skyldtes de høye adopsjonstallene i 1947 at mange mødre var svært unge eller 

hadde barn fra før som de var alene om å fostre? 

De fleste mødrene i 1947 var mellom 23 og 27 år – den yngste 16 og den eldste 37 

år.141 Gjennomsnittsalderen var ca. 25 år. Nesten 80 prosent av mødrene var over 21 år og 

myndige. Samtlige av disse kvinnene fylte ut og undertegnet adopsjonskontrakten alene eller 

sammen med barnets far. Med hensyn til de drøyt 20 prosentene som ikke var myndige, har 

en av mors foreldre undertegnet i tillegg. De fleste biologiske mødre i 1947 var derfor voksne 

kvinner. Det var få tenåringsmødre. For flertallet av kvinnene kan det derfor ikke ha vært 

svært ung alder som førte til at barna ble adoptert bort. (Se figur 12 i vedlegg 1 som viser 

andelen umyndige mødre i hele etterkrigsperioden.) 
                                            
138 Det følgende bygger på artikkel nr. 4, 20. sept. – 2000, Statistisk Sentralbyrå, ”Lønninger for hushjelp 1914 -
1948 – Et halvt århundres ferd mot lov” av Espen Søbye.  
139 Blom, Ida og Anna Tranberg (red.): Nordisk lovoversikt. Viktige lover for kvinner ca. 1810-1980. Oslo, 
1985, s. 176. 
140 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv, min gjennomgang av 23 saker i 1935. Hver 5. sak med start på nr. 1 er 
undersøkt. 
141 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv, min gjennomgang av 23 saker i 1947. Hver 5. sak med start på nr. 1 er 
undersøkt. 
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Var det vansker med flere barn som gjorde at kvinnene måtte gi fra seg omsorgen for 

et av dem? I 1947 var 16 av mødrene, det vil si 70 prosent var førstegangsfødende, mens 30 

prosent hadde barn fra før. Blant de som hadde barn fra før, var som nevnt to gift med 

barnefaren. Det store flertallet av mødrene hadde ikke barn fra før. Det var derfor heller ikke 

vansker med aleneomsorg for flere barn som var grunnen til at barna ble adoptert bort. Men 

hva har kvinnene selv oppgitt som forklaring på at de adopterte bort barnet sitt?  

Mødrenes begrunnelse for bortadopsjonen 

I 1947-materialet står det svært lite om dette. Fra og med 1950, ble biologisk mor bedt om å 

fylle ut et standardisert skjema i forbindelse med adopsjonen. Et av punktene var: ”Hvorfor 

ønsker De at barnet skal adopteres:” I 1947 var det ikke et slikt punkt på adopsjonsskjemaet 

(kontrakten).  Jeg har bare funnet fire saker der det står noe om mors begrunnelse for 

adopsjonen. Disse mødrene begrunnet bortadopsjonen med at de hadde boligproblemer, 

økonomiske vansker og manglende muligheter for barnepass, fordi de selv måtte tjene til 

livets opphold. Det var de samme begrunnelsene som kom fram i 1935. Forklaringene var 

først og fremst av praktisk art som følge av at mor var alene om omsorgen og virker reelle. Vi 

har tidligere sett at over 90 prosent av mødrene var enslige, slik at de forklaringene som er 

nevnt, mest sannsynlig var gjeldende for de fleste mødrene. Forklaringene var korte, 

stikkordpregete og stereotype, og synes å være mangelfulle. En mor har riktignok skrevet noe 

mer:142 ”Har forsøkt i over et år og hatt barnet på barnehjem og betalt for det selv der, og ser 

nå at det ikke går an å la barnet gå fra det ene barnehjemmet til det andre da jeg ikke ser noen 

utvei til å ta det selv.” Denne moren var hushjelp, hadde tapt i retten i forbindelse med to 

farskapssaker og hadde derfor ikke rett på bidrag. Hun hadde ingen nære slektinger i nærheten 

og måtte arbeide for å leve har Adopsjonskontoret skrevet. Siden mødrenes skrevne 

begrunnelser i alt vesentlig var de samme som i 1935, er det vanskelig på bakgrunn av disse å 

forklare hvorfor en mye større andel av de enslige mødrene nå adopterte bort barna sine 

sammenliknet med årene før krigen. 

Jeg har ikke funnet noe i journalene fra 1947 som eksplisitt uttrykker at biologisk mor ble 

utsatt for press fra barnefar eller nær familie når det gjaldt beslutningen om at barnet skulle 

adopteres bort. Det faktum at over halvparten av fedrene anla farskapssak var imidlertid mest 

sannsynlig et sterkt press, selv om mor ikke har skrevet om dette, eller at 

adopsjonsformidlerne har omtalt dette i sine notater. Som jeg skrev i innledningen, er det mest 

                                            
142 Sak nr. 1 1950, Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv. 
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sannsynlig at mødrene ikke åpnet seg tilstrekkelig for adopsjonsformidlerne til at alle vansker 

og ev. press – fra foreldre og barnefar samt normative føringer fra lokalsamfunn og 

storsamfunn kom fram i samtalene på Adopsjonskontoret. Det kan sågar tenkes at 

adopsjonsformidlerne ga mor anbefalinger om hva hun burde skrive som forklaring på 

adopsjonen, noe stereotypien i forklaringene både i 1935 og 1947 kan tyde på. Mødrenes 

skrevne begrunnelser for adopsjon, har derfor mest sannsynlig mindre verdi som forklaring på 

den kraftige økningen i den perioden det her er snakk om.  

 

Adopsjonskontorets omtale av mødrene 

Kan adopsjonsformidlernes beskrivelse av mødrene bidra til å kaste lys over problemet? Kan 

man spore en viss kulde? eller bærer omtalene preg av empati og medfølelse med mødrenes 

vanskelige situasjon. I 1947 var det bare fem av de 23 mødrene i mitt utvalg som ble omtalt. 

Det var særlig ytre kjennetegn som ble beskrevet, og hva slags utdannelse de hadde. I noen 

tilfeller får vi litt kjennskap til hvordan personalet opplevde mor umiddelbart. Jeg gjengir et 

par eksempler for å illustrere:  

 

Eks. 1: ”Hun gir et godt inntrykk – ikke særlig pen, da hun har store lepper.”143  

Eks. 2: ”7 års folkeskole. Pen å se på, ordentlig kledd. Alm. åndsevner. (…) Sympatisk, stelte, 

gode tenner. Troverdig.”144 

Bortsett fra det ene eksempelet som er gjengitt i avsnittet over, sier beskrivelsene svært lite 

om de biologske mødrene, og ingenting som kan forklare hvorfor de adopterte bort barna sine. 

De gir følgelig heller ikke noen forklaringer på den kraftige økningen i adopsjoner. De vitner i 

liten grad om kjennskap til hvordan mødrene var som personer. Beskrivelsene kan derimot si 

mer om de personene som har skrevet dem. Jeg tolker det slik at det som er nedskrevet ble 

ansett som viktig, og det som ikke er nedskrevet som uviktig eller uinteressant for saken. Det 

er tydelig at ytre kjennetegn, evner og utdannelse ble vektlagt, det vil si opplysninger som 

hadde betydning for adopsjonen. Hvordan mor hadde det følelsesmessig og sosialt med 

hensyn til å måtte gi fra seg sitt ventende barn synes ikke å ha vært et tema overhodet, siden 

dette ikke er omtalt i noen saker. Beskrivelsene av mødrene viser at de ansatte ved 

Adopsjonskontoret kunne være fordomsfulle. Det er også svært sannsynlig at de styrte 

samtalene. Det kan se ut til at møtene på Adopsjonskontoret var relativt korte, og at mødrene 

                                            
143 Oslo Helseråds Adopsjonskontor, sak nr. 80, 1947. 
144 Oslo Helseråds Adopsjonskontor, sak nr. 95, 1947. 
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ikke fortalte særlig om sine følelser og tanker omkring sin graviditet og forestående adopsjon. 

Dette kan ha flere årsaker: De ansatte på Adopsjonskontoret la ikke opp til slik 

kommunikasjon. Det kan ha vært stort arbeidspress på grunn av mange saker, slik at det ikke 

var tid til denne typen samtaler. Men vel så sannsynlig er det at dette ikke ble prioritert av 

Adopsjonskontoret fordi det ikke ble sett på som viktig eller interessant i forbindelse med 

adopsjonen. Mødrene på sin side hadde trolig stor respekt for ansatte ved offentlige kontorer, 

og følte kanskje at situasjonen ikke innbød til fortrolig samtale om den vanskelige situasjonen 

de befant seg i. Det er sannsynlig at de følte seg beklemt over ”å ha kommet i uløkka”, og 

således ikke ønsket å åpne seg for en person de ikke kjente og som de mest sannsynlig følte 

seg underlegne overfor. Personalet var utdannet og offentlig ansatt. Mødrene selv hadde liten 

utdannelse og var en del år yngre enn personalet. Deres sosiokulturelle bakgrunn synes 

forskjellig. (Se neste avsnitt). 

Ingenting tyder på at Adopsjonskontoret veiledet den vordende mor i henhold til 

hvilke rettigheter hun hadde, eller hvilken hjelp hun kunne få, hvis hun ønsket å beholde 

barnet, - slik det senere (i 1964) ble foreskrevet at Adopsjonskontorene skulle gjøre. I 1947 

fantes det flere offentlige mødrehjem. Hensikten med mødrehjemmene var nettopp å gi 

enslige og andre vanskeligstilte kvinner et trygt oppholdssted i den kritiske perioden før og 

etter en fødsel, slik at de slapp å gi fra seg barna sine.145 Hadde flere mødre beholdt barna sine 

hvis de hadde fått slik veiledning? Var det et mål for det offentlige at flest mulig av de 

utenomekteskapelige barna skulle adopteres bort, slik at de vokste opp i et hjem med to 

foreldre? Det kommer jeg nærmere tilbake til i kapittel 3. 

De biologiske mødrenes sosioøkonomiske bakgrunn 

De biologiske mødrenes sosioøkonomiske bakgrunn – belyst gjennom fedrenes yrker - viser 

at nesten halvparten av de 23 mødrene kom fra arbeiderhjem, og drøye halvparten kom fra 

hjem der faren hadde en eller annen form for praktisk yrkesutdannelse. (Se figur 16 i vedlegg 

1 som viser yrkesstrukturen til de biologiske mødrenes fedre gjennom hele etterkrigstiden).146 

Det var ingen mødre som kom fra akademikerhjem, ingen hadde formue, og bare en hadde 

utsikt til arv. De biologiske fedrene til adoptivbarna hadde følgende yrker: en var tysk og en 

var engelsk soldat, de øvrige var anleggs- og industriarbeidere, skogs- og gårdsarbeidere, 

sjåfører og håndverkere. Bare en var bestyrer og hadde skolegang utover grunnskolen. I alt 
                                            
145 Sosialhåndbok for Norge 1950-52 i utvidet utgave. Oslo, 1953. ”Mødrehjemmene” av Liv Kluge: s. 319 
146 De biologiske mødrenes sosio-økonomiske bakgrunn i 1947 – belyst gjennom fedrenes yrke. 
    (Yrkesbetegnelsene er identiske med betegnelsene i  kildematerialet)  
    11 arbeidere, 3 håndverkere, 3 kontorister, 2 kran/togførere, 1 konduktør, 1 gårdbruker, 1 gartner, 1 lensmann. 
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vesentlig hadde de bortadopterte barna i 1947 både bestefedre, mødre og fedre som ernærte 

seg ved praktisk arbeid, og som kom fra arbeider- og håndverksfamilier i byer eller på landet.  

Det var vanlig i det gamle bondesamfunnet å begynne det seksuelle samlivet før 

ekteskapet. Det var også vanlig at bruden var gravid. Det var heller ikke sjelden at par som 

fikk barn sammen ikke giftet seg før en stund etter fødselen. Det var ekteskapsløftet eller 

trolovelsen, ikke den kirkelige vielsen, som markerte starten for samlivet. Individualisering og 

økende mobilitet bidro til å svekke den bindende karakteren ekteskapsløftet hadde. Men med 

større uavhengighet ble det lettere for mannen å slippe fra. Heller ikke æren spilte den samme 

rollen som før. Uten det tette lokalsamfunnets kontroll var det også vanskeligere for den 

gravide kvinnen å bevise at barnefaren hadde lovet henne ekteskap.147  

Innflyttere fra landet beholdt i stor grad sine moralnormer slik de hadde vært praktisert 

på landsbygda. Eilert Sundts undersøkelser fra Christiania i 1850-årene viste at i gjennomsnitt 

hadde over halvparten av kvinner fra arbeiderklassen barn da de giftet seg. Tilsvarende hadde 

bare 9 prosent av kvinner fra ”eiendomsklassen” barn da de stod brud.148 Eilert Sundts 

undersøkelser var i overensstemmelse med Nicolai Ryggs undersøkelse som viste at flertallet 

av barna som var født utenfor ekteskap rundt århundreskiftet 1800-1900 hadde både mødre og 

fedre som ernærte seg av kroppslig arbeid. Fødsler utenfor ekteskapet var et sjeldent fenomen 

blant kvinner fra middelstanden. I den grad menn fra middelstanden hadde barn utenfor 

ekteskap, var det med kvinner fra lavere sosiale lag enn de selv tilhørte.149 De ugifte mødrene 

i byer kom i alt vesentlig fra arbeiderklassen, det samme var tilfelle med barnas fedre, selv om 

det hendte at fedre fra høyere sosiale lag kom fra sitt farskap, enten ved å tvinge eller betale 

moren for å oppgi falsk far. Som tidligere nevnt kan en derfor heller ikke se bort fra at noen 

menn er blitt pådyttet et farskap.150 Det var svært vanlig på slutten av 1800-tallet at barn kom 

til verden utenfor ekteskap på Kristianias Østkant. I 1888 for eksempel var ca. 22 prosent av 

alle barn født i Jacobs menighet øst for Akerselva født av enslig mor. I en av byens 

vestkantmenigheter, var den tilsvarende prosenten 7,9 det samme året.151 Waldemar Carlsen, 

                                            
147 Ida Blom og Sølvi Sogner (red.) Med kjønnsperspektiv på norsk historie: fra vikingtid til 2000-årsskiftet, Oslo 
1999, Del III, De stummes leir 1800 – 1900 av Gro Hagemann, s. 152. Hun har dette fra Karo Telste (1997). 
148 Rygg, Nicolai: Om børn, fødte udenfor Ægteskap, 1907. Vedlegg til Odelstingsproposisjon nr. 13, 1909, 
tabell 6, kapittel 5. 
149  Rygg, Nicolai: Om børn, fødte udenfor Ægteskap, 1907. Vedlegg til Odelstingsproposisjon nr. 13, 1909, s. 
27 – 29. 
150 Rosenberg, Lise: Hagar og Ismael i Saras Telt? Holdninger til familie og ekteskap i debatten om de 
Castbergske barnelovene, belyst gjennom studiet av sentrale kvinnetidsskrifter. Hovedoppgave i historie, Bergen 
1981, s. 33-34.  
151 Rosenberg, Lise: Hagar og Ismael i Saras Telt? Holdninger til familie og ekteskap i debatten om de 
Castbergske barnelovene, belyst gjennom studiet av sentrale kvinnetidsskrifter. Hovedoppgave i historie, Bergen 
1981, s. 33 – 34. 
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smed og senere redaktør av avisa Glomdalen, fortalte i begynnelsen av 1950-årene om sine 

barndomsopplevelser på Sagene, deriblant også om synet på ”uektefødte barn” som kom til 

verden på Kristianias østkant: ”Nei det offentlige tok ingen hensyn til om barnet var født i 

eller utenfor ekteskap, om det var ”ekte” eller ”uekte”. Og innen arbeiderklassen vakte det 

intet oppstyr om et barn var lausunge”.152 Det kan synes som arbeiderklassen hadde hatt et 

friere forhold til seksualmoral, og at det ikke ble sett på som noen katastrofe om en kvinne 

hadde hatt seksuell erfaring før ekteskapet.  

Den puritanske seksualmoralen som lenge hadde preget borgerskapet, medførte at det 

var en betingelse for kvinner at de hadde sin dyd i behold for å bli ”godt” gift. Det hadde opp 

gjennom tidene som regel vært en katastrofe for ei vestkantkvinne å bli gravid uten å være 

gift. (Hvis en ser bort fra kunstnerkretser). For borgerskapets menn derimot, ble erfaring før 

ekteskapet betraktet som positivt. Borgerskapets seksualmoral kunne rent fysisk ikke la seg 

gjennomføre i arbeiderklassen. Trangboddhet var en realitet. Det var ikke uvanlig at en 

familie med mange barn bodde på et rom. Mens borgerskapets barn – dvs. jentene - knapt 

visste hva et samleie var før de selv inngikk ekteskap, opplevde arbeiderklassens barn dette 

fra de var store nok til å oppfatte hva som skjedde rundt seg.153  

De fleste som adopterte bort barna sine i 1947 kom fra arbeiderklassen i byene og på 

landsbygda, hvor seksuelt samkvem før ekteskapet og det å være enslig mor før krigen ikke i 

samme grad hadde vært noen katastrofe.154 Etter krigen fikk vi en situasjon hvor en betydelig 

større andel av disse mødrene valgte å adoptere bort sine utenomekteskapelige barn. Det kan 

derfor synes som om det først og fremst var innen arbeiderklassen at man fikk den kraftigste 

holdningsendringen til enslige mødre. Det hadde tidligere gått et skille mellom øst- og 

vestkant, mellom de med høyere og lavere inntekt, når det gjaldt å akseptere en enslig mor og 

hennes barn. Det kan synes som om vi i Norge nå fikk et skille innen arbeiderklassen mellom 

tiden før og etter den annen verdenskrig, en endring fra å akseptere enslige mødre til en kritisk 

holdning til enslige mødre. Jeg vil mene at dette er en del av forklaringen på at antall 

                                            
152 Rosenberg, Lise: Hagar og Ismael i Saras Telt? Holdninger til familie og ekteskap i debatten om de 
Castbergske barnelovene, belyst gjennom studiet av sentrale kvinnetidsskrifter. Hovedoppgave i historie, Bergen 
1981, s. 33 – 34. Hennes referanse er: Innstilling nr. 1 fra Straffelovkommiteen, mai, 1935, side 104. 
153 Gotaas, Anne-Marit, Brita Gulli, Kari Melby og Aina Schiøtz: Det kriminelle kjønn, Oslo 1980, s. 37. 
 
154 Det finnes mange beretninger fra det 17., 18. og 19. århundre om at et uekte barn også kunne være en 
katastrofe for kvinner fra arbeiderklassen i byene og på landet, så bildet er langt fra rosenrødt. (I den forbindelse 
kan nevnes barnefødsler i dølgsmål, illegale aborter som for manges vedkommende førte til døden, ”gapestokk”, 
utestengelse, ondskap og nød.) Men arbeiderklassen stod i førkrigstiden nokså samlet mot borgerskapet i kampen 
for bedre levekår og mot overmakt og økonomisk utnyttelse. Det kan synes som om dette samholdet også gjaldt 
på andre områder – noe Oscar Braaten har formidlet i bl.a. boka ”Ungen”.  
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bortadopterende mødre økte fra 1945 til 1947. Man kunne ellers ha forventet en nedgang i 

bortadopsjoner siden tyskerbarn for adopsjon ble kraftig redusert i denne toårs- perioden.  

Endret syn på enslige mødre? 

Medførte den negative holdningen til tyskerjentene at man etter krigen var generelt mer 

fordømmende overfor kvinner som hadde førekteskapelig samkvem og enslige mødre - enn 

man hadde vært tidligere da dette både innen arbeiderklassen på landsbygda og i byene stort 

sett var akseptert? I følge Anne Lise Seip var det nettopp kombinasjonen kvinner og 

seksualitet som skapte så sterke reaksjoner mot tyskerjentene.155 De hadde ikke bare pleiet 

omgang med fienden og på den måten slik oppfatningen var, sveket sitt land og opptrådt 

unasjonalt, de hadde i tillegg brutt med moralske normer og opptrådt i strid med god 

kjønnsmoral. Det som trolig vekket forargelse var at man hadde med seksuelle drifter å gjøre. 

Kvinnene hadde vist at disse driftene var sterkere enn nasjonalfølelsen. Det handlet om brudd 

på god kjønnsmoral mer enn om brudd på god nasjonalmoral, noe som syntes å være mange 

ganger verre. Hvis dette stemmer, hvorfor var det så mye verre å bryte med god kjønnsmoral?  

En fortolkning, slik Kari Melby gir,156 er å se på kvinners seksualitet som en slags kollektiv 

”eiendom” – nasjonens eiendom, og ikke som et individuelt og privat anliggende. Andre har 

pekt på at det knytter seg forestillinger om kjønn til oppfatningen av nasjonen: ”Moder 

Norge”. Dette begrepet kunne nærmest ha noe madonna-aktig og guddommelig over seg, og 

synes å være befestet i kristne grunnverdier, som man måtte hegne om. Hva skulle det bety i 

forhold til økningen i adopsjonstallene i 1947 da det var svært få tyskerbarn som ble adoptert 

bort? Slik jeg ser det kan et slikt negativt syn på tyskerjentene også ha hatt en negativ 

innvirkning på opinionens syn på enslige mødre generelt. Hvis man ser dette ut fra Melbys 

fortolkning, ble spørsmålet: hva dette nasjonale hjem i det hele tatt var uten en mor? Det var 

jo først og fremst kvinnene som var hjemmenes voktere.157  

Ekteskapet mellom mann og kvinne ble ansett som samfunnets grunnvoll.158 Og 

Kvinner som sviktet det ekteskapsregulerte moderskapet kunne true nasjonen. Det ble viktig å 

kontrollere deres seksualitet.159 Nasjonalfølelsen var forståelig nok ekstremt høy rett etter 

                                            
155 Seip, Anne Lise: Veiene til velferdsstaten, norsk sosialpolitikk 1920 – 75, Oslo, 1994, s. 295 – 296. 
156 Blom, Ida og Sølvi sogner (red.): Med kjønnsperspektiv på norsk historie, fra vikingtis til 2000-årskiftet. 
.Oslo 1999, Husmorens epoke 1900-1950 av Kari Mellby: s. 296. 
157 Blom, Ida og Sølvi sogner (red.): Med kjønnsperspektiv på norsk historie, fra vikingtis til 2000-årskiftet. 
.Oslo 1999, Husmorens epoke 1900-1950 av Kari Mellby: s. 296. 
158 Blom, Ida og Sølvi Sogner (red.): Med kjønnsperspektiv på norsk historie, fra vikingtid til 2000-årskiftet. 
Oslo, 2005,  Husmortid, 1900-1950 av Kari Melby. s. 262. 
159 Blom, Ida og Sølvi Sogner (red.): Med kjønnsperspektiv på norsk historie, fra vikingtid til 2000-årskiftet. 
Oslo, 2005,  Husmortid, 1900-1950 av Kari Melby. s. 330. 
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krigen. Sex utenom ekteskapet var ikke forenlig med akseptert kvinnelighet og et 

utenomekteskapelig barn ble derfor svært vanskelig å beholde. Slik jeg ser det kunne både 

barnet og moren oppfattes som en trussel mot selve gjenreisingen av nasjonen – som var det 

høyest prioriterte på denne tiden.  

Men var mødrene kun ofre for storsamfunnets fordømmelse og sine kjæresters svik? 

En kan ikke utelukke at noen av de biologiske mødrene, som i 1947 stort sett var myndige 

kvinner, tok et bevisst valg da de adopterte bort barnet sitt. Det fantes jo også enslige mødre 

som beholdt barna sine rett etter krigen. Det vil føre for langt i denne sammenheng å foreta en 

komparasjon mellom mødre som adopterte bort sine barn og enslige mødre som beholdt dem. 

Men enslige mødre som beholdt barna sine hadde det trolig tøft rett etter krigen. Men en skal 

heller ikke se bort fra at enkelte også nøt respekt fra venner og nærmiljø fordi de tok ansvar 

og klarte oppgaven å skape et hjem for seg og sitt barn. La oss se nærmere på bortadopsjon i 

et aktørperspektiv. 

Bortadopsjon i et aktørperspektiv 

Kan det tenkes at mødrene selv, ønsket å gi fra seg omsorgen for sine utenomekteskapelige 

barn, fordi barnet ble et hinder for å oppnå et godt liv? Etterkrigstiden var preget av 

optimisme og velstandsøkning. Drømmen om innlagt vann og elektrisitet ble oppnåelig - også 

for vanlige folk. Det kunne tenkes at kvinnene hadde blitt gravide med en mann de ikke 

ønsket å gifte seg med, men derimot ville vente med giftermål og barn til de møtte den store 

kjærligheten, – slik den framstod i amerikanske kinofilmer, eller at de ønsket å realisere 

drømmen om en utdannelse, og derfor ville vente med å få barn til de var ferdige og i jobb. De 

som ble enslige mødre fikk ikke være med på etterkrigsfesten. Før krigen hadde mange hatt 

det vanskelig, og de ugifte mødrenes livssituasjon var ikke nødvendigvis mye vanskeligere 

økonomisk sett enn for andre innen arbeiderklassen. Etter krigen ble de enslige mødrenes 

livssituasjon relativt sett verre enn før krigen, fordi folk flest fikk det bedre. Ble kvinnene 

motivert til bortadopsjon utifra et slikt motiv? Jeg har ingen kilder som kan belegge dette 

synet. 

De mange farskapssakene, som resulterte i at mødrene stod uten en far til sitt barn på 

adopsjonstidspunktet, medførte at enslige mødre etter krigen ikke bare relativt sett, men også 

reelt – fikk det verre enn før krigen. Uten en far til barnet, fikk de heller ikke barnebidrag. Så 

kort tid etter krigen som det her er snakk om, kunne også et barn med ukjent far bli stemplet 

som tyskerunge med alt det innebar for både barnet og moren. Man kan heller ikke utelukke at 

noen mødre etterkom barnefedrenes krav om å undertegne adopsjonspapirene i håp om å 
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beholde ham. Barnefedrene var i flertallet av sakene en del år eldre enn mødrene, noe som 

kan ha forsterket mennenes rolle som den sterkeste i forholdet. Dette kan ha vært årsaken til at 

noen kvinner fulgte et eventuelt krav om bortadopsjon.160 De kvinnene som ikke fortalte om 

sin graviditet til andre enn barnefaren, stod i tillegg helt alene med valget da han sviktet. Det 

kommer fram i flere saker at kvinnene var svært skuffet og nedbrutt fordi barnefaren sviktet. 

Kvinnene hadde håpet på ekteskap med barnets far. Mødrenes forhold til mennene hadde 

medført at de ble gravide, og det ventende barnet gjorde at mennene trakk seg ut av forholdet. 

Det synes som om det først og fremst var barnefedrene som ikke ønsket å fortsette forholdet 

til barnets mor. Drømmen hun sannsynligvis hadde hatt om familie ble plutselig lagt i grus 

fordi hun ble gravid før forholdet til hennes kjæreste var formelt konsolidert.  

Oppsummering 1945 - 1947 

Funnene i Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv bekrefter at de fleste adoptivbarn ble født utenfor 

ekteskap. Veksten i antall adopterte barn under og rett etter krigen, skyldtes derfor til en viss 

grad at det i denne perioden skjedde en kraftig økning i antall barn født utenfor ekteskap. 

Hovedforklaringen på de mange bortadopsjonene var imidlertid at en større andel av de 

utenomekteskapelige barna ble adoptert bort. Denne utviklingen kan, for perioden 1945 til 

1947, særlig forklares ut fra forhold knyttet til barnas biologiske fedre. På slutten av krigen og 

umiddelbart etter, hadde trolig over halvparten av barna tysk far. Situasjonen endret seg totalt 

i løpet av de to første fredsårene, og i 1947 var det nesten ikke tyskere blant fedrene. Allikevel 

økte antall bortadopterte til rekordhøyder. Dette hadde blant annet sammenheng med at over 

halvparten av de angivelige fedrene benektet farskapet og anla farskapssak. Det innebar at 

mødrene stod uten en far til sitt barn på adopsjonstidspunktet, siden det i en del tilfeller tok tid 

å finne fedrene, samt at det var tidkrevende å forberede saken for rettslig behandling. De 

fleste biologiske fedre til adoptivbarn i 1947 var ugifte, voksne menn i arbeid, de var således i 

utgangspunktet i stand til å ta seg av en familie. Hovedinntrykket er at kvinnene hadde håpet 

på ekteskap, men at mennene sviktet da hun ble gravid. Normoppløsning og friere seks kan ha 

hatt betydning for mennenes manglende ansvarsfølelse da kjæresten ble gravid. 

               At stadig flere barn ble bortadoptert, kan også skyldes at opinionens holdning 

til enslige mødre generelt ble mer negativ og preget av fordommer som følge av 

okkupasjonen, og tyske soldaters forhold til norske kvinner. Men har de historikerne jeg 

refererer til - på dette punktet i forklaringen - overdrevet dette perspektivet? Jeg har ikke bare 

                                            
160 For kvinnen i boka: Av måneskinn gror det ingenting av Torborg Nedreås, ble abort den eneste utvei, slik at 
hun kunne beholde Johannes - mannen hun elsket. 



 57

sett på de biologiske mødrenes situasjon, men har også studert de biologiske fedrene, både uti 

fra en livs stil med friere sex, og at fedrene valgte og handle gjennom å reise farskapssak. 

Fedrenes fornektelse av farskapet er etter min vurdering en like viktig forklaring på de høye 

adopsjonstallene som endrede holdninger til enslige mødre. Før krigen var det bare unntaksvis 

at fedre anla farskapssak. Farskapssaker ble derfor et etterkrigsfenomen i forbindelse med 

adopsjoner. Min konklusjon blir derfor at begge disse forklaringene er relevante, samt at de 

trolig har forsterket hverandre. I tillegg har barnefedrene vært aktivt handlende ved å reise 

farskapssaker, – mest sannsynlig fordi sjansen for å bli frikjent var stor. 

Disse teoriene plasserer i hovedsak mødrene i en offerrolle. Kan det i tillegg sies at 

mødrene selv var bevisste aktører og handlet uti fra egne motiver? Det er ingen indikasjoner i 

kildene på noe slikt. Jeg har dessuten ikke funnet dokumentasjon på at adopsjonskontoret 

veiledet mødrene mht. hvilke rettigheter de hadde hvis de beholdt barnet. Det er derfor mest 

sannsynlig at mødrene hadde svært begrenset innsikt om den hjelp det offentlige kunne yte 

hvis de beholdt barnet - i form av blant annet mødrehjem og barnekrybber. Mødrene hadde 

trolig få valgmuligheter til å beholde barnet sitt, hvis de ikke fikk hjelp og støtte fra foreldre 

eller andre nære personer til barnepass, mens de selv var på arbeid. Barnekrybber eksisterte 

bare i de store byene, og heldagsbarnehager for øvrig hørte framtiden til. Forholdet mellom 

mødrene og deres foreldre omtales ikke i adopsjonssakene fra denne perioden, dette vil jeg 

komme mer tilbake til i neste kapittel. Arkivets opplysninger om mødrenes hjemstavn er også 

mangelfulle,161 og kan heller ikke forklare de høye adopsjonstallene ved at mødrene kom fra 

distrikter med svært lave tall for utenomekteskapelige fødsler, og hvor enslige mødre ble lite 

akseptert pga livssyn. Men ut fra teorien om at opinionens holdning til enslige mødre generelt 

ble mer negativ og preget av fordommer etter krigen, er det sannsynlig at dette har bidratt til 

at en del mødre opplevde manglende støtte fra sine foreldre mht. å beholde barnet. Det er 

derfor mest sannsynlig at de mødrene som adopterte bort barna sine i denne første 

toårsperioden etter krigen stod uten særlig hjelp og støtte fra sine nærmeste. Jeg ser det som 

mest sannsynlig at de fleste ikke hadde noe reelt valg, men befant seg i en tvangssituasjon da 

de adopterte bort sine barn. I tillegg til at arbeiderklassen synes å ha tatt opp i seg normene 

om førekteskapelig avholdenhet fra middelstanden, kan det synes som om arbeiderkvinnene 

etter krigen i større grad ble sviktet av sine egne menn. Det er videre sannsynlig at en del 

bortadopterende mødre også ut fra altruisme, og en vurdering av hva de selv kunne tilby sine 

barn under de rådende omstendigheter, så på bortadopsjon som det beste for barna. Dette 

                                            
161 I enkelte saker, som i nr. 30 – 1947, står det for eksempel bare: ”arbeidet hjemme på foreldrenes går (sic.).” 



 58

forholdet omtales imidlertid heller ikke i adopsjonssakene fra denne perioden, men jeg 

kommer mer tilbake til dette i kapittel 3. 
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Kapittel 3. De biologiske mødrene i 1950 og 1959 – foreldrene presser på 

Til tross for rasjonering av viktige varer, hadde livet i sin alminnelighet kommet 

tilbake i sitt normale gjenge for folk flest i 1950-årene. Årene med krig og okkupasjon var 

over. Gjenreisingen av landet var i full gang. Krigsødeleggelsene hadde skapt boligproblemer, 

men fattigdommen ble mindre på grunn av full sysselsetting - blant mennene. Typisk for 

1950- og 1960-årene var økonomisk vekst, industriell ekspansjon, oppbygging av 

velferdsstaten og politisk stabilitet.162 Fra et kvinneperspektiv kan perioden oppsummeres 

som følger: I 1950-årene var de fleste gifte kvinner hjemmeværende og drømte om bedre hus 

og vaskemaskin.163 Rammene rundt et kvinneliv på 1950-tallet innebar at ekteskapet kunne 

oppfattes som livslang forsørgelse, med moderskap og husmorarbeid som de viktigste 

virkefeltene.164  

Jeg har gjennomgått systematisk 23 saker av et totalantall på 138 adopsjoner i 1950 og 

23 saker av totalt 132 i 1959. Det vil si om lag 17 prosent av gjennomførte adopsjoner ved 

Oslo Helseråds Adopsjonskontor i disse årene. Hver femte sak, med start på nummer en, er 

plukket ut. Saksmappene fra 1950 og senere er mer utfyllende enn i 1947. Personalet ved 

Adopsjons kontoret foretok mer systematiske og fyldige notater den gangen adopsjonen fant 

sted. I tillegg er det dokumentert at endel av de voksne adoptivbarna i nyere tid har oppsøkt 

Adopsjonskontoret for å komme i kontakt med sine biologiske foreldre. I de sakene hvor 

adopsjonskontoret var involvert i den første kontakten mellom biologisk mor og barn, har det 

i noen tilfeller kommet fram svært interessante opplysninger om de biologiske mødrenes 

situasjon den gangen de måtte adoptere bort barnet sitt. Denne informasjonen har 

Adopsjonskontoret notert ned. 

Det er som tidligere nevnt ca. 20% av barna i mitt materiale fra 1947 og ca. 30 prosent 

av barna som ble adoptert bort i 1950-årene, som har ønsket kontakt med biologisk familie 

(helst mor), og om lag 85% av disse igjen som har oppnådd å treffe en eller flere av sine 

biologiske slektninger. I flere tilfeller kommer fram mye fyldigere begrunnelser for 

beslutningen om adopsjon enn i de mer stikkordpregede nedtegnelsene fra den gang en ung, 

ulykkelig, gravid kvinne satt på Oslo Helseråds Adopsjonskontor og fylte ut de standardiserte 

                                            
162 Blom, Ida øg Sølvi Sogner (red.): Med kjønnsperspektiv på norsk historie, del V, Brudd og kontinuitet, Fra 
1950 til årtusenskiftet av Ida Blom, Oslo, 2005. s. 336. 
163 Seip, Anne Lise: Veiene til velferdsstaten, Norsk sosialpolitikk 1920 – 75. Oslo, 1994. s. 274. 
164 Blom, Ida øg Sølvi Sogner (red.): Med kjønnsperspektiv på norsk historie, del V, Brudd og kontinuitet, Fra 
1950 mot årtusenskiftet av Ida Blom, Oslo, 2005. s. 342. 
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adopsjonspapirene. I flere av disse sakene kommer det fram endog helt andre årsaker til at 

adopsjonen fant sted, enn det som står i de opprinnelige adopsjonsavtalene. 

I 1950 ble det adoptert bort nesten like mange barn som i rekordåret 1947, til tross for 

at antall fødsler utenfor ekteskap i 1950 var betydelig lavere enn i 1947 og nesten halvert 

sammenliknet med 1945, (fra 4 548 i 1945 til 2 577 i 1950). Antall utenomekteskapelige 

fødsler var også lavere på hele 50-tallet enn før krigen. I gjennomsnitt ble det født 2 761 barn 

utenfor ekteskap per år i perioden 1935 - 1939.165 Antall adopsjoner lå i 1950 på et nivå som 

var tre til fire ganger over nivået før krigen, til tross for færre fødsler utenfor ekteskap. (Se 

figurene 5 og 6 i vedlegg 1.) Det ble adoptert bort 1 048 barn i 1950, mens gjennomsnittet for 

30-årene lå på 312 adopterte barn hvert år.  

Den store økningen i utenomekteskapelige fødsler som hadde funnet sted under 

krigen, og som jeg konkluderte med var en viktig årsak til de høye adopsjonstallene i 1947, 

var med dette snudd helt på hodet. Verken før eller siden på 1900-tallet ble det født så få barn 

utenfor ekteskap som i 1950-årene. Fødsler innenfor ekteskap derimot nådde rekordnivåer på 

1950-tallet. Norge opplevde en babyboom.166 Utenomekteskapelige fødsler har derfor aldri 

verken før eller siden utgjort en så liten prosentandel av det totale antall fødsler her i landet – i 

følge tilgjengelig statistikk, noe som i seg selv kan være et uttrykk for at enslige mødre ble 

lite akseptert. Else Øyen skriver blant annet i sin bok: ”Det har ofte vært antatt at jo mindre 

miljøet fordømmer de ugifte mødrene, jo flere ugifte mødre vil det under ellers like vilkår bli i 

miljøet. […] det kan bety at det sosiale press er mindre til enten å få et svangerskap avbrutt, 

inngå et uønsket ekteskap eller gi barnet bort til adopsjon.”167 Hvorfor skjedde det en 

ytterligere økning i antall bortadopterte barn i 1950-årene? Det er flere mulige teorier, jeg vil 

drøfte følgende 3: 1) Mødrene selv endret seg i perioden 1947 til 1950. 2) Mødrenes foreldre 

ble sterkere pådrivere i spørsmålet om adopsjon. 3) Det offentlige helseapparatet fremmet 

utviklingen fra midlertidig omsorgsovertakelse til varige adopsjoner. 

Mødrene endrer seg fra 1947 til 1950 

Mødrenes sivile status: I 1950 var 91 prosent og i 1959 var hele 94 prosent enslige. Det vil si 

de aller fleste mødre til adoptivbarn var enslige i likhet med tidligere undersøkte perioder.168 

(se figur 11 i vedlegg 1). I 1950 var 21 av 23 mødre ugift, og 2 (9 prosent) var gift med 

barnefar. Andelen enslige mødre var den samme som i 1947. I 1950 hadde 18 av 23 mødre 
                                            
165 Historisk Statistikk, 1994, tabell 3.13 s. 79-80. http://www.ssb.no/histstat/tabeller/3-3-13t.txt  
166 Historisk Statistikk, 1994, tabell 3.13 s. 79-80. http://www.ssb.no/histstat/tabeller/3-3-13t.txt 
167 Øyen, Else: Ugifte mødre, Oslo, 1966, s. 83. 
168 Kilde: Oslo Helseråds Adopsjonskontor, 23 saker i 1950 og 23 saker i 1959: hver 5. sak med start på nr. 1 fra 
begge perioder er undersøkt. 
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aldri vært gift, 2 var skilt/separert fra barnefar som var brutal, 1 gift med barnefar (som var i 

fengsel), 1 gift med annen mann (som ikke vil vite av barnet), 1 var enke. Den største 

endringen siden 1947 var imidlertid at mødrene i 1950 og 1959 var betydelig yngre, og omlag 

halvparten av dem var ikke myndige.169 I 1959 var 52 % av mødrene ikke myndige. Yngste 

var 16 og eldste 35 år. De fleste var mellom 18 og 25 år. I 1959 var 48 prosent av mødrene 

ikke myndige. Yngste mor var da 17 år, den eldste 40. De fleste var mellom 19 og 25 år. 

Gjennomsnittsalder i 1959 var 23,4 år, dvs. litt høyere enn i 1950, men noen flere eldre mødre 

trakk gjennomsnittsalderen opp. 

Andelen ikke myndige økte med mer enn det dobbelte fra 1947 til 1950, og 

gjennomsnittsalderen for alle mødrene sank fra 25 år i 1947 til 22 år i 1950. I 1959 var 

gjennomsnittsalderen 23 år, og fremdeles var om lag halvparten av mødrene ikke myndige. 

Myndighetsalder var på denne tiden 21 år. (Se figur 12 i vedlegg 1) Nesten alle de umyndige 

mødrene bodde hjemme hos sine foreldre, det gjorde også en betydelig andel av de som var 

myndige. Totalt sett bodde derfor de fleste mødrene hjemme hos sine foreldre. Andelen 

mødre som bodde hjemme hos sine foreldre var betydelig høyere på 1950-tallet enn den var 

på 1940-tallet. Det er grunn til å anta at ung alder og den store andelen ikke myndige, 

kombinert med at mange fortsatt bodde hjemme hos sine foreldre, hadde betydning for 

muligheten til å klare oppgaven med å ta seg av et barn, men også at det medførte at de 

biologiske mødrene nå i større grad var avhengige av støtte fra sine foreldre for å kunne 

beholde barnet. For en stor del av kvinnene innebar trolig deres bosituasjon at de ikke hadde 

fullstendig råderett over egne liv, men langt på vei måtte gjøre som foreldrene bestemte.170 

Den kraftige økningen i unge og spesielt umyndige ugifte mødre, var derfor mest sannsynlig 

en hovedforklaring på at andelen adopterte barn økte ytterligere fra 1940- til 1950-årene. 

Andelen kvinner som ikke hadde født tidligere økte fra 70 prosent i 1947 til nesten 80 prosent 

i 1950, og hadde mest sannsynlig også sammenheng med mødrenes unge alder. I 1959 sank 

imidlertid andelen til 65 prosent. (Se tabell 1 i vedlegg 1) Er det andre forhold knyttet til 

mødrene som kan forklare de høye adopsjonstallene? 

Mødrenes yrker endrer seg 

Kan veksten i adopsjoner ha sammenheng med endringer i de biologisk mødrenes yrker? 

Mødrenes yrkestilknytning i 1950-årene skilte seg fra situasjonen i 1947 først og fremst ved at 

                                            
169Kilde: Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv 23 saker i 1950 og 23 saker i 1959: hver 5. sak med start på nr. 1 er 
undersøkt i begge perioder.  
170 Jeg har ikke eksakte tall for andelen mødre som bodde hjemme hos foreldrene, fordi mødrenes bo forhold 
ikke framkommer i alle saker. Men der informasjon om dette framkommer, bor de aller fleste hjemme. 
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andelen hushjelper nesten ble halvert i løpet av treårs perioden 1947 til 1950. I 1947 var 

halvparten av mødrene hushjelper, i 1950 bare 25 prosent og i 1959 ble andelen ytterligere 

redusert til 20 prosent. En av de viktigste yrkesrelaterte årsakene til at det var vanskelig å 

være alenemor var dermed betydelig redusert i 1950-årene sammenliknet med 1940-årene, og 

en kunne derfor forventet en nedgang i antall adopsjoner, men i stedet fortsatte økningen. 

Flere mødre var nå sysselsatt i andre yrker. Særlig var det flere ekspeditriser.  

Andelen husmor/hjemmeværende171 og arbeide hjemme på foreldrenes gård økte litt, 

og hang mest sannsynlig sammen med at svært mange mødre nå var unge og umyndige. 

Denne siste kategorien oppveide imidlertid ikke den sterke reduksjonen i antall hushjelper. På 

den annen side er det to nye kategorier som er kommet til i 1959, og som ikke er omtalt i 1947 

og 1950. Det er ufør og skoleelev. Disse kategoriene utgjorde imidlertid bare en liten andel av 

mødrene, og representerer derfor alene ikke noen viktig årsak til økningen i antall adopsjoner. 

Disse kategoriene økte utover i -60 og 70-årene.172 (Se figur 17 og 17b i vedlegg 1).  

Men når vi legger sammen alle gruppene husmor, hjemmeværende, arbeidet hjemme 

på foreldrenes gård, skoleelev og trygdet, ser vi at disse i 1959 -  til sammen et stykke på vei 

erstattet reduksjonen i antall hushjelper. Disse mødrene var i likhet med hushjelpene 

avhengige av andre personers støtte for å kunne beholde sitt utenomekteskapelige barn. 

Hushjelpene var avhengig av støtte fra sin arbeidsgiver, siden de fleste mistet både bolig og 

inntekt da de ble gravide, fordi omsorgen for et lite barn vanskelig lot seg kombinere med 

hushjelpsyrket. (Se kapittel 2). De som bodde hjemme var avhengige av støtte fra sine 

foreldre, hvis ikke kunne de miste både hjem og økonomisk trygghet – siden de ble forsørget 

av foreldrene. I tillegg kunne de risikere å miste den nære kontakten med familien,  hvis de 

valgte å beholde barnet mot sine foreldres vilje. Reduksjonen i andelen hushjelper - som var 

avhengige av støtte fra sine arbeidsgivere, ble på slutten av 50-tallet i noen grad erstattet av 

unge mødre som var avhengige av støtte fra sine foreldre.  

Foreldrene presser på 

I 1950 var en tredjedel og i 1959 bare 22 prosent av mødrene hjemmehørende i Oslo. De 

øvrige kom fra andre steder av landet. Med noe variasjon, ser vi den samme situasjon som i 

1947, at en høy andel av mødrene ikke var hjemmehørende i Oslo. (Se figur 13 i vedlegg 1). 
                                            
171 Husmor: Dette var enslige kvinner som bodde hjemme hos sine foreldre med et barn de alt hadde. Det var 
derfor vanskelig å ha to barn hos foreldrene. Hjemmeværende: Noen unge var hjemmeværende uten å gå på 
skole eller være i jobb, men det er trolig at noen av disse bodde på gård og sånn sett deltok i gårdsarbeidet. 
172 Mødrenes yrker 1959: 4 hushjelp 5 husmor/hjemmeværende 3 ekspeditrise 2 vaskehjelp 2 telefon/telegraf 2 
skoleelever 1 fabrikkarbeider 1 sykepleier 1 damefrisør 1 ufør. 
   Mødrenes yrker 1950: 6 hushjelp 6 husmor/hjemmeværende 3 fabrikkarbeid 3 håndverker (sydame, 
bokbinder) 2 vaskehjelp 1 stenograf 1 kontordame 1 spedbarnpleierske. 
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En betydelig andel av mødrene hadde reist fra andre deler av landet til Oslo for å føde og 

adoptere bort barna sine i storbyen. Hvordan kan det forklares? De biologiske mødrenes 

sosioøkonomiske bakgrunn belyst gjennom fedrenes yrker viser ubetydelige endringer fra 

1940- til 1950-årene. Hovedskillet – som jeg har satt mellom arbeidere, bønder og 

håndverkere på den ene siden og de med høyere utdannelse, ledere og kontoransatte på den 

andre, er det samme for 1950 og 1959 og representerer ingen endring av betydning 

sammenliknet med 1940-årene. 85 prosent av fedrene hadde manuelle yrker. (Se figur 16 i 

vedlegg 1).  

I 1947 kom det ikke fram i noen av sakene at mødrene følte seg presset av sine 

foreldre til å adoptere bort det ventende barnet. Som tidligere omtalt, behøver ikke dette å 

bety at slikt foreldrepress ikke fant sted i 1940-årene. Det kan snarere tenkes at informasjonen 

ikke ble notert av saksbehandlerne ved Adopsjonskontoret. Mange mødre hadde også den 

gang reist langt for å føde og adoptere bort barnet i Oslo. Mest sannsynlig foretok de en slik 

lang og kostbar reise for at saken ikke skulle bli kjent på hjemstedet. At foreldre presset på 

allerede den gang støttes av artikkelen til ”Hast” i Dagbladet fra 1946, hvor hun blant annet 

skrev: ”Foreldre øver et veldig press for at de ugifte mødrene skal bort adoptere barnet”. 173 

Spørsmålet er om slikt press økte i 1950-årene. 

Saksdokumentene i 1950 og senere er mer utfyllende enn tidligere. Blant annet var det 

i 1950 et standardisert skjema som mødrene skulle fylle ut da de var på adopsjonskontoret og 

tegnet adopsjonskontrakt. Et av punktene het: ”Mors begrunnelse for adopsjon.” I 1947 ble 

ikke et slikt skjema benyttet. I 1950 kommer det fram i flere saker at kvinnene var under 

sterkt press fra sine foreldre, når det gjaldt beslutningen om bortadopsjon. Det var særlig 

barnemors far som var pådriveren. Han ble i flertallet av disse sakene omtalt som 

dominerende og den som bestemte over familiens skjebne. Kona støttet ham. Det var helt 

unntaksvis at barnemors mor var den sterkeste pådriver for adopsjon. I saker der foreldrene 

presset fram en adopsjon, ble ofte den unge moren sendt ut av byen til en slektning eller et 

mødrehjem i en større by eller til arbeid på en gård i en annen kommune, slik at hun kunne bo 

der resten av svangerskapet og adoptere bort barnet anonymt. Det var maktpåliggende at 

graviditeten ikke ble kjent på hjemstedet. På slutten av 50-tallet var det i tillegg viktig for 

endel av mødrene at heller ikke foreldrene og særlig fedrene fikk kjennskap til graviditeten. 

Hva de fryktet framgår ikke av saksdokumentene, det blir i tilfelle spekulasjoner. Disse 

kvinnene fortalte gjerne familien sin at de hadde fått jobb i en annen by.  

                                            
173 Wiig, Birgit: Kvinner selv – Den skjulte Norgeshistorien fra vår nære fortid, Oslo, 1984, s. 101. 
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For å illustrere dette nærmere, vil jeg gjengi noen eksempler fra mitt materiale. 

Kjennetegn og data er omskrevet av hensyn til anonymiteten. I eksemplene 1 og 2 er 

informasjonen om foreldrepress kommet fram etter at adoptivbarna var blitt voksne og hadde 

oppsøkt adopsjonskontoret for å komme i kontakt med sine biologiske foreldre. 

Adopsjonskontoret kontaktet så biologisk mor, og hun fortalte personalet hvordan hun 

opplevde omstendighetene den gangen adopsjonen fant sted. Dette er så blitt skrevet ned av 

de ansatte ved kontoret og lagt inn i barnets saksmappe. Det står ingenting om foreldrepress i 

de opprinnelige saksdokumentene. 

 

Eks. 1: Inger-Lise S., nitten og et halvt år, fødte en datter ved Rikshospitalets 
Kvinneklinikk i 1950. Inger-Lise var stenograf og kom fra en gårdbrukerfamilie. Hun 
bodde på et mindre sted i landet, og hun bodde fremdeles hjemme hos sine foreldre. 
Da foreldrene ble kjent med at hun var gravid, ble Inger-Lise sendt hjemmefra for å bo 
hos en tante i Oslo resten av svangerskapet. Inger-Lise tryglet og ba om å få beholde 
sin lille datter, men foreldrene tok avgjørelsen om adopsjon, med den begrunnelse at 
hun var for ung og umoden til å være mor. Hennes far var meget autoritær i hjemmet. 
Hans ord var lov, både for moren og barna. Barnet ble fratatt Inger-Lise umiddelbart 
etter fødselen, og deretter anbrakt på barnehjem hvor den lille jenta bodde til hun var 
litt over 2 ½ måned gammel.174  
 
Eks. 2: Berit på 21 år var i 1950 gravid og ventet en datter. Hun hadde tatt 
handelsskolen og var i fast arbeid som kontordame. Hennes far var svært 
dominerende, og han bestemte at det ikke kom på tale at hun selv kunne beholde 
barnet. Hun ble sendt ut av byen da foreldrene fikk vite at hun var gravid, slik at dette 
ikke ble kjent på hjemstedet.175  
 

Det er få slike beretninger å finne i arkivet. Det er derfor ikke, på bakgrunn av slike 

beretninger, mulig å si hvor stor andel av mødrene som faktisk var utsatt for et slikt press fra 

foreldrene.  

                                            
174 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv, sak nr. 5, 1950. Barnets far var en del år eldre enn Inger-Lise. Han var gift, 
men hadde ikke barn i ekteskapet. Inger Lise var veldig glad i ham. Han var den første mannen hun hadde vært 
sammen med. Det gikk mange år før hun kunne glemme ham. Han anla farskapssak mot henne. Inger-Lise måtte 
til slutt trekke tilbake sin påstand om at han var barnets far. Inger-Lise undertegnet aldri adopsjonsavtalen. Det 
var kun foreldrene som gjorde det. I feltet: ”mors begrunnelse for adopsjon” i de standardiserte 
adopsjonspapirene, står det ingenting. Inger-Lise ba om at barnet hennes ikke ble plassert hos en familie med 
egne barn – og hun ønsket om mulig et kristent hjem. Hun traff sin nåværende mann to og en halv måned etter 
fødselen av datteren, og fortalte ham straks om barnet. De gjorde umiddelbart henvendelse til sakfører på 
hjemstedet, og ba ham undersøke om det var mulig for henne å få barnet tilbake. Han fortalte da at dette var for 
sent, barnet var allerede adoptert. Dette var imidlertid ikke riktig. Uti fra saksdokumentene går det fram at, 
barnet ble overtatt av sine nye foreldre da det var litt over to og en halv måned gammelt (direkte fra 
barnehjemmet), men adopsjonsbevilling ble ikke utferdiget før barnet var åtte måneder gammelt. Inger-Lise 
skrev kort tid etter til Oslo Helseråds Adopsjonskontor og bad om ”et lite foto (eventuelt et amatørfoto)” av sin 
lille pike. Brevet ble skrevet i en svært ydmyk tone og bar preg av stor sorg. 
175 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv, sak nr.  55 - 1950. 



 65

Går vi 9 år fram i tid, er det nedskrevet i 7 av 23 journaler (dvs.30 prosent) at mødrene 

ikke kunne fortelle sine foreldre – og særlig sin far, at de ventet barn. Det er svært sannsynlig 

at dette har påvirket beslutningen om å adoptere bort barnet. Jeg gjengir noen eksempler for å 

illustrere situasjonen: 

Eks. 3: ”Hennes far er på hvalfangst og må ikke få vite at hun er gravid. Moren vet det 
og er enig i adopsjon.” 176 
 
Eks. 4: ”Ganske pen barnemor på kontoret. Hun virker meget anspent og synes å ha 
det meget vanskelig. Hun bor hjemme hos sin far sammen med en bror, hennes mor er 
død. Far og bror kjenner ikke til at hun er gravid. Skal bo på Sebbelov før barnets 
fødsel, hun vil da fortelle hjemme at hun har beg. i huspost.(…)”177 
 
Eks. 5: ” B.mor har ikke gått til kontroll u. graviditeten. Fødte hjemme på hybelen –  
innl. Aker. B.mors far kjenner ikke til saken, den må ikke bli kjent på hjemstedet.”178 
 
Eks. 6: ”B.mor vil ikke at hennes foreldre skal ha kjennskap til at hun er gravid.” 179 
 

Eksemplene 1 og 2 fra tidlig på 1950-tallet forteller om dominerende fedre som ikke 

aksepterte et utenomekteskapelig barn i familien. Disse fedrene tok bestemmelsen om 

bortadopsjon, og barnets mor og hennes mor igjen måtte innrette seg etter ham. Hans ord var 

lov. På grunn av få slike eksempler i mitt materiale, er det vanskelig å trekke noen generell 

konklusjon. Men når vi samtidig ser dette i sammenheng med at halvparten av mødrene var 

umyndige, er det sannsynlig at en stor andel av mødrenes foreldre, og da spesielt fedrene som 

disse eksemplene viser, hadde stor makt over sine døtre og i mange tilfeller tok bestemmelsen 

om at barnet de ventet skulle adopteres bort. I et av de to eksemplene fra 1950 var barnets mor 

myndig. Så myndige døtre var også underlagt sine fedres autoritet på dette området. 

Eksemplene viser i tillegg at bestemmelser om å bortadoptere barn ble tatt mot mødrenes 

vilje.  

I 1959 hadde mødrenes fedre fortsatt stor innflytelse på avgjørelsen om bortadopsjon. 

Det hadde imidlertid skjedd en endring sammenliknet med 1950. For å unngå den angivelig 

negative reaksjonen fra sine fedre, valgte mange mødre å tie om sin graviditet og beslutningen 

om bortadopsjon. Deres foreldre fikk derfor ikke vite at det var et barnebarn på vei. På den 

måten kan man si at mødrene også nå, var underlagt sine fedres makt. Om frykten for 

fedrenes sterke, negative reaksjoner var reell eller ikke, er vanskelig i ettertid å bedømme. Det 

kan være at mødrene overvurderte sine fedres reaksjon. Men uti fra datidens patriarkalske 
                                            
176 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv, saksnumrene. 1 – 1959. 
177 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv, saksnumrene. 60 – 1959. 
178 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv, saksnumrene. 80 – 1959. 
179 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv, saksnumrene.110 – 1959. 
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familiemønster og eksemplene over, er det sannsynlig at mødrenes frykt var berettiget. De 

ekskluderte sine fedre fra hele situasjonen, og på den måten kan vi si at de til en viss grad 

beholdt kontrollen over egen situasjon. Avgjørelsen om bortadopsjon ble tatt av dem selv, 

men den var påvirket av frykt for fedrene.  

Det finnes ingen eksempler i mitt materiale på at barnemødrenes mødre støttet 

kvinnene hvis de ønsket å beholde barnet mot fedrenes vilje. Det er derfor relativt stor 

sannsynlighet for at de mødrene som hemmeligholdt at de var gravide, ikke kunne forvente 

særlig støtte fra verken sin mor eller sin far i spørsmålet om å beholde barnet. Man kan 

selvfølgelig ikke se bort fra at noen mødre lot være å fortelle om sin graviditet, fordi de ikke 

ønsket å skuffe sine foreldre. De mente selv det var best å adoptere bort barnet, fordi det ble 

svært vanskelig både økonomisk og sosialt å være alenemor. De ønsket derfor å holde hele 

historien for seg selv. Videre kan det være visse kildeproblemer knyttet til mødrenes 

beretninger. De kan ha feilvurdert situasjonen og foreldrenes manglende støtte, eller de kan ha 

fortalt en historie som satte dem selv i et mer fordelaktig lys. Det var først med loven av 1986 

at adoptivbarn fikk ubetinget rett til opplysninger om sine biologiske foreldre. (Se kap. 1 i 

framstillingen). Det faktum at mødrene adopterte bort barna uten at noen fikk kjennskap til 

det, behøvde således ikke å bli gjort kjent for andre enn adopsjonsformidlerne og 

sykehuspersonalet som hadde taushetsplikt. 

I de to sakene fra 1950 kom nettopp mye av informasjonen om adopsjonens årsaker 

fram etter at de voksne barna hadde oppsøkt Adopsjonskontoret for å komme i kontakt med 

sin biologiske familie. Det er ikke utenkelig at mødrene derfor hadde behov for å framstille 

seg selv på en mest mulig positiv måte og legge ansvaret for bortadopsjonen på andre enn 

dem selv. Det er imidlertid ingenting i mitt materiale som skulle tilsi at mødrene skjønnmalte 

sine årsaksforklaringer til egen fordel, selv om dette ikke kan utelukkes.  

Materiale fra 1947, og det opprinnelige materialet fra 1950, sier ingenting om 

foreldrepress. Det faktum at ”Hast” allerede i 1946 skrev at foreldrepress var et betydelig 

problem, kan allikevel tyde på at dette var utbredt i andre halvdel av 1940-årene, men at slik 

informasjon ikke har blitt notert ned av saksbehandlerne ved Oslo Helseråds 

Adopsjonskontor. Årsakene til at dette ikke kommer fram i saksdokumentene kan være flere: 

Personalet ved adopsjonskontoret etterspurte ikke slik informasjon, enten fordi de ikke var 

opptatt av det, eller fordi de ikke så det som noe problem. Dette siste var imidlertid litt 

underlig all den tid Hast kjente til problemet, og publiserte en artikkel om temaet i en av 

landets ledende aviser - Dagbladet. Det faktum at informasjon om foreldrepress ikke kommer 

fram i journalene, kan snarere tyde på at de ansatte ikke så denne typen informasjon som 
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relevant for adopsjonen. De kan ha ment at deres oppgave først og fremst var å legge til rette 

for at barnet ble adoptert til et godt hjem, samt at selve prosessen gikk riktig for seg i henhold 

til lover og regler for slik virksomhet. Ut i fra et slikt syn var selve avgjørelsen om 

bortadopsjon et problem som lå forut for deres virksomhet, og ikke noe de behøvde å befatte 

seg med eller ta ansvar for å utrede.  

Det kan også rett og slett tenkes at mødrene ikke kommuniserte et eventuelt 

foreldrepress til adopsjonskontoret fordi de ikke ønsket eller klarte å snakke om et så følsomt 

tema. Årsaken til dette kan ha vært at de ikke opplevde samtalene med personalet på 

adopsjonskontoret som tilstrekkelig fortrolige til at de klarte å formidle opplevelsene av sine 

foreldres reaksjon eller frykten for deres reaksjon. Men det kan også tenkes at mødrene kun 

ønsket å gi de opplysningene som var nødvendige for adopsjonen, og ikke ønsket å utlevere 

mer av personlig informasjon enn det som strengt tatt var nødvendig. Kanskje mødrene ikke 

ønsket å bruke mye tid på denne typen problemer, men snarere var mer opptatt av å sikre at 

barna kom til et godt hjem og å få kjennskap til hva en adopsjon faktisk innebar. En skal 

heller ikke se bort fra at mødrene så ”slaget som tapt”, i den forstand at de ikke trodde det 

ville ha noen betydning for dem om de fortalte personalet om vanskene med eller redselen for 

sine foreldre (fedre). Det er mest sannsynlig at Adopsjonskontoret la opp samtalene med 

mødrene uti fra hvilke opplysninger de først og fremst trengte i henhold til sine forpliktelser 

som formidler av adopsjonen, og at Adopsjonskontoret derfor ledet samtalene. Uti fra 

korrespondanse og årsrapporter var det pga de mange adopsjonssakene et stort arbeidspress på 

de ansatte. Trolig var det derfor liten tid til å snakke om annet enn det rent formelle, og liten 

anledning til å snakke om et eventuelt foreldrepress. 

I 1959 kommer det imidlertid fram i de opprinnelige saksdokumentene informasjon 

som kan tyde på at mødrene følte seg presset til å adoptere bort barnet. Til tross for dette, 

finnes det absolutt ingenting i materialet som forteller at Adopsjonskontoret gav råd og 

veiledning om enslige mødres  rettigheter - det være seg økonomisk og/eller sosialt. Det 

faktum at mødrene var mye yngre i 1950 og 1959 enn i 1947, og at andelen umyndige mødre 

var mer enn det dobbelte i 1950 og 1959 sammenliknet med 1947, samt at en høyere andel 

fremdeles bodde hjemme hos foreldrene, kan tyde på at foreldrepress var et større problem i 

femtiårene enn i førtiårene, og at informasjonen slik den framkommer i journalene gjenspeiler 

en endring på dette området fra 1940-årene til 1950-årene. Hvor stor prosentandel av mødrene 

som ble utsatt for slikt foreldrepress, kan jeg på bakgrunn av kildene ikke si noe eksakt om. 

Men tatt i betraktning at andelen umyndige mødre var svært høy og over 50 prosent både i 

1950 og i 1959, og at de fleste mødrene enda bodde hjemme hos sine foreldre, er det grunn til 
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å anta at mødrenes foreldre hadde betydelig innflytelse på avgjørelsen om bortadopsjon 

gjennom hele 1950-årsperioden. Flere av eksemplene over og andre tilsvarende eksempler 

gjaldt mødre som var myndige. Slik at vi også blant den halvdelen som var myndige, kan 

påregne at foreldrepress fant sted.  

Det store spørsmålet er derfor om personalet ved Oslo Helseråds Adopsjonskontor 

kjente til at svært mange var utsatt for foreldrepress, men at de valgte å lukke øynene for dette 

problemet. Hvis så er tilfelle, er det grunn til å spørre hvorfor? Jeg har ikke funnet noen 

instruks for Oslo Helseråds Adopsjonskontors virksomhet som kan gi svar på om 

Adopsjonskontoret hadde ansvar for å utrede om det forelå press på de bortadopterende 

mødrene, og hva de eventuelt skulle gjøre hvis det kom fram slik informasjon. Heller ikke 

hvorvidt personalet ved Adopsjonskontoret på denne tiden hadde et ansvar for å informere 

mødrene om hvilke rettigheter de hadde både praktisk og økonomisk hvis de ønsket å beholde 

barnet.  

Før jeg går nærmere inn på disse problemstillingene, vil jeg undersøke om det også 

var andre som øvet press på mødrene eller på annen måte bidro til de høye adopsjonstallene. I 

1947 var en viktig årsak til de høye adopsjonstallene at halvparten av fedrene anla 

farskapssak, og at mødrene stod uten en barnefar da barnet ble adoptert bort. Var dette også 

tilfellet i 1950 og 1959? 

De biologiske fedrene 

Aldersforskjellen på biologisk mor og far til adoptivbarna var større i 1950-årene enn i 1940-

årene, både var gjennomsnittsalder for mødrene lavere, og gjennomsnittsalder for fedrene 

høyere. Andelen ikke myndige fedre var lav, mens andelen ikke myndige mødrene var høy. 

At fedrene i mange tilfeller var så vidt mye eldre enn mødrene, kan ha medført at noen 

kvinner følte seg presset til en tidligere seksuell debut enn tilfellet hadde vært med en partner 

på samme alder. Aldersforskjellen kan også ha medført at mødrene var under press fra 

barnefedrene når det gjaldt å adoptere bort barnet. Av de 23 sakene i 1950 er det bare en sak 

der far var ukjent. I alle de andre har mor, ved navns nevnelse, oppgitt en far til sitt barn, selv 

om opplysningene i en del tilfeller er nokså mangelfulle. I 14 av de 23 sakene får vi kjennskap 

til fedrenes alder. Bare to av disse var under 21 år. I 6 av de samme sakene var mor ikke 

myndig. Gjennomsnittsalderen for de 14 fedrene, hvis alder er kjent, var nesten 28 år. 

Gjennomsnittsalderen til mødrene i de samme 14 sakene var i underkant av 23 år. Vi ser at 

fedrene i dette utvalget gjennomsnittlig var 5 år eldre enn mødrene i samme utvalg. Videre 

var 43 % av mødrene i disse 14 sakene ikke myndige mot 14 % av fedrene. Av 17 fedre i 
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1959 - hvor alder ble oppgitt, var tre under 21 år, altså ikke myndige. Det var i underkant av 

18 % av de vi kjenner alderen på, og var en marginal økning i forhold til 1950. Vi har 

tidligere sett at nesten halvparten av mødrene i 1959 var umyndige og at gjennomsnittsalderen 

var 23 år. Gjennomsnittsalderen på fedrene derimot var 29 ½ år.  

Etter gjeldende adopsjonslov, kunne en umyndig mor eller far gi samtykke til at deres 

barn ble adoptert bort. Det var ikke nødvendig å forelegge spørsmålet for en verge. Oslo 

Helseråds Adopsjonskontor var uenig i denne bestemmelsen, og mente at umyndige mødre 

ikke skulle ha lov til å gi bort barnet sitt med henblikk på adopsjon – uten at en verge samtidig 

ga sitt samtykke. Dette standpunktet begrunnet Adopsjonskontoret i brev av 5. april 1955 til 

Justis- og Politidepartementet.180 I brevet skrev de blant annet at unge kvinner som fikk barn 

utenfor ekteskap ofte var utsatt for et sterkt psykisk press fra barnets far som ville at barnet 

skulle bli adoptert bort. Adopsjonskontoret mente at barnefaren slapp lettvint unna sine 

forpliktelser både av økonomisk og annen art når barnet ble adoptert bort, og at de fleste fedre 

til utenomekteskapelige barn derfor så adopsjon som en lykkelig løsning på den vanskelige 

situasjonen de var kommet opp i.  

Om de biologiske mødrene derimot uttrykte Adopsjonskontoret i det samme brevet at 

de ofte var i en tvangssituasjon. Mødrene følte seg ofte sterkt følelsesmessig knyttet til barnet 

og ville gjerne beholde det. På den annen side var de, i de fleste tilfeller, klar over hvilke 

problemer de kunne bli stilt overfor. Det var derfor ofte vanskelig for mødrene å ta 

avgjørelsen om adopsjon. Adopsjonskontoret hadde erfart at unge, uerfarne mødre ofte ble 

sterkt påvirket av barnefaren, og at resultatet da som oftest ble adopsjon. Da det etter en tid 

ble utstedt adopsjonsbevilling, hendte det ikke sjelden at moren angret, samtidig som hun 

fortalte at hun ikke var klar over de konsekvenser adopsjonen innebar.181 Disse uttalelsene fra 

Oslo Helseråds Adopsjonskontor i 1955, tyder på at kontoret satt inne med betydelig mer 

informasjon om de biologiske mødrenes situasjon, enn det som kommer fram i 

Adopsjonsarkivet.  

Av 23 saker i 1950, anla 5 fedre farskapssak. Det er mer enn en halvering 

sammenliknet med tre år tidligere, og kan være et uttrykk for at menn nå i større grad stod ved 

sine forpliktelser. Flere farskapssaker er derfor ikke årsaken til at en høyere andel 

utenomekteskapelige barn ble adoptert bort i 1950 sammenliknet med 1947. Men disse 

farskapssakene kan være med å forklare forskjellen mellom førkrigsårene - da farskapssaker 
                                            
180 Stortingsforhandlinger 1956, Ot. Prp. Nr. 26, Om lov om endringer i lov om adopsjon av 2. april 1917, s. 10: 
Brev av 5. april 1955 til Justis og politidepartementet. 
181 Stortingsforhandlinger 1956, Ot. Prp. Nr. 26, Om lov om endringer i lov om adopsjon av 2. april 1917, s. 10: 
Brev av 5. april 1955 til Justis og politidepartementet. 
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bare unntaksvis ble reist - og etterkrigstiden. Farskapssaker var ikke et problem som blaffet 

opp i 1947 for så å utfase til førkrigsnivå. Angivelige barnefedre fortsatte i 1950-årene å reise 

farskapssaker – om enn i noe mindre omfang enn umiddelbart etter krigen. 

Av de fem fedrene som anla farskapssak i 1950 ble 3 frikjent. Den ene av de frikjente 

erkjente å ha hatt samleie med barnemoren, men påstod han hadde vært så full at han ikke 

hadde hatt sædavgang (!), de to andre mødrene måtte heve saken, uten at dette ble begrunnet 

nærmere. En av disse mødrene var Inger Lise S. som jeg tidligere har skrevet om. I den fjerde 

farskapssaken nektet far å ta blodprøve. Utfallet av saken er ikke nedskrevet i sakspapirene. I 

det eneste tilfellet hvor det framgår at mannen faktisk ble dømt til farskap, hadde han fra før 

et barn med samme kvinne, og dette farskapet hadde han erkjent. Selv om det er få saker, slik 

at vurderingsgrunnlaget er lite, kan disse eksemplene allikevel tyde på at det ved å reise 

farskapssak i 1950, var relativt enkelt for en angivelig far å bli frikjent og derigjennom slippe 

farskapsforpliktelser. Å analysere årsakene til de mange frifinnelsene er en interessant 

oppgave, som det vil føre for langt å gjøre her. 

             I 1956 fikk vi lov om gransking av arvemerke til bruk i farskapssaker. (Denne loven 

er nærmere omtalt i vedlegg 3.) Det er derfor overraskende at så mange som 6 av 21 fedre, det 

vil si nesten 30 prosent, anla farskapssak i 1959. Dette var sågar en liten økning sammenliknet 

med 1950. Det lå i tillegg an til farskapssak i ytterligere ett tilfelle, men det har jeg ikke 

funnet noen bekreftende papirer på. Det kan synes som om mange fedre fremdeles trodde at 

de relativt enkelt kunne komme seg unna sine farskapsforpliktelser. Trolig var det en del 

menn som ikke kjente til den nye loven om gransking av arvemerke. To av mennene ble 

idømt farskap, de øvrige sakene ser ikke ut til å ha blitt ferdigbehandlet, fordi faren stakk av 

og man ikke klarte å spore ham opp. Det nye nå i forhold til 1950, var at ingen fedre ble 

frikjent i følge mitt materiale. Men stadfestingen av hvem som var barnets rette far, og at 

moren derfor hadde rett til barnebidrag og eventuelt rett til hjelp fra bidragsfogden ved 

innkreving av barnebidraget, ble i de to sakene hvor mennene ble idømt farskap - fattet for 

sent i forhold til avgjørelsen om adopsjon. Barna var allerede plassert i sine nye hjem da 

farskapssakene var ferdigbehandlet i rettsapparatet.  

 I 1959 var det i tillegg 2 ukjente fedre og tre saker der opplysningene om biologisk far 

var svært mangelfulle. I to av de sistnevnte sakene, var fedrene gift med en annen kvinne. 

Ingen av disse fedrene aksepterte farskapet, skjønt de ikke reiste farskapssak. For alle sakene 

som er undersøkt i 1959 var det til sammen 60 prosent av fedrene som enten var ukjente, 

hadde voldtatt mor, var gift med annen kvinne eller hadde anlagt farskapssak. I tillegg var det 

tre fedre som ikke erkjente farskapet. Det vil si at totalt 73 prosent av mødrene hadde en svært 
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vanskelig for ikke å si umulig barnefarsituasjon. De fleste av disse ville mest sannsynlig i 

tilfelle måtte klare omsorgen for sitt ventende barn uten økonomisk og sosial støtte fra 

barnefaren.  

Noen mødre skal ha fortalt saksbehandlere ved Oslo Helseråds Adopsjonskontor at de 

hadde blitt betalt av barnefaren for å holde hans navn hemmelig. Dette hadde blant annet 

skjedd i tilfeller der barnefaren var gift med en annen kvinne.182 Det framkommer imidlertid 

ikke slik informasjon i mitt materiale. Skjønt det ikke kan utelukkes at bak betegnelsen ”far 

ukjent” forelå slike forhold. Det som med sikkerhet kan slåes fast er at svært mange enslige 

mødrene ikke hadde noen glede eller nytte av de nye lovene som kom på midten av 50-tallet, 

så lenge de ikke hadde noen far til sitt barn. Lovene hadde til hensikt å bedre enslige mødres 

kår, men forutsatte at barnets far var kjent. Det gjaldt spesielt lovene om innkreving av 

barnebidrag som kom i 1955, Lov om barn utenfor ekteskap fra 1956, som fastsatte en 

minstesum som faren skulle betale i underhold til barnet hver måned til barnet fylte 18 år og 

Lov om gransking av arvemerke til bruk i farskapssaker – også fra 1956. Disse lovene 

omtales nærmere i vedlegg 3. Vi ser derfor at en betydelig andel av bortadopsjonene i 1950-

årene, i likhet med adopsjon i årene rett etter den annen verdenskrig, kan forklares med at 

barnemor stod uten utsikter til bidrag fra barnefar da barnet ble adoptert bort.  

I likhet med 1940-årene, var bortadopsjon på 1950-tallet først og fremst et 

førekteskapelig og ikke utenomekteskapelig fenomen. Vi har tidligere sett at over 90 prosent 

av mødrene var ugifte. De fleste fedrene var heller ikke gift. Flertallet av mødrene hadde kjent 

barnefaren i mer enn ett år da de første gang oppsøkte adopsjonskontoret i gravid tilstand. De 

fleste mellom 1 ½ og 2 år, noen i mange år. Bare tre mødre, av alle undersøkte saker i 1950 

og 1959, hadde kjent barnefaren mellom 3 og 6 måneder da de undertegnet 

adopsjonskontrakten. Det er selvfølgelig en mulighet for at mødrene også her skjønnmalte 

sine svar, og oppgav å ha kjent barnefar i lengre tid enn det som faktisk var tilfelle. Men det 

har jeg ingen holdepunkter for å hevde. Funnene tyder på at flertallet av mødrene ikke hadde 

hatt såkalt ”one night- stand” med barnefaren, men at partene hadde hatt et forhold over tid. I 

likhet med 1947, kommer det også nå fram i flere saker at mødrene var svært skuffet over 

fedrenes negative reaksjon og benekting av farskapet. Flere av mødrene hadde håpet på 

ekteskap med barnefaren. Det kan tyde på at kvinnene oppfattet forholdet som mer stabilt og 

varig enn det mennene gjorde.  

                                            
182 Justisdepartementets arkiv, Oslo Helseråds Adopsjonskontor, høringsuttalelse 1973, s. 3. 
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I 11 av totalt 46 saker i 1950-årene, er fars yrke ikke oppgitt. Men ingen oppgav heller 

å være arbeidsledig eller skoleelev. Rubrikken ”fars yrke” står ubesvart. Samtlige av de 

resterende 35 fedrene var i arbeid. Bortsett fra en lærer og en sersjant i flyvåpenet, var alle 

sysselsatt i praktiske yrker. Mange arbeidet på gård, i bygg- og anleggsbransjen eller i 

verksted. De øvrige var fisker, matros, handelsreisende, hvalfanger, jernbanearbeider, gartner 

og postbud. Seks fedre var utenlandske: de kom fra hhv. Polen, Island, England, Trinidad og 2 

fra Danmark. Jeg vil ikke påstå at fedrene hadde rikelig med penger, men ut fra det faktum at 

alle de vi kjenner til var i arbeid og følgelig hadde inntekt, innebar det at de i likhet med 

situasjonen i 1947, i prinsippet var økonomisk i stand til å ta seg av en familie. Store 

økonomiske problemer synes derfor ikke å ha vært en viktig årsak til at de ikke ville bli i 

forholdet og ta seg av mor og barn. Det var riktignok fortsatt bolignød, slik at mange bodde 

svært trangt – med flere generasjoner under samme tak. Dette kan selvfølgelig ha bidratt til at 

mange fedre så for seg en situasjon med kone og barn som vanskelig. Det synes igjen som om 

fedrene oppfattet forholdet som mindre fast og forpliktende enn kvinnene. Jeg viser i likhet 

med i foregående kapittel, til at sex utenfor ekteskapet – i følge Erling Sandmo i større grad 

enn før krigen - ble en del av det sosiale livet, 183 og at denne nye livsstilen fikk store 

omkostninger for kvinnene. 

Mødrenes begrunnelse for adopsjon 

I det standardiserte skjemaet som biologisk mor fylte ut på adopsjonskontoret, var et av 

punktene i 1950: ”Hvorfor ønsker De at barnet skal adopteres:” I 1947 var det ikke et slikt 

punkt å fylle ut, og det finnes derfor svært få begrunnelser for hvorfor mødrene bortadopterte 

sine barn dette året. I 1950 har alle bortsett fra 3 mødre begrunnet adopsjonen. I 1959 har 

samtlige mødre begrunnet adopsjonen. Svarene varierer fra en kort setning til noen linjer. 

Men felles for alle begrunnelsene er at de framstår som korte og stikkordpregete. Dette 

skyldes trolig den lille plassen som var satt av i skjemaet til å besvare dette spørsmålet.   

Det er særlig fire begrunnelser som går igjen, som for så vidt også henger sammen. De 

viktigste problemene for kvinnene var i 1950-årene i likhet med 1940-årene, at de hadde 

problemer med økonomi, bolig og barnepass fordi de stod alene med ansvaret for barnet. Den 

største endringen i begrunnelsene fra 1940 til 1950-årene synes å være at mødrene nå følte seg 

for unge til å ta vare på et lite barn, og at de ikke hadde egen bolig. Vi ser her en sammenheng 

mellom det faktum at halvparten av mødrene var umyndige, og at størsteparten fremdeles 

bodde hjemme hos sine foreldre. Det skjedde også i løpet av femtiårsperioden en ytterligere 

                                            
183 Sandmo, Erling: Siste ord, Høyesterett i norsk historie 1814-1965 Bind II 1905-1965, Oslo 2005, s. 378-379. 
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endring i mødrenes forklaringer. Adopsjonen ble ikke lenger i hovedsak begrunnet ut fra 

deres egen vanskelige situasjon økonomisk og praktisk. På slutten av 50-tallet var 

alenemødrene svært opptatt av at de ikke kunne tilby barnet  et godt hjem, i betydningen et 

hjem med både en mor og en far. I 1950 skrev tre av mødrene at de ønsket et godt hjem med 

to foreldre for sine barn, men i 1959 framstår dette som et svært viktig tilleggsargument for de 

fleste mødrene, slik følgende eksempler viser: 

Eks. 1: ” Kan ikke ha det selv. Vil det skal ha både far og mor”184  
 
Eks. 2: ”Jeg ønsker at barnet skal få et godt hjem med far og mor. (…)”185  
 
Eks. 3: ”Jeg tror det får det bedre i et hjem med mor og far.”186 

 
Gjennom lov om arbeidervern fra 1956, fikk kvinner bedre rettssikkerhet i forhold til fri i 

forbindelse med fødselen og tiden etter, fri til å amme i arbeidstiden og retten til å beholde 

jobben når de fikk barn. Dette kan ha vært en medårsak til at færre mødre i 1959 skrev at de 

var i en umulig økonomisk situasjon – noe mange gjorde i 1950. Selv om de fleste ville ha 

måttet klare seg uten barnebidrag fra barnets far. 

Anonym adopsjon 

Det fant sted en betydelig økning i etterspørselen etter adoptivbarn både under og etter krigen 

men spesielt utover i 50-årene. I 1941 hadde Oslo Helseråds adopsjonskontor 210 ektepar på 

venteliste, og i 1955 – ventet 1280 par på å få adoptere. Etterspørselen ble betydelig større 

enn de barna man hadde for adopsjon.187 Dette ble ettervert løst ved at vestlige adoptivsøkere 

vendte seg mot fattige land i den tredje verden. Men adopsjon av utenlandske barn fikk ikke 

særlig omfang, her i landet, før på slutten av 60-årene. (Se figur 1 i vedlegg 1). I kapittel 1 i 

framstillingen ble utviklingen av adopsjonsloven beskrevet, og hovedkonklusjonen i min 

gjennomgang var at der det oppstod konflikt mellom adoptivbarna og adoptivforeldrenes 

interesser, har lovgiverne sett ut til å ha prioritert adoptivforeldrenes interesser. Et viktig 

uttrykk for denne favoriseringen var, slik jeg ser det, retten til å oppheve adopsjonen, en rett 

som ble betydelig utvidet i 1948 og ytterligere utvidet i 1956. Det innebar at 

adoptivforeldrene innen fem år etter at de hadde adoptert barnet, kunne få adopsjonen 

annullert hvis det viste seg at barnet ikke utviklet seg optimalt fysisk eller psykisk.  

                                            
184 Oslo Helseråds Adopsjonskontor, sak nr. 5, 1959. 
185 Oslo Helseråds Adopsjonskontor, sak nr. 20, 1959. 
186 Oslo Helseråds Adopsjonskontor, sak nr. 25, 1959. 
187 Aktstykker vedkommende Oslo Kommunes formannskap for årene 1941 – 1964. II, Dokumenter kap. 15, 
”Årsberetninger fra Oslo Helseråd: Pleiebarns- og barneforsorgs kontoret og Avdeling for mor og barn.”  
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Sterk adopsjon ble innført i 1935 som en sideform til åpen adopsjon.  I 1956 ble sterk 

adopsjon, som i praksis var ensbetydende med anonym adopsjon, den eneste tillatte formen. 

Jeg har i innledningen argumentert for at anonymitet ble innført fordi adopsjon ble tabubelagt. 

Dette kan sees som et resultat av at gifte kvinners anerkjennelse var sterkt knyttet til 

morsrollen, og at en del mødre ønsket at deres adoptivbarn skulle framstå som deres 

biologiske barn.188 Om dette stemmer, blir morsrollen også en biologisk rolle - det å kunne 

føde barn, og ikke bare en sosial rolle. Siri Ingvaldsen viser også til at psykologisk litteratur 

fra 1950-årene forklarte barnløshet hos kvinner med at de var psykisk unormale.189 Men også 

for adoptivfar kan det ha vært viktig å kunne gi inntrykk av at han var biologisk far til barnet 

sitt, selv om hans identitet først og fremst var knyttet til jobb og eventuelle verv i 

organisasjoner etc, altså andre ting enn barn og familie. Men maskulinitet og evnen til å 

reprodusere seg var neppe helt løsrevet fra hverandre.  

Et annet argument for å praktisere anonym adopsjon angår barnet selv, og kan ha vært 

en måte å beskytte barnet på. Hvis den lille for eksempel hadde tysk far, kan dette ha vært en 

måte å unngå at barnet ble sett på som mindreverdig eller sågar annenrangs. En tredje 

begrunnelse for anonymitet var at adoptivforeldrene skulle få være i fred med barnet og slippe 

utidig innblanding fra barnets biologiske familie.190 Et fjerde argument er hensynet til 

biologisk mor. Med henvisning til eksemplene i mitt materiale både på mødre som ville skjule 

graviditeten for hjembygda og ikke minst de som var opptatt av at deres foreldre – og særlig 

fedrene ikke skulle få kjennskap til barnet. I slike tilfeller har anonymitet vært en nødvendig 

garanti for at ikke graviditeten ble kjent. For disse kvinnene fungerte anonymiteten som en 

beskyttelse, for andre igjen – som var mer direkte underlagt foreldrenes autoritet, var den 

påtvunget og innebar at de mistet barnet for all framtid.   

Men også myndighetene syntes å ha interesser i å kutte kontakten med barnets 

biologiske slekt. Til tross for at de fleste så på arv som en viktig forutsetning for menneskets 

utviklingsmuligheter, fikk tankene om miljøets betydning sterkere rotfeste i etterkrigstiden i 

hele den vestlige verden. I 1950 ble det nedsatt et utvalg som skulle revidere 

                                            
188 Siri Ingvaldsen argumenterer også for det samme synet i sin hovedoppgave: Rette foreldre og virkelige barn. 
Norsk adopsjonslovgivning 1917 – 1986, Bergen 1996, s. 39. Se også Sølvi Sogner: I gode og vonde dagar. 
Familieliv i Norge frå reformasjonen til vår tid. Oslo 2003: 166-167. 
189 Siri Ingvaldsen argumenterer også for dette synet i sin hovedoppgave: Rette foreldre og virkelige barn. Norsk 
adopsjonslovgivning 1917 – 1986, Bergen 1996, s. 39. Og hun har det fra Halldis Leira: Det lysner bak skogen – 
en forklaringsmodell for ufrivillig-barnløshetssyndrom hos kvinner. I Ufrivillig barnløshet, konferanserapport. 
NAVFs sekretariat for kvinneforskning, arbeidsnotat 4, 1986, s. 133. 
190 Andresen, Astrid argumenterer for det samme i: Hender små – Bortsetting av barn i Norge 1900 – 1950, s. 
191, og hun har det fra Frelsesarmeens Othilie Tonning som allerede i 1924 beskrev dette i Norges Barnevern i 
de tilfeller hvor barnet først hadde vært i fosterhjem. 
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adopsjonsloven.191 I sitt utkast til lov om endringer skriver utvalget blant annet når det gjelder 

anonym adopsjon at de biologiske foreldrene lettere ville slå seg til ro hvis de senere skulle 

komme til å angre på adopsjonen, siden barnet på en måte ville være ”uigjenkallelig tapt” for 

dem når de ikke visste hvor det var. Den anonyme adopsjonen kunne således virke 

mentalhygienisk heldig, mente utvalget. De hevdet videre at anonymitet var en fordel både for 

barnet og adoptivforeldrene fordi det ble skapt et bedre grunnlag for en omplanting av barnet 

til adoptivslekten. Utvalget mente også at det ofte var en nødvendig forutsetning for en 

vellykket adopsjon at adoptivforeldrene kunne føle seg sikre på at de biologiske foreldrene 

ikke ville forsøke å få barnet tilbake eller gjøre anstrengelser for å treffe eller omgås det. Det 

kunne i høy grad virke skadelig og forstyrrende på barnets innpasning i adoptivslekten. 

Utvalget var imidlertid klare på at det måtte være et ”ufravikelig krav” at barna fikk vite hvem 

de biologiske foreldrene var når de hadde nådd en viss alder. 

I 1950-årene ble imidlertid praksis en annen. Dersom det var et ønske fra 

adoptivforeldrenes side at adopsjonen skulle forbli anonym, kunne saken bli avgjort etter en 

vurdering av adoptivbarnets og adoptivforeldrenes interesser. Avgjørelsen skulle treffes av 

fylkesmannen, dog med adgang til å klage i henhold til reglene i forvaltningsloven.192 

Utvalget av 1950 fant det imidlertid ikke tvilsomt at det fortsatt burde være adgang til å 

praktisere anonym adopsjon. De henviste til at det finske utvalget også ville foreslå ”en 

utrykkelig regel” om at det skulle være lov til slik adopsjon. I Norge, Sverige og Danmark var 

det sikker praksis for at adopsjoner kunne finne sted anonymt, derfor fant utvalgene fra disse 

landene det ikke nødvendig å foreslå noen ”uttrykkelig regel” om dette. Noen regel om at 

adopsjonene skulle være anonyme ble derfor heller ikke tatt inn i loven som kom i 1956. Det 

finnes eksempler i Bergen Byarkiv193 på pleieforeldre som ikke ønsket at det skulle bli kjent 

at de hadde tatt til seg et pleiebarn, og i mitt materiale er det adoptivbarn som langt opp i 

voksen alder - trodde de var sine foreldres biologiske barn. (Se innledningen). Bestemmelsene 

i loven som favoriserer adoptivforeldrene, har – slik jeg ser det - sannsynligvis vært 

medvirkende til at etterspørselen etter adoptivbarn økte.  

Vi fikk en betydelig økning i både tilbudet av barn for adopsjon og etterspørselen etter 

adoptivbarn, samtidig som innføringen av nye adopsjonslover styrket adoptivforeldrenes 

rettsstilling. Par ville ikke lenger ha fosterbarn som de kunne risikere å miste, de ville heller 

                                            
191 Stortingsforhandinger. Ot. Prp. Nr. 26, 1956: Om lov om endringer i barneloven mv. - Utkast til lov om 
endringer i lov om adopsjon av  2. april 1917. Vedlegg;  Innstilling III fra utvalget av 1950 til å utrede spørsmål 
om endringer i Barneloven mv. – Utkast til lov om endringer i lov om adopsjon, 26. juni 1954, s. 10. 
192 Arnholm, Carl Jacob og Peter Lødrup: Familieretten 1976, s. 276. 
193 Andresen, Astrid: Hender små – Bortsetting av barn i Norge 1900 – 1950, Bergen, 2006. s. 190. 
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ha adoptivbarn. Folk ville ha varige bånd til dem rundt seg. Bedre økonomiske tider har trolig 

medført at behovet for å ha pleiebarn som inntektskilde ble redusert.194 Det faktum at 

Adopsjonskontoret hadde stadig lengre ventelister med adoptivsøkende par, kan også ha gitt 

de biologiske mødrene og deres foreldre en styrket tro på at barnet skulle komme til – nettopp 

et godt hjem. Adopsjonskontoret kunne velge ut de adoptivforeldrene som syntes å være best 

skikket til oppgaven. Bevisstheten om at mange resurssterke ektepar ønsket å adoptere 

nettopp deres barn, kan ha forsterket følelsen av å ikke kunne tilby barnet sitt gode nok 

oppvekstvilkår sammenliknet med de muligheter en eventuell adopsjon ville gi barnet. Med 

adopsjonsloven av 1956 fikk også adoptivbarna utvidet arverett, og målet var at barna skulle 

oppdras som om de var adoptivforeldrenes biologiske barn. I den grad de biologiske mødrene 

kjente til denne loven, har nok dette også bidratt til å styrke troen på at barna fikk det bedre i 

et adoptivhjem enn hos en enslig ubemidlet mor.  

De fleste mødrene i 1959 begrunnet blant annet bortadopsjonen med at barnet skulle få 

vokse opp med både en mor og en far. Dette kan på den ene siden skyldes at de trodde de ikke 

var i stand til å ta seg av barnet sitt økonomisk og praktisk. Men på den annen side var 

normen om at barn burde vokse opp i en familie med både en mor og en far på 1950-tallet 

blitt påtrengende sterk. Trolig medførte det at mange mødre i likhet med mange som arbeidet 

innenfor barneomsorgen, mente at barnet ville få det bedre som adoptert.195 I tillegg støtter jeg 

synet til blant annet Andresen og Mellby om at det sterke fokuset på kvinners seksualmoral i 

årene etter den annen verdenskrig, mest sannsynlig har gjort at adopsjon ble et alternativ som 

en stadig større andel av de enslige mødrene benyttet seg av. Siden få kvinner i 1950-årene 

fikk barn utenfor ekteskap, er det ikke utenkelig at enslige mødre og deres barn også av den 

grunn ble mindre akseptert fordi de ble en veldig liten minoritet. Var det også slik at noen 

mente at adopsjon var et bedre alternativ enn om de biologiske mødrene beholdt foreldreretten 

til sine barn? Var dette en oppfatning Oslo Helseråds Adopsjonskontor arbeidet utifra? Og 

finnes det holdepunkter for å hevde at dette var det rådende synet innen den offentlige 

helseomsorgen? 

Unnlatelse eller bevisst politikk? 

Med utgangspunkt i Michel Foucaults196 teori om at en institusjons mål er makt, og at dette 

maktforholdet blant annet ligger i institusjonens tydelige over- og underordningsforhold, og 

krav om å følge gitte regler, kan man se Oslo Helseråds Adopsjonskontor som en slik 
                                            
194 Andresen, Astrid: Hender små – Bortsetting av barn i Norge 1900 – 1950, Bergen, 2006. s. 200. 
195 Andresen, Astrid: Hender små, Bortsetting av barn i Norge 1900 – 1950. Bergen, 2006, s. 200. 
196 Foucoult, Michel: Discipline and Punish. The Birth of the Prison. New York, 1995. s. 293. 
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institusjon. De ansatte hadde en overordnet og de biologiske mødrene en underordnet rolle, og 

selve adopsjonsprosessen fulgte faste regler for slik virksomhet, – regler laget av Oslo 

Helseråds Adopsjonskontor eller deres overordnede. Man kan videre utlede at kontoret hadde 

en agenda eller målsetting for sin virksomhet. Et slikt mål kunne være å sikre at barna ble 

adoptert bort til familier med to foreldre, ikke å gi støtte og veiledning slik at mødrene beholdt 

barna sine selv. En institusjon kan på den annen side sees på som et godt tiltak som av et sett 

med grunner kanskje gjorde noen feil. Harald Thuen197 argumenterer for et slikt syn i sin bok. 

I hans tilfelle er institusjonen oppdragelsesanstalten Toftes Gave. Det kan da argumenteres for 

at Oslo Helseråds Adopsjonskontor hadde en målsetting om å sikre at adopsjonsformidlingen 

foregikk på en faglig forsvarlig og god måte, og hvor hensynet til barnet, de biologiske 

mødrene og adoptivforeldrene ble ivaretatt best mulig. Trolig hadde Adopsjonskontoret gode 

intensjoner, men samtidig ser jeg det som viktig å få fram hvorvidt det var mangler i måten de 

skjøttet sitt formidlingsarbeid på.  

I kapittel 2 viste jeg at Oslo Helseråds Adopsjonskontor hadde en annen praksis enn 

Bergen Helseråds Adopsjonskontor, når det gjaldt å hjelpe tyskerjentene med bortadopsjon av 

sine barn. Det kan videre være fruktbart å studere hva som står i kontorets arbeidsinstruks og i 

hvilken grad de ansatte etterfulgte denne, hva som fantes og hva som var tilgjengelig eller ble 

gitt til mødrene av informasjonsbrosjyrer for enslige mødre osv. Det er ingen avsnitt i 

adopsjonsloven av 1956 hvor formålet med adopsjon blir beskrevet. I kapittel 1 i 

framstillingen, konkluderer jeg med at det kan synes som om hovedhensikten etter krigen var 

å skaffe barn til barnløse par. Å skaffe barna gode foreldre var selvfølgelig også viktig, men 

kom trolig i annen rekke. Dette innebar at adoptivforeldrenes interesser ble prioritert på 

bekostning av barnas.  

Kan man på grunnlag av lovendringene samt adopsjonskontorets metoder si at 

helsemyndighetenes politikk var å øke antall adopsjoner på bekostning av midlertidige 

ordninger som fosterbarn eller barnehjemsordninger der barnet kunne føres tilbake til 

biologisk mor når hun var i stand til å ta over omsorgen selv? Hva kunne eventuelt ligge bak 

en slik politikk? Kan det ha vært et mål for det offentlige at flest mulig av de 

utenomekteskapelige barna skulle adopteres bort? De fleste biologiske mødrene var enslige, 

unge, hadde lav eller ingen inntekt og vanskelige boforhold. Det er derfor stor sannsynlighet 

for at mange av barna materielt sett fikk det bedre i sine nye adoptivhjem enn om de hadde 

vokst opp sammen med sine biologiske mødre. To av mødrene i mitt materiale har uttrykt 

                                            
197 Thuen, Harald: I foreldres sted. Barneredningens oppdragelsesdiskurs 1820-1900. Eksemplet Toftes Gave. 
Oslo, 2002. 
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takknemlighet til ansatte ved Adopsjonskontoret. Men er det noe i Adopsjonskontorets omtale 

av mødrene som kan bidra til å forklare personalets holdning til dem? Kan vi ut ifra disse 

omtalenes karakter si noe om omgivelsenes holdning til ugifte mødre? Kan vi også se om det 

fant sted et holdningsskifte når det gjaldt disse spørsmålene - i den perioden det her er snakk 

om?  

Adopsjonskontorets omtaler av mødrene 

Omtalen av mødrene var i 1950 og 1959 – som i 1947 - korte og stikkordpregete. I hovedsak 

inneholdt de omtale av mødrenes utseende og ytre kjennetegn for øvrig, hvordan personalet 

opplevde mor som person og hvorvidt hun kunne gjøre rede for seg og sin situasjon på en kort 

og grei måte. Karakteristikker som ofte gikk igjen var: ”pen”, ”oppvakt” og ”gjør greit rede 

for sin situasjon”. Ser vi bort fra ett eksempel, omtales samtlige mødre i positive vendinger. 

Det er ikke nå noen beskrivelser av hvordan mor opplevde den vanskelige situasjonen hun 

befant seg i, om hun virket deprimert og nedtrykt, eller om hun var i tvil om adopsjonen. I 

likhet med 1947, finnes det heller ikke i 1950-årene nedtegnelser som viser at alternativer til 

bortadopsjon ble diskutert.  

Terminologien som ble benyttet i omtalene av mødrene endret seg i perioden 1947 – 

1959. I 1940-årene ble de omtalt som ”barnemor”, ”fru n.n.” eller bare ”n.n.”, i 1950 ble de 

konsekvent omtalt som ”pike” og i 1959 like konsekvent som ”b.mor” – som sannsynligvis 

var en forkortelse for barnemor. Umiddelbart virker måten mor ble omtalt på i 1947 som om 

personalet hadde større respekt for sine klienter da enn i 1950. Men benevnelsen ”pike” hadde 

mest sannsynlig sammenheng med det faktum at mødrene var betydelig yngre i 1950 enn i 

1947. Som vi tidligere har sett, var over halvparten umyndige. Det var imidlertid nesten like 

stor andel umyndige mødre i 1959 som i 1950, men mødrene ble i 1959 omtalt korrekt som 

det de var – nemlig barnets mor, forutsatt at b.mor var forkortelse for barnemor. La oss se på 

noen eksempler: 

1950: 
Eks. 1: ”Våken pike, grei. Hun oppholder seg i Aline.”198 
Eks. 2: ”Pen, sympatisk pike. Hun virker oppvakt – svarer greit på alle spørsmål.”199 
Eks. 3: ”Meget pen, lys dannet pike. Åndelig virket hun bra. Pent kledd og gode 
tenner.”200 
 
1959: 
Eks.4: ”B.moren møter på kontoret. Alm. utseende. Hun ber om bistand (…)”201 

                                            
198 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv: Sak nr. 5, 1950. 
199 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv: Sak nr. 20, 1950. 
200 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv: Sak nr. 90, 1950. 
201 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv: Sak nr. 5, 1959. 
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Eks.5: ”Kjekk b.mor. Hun gjør greit rede for sin situasjon.”202 
Eks.6: ”B.mor møter på kontoret. Pent utseende, gir greit oppl.”203 

 

Er benevnelsen ”b.mor” i 1959 et uttrykk for at personalet ved adopsjonskontoret hadde større 

respekt for kvinnene nå enn tidligere på 50-tallet? Måten mødrene for øvrig ble omtalt på i 

1959, med fokus på ytre kjennetegn og faktisk i enda mindre grad enn i 1950 ble beskrevet 

som personer, tyder imidlertid ikke på en mer positiv holdning til dem. Endringen i 

benevnelsen fra ”pike” til ”b.mor” behøver således ikke å bety annet enn at man tilstrebet en 

lik benevnelse på alle, og at noen flere eldre mødre i 1959, medførte at benevnelsen ”pike” for 

eksempel ikke passet på en kvinne som var over 30 år.  

Det offentlige helse Norge fremmer adopsjon 

Astri Andresen mener at myndighetene i 1940- og 50-årene så adopsjon som best for de 

minste barna, og at dette innebar et holdningsskifte fra myndighetenes side.204 Tidligere hadde 

en hovedinnvending mot adopsjoner vært at det var best for mor om hun så på det 

utenomekteskapelige barnet som sitt ansvar. Det ble i stor grad sett på som et moralsk 

spørsmål. I 1924 skrev T. Opsand, forstander for Kristiania Kommunes Kontor for utsatte:  

”Jeg er ikke noen særlig beundrer av adopsjon i det hele tatt (…). Alle som har med 
barneforsorg å gjøre, mener jeg bør legge an på å holde moren så nær til sitt barn som 
mulig, søke å opelske og bevare moderkjærligheten hos henne. Derved redder man i 
mange tilfeller også moren fra å gli videre ut.”205  

Hans motstand mot adopsjon synes ikke bare å være hensynet til barnet, men kanskje i vel så 

stor grad hensynet til moren og moralen. Det var selvfølgelig bra for barnet å få være sammen 

med moren og underforstått bli ammet, samt at mor ved denne nærheten ble oppmuntret til å 

elske sitt barn. Men det viktigste synes å være at moren trengte nærheten til barnet sitt, og slik 

jeg tolker ham ta ansvar for sitt barns oppvekst, for på den måten å unngå at hun skulle leve et 

utsvevende liv. 

Som beskrevet i kapittel 1, var det først i 1999 at bestemmelser vedrørende 

adopsjonsformidling og godkjenning av adoptivhjem ble lovregulert.206 Sosialdepartementet 

utarbeidet imidlertid et rundskriv i 1964 - med retningslinjer for adopsjonsformidling. Dette 

ble laget: ”med mønster i den praksis som har vært fulgt av Oslo Helseråds Adopsjonskontor i 

                                            
202 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv: Sak nr. 30, 1959. 
203 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv: Sak nr. 60, 1959. 
204 Astri Andresen: Hender små, Bortsetting av barn i Norge 1900 – 1950. Bergen, 2006, side 203. 
205 Andresen, Astrid: Hender små, Bortsetting av barn i Norge 1900 – 1950. Bergen, 2006, s. 194, og hun har 
hentet det fra Norges Barn og Ungdom (nr.) 9, 1924. 
206 Hognestad, Marianne og Knut Stenberg: Adopsjonsloven, kommentarutgave, Oslo 2000, s. 255 - 257. 
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en årrekke” (sitat) 207 Selv om dette rundskrivet først kom i 1964, mener jeg det er relevant å 

ta det med her, fordi rundskrivet baserte seg på den praksis som angivelig hadde vært fulgt av 

Oslo Helseråds Adopsjonskontor i en årrekke. I rundskrivet ble det presisert at 

adopsjonsformidlingen ikke først og fremst måtte se det som sin oppgave å få ordnet med 

adopsjon av flest mulig barn. Formidleren skulle så langt det var mulig, bidra til at de barna 

som adopsjonskontorene fikk å gjøre med, fikk de best mulige oppvekstvilkår. Om en mor 

kom på kontoret for å få hjelp til å finne adoptivforeldre til sitt barn, kunne man ikke uten 

videre gå ut fra at adopsjon ville bli den beste ordningen verken for barnet eller moren. Det 

var viktig at barnets mor fikk hjelp til å vurdere muligheten for selv å beholde barnet. Morens 

forhold måtte derfor vies den største oppmerksomhet. Adopsjonsformidleren burde drøfte hele 

situasjonen med henne og få klarhet i om hun selv hadde mulighet til å ta seg av det barnet 

hun ventet.208  

Det står videre i rundskrivet at adopsjonsformidlere hadde erfart at vordende mødre, i 

slike situasjoner slett ikke alltid ønsket å legge alle kort på bordet ved en første samtale. Men 

som rundskrivet presiserte, burde hun i alle fall få orientering om hvilken samfunnshjelp hun 

kunne få og hvilke økonomiske stønadsmuligheter hun hadde rett til fra det offentlige - som 

bidrag fra faren, muligheten for offentlig forskottering av dette bidraget, forsørgertrygd og 

eventuelle andre stønadsordninger.209 Videre sier rundskrivet at hun også burde få kjennskap 

til hvilke muligheter som fantes når det gjaldt å ha barnet på barnehjem og daginstitusjoner, 

samt få opplyst gjeldende regler for fastsettelse av farskap og bidrag til barn født utenfor 

ekteskap etc.210 

Det ble også presisert i rundskrivet at formidlerens oppgave på den ene siden var å 

vurdere mennesker, deres ønsker og motiver, deres muligheter og evner, - og på den andre 

siden å bistå med råd og opplysninger i sosiale, juridiske og mer personlige spørsmål som 

hadde sammenheng med adopsjonen. Oppgaven var krevende, og gode personlige egenskaper 

alene var ikke tilstrekkelig. Formidleren burde ha administrativ innsikt og erfaring, inngående 

kjennskap til familie- og sosiallovgivning og til praktisk sosialt hjelpearbeid.211 Det var viktig 

                                            
207 NOU 1976: 55, Adopsjon og adopsjonsformidling kap. 4, s. 23. 
208 Det kongelige Sosialdepartement, 1. nov. 1964, Rundskriv nr. 36, om adopsjonsformidling kap. 4: Hvem bør 
få adoptere barn? s. 11. 
209 I henhold til lov om forsorg for barn, senere lov om enke- og morstrygd, syketrygd, morstrygd og barnetrygd. 
Se vedlegg 3 i framstillingen. 
210 Det kongelige Sosialdepartement, 1. nov. 1964, Rundskriv nr. 36, om adopsjonsformidling kap. 3: 
Organisering av formidlingen s. 7-9. 
211 Det kongelige Sosialdepartement, 1. nov. 1964, Rundskriv nr. 36, om adopsjonsformidling kap. 3: 
Organisering av formidlingen s. 7-9. 
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het det, at Adopsjonskontoret hadde liggende et mindre lager av opplysningsskrifter av 

forskjellig slag, som for eksempel: Sosialdepartementets småskrifter, Rikstrygdeverkets 

brosjyrer om de forskjellige trygder, Oslo Mentalhygieniske Forenings brosjyrer etc. 

Sosialdepartementet skrev også at moren måtte få grundig orientering om hva adopsjonen 

innebar, og full forståelse for hvilke konsekvenser hennes beslutning innebar, samt at det 

måtte gis full informasjon om kontorets fremgangsmåte ved adopsjonen. Moren burde ikke ta 

noen bestemmelser om adopsjon før barnet var født, og ikke i det hele tatt bestemme seg for 

adopsjon før hun hadde hatt anledning til å overveie spørsmålet nøye etter at barnet var født. 

Skriftlig samtykke til adopsjon som ble gitt før barnet var født skulle ikke godtas. Hvis så 

imidlertid skjedde av praktiske årsaker fordi moren skulle reise bort, eller fordi moren ønsket 

det, måtte det alltid gjøres klart for moren at hun hadde full anledning til å tenke over saken 

og eventuelt trekke samtykket tilbake. Denne retten hadde hun helt til adopsjonsbevilgningen 

ble utferdiget. I følge mitt materiale skjedde dette gjerne når barna var rundt 2 måneder 

gamle. I eksemplet med Inger Lise (omtalt tidligere i dette kapittelet), fikk hun og hennes nye 

mann, ikke omgjort adopsjonen da barnet var 2,5 mnd gammelt, selv om dette barnet var 

nesten 8 mnd gammelt før adopsjonsavtalen ble formelt godkjent ved at fylkesmannen 

utferdiget adopsjonen.  

Det het også i rundskrivet at man hadde erfart at det ikke var uvanlig at gravide, ugifte 

mødre hadde vært helt og fullt innstilt på gi barnet fra seg, og at de ikke hadde sett noen 

mulighet til å beholde det selv, men at mange endret sin beslutning om adopsjon og beholdt 

barnet selv, etter at barnet var født og problemene gjennomgått, og de hadde fått hjelp til å 

vurdere sin situasjon og de muligheter som fantes. Hvis mor trengte bistand når det gjaldt å 

finne bosted og eventuelt arbeid både før og etter at barnet hadde kommet, burde 

adopsjonskontoret gi henne opplysninger om mødrehjemmene i landet og bistå henne med 

plass, eller så langt råd var hjelpe henne til annen bolig og arbeid.212   

Før dette rundskrivet fra Sosialdepartementet kom i 1964, var det mye opp til hvert 

enkelt adopsjonskontor hvordan adopsjonsformidlingen skjedde, noe den forskjellige 

praksisen i 1947 ved Bergen- og Oslokontoret viste. I tillegg til retningslinjene rundskrivet 

gir, får vi viktig informasjon om erfaringene og målsettingene til Oslo Helseråds 

Adopsjonskontor når det gjaldt adopsjonsformidling, siden disse forskriftene var blitt 

utarbeidet på bakgrunn av den praksisen som hadde vært fulgt ved Oslokontoret i en årrekke - 

                                            
212 Det kongelige Sosialdepartement, 1. nov. 1964, Rundskriv nr. 36, om adopsjonsformidling kap. 3: 
Organisering av formidlingen s. 7-9 og kap. 5: Barnets naturlige foreldre, s. 11-15. 
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slik det er uttrykt i skrivet. Dette kan tyde på at Oslo Helseråds Adopsjonskontor hadde stor 

tillit og troverdighet når det gjaldt måten kontoret skjøttet dette arbeidet på.  

Metodene i adopsjonsprosessen 

Det har ikke vært mulig å framskaffe spesifikke retningslinjer eller noen arbeidsinstruks for 

de ansatte ved Oslo Helseråds Adopsjonskontor. Det som imidlertid kan fastslåes er at det 

overhode ikke framkommer notater i saksdokumentene i Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv om 

at det ble gitt slik veiledning til mødrene som det her refereres til verken i 1940, -50, -60 eller 

70-årene. Hva dette skyldtes blir spekulasjoner. Enten ble denne type informasjon og råd ikke 

notert, eller så ble det rett og slett ikke gitt. Mangelen på slik informasjon i saksdokumentene 

kan tyde på at Adopsjonskontoret utad eller på papiret hadde en ideell målsetting med sitt 

formidlingsarbeid, men at adopsjonene i praksis ble gjennomført på en helt annen måte. 

Finnes det kilder som sier noe om holdningene til de som forestod adopsjonsarbeidet? 

I denne forbindelse gjengis utdrag av et brev Karen Moe213 skrev i 1938, og som hun i 1969 

også sendte til Målfrid Solvang:214  

”(…) Det er til dags dato formidlet ca. 600 adopsjoner, alle uten vederlag. Som man 
vil forstå er det derved i årenes lop (sic) inspart (sic) store summer for Oslo kommunes 
forsorgsvesen, men meget viktigere og mer verdifullt er det at disse 600 barn er skaffet 
gode hjem og får vokse opp under mors og fars kjærlige omsorg. Så vel for det enkelte 
barn som for samfunnet er dette selsagt (sic) av uvurderlig betydning. (…)” 
 

Jeg tolker brevet dit hen at hun som var ansvarlig for adopsjonsformidlingen ved Oslo 

Helseråds Adopsjonskontor i 1940, -50 og første halvdel av 60-årene mente at adopsjon var 

best, og at dette var motivert både ut fra samfunnsøkonomiske og sosiale hensyn. Det er trolig 

at dette var en oppfatning hun delte med andre innen det offentlige hjelpeapparatet. En slik 

teori kan støttes av endringene i adopsjonsloven, som favoriserte adoptivforeldrene til fordel 

for adoptivbarnet, og jeg viser særlig til den 5 årige angrefristen. 

                                            
213 Karen Moe var ansatt som leder av Oslo Helseråds Adopsjonskontor, siden starten i 1926 og fram til hun 
sluttet på midten av 1960-tallet. Hun hadde tidligere arbeidet som forstanderinne ved Barneforsorgskontoret, og 
hadde ført tilsyn med ugifte mødre og deres spedbarn der. Hun hadde helt siden 1915 formidlet en del 
adopsjoner. 
 
214 Sykepleier Målfrid Solvang var en av initiativtakerne til å starte ”Enslige mødres vennering” som varte fra 
1964 til 1970. Foreningens formål var å hjelpe enslige mødre til å beholde sine barn dersom mødrene selv ønsket 
det, samt å gi dem menneskelig støtte så de kunne gi sine barn de beste muligheter for oppvekst og utdannelse. 
Videre var foreningens formål å påvirke de myndigheter som hadde med problemet å gjøre til økt ytelse i samme 
retning, samt å oppmuntre alle privatpersoner, bedrifter og organisasjoner til å støtte opp om alle tiltak som 
kunne gjøre enslige mødres kår lettere. Opplysningene er hentet fra: ”Lover for enslige mødres vennering”, 
vedtatt på generalforsamling 22. januar 1964. Dette private arkivet oppbevares av professor Gro Hagemann ved 
Univ. i Oslo. 
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I denne forbindelse vil jeg fortelle om Kari.215 som ble enslig mor i en alder av knapt 

18 år – i 1967. Barnets far flyttet utenlands. En stund brevvekslet han og Kari, og hun gikk og 

ventet på at han skulle komme hjem slik at de kunne gifte seg. Etter hvert sluttet 

utenlandsbrevene å komme. Hun ble kastet ut hjemmefra og flyttet til Sebbelow Stiftelsen i 

Oslo. Kari selv mener at mødrehjemmet nærmest fungerte som ”en klekkeanstalt for 

adoptivbarn”. Mens hun bodde der fikk de gravide kvinnene hjelp til å komme i kontakt med 

kun en eneste instans - og det var Oslo Helseråds Adopsjonskontor. Hun undertegnet derfor 

adopsjonsavtale mens hun enda var gravid og bodde på Sebbelow. Denne avtalen husket hun 

som et svært omfattende dokument. Kari ombestemte seg imidlertid på slutten av 

svangerskapet, og ville allikevel beholde barnet. Hun måtte da møte til samtale på et offentlig 

kontor (hun husker ikke lenger hva dette kontoret het), - hvor hun ble bedt om å gjøre rede for 

hvordan hun skulle ordne seg som alenemor, og hvordan hun hadde tenkt å klare den store 

oppgaven som ventet henne. Kari fikk i 1967 ingen råd og veiledning på Adopsjonskontoret 

om hvilke rettigheter hun hadde, ei eller hjelp med å finne en egnet bolig, barnepass eller 

arbeid, - slik rundskrivet av 1964 påla adopsjonskontorene å gjøre. Dette til tross for at 

morstrygd og overgangsstønad ble innført i 1964. (Se vedlegg 3.) På det offentlige kontoret 

ble hun fortalt at hun hadde en egoistisk morsfølelse, og at hun ønsket å beholde barnet sitt av 

egoistiske grunner. Dette eksemplet bekrefter antakelsen om at Oslo Helseråds 

Adopsjonskontor eller andre offentlige kontorer ikke ga mødre råd og veiledning om hvordan 

de kunne beholde barna, samt informasjon om hvilke rettigheter de hadde. Kari opplevde 

ingen støtte da hun bestemte seg for å beholde barnet. Det synes snarere som om de offentlige 

instanser forsøkte å motarbeide hennes beslutning. 

Pionerene innen mødrehjemsbevegelsen formulerte følgende slagord: ”Det er viktig at 

ethvert barn har en far, men det er enda viktigere at det får beholde sin mor.”216 ”Hensikten 

med mødrehjemmene er å gi enslige og andre vanskeligstilte kvinner et trygt oppholdssted i 

det kritiske tidsrommet før og etter en fødsel.”217 Det skjedde en halvering av antall 

mødrehjem her i landet fra årene før krigen fram til begynnelsen av 1950-årene. I 1920 var det 

15 mødrehjem, mens i 1950-52 var det bare 8 igjen,218 og antall mødrehjemsplasser var 

                                            
215 Kilden ønsker å være anonym. Hun er i dag ansatt som forsker ved Universitetet i Oslo. Informasjonen ble 
gitt i samtale med Liv Thoring august 2008. Veileder og sensorer kan ta kontakt med henne. Identiteten fås ved 
henvendelse til Thoring på mobil: 48 15 49 11 eller mail: liv@framtiden.no  
216 Sosialhåndbok for Norge 1950-52 i utvidet utgave. Oslo 1953. ”Mødrehjemmene” av Liv Kluge, s. 324. 
217 Sosialhåndbok for Norge 1950-52 i utvidet utgave. Oslo 1953. ”Mødrehjemmene” av Liv Kluge, s. 319. 
218 Sosialhåndbok for Norge 1950-52 i utvidet utgave. Oslo 1953. ”Mødrehjemmene” av Liv Kluge, s. 320. 
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redusert til kun 49 på landsbasis.219 Hvert år ble det født over 2000 barn utenfor ekteskap. Det 

sier seg selv at 49 mødrehjemsplasser ikke kunne dekke behovet. Den geografiske 

spredningen på mødrehjemmene var i tillegg svært ujevn. Sørlandet, store deler av Vestlandet 

og de 3 nordligste fylkene manglet mødrehjem i 1950-årene. Under og like etter krigen var 

det stor plassmangel på disse hjemmene.  I 1950-årene hendte det ofte at det var ledige plasser 

på mødrehjem på en kant av landet, mens enslige mødre andre steder i landet ble plassert på 

såkalte vernehjem eller arbeidshjem, - (…) ”et ytterst uheldig miljø for en deprimert mor.” 

(…)220 Det er sannsynlig at reduksjonen i mødrehjemstilbudet medførte at færre enslige 

mødre klarte å beholde barna sine. På grunn av mangelfulle opplysninger om de biologiske 

mødrenes hjemstavn i mitt materiale, har det ikke vært mulig å konkludere med om de kom 

fra områder i Norge hvor det ikke fantes mødrehjem. 

I Oslo var det i 1950-årene to mødrehjem: Sebbelow Stiftelse som ble drevet av 

diakonisser og Gry som ble drevet av Frelsesarmeen. Disse hjemmene var ikke mødrehjem i 

betydningen et hjem hvor mor og barn kunne bo sammen. Det fantes ingen barnehager verken 

på Gry eller Sebbelow. Mødrene kunne ikke bli boende der og samtidig være i arbeid, fordi 

det ikke var noen til å ta seg av barna. Oppholdet på de få gjenværende mødrehjemmene 

skulle være kortvarig. Det var vanlig at oppholdet varte til barnet ble adoptert bort.221 I praksis 

betydde dette at mødrene måtte flytte ut når barnet var født. Mor og barn ble skilt ved 

fødselen når barnet skulle adopteres bort. På arbeiderkvinnenes landskonferanse i 1961 ble det 

vedtatt å bygge et mødrehjem hvor mor og barn kunne bo sammen – slik de opprinnelige 

intensjonene med et mødrehjem var. Og i november 1967 ble Rachel Grepp heimen i Oslo 

offisielt åpnet. De første seks årene fikk hver femte kvinne som søkte, plass ved Rachel Grepp 

Heimen.222 Noe som viser et stort udekket behov.  

Astrid Andresen konkluderer i sin bok med at innstillingen etter krigen var svært 

positiv til adopsjon, og at både Bergen Helseråd og Bergen kommune la til rette for denne 

løsningen både ved å øke personalet og ved å ”hjelpe” mødrene til å holde fast ved 

adopsjonsbeslutningen.223 Da Bergen kommune i 1949 overtok Bergen Mødrehjem, ble det 

                                            
219 Sebbelows Stiftelse hadde på denne tiden plass til 21 mødre med barn. Gry hadde plass til 17 mødre med 
barn. Det fantes også mødrehjem tre andre steder i landet: Tønsberg kommunes hjem (to mødre), Bergen 
kommunes hjem (seks plasser) og Trondheim kommunes hjem (3 plasser). Kilde: Marit Stensengs 
hovedoppgave i barnevernspedagogikk: Rachel Greppheimen, Oslo, 1974. 
http://www.rachelgreppheimen.no/HistorieModrehjem.htm  
220 Sosialhåndbok for Norge 1950-52 i utvidet utgave. Oslo 1953. ”Mødrehjemmene” av Liv Kluge, s. 321. 
221 Kilde: Marit Stensengs hovedoppgave i barnevernspedagogikk: Rachel Greppheimen, Oslo, 1974. 
http://www.rachelgreppheimen.no/HistorieModrehjem.htm  
222 Kilde: Marit Stensengs hovedoppgave i barnevernspedagogikk: Rachel Greppheimen, Oslo, 1974.  
http://www.rachelgreppheimen.no/HistorieModrehjem.htm  
223 Andresen, Astrid: Hender små, Bortsetting av barn i Norge 1900 – 1950. Bergen, 2006, s. 201. 
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samtidig bestemt at mødre som hadde bestemt seg for å adoptere bort sitt barn, ikke fikk flytte 

inn der. I følge Andresen må dette ha betydd at adopsjon ble lansert som et alternativ til 

gravide kvinner som henvendte seg til mødrehjemmet, og at det ble forventet at de skulle ta 

avgjørelsen om bortadopsjon før fødselen. De mødrene som ikke fikk plass på 

mødrehjemmet, ble plassert i private hjem på landet. Utestenging fra mødrehjemmene kan i 

følge Andresen forstås som et forsøk på å motvirke at mødrene ombestemte seg. På 

mødrehjemmene kunne mor og barn oppholde seg flere måneder etter fødselen i følge 

Andresen. Ved å få anledning til å knytte seg til barnet sitt, kunne dette medføre at mødrene 

ønsket å omgjøre adopsjonen.224 Det er mulig mor og barn kunne bo sammen i flere måneder 

på mødrehjemmet i Bergen. Men da Kari – som jeg har fortalt om - hadde født barnet sitt, og 

gitt utrykkelig uttrykk for at hun ville beholde det selv, fikk hun ikke flytte tilbake til 

Sebbelow sammen med barnet. Hun ble skilt fra sitt barn ved at den lille ble overført til Aline 

Spedbarnshjem, og her fikk Kari ikke bo. Hun var skoleelev, uten inntekt, og måtte flytte 

hjem til sin mor, et sted hennes lille datter ikke var velkommen. 

At en mor skulle være hjemme og ta seg av sine barn, ble i etterkrigstiden ofte 

begrunnet med moderne studier av barns behov for nærhet og tilknytning de første leveårene. 

Men denne tenkningen gjaldt ikke for de ugifte mødrene og deres barn.225 Fram til 1964, da 

enke og morstrygd ble innført,226 var det ikke mulig å leve av offentlige trygdeordninger for 

enslige mødre. Kvinnene var nødt til å arbeide for å forsørge seg og barnet, hvis de ikke hadde 

noen forsørger. Det var vanskelig å jobbe og samtidig beholde et spedbarn. Loven av 1964 ble 

innført fordi man så hvilke enorme vansker enslige mødre hadde i sin livssituasjon.227  

I mellomkrigstiden var adopsjon en løsning på mer akutte omsorgsproblemer, der 

barna særlig var blitt flyttet mye rundt.228 Etter krigen derimot ble adopsjon bragt på banen 

allerede før fødselen, og opplevelsen til Kari kan tyde på at adopsjon ble anbefalt av 

helseapparatet. Det kan synes som om Oslo Helseråds Adopsjonskontor var en del av denne 

kulturen, og at metodene kontoret benyttet i adopsjonsprosessen bidro til at mødrene holdt 

fast ved sin beslutning om å adoptere bort barnet: I svært mange adopsjonssaker fra 1940- og 

                                            
224 Andresen, Astrid: Hender små, Bortsetting av barn i Norge 1900 – 1950. Bergen, 2006, s. 199. 
225 Kvinnenes kulturhistorie, Fra år 1800 til vår tid. Bind 2, Bjørg Aase Sørensen: ”Moderskap og morsarbeid”, 
s. 205. 
226Kilde: Barne- og likestillingsdepartemenets hjemmesider: 11.1.2 Fra enke- og morstrygd til velferdsmelding: 
lønnsarbeider- eller morsperspektiv? Dette dokumentet bygger vesentlig på Hatland 1992, Pettersen 1987, 
Terum 1993 og NOU 1975: 18. Stønad til enslige forsørgere. : 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/NOUer/1996/NOU-1996-13/12/1/2.html?id=341128 
227 Blom, Ida og Anna Tranberg (red.): Nordisk lovoversikt. Viktige lover for kvinner ca. 1810-1980, Oslo 1985, 
s. 176. 
228 Andresen, Astrid: Hender små, Bortsetting av barn i Norge 1900 – 1950. Bergen, 2006, s. 199. 
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50-årene fylte mødrene ut og undertegnet adopsjonskontrakten før barnet ble født, og gjerne 

ved første gangs besøk på adopsjonskontoret. 
                      

Fig. 18. Prosent av adopsjonsavtalene som første gang ble 
undertegnet før fødsel.
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Kilde: Bygger på min  telling av til sammen 160 adopsjonssaker i 1947, 1950, 1959,  
1965, 1970, 1979, 1980, 1987, 1988 og 1989 i Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv.  

 

 

Figur 18 viser at i 1947 undertegnet 39 prosent av kvinnene i mitt utvalg adopsjonskontrakten 

før fødsel, i 1950 gjorde 50 prosent det og i 1959 hele 78 prosent. Vi ser en utvikling fra 1947 

og fram til toppen nås 1970 med 85 prosent, hvor de fleste adopsjonsavtaler ble inngått før 

fødsel. Dette innebar utfylling av et omfattende skjema identisk med den endelige 

adopsjonskontrakten. Så sent som i 1989 ble hele 60 prosent av adopsjonsavtalene 

undertegnet første gang før barnets fødsel. I disse avtalene stod det blant annet: ”Jeg/Vi 

erklærer at vi aldri vil gjøre krav på å få vite hvor barnet kommer hen.” (I 

innledningskapittelet, er det beskrevet hva mødrene for øvrig skulle gi av opplysninger i 

adopsjonsavtalen.) Det antas at man hadde en intensjon om at mødrene skulle bekrefte 

adopsjonsavtalen, med en ny underskrift, en tid etter fødselen. 
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Fig. 19. Tidspunkt for endelig adopsjonsavtale angitt som prosent 
av alle adopsjonsavtaler i et spesifikt år.
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Når det gjelder adopsjonsavtaler som aldri ble undertegnet av mor på nytt etter fødselen, ble størstedelen  
av disse aldri undertegnet på nytt av andre. Noen ble imidlertid undertegnet  av mors foreldre eller verge.                   
 
Kilde: Bygger på min  telling av til sammen 160 adopsjonssaker i 1947, 1950, 1959, 1965, 1970,  
1979, 1980, 1987, 1988 og 1989 i Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv.  

 
 

Figur 19 viser imidlertid at i 1947 ble 26 prosent av adopsjonskontraktene aldri undertegnet 

på nytt av biologisk mor etter at hun hadde født, og ytterligere 26 prosent ble undertegnet før 

det hadde gått 14 dager (3 av disse mellom 1 og 4 dager etter fødsel). Det vil si 52 prosent av 

de endelige adopsjonsavtalene i 1947 ble undertegnet før barnet var 14 dager gammelt. I 1950 
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ble 18 prosent av adopsjonskontraktene aldri bekreftet på nytt av mor etter fødselen. 45 

prosent ble undertegnet etter fødsel men før barnet var 14 dager gammelt. 63 prosent av de 

endelige adopsjonsavtalene i 1950 ble undertegnet før barnet var 14 dager gammelt. I 1959 

var bildet noe bedre. Da ble alle avtaler bekreftet på nytt etter fødselen. Men fortsatt var det 

en fjerdedel av mødrene som undertegnet endelig adopsjonskontrakt mindre enn 14 dager 

etter fødsel, en av dem sågar samme dag som hun fødte. I noen tilfeller ble 

adopsjonskontrakten undertegnet av en verge eller mors mor. Men dette gjaldt bare få tilfeller. 

I Adopsjonsloven av 1917 ble det ikke sagt noe om hvor lang tid det skulle gå etter 

fødselen før endelig avtale om adopsjon kunne undertegnes. Først i 1972 ratifiserte Norge den 

Europeiske Adopsjonskonvensjonen. Justisdepartementet gav i sammenheng med dette 

instruks om at det måtte gå 6 uker fra fødsel til endelig adopsjonsavtale kunne undertegnes. 

Denne regelen ble i 1986 utvidet til to måneder.229 Praksis rundt undertegnelse av 

adopsjonskontrakten har mest sannsynlig lagt føringer for den faktiske gjennomføringen av 

bortadopsjonen. Det kan ikke utelukkes at mange mødre oppfattet den første 

adopsjonskontrakten som bindene, og at de derfor trodde at det ikke var mulig å endre 

beslutningen om bortadopsjon. I hvertfall kan en slik adopsjonskontrakt virke befestende på 

beslutningen om bortadopsjon, i den forstand at mødrene kunne oppleve at de burde stå ved 

den inngåtte avtalen om adopsjon. Kari fikk ikke inntrykk av at det var i orden at hun 

omgjorde beslutningen om adopsjon. Hun fikk derimot beskjed om at hun hadde en egoistisk 

morsfølelse, og at hun beholdt barnet sitt av egoistiske grunner. Til tross for at Rakel Grepp 

heimen stod nesten innflyttingsklar da hun fødte i september 1967, og at mors- og enketrygd  

var innført, fikk Kari ikke høre om disse tilbudene, verken på Adopsjonskontoret eller på 

sykehuset.  

Da det var tegnet adopsjonskontrakt, skrev de ansatte på Adopsjonskontoret brev til 

fødselsklinikken, slik følgende eksempel viser: ”RJ/KA Til overjordmor. Det bekreftes herved 

at Oslo helseråd formidler adopsjon av NN.s barn, hvis det er friskt og velskapt og egner seg 

for adopsjon. Oslo, den 8/12.1949. Etter fullmakt. R.J.”230 (Se vedl. 2.) Brevet kan tyde på at 

sykehuspersonalet ble informert om at det var tegnet adopsjonskontrakt, og at de var forberedt 

når disse kvinnene kom for å føde. Mødre som hadde tegnet adopsjonskontrakt fikk med seg 

et tilsvarende brev, som de skulle levere når de kom til sykehuset for å føde.231 Slike fødsler 

ble gjennomført ved at kvinnene fødte med laken over hodet og aldri fikk se sine barn eller 

                                            
229 Stortingsforhandlinger 1984-85, Ot. Prp. 40, Om lov om adopsjon. s. 13-14. 
230 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv 1950. 
231 Kilde: Kari 
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vite dets kjønn.232 Dette ble etter sigende gjort for at adopsjonsprosessen skulle være mindre 

belastende for de nybakte mødrene, noe som synes troverdig. På den annen side kan det ikke 

utelukkes at dette også ble gjort for at ikke mor skulle knytte seg til barnet sitt og omgjøre 

beslutningen om bortadopsjon. Det var uenighet innen det offentlige helse Norge om 

praktiseringen av at mødre i slike situasjoner ikke fikk se sine barn. Medisinalråd Bjørn 

Bjørnsson, som på den tiden var fungerende helsedirektør skrev i 1968 blant annet at enhver 

mor måtte få se sitt barn når det var født. Han mente at tiden omkring fødselen ikke var den 

rette til å ta bestemmelsen om bortadopsjon, men at mor og barn burde få være sammen, og at 

mor i ro og mak burde tenke over sin situasjon. Det var i følge ham ingen direktiver fra 

Helsedirektoratet om å følge denne praksisen.233 (Se kopi av avisartikkelen i vedl. 2.) 

Igjen vil jeg vende tilbake til Kari som mot slutten av svangerskapet bestemte seg for å 

beholde barnet likevel. Dette fortalte hun til jordmødrene da hun ankom Kvinneklinikken i 

Josefines gate for å føde. De var blitt informert om at hun skulle adoptere det bort, og 

etterlyste brevet fra Adopsjonskontoret. Hvorpå Kari svarte at det hadde hun kastet, og at 

adopsjon ikke lenger var aktuelt. Til tross for at hun skulle beholde barnet, måtte hun føde 

med laken over hodet. Hun fikk heller ikke se den lille datteren sin rett etter fødselen, men 

morkaken derimot viste de henne.(!) Først dagen etter fikk hun se barnet, etter at hun selv 

insisterte på dette. Det var også vanlig praksis på Kvinneklinikken/Ullevål sykehus at kvinner 

som skulle adoptere bort barnet de fødte, ble plassert på et rom med barselkvinner som hadde 

mistet barnet i fødsel, og hvor det ved fotenden av hver seng stod en tom babyseng. Det synes 

ikke som om sykehuspersonalet forsøkte å gjøre situasjonen best mulig for Kari som ønsket å 

beholde barnet. Det kan derimot synes som om sykehuset forsøkte å ”hjelpe” henne til å holde 

fast ved den opprinnelige beslutningen om bortadopsjon. 

 Da datteren til Kari hadde bodd tre måneder på Aline Spedbarnshjem, og Kari i denne 

perioden hadde reist fra Grorud hver dag for å være sammen med henne, fikk de to i desember 

1967 flytte inn på den nyåpnede Rachel Grepp Heimen. Her var det spedbarnsbarnehage (det 

var det ikke på de to andre mødrehjemmene i Oslo: Sebbelow og Gry). Rachel Grepp var et 

godt hjem i følge Kari. Sebbelow og Gry, som var de eneste mødrehjemmene i Oslo i den 

perioden som denne framstillingen omhandler, var ikke gode mødrehjem i følge hennes 
                                            
232 Kilde: Sykepleier Målfrid Solvangs private arkiv om ”Enslige mødres vennering” som varte fra 1964 til 1970. 
Dette arkivet oppbevares av professor Gro Hagemann ved Universitetet i Oslo. Halldis Fjellhamar (Hast) 
journalist i Dagbladet i perioden 1945 - 65, Hast gikk spesielt inn for de ugifte mødrene og skrev bl.a. at disse 
mødrene ikke fikk se sitt barn etter at det var født, og at de ble sterkt oppfordret til å bortadoptere barnet. På 
fødselsklinikkene ble en ugift mor behandlet som en ”synder”. Opplysningene er hentet fra Birgit Wiigs bok: 
Kvinner selv - Den skjulte Norgeshistorien fra vår nære fortid. Oslo, 1984, s. 155. 
233 Arbeiderbladet, 13.08.68, Moren bør se barnet, av Medisinalråd Bjørn Bjørnsson, som på den tiden var 
fungerende helsedirektør. 
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erfaring. På Rachel Grepp Heimen var det ansatt sosionomer som veiledet og hjalp mødrene. 

Rikstrygdeverket formulerte retningslinjer som ga loven av 1964  et operasjonelt innhold. Det 

het at overgangsstønad kunne gis for et tidsrom på inntil et halvt år, med forlengelse til ett år i 

visse tilfelle.234 Kari ville gjerne fortsette på gymnaset, men hun ble da fortalt av rådgivere 

ved Rachel Grepp Heimen at opplæringsstønaden ikke dekket gymnas og høyere utdanning. 

Støtten skulle gå til yrkesfaglig utdannelse. Tilbudet var adopsjon, huspost eller hybel og 

yrkesskole i følge Kari. Hun bodde med datteren sin på Rachel Grepp Heimen i ett år, da 

flyttet hun sammen med sin forlovede til en hytte på Nesodden. Hun fortsatte så på gymnaset. 

I dag er Kari forsker ved Universitetet i Oslo, og datteren skal i gang med 

doktorgradsoppgave. En slik akademisk karriere hadde ikke vært mulig med bare det 

offentliges hjelp i 1960-årene – mener Kari.   

Professor dr. med. Torbjørn Iversen, som var ung lege i 1950-årene, erfarte at ugifte 

kvinner både fikk mindre hjelp og oppfølging samt mindre smertelindring under fødselen enn 

gifte fødende. Det var en utbredt oppfatning blant jordmødre og leger at når de hadde fått den 

inn, fikk de da også klare å få den ut. (!)235 Kari fikk heller aldri tilbud om smertelindring 

under den 18 timer lange fødselen, og da hun ropte på sin mamma, fikk hun til svar at det 

skulle hun ha tenkt på før. Dette viser hvordan kvinnene måtte bære byrdene og ansvaret for 

kjæresteparets kjønnslige omgang, og tyder ikke på at sykehuspersonalet var opptatt av å 

gjøre situasjonen mindre belastende for mor, - snarere tvert i mot.  Disse eksemplene 

understreker bare hvor vanskelig og lite preget av omsorg og støtte det moralsk politiske 

klimaet var for enslige mødre i denne perioden.  

Jeg mener at det ikke kan utelukkes at undertegnelse av adopsjonskontraktene før 

fødsel, mangel på informasjon om rettigheter for ugifte mødre, og at mødrene ikke fikk se og 

bli kjent med barnet sitt, ble praktisert fordi man ville ”hjelpe” mor til å holde fast ved 

beslutningen om adopsjon. En slik teori samsvarer med det Astrid Andresen kom fram til når 

det gjaldt forholdene i Bergen på dette området, og at den sterke økningen i antall adoptivbarn 

hadde sammenheng med at det offentlige helse Norge ønsket adopsjon framfor 

fosterbarnsordninger. Jeg hevder i tillegg at mange innen helseomsorgen her i landet mente at 

det var best at barna vokste opp i familier med to foreldre og ikke med mor alene. 

                                            
234  Barne- og likestillingsdepartementets hjemmesider: 11.1.2 Fra enke- og morstrygd til velferdsmelding: 
lønnsarbeider- eller morsperspektiv? Dokumentet bygger vesentlig på Hatland 1992, Pettersen 1987, Terum 
1993 og NOU 1975: 18. Stønad til enslige forsørgere. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/NOUer/1996/NOU-1996-13/12/1/2.html?id=341128 
235 Kilde: Professor dr. med. og tidligere overlege ved Radiumhospitalet, Torbjørn Iversen i samtale med Liv 
Thoring februar 2008. Hans tlf. nummer er: 906 88 781 
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Ventelistene over adoptivsøkende par ble stadig lengre og var betydelig lengre enn 

antall barn for adopsjon. Det var ektepar fra alle sosiale lag som ønsket å adoptere barn. 

Astrid Andresen fant at arbeiderklassen i byene var underrepresentert sammenliknet med de 

øvrige samfunnsklassene da hun undersøkte forholdene i Bergen etter krigen.236 Hun 

konkluderer med at dette trolig er et vedvarende trekk i adopsjonshistorien, siden man også i 

den senere tid har funnet at arbeiderfamilier er underrepresentert.237 Skjønt hun konkluderer 

med at betydningen av dette ikke er åpenbar, men at det trolig er en mer opplagt sammenheng 

mellom det å ønske seg barn og å ha et økonomisk overskudd.238 I mitt materialet var 

arbeiderklassen representert ved om lag 1/3 av de som adopterte og middelklassen og øvre 

middelklasse utgjorde ca 2/3. Arbeiderklassen utgjorde således en ikke ubetydelig andel. Det 

som synes mest påfallende i mitt materiale er at bønder utgjorde en svært liten andel av dem 

som adopterte. Dette kan skyldes at adoptivbarn ikke hadde odelsrett før ved odelsloven av 

1974239, og at blodsbånd tradisjonelt var viktig i bondesamfunnet. 

De fleste brevene - i mitt materiale - med ønske om å adoptere ble skrevet av kvinner. 

Det samme gjaldt i Andresens undersøkelse fra Bergen. Jeg slutter meg til hennes teori om at 

dette kan bety at kvinnene var de mest ivrige etter å adoptere et barn som sitt eget, slik de 

også hadde vært det når det gjaldt å få små fosterdøtre før krigen. Det vokste i følge flere 

forskere fram et nytt kvinneideal etter den annen verdenskrig. Den gifte kvinne skulle være 

hjemmeværende husmor, og ikke ha lønnsarbeid. Og det hevdes at man i Norge satset mer på 

dette enn man gjorde i resten av Norden.240 Samskatten favoriserte ekteskap der mannen 

tjente pengene og kvinnen var husmor. Denne skatteformen ble først avviklet i 1970.241 Det 

synes derfor å være en sammenheng mellom idealet om den hjemmeværende husmoren og et 

behov for gifte kvinner å ha egne barn å ta seg av. Hva skulle ellers gi en hjemmeværende 

husmors tilværelse mening og innhold - og ikke minst status i en tid hvor gifte kvinner 

framfor alt var mødre? Andresen argumenterer også for et slikt syn i sin framstilling242 I følge 

                                            
236 Andresen, Astrid: Hender små, Bortsetting av barn i Norge 1900 – 1950. Bergen, 2006, s. 202. 
237 Soderlind, Ingrid (red.): Uppvext, familieformer och barns basta. Om familieliv som offentlig angelegenhet 
och vardaglig praktikk. Monica Dahlens artikkel: Adoptivfamilien år 2000. Hvem er de, hvordan lever de, og 
hvilke utfordringer står de overfor? Stockholm, 2002, s. 65 
238 Andresen, Astrid: Hender små, Bortsetting av barn i Norge 1900 – 1950. Bergen, 2006, s. 202. 
239 Stortingsforhandlinger, Ot. prp. 59, 1972 – 73, O.tid. 1974, s. 796 – 839, Lov nr. 58 om odelsretten og 
åsetesretten, 28. juni 1974. 
240 Blom, Ida og Sølvi Sogner: Med kjønnsperspektiv på norsk historie, Oslo, 2005. Del IV: Husmortid, 1900 – 
1950 av Kari Melby, s. 295. 
241 Blom, Ida og Sølvi Sogner: Med kjønnsperspektiv på norsk historie, Oslo, 2005. Del IV: Husmortid, 1900 – 
1950 av Kari Melby, s. 303 
242 Andresen, Astrid: Hender små, Bortsetting av barn i Norge 1900 – 1950. Bergen, 2006, s 209. 
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Kari Melby, synes det som om nettopp kvinners moderlighet og husmoderlighet kom til å 

representere det trygge og stabile i et samfunn i forandring.  

I mitt materiale var det også adoptivmødrene som fortsatte å ha kontakten med 

Adopsjonskontoret etter at adopsjonen var gjennomført ved å sende brev og bilder av barna i 

forbindelse med merkedager og jul. Dette hadde mest sannsynlig sammenheng med at det var 

kvinnene som var hjemme og tok seg av barna, og som tradisjonelt sørget for den typen 

kontakt med slekt og venner for øvrig. I noen saker synes det uti fra korrespondansen som om 

kontakten mellom adoptivmor og Adopsjonskontoret ble relativt nær og fortrolig. Det var 

derfor trolig et nærere forhold mellom de ansatte ved Adopsjonskontoret og mange av de 

adoptivsøkende, enn forholdet var mellom de ansatte og de biologiske mødrene. Denne 

kontakten synes mer jevnbyrdig, kunne strekke seg over flere år samt at partene sosiokulturelt 

stod hverandre nærmere. Det kan ikke utelukkes at slik kontakt medførte at de ansatte ved 

Adopsjonskontoret reelt sett ønsket å hjelpe de adoptivsøkende med å få barn eller et søsken 

til et allerede adoptert barn, og at de også av den grunn så det som best at de biologiske 

mødrene holdt fast ved beslutningen om adopsjon. Kanskje hadde man allerede før fødselen 

bestemt hvilke adoptivforeldre som skulle få barnet. 

Synet på enslige mødre 

Fram til den annen verdenskrig var det ikke uvanlig at kvinner innen arbeiderklassen på 

landsbygda og i byene var gravide da de giftet seg. På 1950-tallet var det derimot ikke 

akseptert å ha samkvem med en gutt uten å være gift. Nå ble derfor unge jenter som ”fløy med 

gutter” – og dermed brøt med tidens moralnormer for kvinner tatt hånd om av barnevernet.243 

Mange av disse jentene ble regelrett sperret inne på institusjoner, fordi de brøt reglene for 

akseptert kvinnelighet. Det var jentene - ikke guttene som ble straffet for brudd på 

moralnormene. På institusjonene skulle de oppdras etter streng kristen moral. En av disse var 

Bjerketun i Bærum. Ifølge Kjersti Ericsson244 mente de ansatte og ledelsen på Bjerketun at 

jentene førte et usedelig levesett, at de hadde ufullstendig personlighetsdannelse og var styrt 

av sine drifter. Fra forvaltningens side var det frykt for smitte av veneriske sykdommer, dårlig 

arv, og at enslige mødre og farløse barn kunne bli en byrde for samfunnet, som var 

motivasjonen for å gripe inn overfor disse jentene. Det dreide seg om et kontrollnettverk med 

bred oppslutning.245 At slike samfunnsinstitusjoner avspeilet sin tids tenkemåte er sannsynlig. 

                                            
243 Blom, Ida og Sølvi Sogner: Med kjønnsperspektiv på norsk historie, Oslo, 2005. Del IV: Husmortid, 1900 – 
1950 av Kari Melby, s. 330. 
244 Ericsson, Kjersti: Drift og Dyd, kontroll av jenter på femtitallet. Oslo 1997. 
245 Ericsson, Kjersti: Drift og Dyd, kontroll av jenter på femtitallet. Oslo 1997. 
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Når tyskertøsene (omtalt i kapittel 2) og disse unge jentene ble utsatt for så sterke 

reaksjoner, kan dette i følge Mellby246 på den ene siden forklares ved at kvinners seksualitet 

ikke ble oppfattet som et individuelt og privat anliggende, men ble oppfattet som en form for 

felleseie. En annen forklaring mener hun er at dette dreide seg om et nasjonalt spørsmål. Når 

unge jenter brøt med god kjønnsmoral og tyskerjentene var landssvikere, kunne det ramme 

nasjonen. Kvinnene var hjemmenes voktere, og hva var det nasjonale hjem uten en mor?  Når 

kvinnene ble forelsket i okkupasjonsmakten, eller i menn som ikke tok på seg rollen som 

ektemann og far, var hjemmet som institusjon og hele nasjonen i fare. Da var det 

samfunnsnødvendig å sperre jentene inne, så man fikk kontroll over deres seksualliv. Jeg 

støtter et slikt syn, og mener at slike normative føringer og tidens syn om at den gode mor var 

hjemmeværende, gjorde det vanskelig for en ugift kvinne å beholde sitt barn. Dette har trolig 

vært medvirkende til at så mange barn ble adoptert bort.  

Astrid Andresen247 tar også til ordet for at det i etterkrigstiden var et sterkt fokus på 

kvinners seksualmoral, og at dette gjorde adopsjon til et tiltrekkende alternativ for ugifte 

mødre. I likhet med Mellby, Ericsson og Andresen mener jeg at krigsbarna ikke alene kan 

forklare den sterke adopsjonsveksten, men at man etter krigen fikk et nytt syn på både mor, 

barn og familie. I Sverige (som ikke hadde et nasjonalt tyskerbarn-problem) økte også antall 

adopsjoner i tiden rundt den annen verdenskrig.248 I bladet Norges Barnevern ble ”Det 

seksuelle problem som samfunnsproblem” diskutert. Styrer ved Bærum skolehjem, Hanne-

Marie Tjensvoll, argumenterte kraftig tilbake mot dem som hevdet at også ugifte kvinner 

hadde rett til å ha barn. Hun mente at barn skulle ha gifte foreldre, og begrunnet dette sågar ut 

fra et sosialistisk syn. Hun uttrykte følgende i tidsskiftet Norges Barnevern i 1946: ”Det har 

forbauset meg at et ensidig individualistisk syn fremdeles blir hevdet til tross for en øket 

sosial og sosialistisk innstilling (…). Den beste formen menneskene og samfunnet har funnet 

for samlivet mellom menneskene er ekteskapet og familien.”249 I likhet med Andresen , mener 

jeg dette gjenspeiler hvor vankelig det politisk-moralske klimaet var for ugifte mødre.  

Det fantes imidlertid også personer innenfor helseomsorgen som deltok i den 

offentlige debatten på de enslige mødrenes side. Lege Inger Haldorsen skrev i Norges 

Barnevern i 1949 at: ”Morstrygd, daghjem og hjem for enslige mødre løser bedre et sosialt 

problem enn de vanlige barnehjem når en ønsker å holde kontakten mest mulig ved like 
                                            
246 Blom, Ida og Sølvi Sogner: Med kjønnsperspektiv på norsk historie, Oslo, 2005. Del IV: Husmortid, 1900 – 
1950 av Kari Melby, s. 330 
247 Andresen, Astrid: Hender små, Bortsetting av barn i Norge 1900 – 1950. Bergen, 2006, s. 200. 
248 Andresen, Astrid: Hender små, Bortsetting av barn i Norge 1900 – 1950. Bergen, 2006, s. 199. 
249 Andresen, Astrid: Hender små, Bortsetting av barn i Norge 1900 – 1950. Bergen, 2006, s. 200, og hun har det 
fra Norges Barnevern 1946: 36. 
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mellom mor og barn.”250 Det kan imidlertid synes som om de som støttet enslige mødre var i 

mindretall, og at den dominerende holdningen innen helse- og omsorgspleien i Norge i tiden 

etter den annen verdenskrig og utover i 50-årene var positiv til adopsjon som løsningen på 

flere problemer. Det dreide seg om et moralsk problem, et barnløshetsproblem, et 

omsorgsproblem og et problem som angikk barnets beste.  

Bortadopsjon i et aktørperspektiv 

Var det slik at enslige mødre i større grad enn tidligere ikke ville eller behøvde å finne seg i 

sin ublide skjebne som enslig mor, fordi bortadopsjon nå framstod som en mulighet og et godt 

alternativ - og derfor en god løsning på et vanskelig problem? Det faktum at stadig flere 

enslige mødre adopterte bort barna sine, (jfr. figur 4 og 10 i vedegg 1) kan i seg selv ha hatt 

en selvforsterkende effekt på den måten at det ble gradvis mer akseptert, både av hensyn til 

barnets beste, men også av hensyn til mødrenes beste. I henhold til en slik teori ble det til en 

viss grad akseptert å ønske seg et bedre liv enn det som var mulig å oppnå som enslig mor. 

Adopsjoner slik de ble praktisert på femtitallet fremstod som et svært godt alternativ for 

barnet, og trolig offisielt som et bedre alternativ enn om barna ble hos sine enslige mødre noe 

som kanskje også kunne medføre en periode på barnehjem.  

I henhold til mitt materiale kan jeg ikke bekrefte at bortadopsjon skyldtes et behov hos 

kvinnene for å vente med å gifte seg og å få barn, enten dette skyldtes et ønske om å leve 

uavhengig, eller at de hadde planer om å få seg utdannelse. Dette kan selvfølgelig ikke 

utelukkes, og i noen saker kommer det fram at mødrene følte seg svært unge i forhold til det 

store ansvaret det var å bli mor. Det synes imidlertid først og fremst som om bortadopsjonen 

kom i stand fordi kvinnene ville bli alene om omsorgen. Hovedinntrykket er at de fleste hadde 

håpet på ekteskap med barnefaren. Men da han sviktet, eller at ekteskap ikke var mulig – fordi 

han for eksempel var gift allerede, var bortadopsjon for mange det eneste alternativet. Skulle 

de klare å ta seg av sitt lille barn som alenemødre, var de helt avhengige av hjelp både 

praktisk med barnepass og økonomisk fordi det offentlige støtteapparatet enda ikke var 

utbygd. Det var nærliggende å forvente at mødrenes foreldre trådte til og sørget for dette. Det 

kan derfor synes som om disse mødrene manglet denne helt nødvendige hjelpen fra sin nære 

familie. Noen få hadde ikke nær familie. Men i mange tilfeller ble avgjørelsen om 

bortadopsjon tatt av mødrenes foreldre – og særlig deres fedre. Dette er en sannsynlig teori 

siden flertallet av mødrene i både 1950 og 1959 bodde hjemme hos foreldrene, og derfor var 

                                            
250 Norges Barnevern, nr. 6, 1949, Vi venter på resultatet av Barnevernskomiteens arbeid. Av lege Inger 
Haldorsen, s. 45 – 46.  
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underlagt sine foreldres myndighet. Denne teorien blir ytterligere forsterket ved at halvparten 

av mødrene i hele 50-årsperioden var umyndige. 

Andresen legger vekt på at den sterke økningen i antall adopterte særlig skyldtes at 

man i mindre grad plasserte barn i fosterhjem. Andresen argumenterer videre med at denne 

holdningen blant annet skyldtes at det var blitt en sannhet at barn burde ”flyttes på” (hennes 

utheving) minst mulig, og at de fleste visste at tradisjonen med bortsetting i form av 

fosterhjem eller barnehjem bestod i stadige forflytninger.251 Antall barn i fosterhjem gikk i 

Bergen ned i perioden 1930 til 1945, – noe hun viser i figur 6.1 i boken sin.252 Men den 

samme figuren viser en nesten dobling av antall barnehjemsbarn fra 1920 til 1930, og at dette 

høye nivået holdt seg fram til 1950. (Hennes undersøkelse stopper der.) Totalt sett var det 

samlede antallet fosterhjemsbarn og barnehjemsbarn i Bergen i 1950 to tredeler av 

gjennomsnittsnivået i perioden 1930 til 1940 i henhold til den samme figur 6.1. Mine 

beregninger basert på Oslo Helseråds Årsrapporter (Se figur 7 på neste side) viser at antallet 

pleie-, foster- og barnehjemsbarn i likhet med antall bortadopterte var høyt i hele perioden 

1950 – 1969. Figuren viser også at da antall adopterte økte utover i 1950-årene, resulterte det 

ikke i en reduksjon i antall pleie-, foster- og barnehjemsbarn. Spørsmålet er: Var økningen i 

antall barn som ble adoptert bort på 1940-tallet større enn reduksjonen i antall fosterbarn? Det 

kan jeg ikke svare bekreftende på, siden mine beregninger ikke har vært mulig å lage – lenger 

tilbake enn 1950 pga lite spesifiserte årsmeldinger. Men tatt i betraktning den kraftige 

økningen i antall adoptivbarn (mellom 4 og 5 ganger så mange rett etter krigen og mellom tre 

og fire ganger så mange i 1950-årene sammenliknet med mellomkrigstiden) samt de store 

mørketallene pga den private adopsjonsformidlingen, kan dette ikke utelukkes. Jeg mener at 

mange på denne tiden var av den oppfatning at barn burde vokse opp i familier med to 

foreldre, ikke med mor alene, noe som også kan gi styrke til en teori om at flere mødre totalt 

sett overlot omsorgen for barna sine til andre etter krigen sammenliknet med 

mellomkrigstiden. Figur 7 viser også den store andelen av de få enslige mødrene i perioden 

1950 til midten av 1960-tallet som adopterte bort eller satte bort barnet sitt til andre. 

 

 

                                            
251 Andresen, Astrid: Hender små, Bortsetting av barn i Norge 1900 – 1950. Bergen, 2006, s. 200. 
252 Andresen, Astrid: Hender små, Bortsetting av barn i Norge 1900 – 1950. Bergen, 2006, s. 136. 
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Fig. 7 Hva skjedde med barn født utenfor ekteskap i Oslo, i løpet 
av det året de ble født, i tidsperioden 1950-1975
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De tre grønne feltene viser barn som ikke bor sammen med sin mor.  
Alle de røde/rosa feltene viser mor og barn sammen. 
 
Kilde: Bygger på min  telling basert på 25 årsberetninger i perioden 1950 til 1975.  Disse finnes i Aktstykker 
vedkommende Oslo Kommune, Dokumenter kap. 15. Beretninger fra pleiebarns- og barneforsorgs kontoret 
og avd. for mor og barn. Beretning for 1971 ble ikke har funnet. Derfor er det benyttet samme tall for 1971 
som for 1970. 
MERK: Se ytterligere kommentarer til denne figuren samt diagram over tallene i vedlegg 1. 
Jeg skulle gjerne hatt med perioden før 1950, for å se hvordan antall adopterte barn utviklet seg i forhold til 
antall barn plassert i fosterhjem og på barnehjem. Men på grunn av lite spesifiserte i årsmeldinger har ikke 
dette latt seg gjøre.  
Figur 7 viser hvordan utviklingen har vært, over en tidsperiode på 25 år, for barn født utenfor ekteskap og 
hvor mange av disse barna som ble adoptert i løpet av det året de ble født. Vi ser at antall barn som ble født i 
Oslo utenfor ekteskap sank kraftig de første årene etter krigen. Samtidig ble stadig flere av disse barna 
adoptert bort. Vi ser at perioden fra slutten av 1940-årene til midten av 1960-årene skiller seg ut fra resten av 
tidsperioden. 
Figur 7 viser at i perioden 1950 – 1964 (innføringen av morstrygd), var gruppen mødre som bodde alene med 
sine barn (rosa felt) lav, mens den økte kraftig etter 1964. Spesielt lav var andelen i perioden 1952 – 1955. Vi 
ser også at fra 1970, er det ingen barn som er adoptert (lyse grønt felt), men et større antall er anbragt for 
adopsjon (blå-grønt felt). Fra da av gikk det lenger tid fra fødsel til adopsjonserklæring ble utstedt. Det er 
også interessant å merke seg hvordan antall samboerpar (rødt felt) stiger jevnt og beskjedent fra 1963, og at 
økningen er særlig stor fra 1972. 
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Mange av foster- og barnehjemsbarna kom fra fattige familier. Det de fleste offentlig 

bortsatte hadde til felles, var at de tilhørte de laveste sosiale sjiktene, arbeiderklasse, de fattige 

og de ugifte mødrene. Astrid Andresen argumentere følgelig med at det ikke var så underlig at 

det ble færre med utviklingen av velferdsstaten.253 Men hvorfor ble da flere adoptert bort, når 

også de laveste sosiale sjiktene fikk det bedre?  

Fordi tidens moralnormer nå gjennomsyret alle deler av samfunnet kan det synes som 

om foreldrene i større grad enn tidligere sviktet sine døtre, for å i vareta familiens ære. Det var 

trolig i mindre grad foreldrenes trange kår som gjorde at de ikke kunne fortsette å huse sin 

ugifte datter da hun fikk barn. På slutten av 1950-årene var det i tillegg mange av mødrene i 

mitt materiale som holdt graviditeten skjult – også for sin nærmeste familie – av frykt for 

familiens (fedrenes) angivelige reaksjon. Dette kan på den ene siden være et uttrykk for at de 

strenge moralnormene ble ytterligere skjerpet og internalisert i løpet av 50-årsperioden. 

Mødrene forventet ikke hjelp og støtte hjemmefra – og fikk det heller ikke. Privat hjelp i en 

eller annen form var en forutsetning for å kunne beholde barnet. De hadde ingen reell 

valgmulighet. Mødrenes hemmeligholdelse overfor nærmeste familie tyder på at de ikke 

forventet støtte og hjelp, men kan også være et signal om at de ikke ville skuffe sine foreldre. 

Hvis så var tilfellet, kan det tyde på at de strenge moralnormene i større grad enn tidligere var 

internalisert også hos den yngre, kvinnelige generasjon.  

Barneekspertisen endret seg fra slutten av mellomkrigstiden og spesielt etter krigen.254 

Adopsjon ble nå også foretrukket som en løsning for de nyfødte barna av ugifte mødre, ikke 

bare for de litt eldre. Dette kunne ha sammenheng med at morsmelk ikke lenger ble sett på 

som helt avgjørende for at barnet skulle holde seg friskt, men mest betydde dette at fokuset 

skiftet fra moren til barnet. (Jfr. Mødrenes begrunnelser for bortadopsjon i 1959, der de også 

fokuserte på barnets beste.) Troen på at barn utviklet seg best i stabile hjem med mor og far, 

var sterk. Den ugifte moren manglet ikke bare en mann, men på denne tiden også et hjem og 

en økonomi som gjorde det mulig for henne å ta fullt ansvar for barnet.255 Den nye 

barnepsykologiens teorier hevdet stabilitet som et nøkkelord, noe en enslig mor vanskelig 

kunne gi, og adopsjonsbølgen innebar et vendepunkt for dem som satte bort barn. Den bidro 

til å alminneliggjøre adopsjoner, og at den gjengse oppfatning ble at dette var en god – og 

                                            
253 Andresen, Astrid: Hender små, Bortsetting av barn i Norge 1900 – 1950. Bergen, 2006, s. 70. 
254 Andresen, Astrid: Hender små, Bortsetting av barn i Norge 1900 – 1950. Bergen, 2006, s. 208. 
255 Andresen, Astrid: Hender små, Bortsetting av barn i Norge 1900 – 1950. Bergen, 2006, s. 208. 
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ofte den beste – løsningen.256 Måten Kari ble møtt på, med beskyldninger om egoisme og at 

hun hadde en egoistisk morsfølelse viser styrken i disse normative føringene. I henhold til en 

slik teori om hva som var best for barnet, er det også vanskelig å snakke om reelle 

valgmuligheter og et aktørperspektiv, fordi presset i retning adopsjon var sterkt.  

Oppsummering 1950-1959    

I foregående kapittel konkluderte jeg med at hovforklaringen på de mange bortadopsjonene 

var at mødrene var ugifte samt forhold knyttet til barna biologiske fedre, - ved at mange var 

tyskere eller at mange anla farskapssak. Det faktum at adopsjonstallene i 1950-årene 

stabiliserte seg på et svært høyt nivå, skyldes fortsatt at mødrene var enslige, men nå var den 

viktigste tilleggsforklaringen at mødrene var svært unge –  og at halvparten ikke var myndige, 

samt at de fleste mødrene fortsatt bodde hjemme hos foreldrene. Dette igjen medførte at 

mødrene ble utsatt for et betydelig foreldrepress. De var både økonomisk og sosialt avhengige 

av sine foreldre. Det kan synes som om foreldrene i større grad enn tidligere sviktet sine 

gravide, ugifte døtre, noe som trolig kan forklares ut fra en teori om at opinionens holdning til 

enslige mødre ble enda mer negativ og preget av fordommer. Normen om at den gode mor 

skulle være hjemmeværende og ikke utearbeidende, gjorde det vanskelig å bli akseptert som 

enslig mor. I tillegg gjorde etterkrigstidens sterke fokus på kvinners seksualmoral at adopsjon 

ble et hyppig brukt alternativ for ugifte mødre – enten det skyldtes press fra deres foreldre, 

barnefaren eller samfunnet for øvrig.  

Andelen farskapssaker ble halvert i forhold til 1947, og flere nye lover fra midten av 

1950-årene skulle gjøre det lettere for enslige mødre å beholde barna sine. Disse hadde 

imidlertid mødrene liten nytte av, fordi lovene forutsatte at barnets far var kjent. Det var 

fortsatt lett å benekte et farskap og slippe unna farskapsforpliktelsene i første halvdel av 50-

årene. Med de nye lovene synes det noe vanskeligere å bli frikjent for farskap, skjønt få fedre 

allikevel ble dømt til farskap i følge mitt materiale. Mange mødre stod også i 1950-årene uten 

en barnefar på adopsjonstidspunktet, fordi farskapssakene ikke var ferdigbehandlet i 

rettsapparatet eller at barnefaren hadde stukket av.  

Kan det i tillegg sies at mødrene selv var bevisste aktører og handlet ut fra egne 

motiver? Hovedinntrykket er at mødrene hadde håpet på ekteskap, eller befant seg i en umulig 

barnefarsituasjon. Adopsjon ble iverksatt fordi kvinnene satt igjen med aleneansvaret for 

barnet. Jeg har heller ikke for denne perioden funnet dokumentasjon på at adopsjonskontoret 

veiledet mødrene om hvilke rettigheter de hadde hvis de ville beholde barnet, eller at kontoret 

                                            
256 Andresen, Astrid: Hender små, Bortsetting av barn i Norge 1900 – 1950. Bergen, 2006, s. 210. 
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orienterte dem om de nye lovene som kom på 1950-tallet som skulle gjøre det lettere å 

stadfeste farskapet og som skulle sikre mødrene barnebidrag. Det er derfor mest sannsynlig at 

mødrene i likhet med funnene i 1947, hadde svært begrenset innsikt om den hjelp det 

offentlige kunne yte hvis de beholdt barnet. Når det er sagt kan det synes som om mødrene 

hadde begrensede muligheter til å beholde barnet sitt, hvis de ikke fikk hjelp og støtte fra 

foreldre eller andre nære personer til barnepass, mens de selv var på arbeid eller skole. 

Heldags barnehager fantes bare unntaksvis, og de offentlige støtteordningene var så lave at de 

ikke dekket livsopphold. Mødrene måtte arbeide hvis ikke de fikk bo gratis hjemme hos sine 

foreldre.  

Det kommer fram at mange mødre også ut fra altruisme, og en vurdering av hva de 

selv kunne tilby sine barn under de rådende omstendigheter, så på bortadopsjon som det beste 

for barna, og at mødrene så det som viktig at barna fikk vokse opp i et hjem med både en mor 

og en far. Det kan synes som om tidens norm om at den gode mor skulle være 

hjemmeværende var internalisert ikke bare i alle klasser, men også hos den unge generasjon. 

Jeg ser det som mest sannsynlig at de fleste ikke hadde noe reelt valg, men var i en 

tvangssituasjon da de adopterte bort sine barn. 
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Kapittel 4. De biologiske mødrene i 1965 til ca. 1990 – fedrene og 
adopsjonskontoret tar i bruk nye metoder 

På midten av 1960-tallet startet en betydelig nedgang i antall frivillige adopsjoner, - til 

tross for sterk økning i antall utenomekteskapelige fødsler, og på 1990-tallet var antall 

frivillige adopsjoner per år redusert til bare mellom 10 og 20 på landsbasis. (Se figur 1 i 

vedlegg 1). Den sterke økningen i utenomekteskapelige fødsler kan særlig tilskrives nye 

samlivsformer, at unge par var samboende og ikke giftet seg, samt at det ble både økonomisk 

mulig og gradvis mer sosialt akseptert å være enslig mor. Særlig stor betydning hadde lov om 

enke- og morstrygd som ble innført i 1964. (Se vedlegg 3 om kvinners rettigheter) Flere 

heldagsbarnehager gjorde det etter hvert praktisk mulig å jobbe ved siden av å ha småbarn. 

Det ble i tillegg lettere for kvinner å unngå uønskede svangerskap, etter hvert som prevensjon 

ble mer allment kjent og akseptert, samt at kvinner selv kunne kontrollere bruken av dem. 

(pessar, spiral og p-piller.) I 1960 fikk vi lov om svangerskapsavbrudd i visse høve. Men det 

skulle gå mange år før muligheten for abort ble utvidet i 1975, og lov om selvbestemt abort 

ble vedtatt i 1978.  

Samtidig med nedgangen i antall norske adoptivbarn økte antall utenlandsadopterte, 

slik at det samlede antall adopsjoner fra begynnelsen av 1970-årene igjen var økende. Siden 

de utenlandske barna ofte var av en annen rase enn sine adoptivforeldre, ble adopsjon et tema 

man snakket om både med barnet selv og andre. Dette ble starten på en gradvis 

holdningsendring fra å oppfatte adopsjon som noe privat og tabubelagt som man ikke snakket 

om, (se innledningskapittelet) til et tema man var fortrolig med og som man kunne dele med 

andre også barnet selv. Utenlandsadopsjonene fungerte som en døråpner for en langsom 

prosess fra anonym til åpen adopsjon, også for barn som var født her i landet. Det vil si at 

biologisk mor (og ev. far) og adoptivforeldrene kjenner hverandres identitet. Åpne adopsjoner 

ble mer vanlig på slutten av 1980-tallet.257 Tidligere leder ved Oslo Helseråds 

Adopsjonskontor Liven Arner, skrev i 1988 at hun med årene var blitt mer og mer overbevist 

om at det ikke var riktig med de vanntette skottene mellom barnets biologiske slekt og 

adoptivforeldrene. Hun mente det ville være godt for barnet å vite at biologisk mor fulgte det 

opp og brydde seg om det. Hun mente at litteratur og praksis fra andre land understøttet et 

slikt syn.258 (Brevet er gjengitt i vedlegg 2.) 

                                            
257 Kilde: Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv 1947-1989.  
258 Kilde. Brev av 20. mai 1988 fra Liven Arner til et adoptivforeldrepar. Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv, sak nr. 
4, 1989. 
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I 1965 formidlet Oslo Helseråds Adopsjonskontor totalt 118 adopsjoner. Jeg har 

undersøkt 24 av disse. Som i de foregående periodene, er hver femte sak undersøkt med start 

på nummer en. I 1970 var antall adopsjoner redusert til litt over en tredjedel av 1965-nivået. 

Jeg har undersøkt 20 av totalt 45 saker, det vil si annenhver sak med start på nummer en. På 

landsbasis skjedde det også en betydelig nedgang i antall frivillige adopsjoner. (Se figurene 1 

og 2 i vedlegg 1). I 1979 formidlet Oslokontoret bare 15 samtykkeadopsjoner totalt, i 1980 – 

14. Jeg har sett på samtlige saker i 1979 og de 5 første samtykkeadopsjonene i 1980 for å få 

20 saker i denne perioden. I 1987 formidlet kontoret  – 13 samtykkeadopsjoner, i 1988 - 10 og 

i 1989 bare 5. (Stebarn- og tvangsadopsjoner er trukket fra.) Jeg har sett på samtlige saker i 

disse tre siste årene. Av hensyn til framstillingens lengde, vil jeg i perioden 1970 til 1989 kun 

ta for meg de viktigste endringene som fant sted når det gjaldt årsaker til at mødre adopterte 

bort sine barn. En del informasjon om mødrene i denne perioden har jeg imidlertid lagt inn i 

det statistiske materialet som er utarbeidet på grunnlag av mine funn, og som er lagt i vedlegg 

1. I figurene 11, 12, 13, 16, 17, 18 og 19 finnes informasjon om sivil status, myndig/umyndig, 

hvor mange som kom fra Oslo, mødrenes sosioøkonomiske bakgrunn, mødrenes yrkesstatus 

samt omstendigheter rundt selve adopsjonsformidlingen. Dette siste kommer jeg ellers mer 

tilbake til på slutten av dette kapittelet. 

De biologiske mødrene 

Var mødrene i 1965 annerledes enn i 1959? og var det nå andre årsaker til at de adopterte bort 

barna sine enn de jeg fant var gjeldende i 1950 og 1959? Er det andre endringer utover i 1970-

årene som hadde betydning for om barna ble adoptert bort? 

I 1965 var ingen av mødrene hushjelper.259 (Se figur 17 i vedlegg 1) Det var heller 

ingen som var husmor/hjemmeværende eller som arbeidet hjemme på foreldrenes gård. 

Derimot ser vi en betydelig økning når det gjaldt skoleelever/studenter. I 1965 var over 20 

prosent av mødrene i denne kategorien. Med en midlertidig nedgang i kategorien 

studenter/skoleelev i 1979, var andelen igjen høy i 1987, 1988 og 1989 med over 30 prosent. 

(Se figur 17 i vedlegg 1.) I tillegg var mange av mødrene i 1965 unge og samlet sett noe yngre 

enn i 1959. Fremdeles var halvparten av mødrene i 1965 under myndighetsalder. De yngste 

mødrene var 16 år, den eldste 39. De fleste var mellom 17 og 23 år. Gjennomsnittsalderen var 

21,2 år, og den laveste hittil i mitt materiale. Mødrenes unge alder og at mange var under 

utdannelse og fremdeles bodde hjemme, kan trolig bidra til å forklare de relativt høye 
                                            
259 De biologiske mødrenes yrker i 1965: 5 skoleelev (2 studenter ved universitetet),  4 fabrikk, 3 kontordame, 
2 ekspeditrise, 2 stenograf/sentralbord, 2 syerske, 2 kantine/messe, 1 posten, 1 busskonduktør, 1 arbeidsledig. 
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adopsjonstallene til tross for innføringen av morstrygd i 1964. I 1965 var det fremdeles bare 

litt over 20 % av mødrene som bodde i Oslo. Det vil si at nesten 4 av 5 kvinner hadde reist til 

Oslo fra hele landet for å føde sitt barn og adoptere det bort i Tigerstaden. Dette kan tyde på at 

det fortsatt var viktig for mange at graviditeten ikke ble kjent på hjemstedet. Mitt materiale 

viser at fortsatt var mange mødre utsatt for press fra både sine foreldre og barnefaren som 

ønsket barnet bortadoptert. I 1965 var samtlige mødre ugifte, og ingen hadde tidligere vært 

gift. Det dreide seg i all hovedsak om unge, umyndige, ugifte mødre.  

Det var i 1965 i likhet med funnene fra 1959, mange som ønsket et godt hjem med 

både en mor og en far til sitt barn. Dette kan tyde på at det så sent som i 1965 fremdeles var 

vanskelig, både økonomisk og sosialt, å være enslig mor i Norge. Tidligere omtalte Kari, som 

fødte i september 1967, kunne først i desember 1967 – som en av de første mødrene - flytte 

inn på Rackel Grepp Heimen, - et mødrehjem der både mor og barn kunne bo sammen etter 

fødselen. Mødrenes egne begrunnelser i 1965 tyder på at dårlig økonomi og mangel på egnet 

bolig som følge av at de var alene om omsorgen fortsatt var de vanligste årsakene til at 

oppgaven som alenemor ble for vanskelig. Jeg har ikke funnet eksempler i mitt materiale på at 

mødrene fikk råd og veiledning om hvilke rettigheter de hadde økonomisk og praktisk med 

tanke på å klare oppgaven som enslig mor, verken etter at lov om morstrygd kom i 1964 eller 

at Rachel Grepp heimen ble åpnet i 1967. Kari – som fødte i 1967 kan bekrefte at hun ikke 

fikk slik veiledning på Adopsjonskontoret.  

Mødrenes sosio-økonomiske bakgrunn i 1965 belyst gjennom fedrenes yrker viser at 

andelen arbeider/ufaglært/bonde og håndverker/sjåfør/annen form for faglært ble noe redusert 

i forhold til de som jobbet som kontorister/ledere eller hadde høyere utdannelse.260 Men 

fremdeles kom 4 av 5 mødre fra hjem der far hadde et praktisk yrke. Materialet viser 

imidlertid begynnelsen på en utvikling i retning av færre fedre som arbeidere eller ufaglærte 

til flere faglærte, noe som trolig gjenspeiler den generelle samfunnsutviklingen med mer 

skolegang og yrkesfaglig opplæring. Det var derfor ingen store endringer i mødrenes 

bakgrunn, sammenliknet med de foregående periodene i denne framstillingen. 

Adopsjonskontorets omtale av mødrene var fremdeles nokså korte og stikkordpregete, 

skjønt det hadde allikevel skjedd en endring i forhold til tidligere. Det synes nå som om 

kontorets medarbeidere hadde mer sympati med mødrene og større forståelse for den 

vanskelige situasjonen de var kommet opp i. Jeg gjengir noen eksempler for å illustrere dette: 

                                            
260 Mødrenes fedres yrker i 1965:  9 arbeider, 3 sjåfør/drosjeeier, 2 gårdbruker, 3 håndverker, 1 major,   
1 politibetjent, 1 disponent, 1 kontormann, 1 kontormann, 1 instruktør, 1 i militæret. 
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Eks. 1: ” Meget sympatisk, virker kjekk og ordentlig, er meget bedrøvet over sit.”261 
 
Eks 2: ”Meget kjekk, velstelt og klok. Usedvanlig samvittighetsfull og sympatisk. 
Tenker mye på barnets fremtid. Fortvilet og full av skyldfølelse.” 262 
 
Eks 3: ”Velstelt pen barnemor på kontoret, hun fyller lett ut papirene, virker meget 
berørt over sin situasjon.263 
 
Eks. 4: ”Alm. pen b.m. på kontoret sammen med sin mor. Har nettopp tatt 
realskoleeksamen. Hennes foreldre ser ingen annen utvei enn adopsjon og hun selv er 
enig i dette. (…)” Mor var 17 år og bodde hjemme hos foreldrene.264 
 

De biologiske fedrene kjøper seg fri 

I 1965 gikk tre av fedrene til sak for å bli fri for farskapet. Det vil si drøyt 14 %. Vi ser her en 

utvikling fra 1935 hvor ingen av fedrene anla farskapssak, via 1947 med hele 55% , i 1950 var 

det skjedd en halvering til 23%, i 1959 var det økt igjen til 30% og nå i 1965 nok en halvering 

til 14% farskapssaker. 1947 skilte seg ut med svært mange farskapssaker. Som jeg tidligere 

har beskrevet, ble det vedtatt en ny lov i 1956. Fra da av fikk retten avgjøre om det skulle taes 

blodprøver for gransking av blodtype og om man skulle foreta gransking av andre arvemerker 

hos moren, barnet og alle menn som var part i farskapssaken. Den relativt høye andelen 

farskapssaker i 1959 kan enten tyde på at denne loven ikke var særlig kjent blant det jevne lag 

av befolkningen på det tidspunktet, eller at det fortsatt var lett å bli frikjent til tross for de nye 

lovene. De få farskapssakene i 1965 kan tyde på at loven nå var bedre kjent. Utfallet av de tre 

sakene dette året tyder også på at det nå var vanskelig å bli frikjent for farskap. To fedre ble 

dømt til farskap og en frikjent på grunnlag av blodprøve. Mye hadde skjedd siden 1947, da 

over halvparten av fedrene reiste farskapssak, og 1950 da bare en angivelig barnefar ble dømt 

til farskap. De øvrige ble frikjente. Han som ble dømt, hadde i tillegg et annet barn med 

barnemor som han hadde erkjent å være far til. I 1965 var 3 av fedrene gift med annen kvinne 

og 3 fedre var ukjente. 

Men fra 1965 til 1970 skjedde det en annen betydelig endring når det gjaldt barnas 

biologiske fedre. Antall ukjente fedre økte fra beskjedne to i 1959, via 3 i 1965, til hele 14 av 

20 fedre i 1970. Dette er 70% av fedrene og en oppsiktsvekkende høy andel. I 1979 var 

andelen ukjente fedre fortsatt høy og lå på 60% prosent. Det kan ikke utelukkes at mange av 

disse betalte seg fri fra sine forpliktelser, slik den tidligere omtalte høringsuttalelsen fra 1973 

                                            
261 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv, sak  nr. 1, 1965 
262 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv, sak  nr. 5, 1965. 
263 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv, sak  nr. 15, 1965 
264 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv, sak  nr. 20, 1965. 
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viser.265 (Høringsuttalelsen er omtalt i kapittel 3). Det kan synes som om praksis med å betale 

seg fri fra farskapet var blitt vanlig i 1970-årene, og mest sannsynlig var dette en viktig 

medårsak til at barna ble adoptert bort.  

Det kan synes som om menn tok i bruk en ny metode for å slippe å ta ansvar for det 

ventende barnet. En forklaring kan være at de nye lovene om innkreving av underholdsbidrag 

og gransking av arvemerker266 gjorde det vanskelig å vinne fram med en farskapssak. Men 

disse lovene hadde man hatt en stund, uten at det ga seg utslag i så høye andeler ukjente fedre. 

Mest sannsynlig var de fleste av disse fedrene allerede gift, slik høringsuttalelsen viser. Trolig 

ville de ved å kjøpe seg fri unngå at ektefellen fikk kjennskap til at de hadde vært utro. Hvis 

det er tilfelle, var dette en endring i forhold til tidligere tider hvor bortadopsjon i all hovedsak 

var et førekteskapelig fenomen. Nå kan det synes som om bortadopsjon for de fleste 

biologiske fedrene ble et utenomekteskapelig fenomen, mens de fleste biologiske mødrene 

fortsatt var ugifte, noe de i all hovedsak fortsatte å være også etter dette. (Se figur 11 i 

vedlegg 1.) At mange biologiske fedre kjøpte seg fri fra sine farskapsforpliktelser tyder på at 

de fortsatt hadde stor innflytelse på valget av adopsjon, og at de hadde sterke interesser når 

det gjaldt å få barnet bortadoptert. Den sterke antatte økningen i utro ektemenn, kan trolig 

sees som et resultat av påvirkning fra 1970-tallets hippie-bevegelse og ideen om fri sex, på 

den annen side var samtidig skammen over å være enslig mor fortsatt gjeldende – om enn i 

mindre grad enn på 1950-tallet. 

Foreldrepresset øker? 

I 1965 var det mange mødre som ikke ville at foreldrene og særlig deres far skulle få 

kjennskap til det ventende barnet. Det var også et eksempel på en far som nektet sin datter å 

komme hjem med sitt nyfødte barn. Som noen av eksemplene viser, var det grunn til å anta at 

en del av disse mødrene ville ha beholdt barnet hvis de hadde fått støtte av sine foreldre. Jeg 

gjengir noen eksempler på dette: 

Eks. 1: ”Søt og grei b.mor. Hun har vært til sjøs med b.far. Han reiser fremdeles. Hun 
bor hjemme hos foreldrene. (..) ” Så står det litt om hennes forhold til foreldrene.  
Neste gang hun kom på kontoret: ”B.mor på kontoret. Hun er meget ulykkelig. Det er 
ingenting hun heller ønsker enn å beholde barnet. Ser ingen utvei – fordi hennes mor 

                                            
265 Justisdepartementets arkiv, Oslo Helseråds Adopsjonskontor, høringsuttalelse 1973, s. 3. 
Noen mødre skal ha fortalt saksbehandlere ved Oslo Helseråds Adopsjonskontor at de hadde blitt betalt av 
barnefaren for å holde hans navn hemmelig. Dette hadde blant annet skjedd i tilfeller der barnefaren var gift med 
en annen kvinne.   
266 Lov av 9. desember. 1955, om innkreving av underholdsbidrag, og  Lov av 21. desember. 1956, om gransking 
av arvemerke til bruk i farskapssaker. Se vedlegg 3: Kvinners rettigheter. 
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ikke kan hjelpe henne. Vil ikke skrive under, (adopsjonserklæringen) kommer tilbake i 
januar.”267  
 
Eks. 2: ”Pen, kjekk b.mor på kontoret. Hun er fortvilet over situasjonen og finner det 
helt umulig å snakke med sine foreldre om dette. Hennes mor er nervøs og har dårlig 
hjerte. Hennes far vil sikkert forby henne å komme hjem når han får vite det.”  
Tre uker etter fødselen: ”B.mor på kontoret. Hun er så usikker med hensyn til 
adopsjon at hun venter med underskrift. Hun har ikke fortalt om barnet til noen i 
familien.” 
To måneder senere: ”B.mor på kontoret. Hun ser ingen utvei til å beholde barnet og 
skriver under adopsjonen.”268 
 
Eks. 3: ”b.mor på kontoret. Hun er meget fortvilet over sin situasjon.”  
En uke senere: ”B.mor på kontoret. Hun forklarer at hennes far motsetter seg at hun 
kommer hjem med barnet.” (…) – barnet var nyfødt. Hun skulle så reise hjem for å 
samrå seg med familien. To og en halv måned senere skrev hun under endelig 
adopsjonserklæring. Hun var ugift og hadde ikke egen bolig.269 
 
Eks. 4: ”Ung ganske beskjeden barnemor på kontoret. Hun bor nu på Zebbelow men 
ellers hjemme hos foreldrene.” Halvannen måned senere: ”b.m. og hennes mor på 
kontoret. De sier at verken barnemorens far eller brødre vet om dette og synes det er 
umulig å fortelle det. Hun frykter fullstendig brudd i familien.”270 
 

Det skjedde en økning fra 1959 til 1965 når det gjaldt mødre som ikke ville at foreldrene 

(særlig fedrene) skulle få vite om det ventende barnet. Dette kan tyde på at barnemors 

foreldres innflytelse på avgjørelsen om adopsjon økte ytterligere i forhold til 1950-årene, i 

hvertfall synes foreldrepresset ikke å ha vært avtagende sammenliknet med 1959. 

De fleste mødrene i perioden 1947 – 1970 var i arbeid. På slutten av 1980-tallet 

derimot, var 80 prosent av mødrene ikke i inntektsgivende arbeid. (Se figur 17 i vedlegg 1.) 

Disse mødrene fordelte seg på følgende kategorier. Husmor/hjemmeværende, skoleelev og 

uføretrygdet, hvorav gruppen skoleelev/student var like stor som de to andre kategoriene til 

sammen. På slutten av 1980-tallet hadde de fleste mødrene født tidligere, noe som også var 

forskjellig fra de foregående periodene hvor de fleste mødrene var førstegangsfødende. De 

fleste av disse barna bodde sammen med mor, mens noen var i fosterhjem eller var adoptert 

bort.  

                                            
267 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv, sak nr. 30, 1965. 
268 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv, sak nr. 50, 1965. 
269 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv, sak nr. 70, 1965. 
270 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv, sak nr. 100, 1965. 
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Ny metode i adopsjonsprosessen 

I henhold til forskrifter om adopsjonsformidling av 1964271 og lov om 6-ukersregelen -innført 

i 1972,272 hadde man utover på 1970-tallet betydelig større intensjoner om å ivareta de 

biologiske mødrenes rettigheter og behov i forbindelse med bortadopsjon – enn man hadde 

hatt tidligere. På flere områder synes det som om adopsjonsformidlerne lyktes med dette, og i 

1970 ble for eksempel 95 prosent av alle adopsjonsavtalene i henhold til mitt materiale 

undertegnet 6 uker eller mer etter fødsel. Omtalene av mor og adopsjonsformidlernes 

nedtegnelser for øvrig, tyder på innlevelse i mødrenes vanskelige situasjon og empati med 

dem. Dette var nærmest fraværende på 1940- og 1950-tallet. Det kan også synes som om 

samtalene mellom mødrene og ansatte ved adopsjonskontoret var mer fortrolige enn i tidligere 

perioder. Men bildet er ikke helt entydig.  

Fig. 18. 
Prosent av adopsjonsavtalene som første gang ble undertegnet før 
fødsel.
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Kilde: Bygger på min  telling av til sammen 160 adopsjonssaker i 1947, 1950, 1959,  
1965, 1970, 1979, 1980, 1987, 1988 og 1989 i Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv.  

 

                                            
271 Det kongelige Sosialdepartement, 1. nov. 1964, Rundskriv nr. 36, om adopsjonsformidling kap. 3: 
Organisering av formidlingen s. 7-9 og  kap. 5: Barnets naturlige foreldre, s. 11-15. 
272 Stortingsforhandlinger, Ot. Prp. 40, 1984 – 85, Om lov om endringer i lov om adopsjon av 2. april 1917. s. 
13-14. Norge ratifiserte den 13. januar 1972 den Europeisk konvensjon om adopsjon av barn som i Del II, 
Grunnleggende bestemmelser, Art. 5.4, sa at ”Samtykke fra en mor til adopsjon av barnet hennes skal ikke 
anerkjennes med mindre det er gitt etter utløpet av en lovbestemt frist som ikke skal være kortere enn seks uker, 
eller om det ikke er fastsatt en slik frist, til slik tid at moren etter vedkommende myndighets mening har kunnet 
komme seg tilstrekkelig etter fødselen. http://www.udiregelverk.no/default.aspx?path=%7BCF0611DF-8DA0-
4C93-9177-9B318F85C62D%7D  
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Figur 18 viser at i 1970 ble så mange som 85 prosent av alle adopsjonsavtaler inngått 

før fødsel. Slike avtaler inngått før fødsel hadde steget jevnt fra 38 prosent i 1947. Det faktum 

at mor fylte ut og undertegnet den omfattende adopsjonskontrakten før barnet var født, kan ha 

virket forpliktende i forhold til å faktisk gjennomføre adopsjonen. Denne adopsjonskontrakten 

ble så siden eventuelt bekreftet med en ny underskrift. Som jeg skrev i foregående kapittel 

hadde det faktum at mor hadde skrevet adopsjonskontrakt også betydelig innvirkning på 

fødselsmetodene - ved at mødrene måtte føde med laken over hodet og ikke fikk se sine barn, 

samt at de fikk mindre hjelp og smertelindring under fødselen, og ikke minst at mor og barn 

ble skilt etter fødsel. Fig.19 på neste side viser at fram til 1970 hadde vi hatt en positiv 

utvikling når det gjaldt å bekrefte adopsjonen 6 uker eller mer etter fødselen. Men i 1970 

snudde denne positive trenden, og vi får en nedgang i adopsjonsavtaler undertegnet mer enn 6 

uker etter fødsel. Den positive utviklingen på dette området ble dermed brutt. I 1972 gav 

Justisdepartementet instruks om at det måtte gå minst 6 uker fra fødsel til bindende avtale om 

adopsjon kunne undertegnes.273 Men disse lovene gjenspeiles ikke fullstendig i materialet fra 

Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv. I 1987 for eksempel ble bare 77 prosent av 

adopsjonsavtalene undertegnet i henhold til 6-ukers regelen. Denne regelen var nå sågar 

utvidet til 2 måneder med den nye adopsjonsloven av 1986.274 8 prosent av avtalene ble aldri 

undertegnet på nytt av biologisk mor etter fødselen, og 23 prosent av avtalene ble i 1987 

undertegnet før barnet var 14 dager. Lovene ble ikke etterfulgt 100 prosent selv i så viktige 

saker nær opp til vår egen tid. Det framgår ikke av materialet hvorfor man eventuelt ikke 

fulgte loven på dette området. Men endringene kan trolig sees i sammenheng med en ny 

praksis som plutselig dukket opp på midten av 80-tallet, og som kom til syne i mitt materialet 

første gang i 1987, - nemlig avtale om direkte plassering i fosterhjem etter fødsel. Disse 

fosterforeldre var så langt jeg har klart å bringe på det rene identiske med adoptivforeldrene. 

Disse barna ble derfor plassert hos sine tiltenkte adoptivforeldre umiddelbart etter fødsel.  

 

 

 

 

                                            
273 Norge ratifiserte den 13. januar 1972 den Europeisk konvensjon om adopsjon av barn som i Del II, 
Grunnleggende bestemmelser, Art. 5.4, sa at ”Samtykke fra en mor til adopsjon av barnet hennes skal ikke 
anerkjennes med mindre det er gitt etter utløpet av en lovbestemt frist som ikke skal være kortere enn seks uker, 
eller om det ikke er fastsatt en slik frist, til slik tid at moren etter vedkommende myndighets mening har kunnet 
komme seg tilstrekkelig etter fødselen. http://www.udiregelverk.no/default.aspx?path=%7BCF0611DF-8DA0-
4C93-9177-9B318F85C62D%7D  
274 Hognestad, Marianne og Knut Stenberg: Adopsjonsloven, kommentarutgave, Oslo 2000, 198. 
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Fig. 19. Tidspunkt for endelig adopsjonsavtale angitt som prosent 
av alle adopsjonsavtaler i et spesifikt år.
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Når det gjelder adopsjonsavtaler som aldri ble undertegnet av mor på nytt etter fødselen, ble  
størstedelen av disse aldri undertegnet på nytt av andre. Noen ble imidlertid undertegnet  av  
mors foreldre eller verge.                           
                      
Kilde: Bygger på min telling av til sammen 160 adopsjonssaker i 1947, 1950, 1959, 1965, 1970,  
1979, 1980, 1987, 1988 og 1989 i Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv.  

 

Figur 19 (rosa kurve) viser at i 1987 inngikk nesten 40 prosent av de biologiske 

mødrene en slik avtale om direkte plassering, og i 1988 steg andelen til 56 prosent. I 1989 

tegnet fortsatt 40 prosent av mødrene avtale om direkte plassering hos de kommende 

adoptivforeldrene. Det er grunn til å anta at mødrenes angremulighet ble redusert ved en slik 

avtale, sammenliknet med en situasjon hvor barnet ble plassert på barnehjem hvor mor kunne 

komme på besøk og være sammen med det i perioden før endelig adopsjonsavtale eventuelt 

ble undertegnet. En mor uttalte da også i forbindelse med en slik avtale, at hun gjorde dette 
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slik at hun ikke skulle angre seg siden og gjøre om adopsjonen.275 Slike avtaler om direkte 

fosterhjemsplassering (som i realiteten var de kommende adoptivforeldrene) ble alle inngått 

på sykehuset mellom 1 og 7 dager etter fødsel, og synes å bryte fullstendig med retningslinjer 

og lovverk forøvrig som påla adopsjonsformidlerne å ta hensyn til de biologiske mødrenes 

behov og rettigheter i tiden umiddelbart etter fødsel. Når det gjaldt å overholde 6 ukers 

regelen og senere 2 måneders regelen før endelig adopsjonsavtale ble inngått, ble disse lovene 

i samme periode gradvis mer etterfulgt. Men i realitetene tok mor langt på vei avgjørelsen 

allerede på sykehuset ved å godta en avtale om at barnet ble plassert direkte hos sine 

kommende adoptivforeldre. Den utvidete betenkningstiden som lovgiverne mente en nybakt 

mor trengte, ble med slik direkteplassering i realiteten ikke etterfulgt slik lovens intensjon 

synes å ha vært. Dette til tross for at Adopsjonskontoret skrev følgende i det tidligere omtalte 

brevet av 1955 til Justis og politidepartementet: ”Da det etter en tid ble utstedt 

adopsjonsbevilling, hendte det ikke sjelden at moren angret, samtidig som hun fortalte at hun 

ikke var klar over de konsekvenser adopsjonen innebar.”276 Det gikk 16 år fra 6-ukers regelen 

ble innført til loven i 1989 ble praktisert i 100 prosent av sakene. (Se figur 19 – turkis kurve.)  

I 1979 hadde 5 av 15 mødre barn fra før som de var alene om å oppdra. I perioden 

1987, -88 og –89 hadde halvparten av mødrene barn fra før. Et par av disse barna var også 

adoptert bort. Flere uttrykte at de ikke klarte å ha omsorgen for to barn alene. Tre av de 

biologiske mødrenes mødre ønsket i perioden 1987 – 1989 å ta over omsorgen for barna, men 

barna ble plassert i nye familier. Sammenliknet med tidligere år, er inntrykket at en noe større 

andel av mødrene i 1979 - og en betydelig større andel på slutten av 1980-tallet, hadde 

utfordringer i forhold til vanskelige sosiale forhold.    

Oppsummering 1965-1989 

I 1965 ble det fortsatt adoptert bort forholdsvis mange barn født av enslige mødre. Det kan 

synes som om det fremdeles var vanskelig å være alenemor, skjønt forholdene var bedre enn 

på 1940 og 50-tallet på grunn av loven om enke og morstrygd som kom i 1964. Loven var 

viktig, men mange av de yngste mødrene var fortsatt svært avhengige av hjelp og støtte fra 

sine foreldre for å kunne klare oppgaven som alenemødre. Mest sannsynlig var de fleste 

mødrene til adoptivbarn i 1965 fortsatt i en tvangssituasjon, og fikk liten eller ingen støtte av 

                                            
275 Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv, sak nr. 9, 1987. 
276 Stortingsforhandlinger 1956, Ot. Prp. Nr. 26, Om lov om endringer i lov om adopsjon av 2. april 1917, s. 10: 
Brev av 5. april 1955 til Justis og politidepartementet. 
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sine foreldre med hensyn til å beholde barnet. På 1970- og 1980-tallet var det i tillegg særlig 

to forhold som kan ha vært medvirkende til at mødre adopterte bort sine barn. Det er grunn til 

å anta at et flertall av fedrene i 1970-årene betalte seg fri fra farskapet ved å gi biologisk mor 

et pengebeløp, og at en viktig årsak til dette var at mennene var gift med en annen kvinne. 

Adopsjon ble med dette ikke lenger i hovedsak et førekteskapelig fenomen, men for de fleste 

biologiske fedrene et utenomekteskapelig fenomen. De biologiske mødrene var fortsatt i all 

hovedsak ugifte. Disse mødrene stod derfor uten en far til sitt barn med de praktiske vanskene 

dette medførte.  

I tillegg innførte adopsjonskontoret på 1980-tallet en helt ny praksis med å plassere 

barna hos de kommende adoptivforeldrene direkte etter fødsel, og ikke som tidligere til 

observasjon i et par måneder på barnehjem. Dette gjorde det trolig vanskeligere for mødrene å 

angre beslutningen om bortadopsjon. Hvis slik direkteplassering ble gjort for å ”hjelpe” mor 

til å holde fast ved adopsjonsbeslutningen, kan det sees som en videreføring av politikken fra 

1940 og 1950-tallet. Samtidig brøt det med statens retningslinjer for adopsjonsformidling277 

og lovverket som på 1970 og –80-tallet278 påla helsepersonell å ivareta de biologiske 

mødrenes rettigheter. Avtalene om slik direkteplassering brøt også med det inntrykket som gis 

i materialet av de ansatte ved adopsjonskontoret i denne perioden, som viser både betydelig 

empati med mødrene og innlevelse i deres vanskelige situasjon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
277 Det kongelige Sosialdepartement, 1. nov. 1964, Rundskriv nr. 36, om adopsjonsformidling kap. 3: 
Organisering av formidlingen s. 7-9 og  kap. 5: Barnets naturlige foreldre, s. 11-15. 
278 I 1973 ble loven vedtatt om at det skulle gå minimum 6 uker fra fødsel til endelig adopsjonskontrakt ble 
undertegnet. Denne regelen ble i 1983 utvidet til to måneder. Ot. Prp. 40, 1984-85, Om lov om adopsjon. s. 13-
14. 
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Kapittel 5. Oppsummering og konklusjon 

Funnene i Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv bekrefter at de fleste adoptivbarn ble født 

av enslige mødre. Dette er et viktig funn i denne sammenhengen, og er tidligere ikke 

dokumentert i Norge. I perioden 1945 – 1965 var også de aller fleste fedrene ugifte. Adopsjon 

var derfor i denne perioden et førekteskapelig fenomen. Det faktum at mødrene var alene om 

barnet er den viktigste fellesgrunnen til at barna ble adoptert bort. Veksten i antall adopterte 

barn under og rett etter krigen, skyldtes til en viss grad at det i denne perioden skjedde en 

kraftig økning i antall barn født utenfor ekteskap. Hovedforklaringen på de mange 

bortadopsjonene var imidlertid at en større andel av de utenomekteskapelige barna ble 

adoptert bort. Denne utviklingen kan, for perioden 1945 til 1947, særlig forklares ut fra 

forhold knyttet til barnas biologiske fedre. På slutten av krigen og umiddelbart etter, hadde 

trolig over halvparten av barna tysk far.  

Situasjonen endret seg totalt i løpet av de to første fredsårene, og i 1947 var det nesten 

ikke tyskere blant fedrene. Allikevel økte antall bortadopterte til rekordhøyder. Dette hadde 

blant annet sammenheng med at over halvparten av de angivelige fedrene benektet farskapet 

og anla farskapssak. Det innebar at mødrene stod uten en far til sitt barn på 

adopsjonstidspunktet, fordi det tok tid å forberede saken for rettslig behandling. Før krigen 

var det bare unntaksvis at fedre anla farskapssak. Farskapssaker ble derfor et 

etterkrigsfenomen i forbindelse med adopsjoner. De fleste biologiske fedre til adoptivbarn i 

1947 var ugifte, voksne menn i arbeid. De var således i utgangspunktet i stand til å ta seg av 

en familie. Hovedinntrykket er at kvinnene hadde håpet på ekteskap, men at mennene sviktet 

da hun ble gravid. Normoppløsning og friere sex kan ha hatt betydning for mennenes 

manglende ansvarsfølelse da kjæresten ble gravid. 

Det faktum at adopsjonstallene i 1950-årene stabiliserte seg på et svært høyt nivå, 

skyldes fortsatt at mødrene var enslige, men nå var den viktigste tilleggsforklaringen at 

mødrene var svært unge – og at halvparten ikke var myndige, samt at de fleste mødrene 

fortsatt bodde hjemme hos foreldrene. De var både økonomisk og sosialt avhengige av sine 

foreldre. Mine funn tyder på at mødrene var utsatt for et betydelig foreldrepress, og at 

foreldrene trolig i over halvparten av sakene tok avgjørelsen om at barnet skulle adopteres 

bort, og at dette trolig skjedde mot mødrenes eget ønske. Det kan synes som om foreldrene i 

større grad enn i mellomkrigstiden sviktet sine gravide, ugifte døtre da de kom i uløkka, noe 

som mest sannsynlig kan forklares ut fra en teori om at opinionens holdning til enslige mødre 

ble mer negativ og preget av fordommer. Normen om at den gode mor skulle være 
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hjemmeværende og ikke utearbeidende, gjorde det vanskelig å bli akseptert som enslig mor. I 

tillegg gjorde etterkrigstidens sterke fokus på kvinners seksualmoral at adopsjon ble et hyppig 

brukt alternativ for ugifte mødre – enten det skyldtes press fra deres foreldre, barnefaren eller 

samfunnet for øvrig.  

I 1959 var det imidlertid fortsatt slik at 30 prosent av fedrene anla farskapssak, og til 

sammen 73 prosent av mødrene hadde en svært vanskelig for ikke å si umulig 

barnefarsituasjon fordi mannen enten hadde reist farskapssak, hadde voldtatt henne, var gift 

med en annen kvinne eller ble erklært ”ukjent”. Flere nye lover fra midten av 1950-årene 

skulle gjøre det lettere for enslige mødre å beholde barna sine, noe som kan sees på som et 

forsøk på å møte den økende problemet med menn som ikke ville stå ved sine 

farskapsforpliktelser. Den kanskje mest betydningsfulle av disse lovene for enslige mødre var 

- loven om underholdsbidrag. Men kvinner uten en far til sitt barn hadde liten nytte av loven 

siden den forutsatte at barnets far var kjent. Det var fortsatt mange som reiste farskapssak 

etter at lovene kom. Å reise farskapssak var trolig en effektiv måte å få mødrene til å 

akseptere bortadopsjon på, siden barna i de fleste tilfeller allerede var plassert i sine nye hjem 

da farskapssakene var ferdigbehandlet i rettsapparatet.  

Jeg har ikke bare sett på de biologiske mødrenes situasjon, men har også studert de 

biologiske fedrene, både uti fra en livsstil med friere sex, og at fedrene valgte å handle 

gjennom å reise farskapssak, – mest sannsynlig fordi sjansen for å bli frikjent var stor. 

Fedrenes fornektelse av farskapet er etter min vurdering også en viktig forklaring på de høye 

adopsjonstallene i tillegg til endrede holdninger til enslige mødre. Min konklusjon blir derfor 

at begge disse forklaringene er relevante, samt at de trolig har forsterket hverandre. Samtidig 

med at arbeiderklassen synes å ha tatt opp i seg normene om førekteskapelig avholdenhet for 

kvinner - fra middelstanden, ble arbeiderkvinnene trolig etter krigen i større grad enn før 

krigen sviktet av sine egne menn, ved at mange av disse gikk i motsatt retning og praktiserte 

mer uforpliktende, friere sex og fornektet farskapet eller stakk av da kjæresten ble gravid. På 

1970-tallet tok angivelige fedre mest sannsynlig i bruk en ny metode for å slippe unna sine 

farskapsforpliktelser, i det de rett og slett kjøpte seg fri fra farskapet. Det var ikke lenger like 

lett å slippe unna ved å reise en farskapssak. Mye tyder på at mange av disse fedrene var gift, 

og at de kjøpte seg fri slik at deres utroskap ikke skulle komme for dagen. Dermed var 

bortadopsjon ikke lenger bare et førekteskapelig fenomen, men ble også et 

utenomekteskapelig fenomen. Mødrene var imidlertid hele tiden i all hovedsak ugifte. 

I mellomkrigstiden var adopsjon en løsning på mer akutte omsorgsproblemer, der 

barna særlig var blitt flyttet mye rundt. Etter krigen derimot ble adopsjon bragt på banen 
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allerede før fødselen, og mye kan tyde på at adopsjon ble anbefalt av helseapparatet. Den 

sterke økningen i antall adoptivbarn hadde følgelig også mest sannsynlig sammenheng med at 

det offentlige helse Norge ønsket adopsjon framfor foster– eller barnehjemsplasseringer. Både 

årsberetninger, brev og praksis i forbindelse med adopsjonene tyder på at Oslo Helseråds 

adopsjonskontor var en del av denne kulturen. Metodene kontoret benyttet i 

adopsjonsprosessen bidro trolig til at mødrene holdt fast ved sin beslutning om å adoptere bort 

barnet. Jeg mener at det ikke kan utelukkes at undertegnelse av adopsjonskontraktene før 

fødsel, mangel på informasjon om rettigheter for ugifte mødre, og at mødrene ikke fikk se og 

bli kjent med barnet sitt, ble praktisert fordi man ville ”hjelpe” mor til å holde fast ved 

beslutningen om adopsjon. En slik teori samsvarer med det Astrid Andresen kom fram til når 

det gjaldt forholdene i Bergen på dette området. Jeg hevder i tillegg at mange innen 

helseomsorgen her i landet mente at det var best at barna vokste opp i familier med to foreldre 

og ikke med mor alene.  

Utviklingen av adopsjonslovgivningen kan sees i sammenheng med en slik teori, der 

særlig utvidelse av angrefristen kan tolkes som et tiltak for å senke terskelen for at ektepar 

skulle adoptere. I tillegg innebar såkalt sterk adopsjon at 98 prosent av adopsjonene også var 

anonyme. Mange adoptivforeldre ønsket anonym adopsjon, slik at barnet på den måten ble tatt 

opp i adopsjonsfamilien helt og holdent, og alle bånd til biologisk slekt ble brutt. Det var mest 

sannsynlig et større behov for anonymitet hos adoptivforeldrene enn hos de biologiske 

mødrene. For de mange mødrene som trolig ble presset til adopsjon innebar anonymiteten at 

de mistet barnet for all framtid. 

En ny metode i adopsjonsprosessen innført på midten av 1980-tallet, som gikk ut på å 

plassere barn for adopsjon direkte hos de kommende adoptivforeldrene umiddelbart etter 

fødsel, kan sees som en ny måte å ”hjelpe” mødrene til å holde fast ved beslutningen om å 

bortadoptere barnet, og bryter fullstendig med lover, intensjoner og adopsjonsmetoder for 

øvrig på denne tiden, som søkte å ta hensyn til de biologiske mødrenes behov på en helt annen 

måte enn i perioden 1945 – 1965. Det bryter også helt med det inntrykket som gis av de 

ansattes evne til innlevelse og empati med mødrenes vanskelige situasjon -  som var mye 

tydeligere på 1980-tallet enn de første 20 årene etter krigen. I 1972 gav Justisdepartementet 

instruks om at det måtte gå minst 6 uker fra fødsel til bindende avtale om adopsjon kunne 

undertegnes. Hensynet til biologisk mor ble for første gang synlig i lovgivningen. Vi må 

imidlertid helt fram til 1989 før denne loven ble praktisert fullt ut av Oslo Helseråds 

Adopsjonskontor.  
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Det er særlig i de to første tiårene etter den annen verdenskrig at enslige mødre hadde 

svært vanskelige sosiale kår her i landet. Verken før eller siden ble det født så få barn utenfor 

ekteskap, og verken før eller siden ble det satt bort en så stor andel av de utenomekteskapelige 

barna til andres pleie enn i disse årene. Mine funn tyder på at mødrene var utsatt for betydelig 

press både fra sine foreldre i retning av adopsjon, samt fra barnas biologiske fedre, som så 

bortadopsjon som en måte å komme seg unna sine farskapsforpliktelser på. I tillegg mener jeg 

at det offentlige helse Norge fremmet adopsjon framfor midlertidige omsorgsovertakelser 

eller at barna ble hos sine mødre. Dette synet ble operasjonalisert gjennom de metodene 

Adopsjonskontoret og andre innen det offentlige helse Norge nyttet. Det er videre sannsynlig 

at en del bortadopterende mødre også ut fra altruisme, og en vurdering av hva de selv kunne 

tilby sine barn under de rådende omstendigheter, så på bortadopsjon som det beste for barna.  

Disse teoriene plasserer i hovedsak mødrene i en offerrolle. Kan det i tillegg sies at 

mødrene selv var bevisste aktører og handlet uti fra egne motiver? Det er ingen indikasjoner i 

kildene på noe slikt. Jeg har dessuten ikke funnet dokumentasjon på at adopsjonskontoret 

veiledet mødrene mht. hvilke rettigheter de hadde hvis de beholdt barnet. Det er derfor mest 

sannsynlig at mødrene hadde svært begrenset innsikt om den hjelp det offentlige kunne yte 

hvis de beholdt barnet i denne perioden. Mødrene hadde trolig få valgmuligheter til å beholde 

barnet sitt, hvis de ikke fikk hjelp og støtte fra foreldre eller andre nære personer til barnepass, 

mens de selv var på arbeid. Fram til 1964, da enke og morstrygd ble innført,279 var det ikke 

mulig å leve av offentlige trygdeordninger for enslige mødre. Kvinnene var nødt til å arbeide 

for å forsørge seg og barnet, hvis de ikke hadde noen forsørger. Det var vanskelig å jobbe og 

samtidig beholde et spedbarn. Loven av 1964 ble innført fordi man så hvilke enorme vansker 

enslige mødre hadde i sin livssituasjon.280 Jeg ser det som mest sannsynlig at de fleste 

mødrene ikke hadde noe reelt valg, men befant seg i en tvangssituasjon da de adopterte bort 

sine barn. 

 
 

 
 

                                            
279Kilde: Barne- og likestillingsdepartemenets hjemmesider: 11.1.2 Fra enke- og morstrygd til velferdsmelding: 
lønnsarbeider- eller morsperspektiv? Dette dokumentet bygger vesentlig på Hatland 1992, Pettersen 1987, 
Terum 1993 og NOU 1975: 18. Stønad til enslige forsørgere. : 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/NOUer/1996/NOU-1996-13/12/1/2.html?id=341128 
280 Blom, Ida og Anna Tranberg (red.): Nordisk lovoversikt. Viktige lover for kvinner ca. 1810-1980, Oslo 1985, 
s. 176. 
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Vedlegg 1 
  
Statistikker og diagrammer 

 
Flertallet av figurene nedenfor er egenproduserte, basert på min opptelling av et utvalg saksdokumenter i Oslo 
Helseråds Adopsjonsarkiv for årene 1947, 1950, 1959, 1965, 1970, 1979, 1980, 1987, 1988 og 1989 samt 
Årsberetninger fra Oslo Helseråd1 for perioden 1948 - 1975. De fleste figurer etterfølges av et diagram med 
tallverdiene. I tillegg har jeg hentet opplysninger fra Statistisk Sentralbyrås offisielle adopsjonsstatistikk og 
Statens Ungdoms og Adopsjonskontor (SUAK)2, samt bearbeidet en undersøkelse foretatt av Else Øyen i 1960-
årene. 

Figur 1 
Antall adopsjoner i Norge per år 1917 - 1990 - 
inkludert alle kategorier.
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Kilde: Før 1960: bygger statistikken på opplysninger fra Statens Ungdoms og Adopsjonskontor, som fra og med 1. juni 
2002 heter Barne-, Ungdoms- og Familieforvaltningen (BUFA).. Etter 1960: Statistisk Sentralbyrå: Statistisk Årbok 
1997, Ukens Statistikk nr. 36/98 s. 7 og Historisk statistikk 1994, tabell 7.11 s. 78. 
http://www.ssb.no/histstat/tabeller/7-7-11t.txt  SSB har ikke utarbeidet statistikk lenger  tilbake enn 1966 som skiller 
utenlandsadopsjoner fra norske adopsjoner.  

 
Figur 1 viser at før annen verdenskrig lå antall adopsjoner i Norge på mellom 2- og 300 per år. I løpet av krigen 
og i tiden etter steg tallet til det fem-dobbelte. Det høyste registrerte tallet var 1.337 adopsjoner i 1946. Dette er 
også rekordåret for antall fødte barn totalt her i landet. De årlige adopsjonstallene lå høyt helt fram til 1960, da 
det begynte å gå nedover. Antall norske barn som har blitt adoptert har sunket kraftig i hele perioden 1960 til i 
dag. Som det fremgår av figur 1 var veksten i stebarnsadopsjoner særlig stor i 1970-årene.  
 
I årene etter annen verdenskrig startet så vidt adopsjon av utenlandske barn til Norge. Norske adoptivsøkere fikk 
i en periode etter krigen barn fra Tyskland og Hellas, også en del av de norske krigsbarna som ble hentet hjem 

                                                
1 Årsmeldinger fra Oslo Helseråd befinner seg i Aktstykker vedkommende Oslo Kommune, som er arkivert i 
Oslo Byarkivs lesesal. 
2 Statens Ungdoms- og Adopsjonskontor (SUAK) heter fra og med 1. juni 2002 Barne-, Ungdoms- og 
Familieforvaltningen (BUFA). Navneskiftet kom som en følge av det utvidede arbeidsfeltet til kontoret. 
 
                                                                                                1 
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Men først i –70 årene fikk utenlandsadopsjonene så stort omfang at de veide opp for nedgangen i antallet norske 
bortadopterte barn, og kurven over antall adopsjoner går igjen oppover. Fra 1966 til 1976 steg antall utenlands 
adopsjoner i Norge fra 86 til 385. Men antall norske adoptivbarn (utenom stebarn) hadde på midten av 1970-
årene sunket til drøyt 200 per år. I de senere år har tallene ligget på mellom 40 og 60 per år. Av disse har mellom 
10 og 20  vært samtykke adopsjoner, de øvrige har vært tvangs-adopsjoner.  
 
Fram til 1/1-2008 er det registrert over 66.000 adopsjoner i Norge siden 1. juli 1917. Om lag 18.500 av disse er 
utenlandske barn.3 Men på grunn av manglende regulering av adopsjonsformidlingen og mangelfull registrering, 
er det høye mørketall: Som vi har sett, så fikk vi etter krigen en veldig økning i antall barn som ble adoptert bort 
her i landet. Det var etter krigen en betydelig økning i etterspørselen etter barn for adopsjon. Det har, i hele den 
perioden jeg har undersøkt, vært betydelig større etterspørsel etter barn for adopsjon enn de barna som faktisk 
skulle adopteres bort. Oslo Helseråds Adopsjonskontor har ført lange ventelister på par som ønsket seg barn.4  
 
Diagram 1  
Antall adopsjoner i Norge per år 1917 – 1990 inkl. alle kategorier 
 

              År 

Antall 
adopterte 
totalt, 
inkludert alle 
kategorier 

Antall norske 
adoptivbarn 
inkl. stebarn 

Antall 
utenlandsadopterte 
inkl. utenlandske 
stebarn 

1917 43 43 
1920 261 261 
1925 273 273 
1930 304 304 
1933 303 303 
1935 266 266 
1939 413 413 
1940 273 273 
1945 846 846 
1946 1337 1337 
1950 1048 1048 
1955 935 935 
1960 913 913 
1965 827 827 
1966 832 746 86
1971 750 593 157
1976 1094 704 385
1981 874 515 354
1986 845 357 488
1990 855 283 572

 
Kilde: Før 1960: bygger statistikken på opplysninger fra Statens Ungdoms og Adopsjonskontor. Etter 1960: Statistisk Sentralbyrå: Statistisk 
Årbok 1997, Ukens Statistikk nr. 36/98 s. 7 og Historisk statistikk 1994, tabell 7.11 s. 78. SSB har ikke utarbeidet statistikk lenger  tilbake 
enn 1966 som skiller utenlandsadopsjoner fra norske adopsjoner. 
 
 

                                            
3 Opplysninger fått av Statens Ungdoms og Adopsjonskontor (SUAK) som fra og med 1. juni 2002 heter Barne-, 
Ungdoms- og Familieforvaltningen (BUFA). Pluss SSBs statistikk: Adopsjoner, etter adopsjonstype. 1966-2007 
http://www.ssb.no/emner/02/02/10/adopsjon/tab-2008-06-12-01.html   
4 Fremkommer av årsberetninger fra Oslo Helseråds Adopsjonskontor som finnes i Aktstykker vedkommende 
Oslo Kommune. Dokumenter, kap.. 15, ved å sammenlikne årene før og etter annen verdens krig.  
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Diagram 2 knyttet til figur 1 
 
 
 
 

               År 

Antall 
adopterte 
totalt, 
inkludert alle 
kategorier 

Tallene fra 
og med 1966 
omfatter 
norske barn 
utenom 
stebarn *  

Antall 
utenlandsadopterte 
utenom 
utenlandske 
stebarn 

Stebarnsadopsjoner 
inkl. både norske og 
utenlandske 
(perioden 1966-80 
viser gjennomsnittet 
i 5 årsintervaller) 

1917 43 43  
1920 261 261  
1925 273 273  
1930 304 304  
1933 303 303  
1935 266 266  
1939 413 413  
1940 273 273  
1945 846 846  
1946 1337 1337  
1950 1048 1048  
1955 935 935  
1960 913 913  
1965 827 827  
1966 832 437 86 309
1971 750 211 148 391
1976 1094 226 375 488
1981 874 206 339 324
1986 845 106 477 262
1990 855 32 563 197

 
 

Kilde: Før 1960: bygger statistikken på opplysninger fra Statens Ungdoms og Adopsjonskontor. Etter 1960: 
Statistisk Sentralbyrå: Statistisk Årbok 1997, Ukens Statistikk nr. 36/98 s. 7 og Historisk statistikk 1994, tabell 
7.11 s. 78. SSB har ikke utarbeidet statistikk lenger  tilbake enn 1966 som skiller utenlandsadopsjoner fra norske 
adopsjoner. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På grunn av stor økning i stebarnsadopsjoner  i 1970-årene, er denne adopsjonsformen trukket ut  
i perioden 1973-93.  
 
Kilde: Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv. Tallene viser antall saksmapper hvert år sortert på års- 
bokser utfra hvilket år adopsjonene ble godkjent av fylkesmannen. 

 
 
Figur 2 viser at utviklingen av adopsjonssaker i Oslo, i grove trekk, var den samme som utviklingen på nasjonalt 
nivå. Oslo-kurven viser imidlertid større årlige variasjoner enn lands oversikten i figur 1. Dette skyldes at det 
ikke har vært mulig å framskaffe tall for de mellomliggende årene for hele landet. Både figur 1 og 2 viser at 
antall adopsjoner økte fra midten av 30-tallet fram til 1939. Da falt kurvene brått, og det første krigsåret var 
antall adopsjoner både i Oslo og på nasjonalt nivå lavt. Under de resterende krigsårene var imidlertid utviklingen 
i Oslo og i landet som helhet den motsatte. Mens den nasjonale kurven stiger gjennom hele krigen, er Oslo-
kurven i all hovedsak synkende helt fram til 1945, da antall adopsjoner var særdeles lavt. I årsberetningen fra 
1945, om Oslo Helseråds Adopsjonskontors virksomhet under krigen, kan vi lese at det tidligere hadde kommet 
en del mødre til Oslo, fra andre steder av landet, for å få sine barn adoptert. Krigen hadde imidlertid satt en 
stopper for denne praksisen, og at årsakene var reisevansker og mangel på plasser i fødselsklinikker, fødehjem, 
mødrehjem og barnehjem.5  
 

                                            
5 Årsberetning for Oslo Helseråds Adopsjonskontor for 1945 som befinner seg i Aktstykker vedkommende Oslo 
Kommune, Dokumenter kapittel 15. Beretning fra Pleiebarns- og barneforsorgskontoret 1945. 
 

Fig. 2 
Antall adopsjonsbevillinger gitt av fylkesmannen i Oslo 
i perioden 1920 - 1993.
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 5

Felles for utviklingen både i Oslo og på nasjonalt nivå, er imidlertid at antall adopsjoner økte kraftig de første 
årene etter krigen. Antall adopsjoner stabiliserte seg så omkring 1950, på et nivå som var mange ganger høyere 
enn nivået før krigen. Begge figurer viser høye adopsjonstall helt fram til midten av 1960-tallet. Etter dette 
reduseres antall adopsjoner per år ganske betraktelig. 
 
Ved å sammenlikne forholdet, i prosent, mellom de to figurene 1 og 2, ser vi at i 1920 ble det ved Oslo Helseråds 
Adopsjonskontor formidlet 4% av alle registrerte adopsjoner her i landet. I 1930 hadde dette økt til 12%. Etter 
1935 øker Oslo-kontoret sin aktivitet jevnt, og i det siste fredsåret formidlet de nesten 20% av alle registrerte 
adopsjoner her i landet. Dette endrer seg drastisk under krigen og andelen er i 1945 helt nede i bare 1%. Etter 
krigen tar aktiviteten ved Oslo-kontoret seg opp igjen, og i 1947 er prosentandelen 14. Andelen holder seg 
ganske stabil på mellom 12,4 og 13,7% gjennom hele 50-års perioden. I 1960- og 70-årene varierer det mye, 
innenfor en ramme på ca. 7 – 30%. I 1980-årene ligger andelen nokså stabilt på rundt 10%.  
 
Ut fra både den nasjonale kurven og Oslo-kurven, kan det synes som om økningen i antall adopsjoner, etter 
krigen, startet allerede på midten av 1930-tallet, samtidig med at sterk adopsjon ble innført, og at den 
midlertidige nedgangen i adopsjoner var betinget av krigssituasjonen. Jeg antar derfor at uten krigen ville vi hatt 
en uavbrutt økning, i antall adopsjoner, som startet allerede på midten av 30-tallet. Det som imidlertid trer klart 
fram er at økningen akselererer veldig under og etter krigen. 
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Diagram over tallene i figur 2 
 

               År 
Antall 
adopterte 

1920 11 1972 36
1921 15 1973 35
1922 7 1974 39
1923 18 1975 20
1924 22 1976 17
1927 29 1977 10
1928 37 1978 17
1929 39 1979 15
1930 37 1980 14
1931 29 1981 13
1932 30 1982 9
1933 34 1983 11
1934 24 1984 13
1935 39 1985 11
1936 55 1986 8
1937 53 1987 16
1939 80 1988 13
1941 53 1989 7
1942 25 1990 7
1943 20 1991 7
1944 13 1992 3
1945 7 1993 0
1947 180
1948 167
1949 141
1950 141
1951 137
1952 128
1953 145
1954 120
1955 128
1956 127
1957 122
1958 117
1959 132
1960 113
1961 100
1962 75
1963 108
1964 112
1965 118
1966 108
1967 88
1968 66
1969 82
1970 45
1971 43

 
Kilde: Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv. Tallene viser antall saksmapper hvert år  
sortert på års-bokser utfra hvilket år adopsjonene ble godkjent av fylkesmannen. 
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                                                 Kilde: Bygger på : Statistisk Sentralbyrås, Historisk Statistikk 1994, Tabell 3.13, s. 79-80 
 
 
 
Fig. 3 viser at forholdet mellom de totale fødselstall og andelen utenom ekteskapelige fødsler var nokså stabilt i 
hele perioden 1910 til 1945. Riktignok ser vi mindre endringer i førkrigstiden og at andelen utenom 
ekteskapelige fødsler stiger noe under krigen, men forholdet kan ikke sammenliknes med de endringene som fant 
sted etter krigen. Det er spesielt interessant å merke seg at nettopp i perioden 1947 til midten av 1960-årene (som 
denne framstillingen omhandler), er prosentandelen den laveste som noen gang er registrert siden 1910. 
Prosentandelen i 1950-årene, var helt nede i vel 3,5, det vil si bare halvparten av nivået før krigen. Vi ser at 
utenom ekteskapelige fødsler ikke økte slik som de totale fødselstall gjorde. Årsaken til at antall adopsjoner økte 
så kraftig skyldes derfor ikke at antall barn født utenfor ekteskap økte på samme måte som det totale antallet 
fødsler. Relativt sett ble det derfor født færrest barn utenfor ekteskap i årene 1947-1965, sammenliknet med hele 
perioden 1910-1985.  
 
I 1935 ble det født om lag 2.800 barn utenfor ekteskap. I løpet av krigen steg antallet betydelig, og i 1945 var 
tallet ca. 4.550. Så langt følger de utenom ekteskapelige fødsler de totale fødselstall. I hele etterkrigsperioden 
fram til 1970, lå de totale fødselstall høyt på mellom 62- og 70.000 fødsler per år. I 1930-årene hadde vi de 
laveste fødselstall som noen gang er registrert siden 1870, med mellom 41- og 48.000 fødsler per år. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 
Prosentandel levendefødte barn utenfor ekteskap
i forhold til antall levendefødte barn totalt i Norge 
i perioden 1910 - 1985.
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Fig. 4 Antall fødte utenfor ekteskap i Norge sammenliknet 
med antall adopterte i perioden 1917 - 1990
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Kilde:  
Adopsjonsstatistikken bygger på de samme kilder som Fig. 1. 
Fødselsstatistikken bygger på Historisk Statistikk 1994, tabell 3.13 s. 79 – 80. I 1986 ble det født 14 673 barn utenfor 
ekteskap og i 1990 - 23 503 barn. SSB har ikke utarbeidet statistikk lenger tilbake enn 1966 som skiller  
utenlandsadopsjoner fra norske adopsjoner. 

 
Figur 4 viser at, ikke bare andelen men også, antall utenom ekteskapelige fødsler sank kraftig i hele 
etterkrigstiden helt fram til slutten av 1960-årene. Helt siden 1870, har det ikke vært registrert færre barn født 
utenfor ekteskap enn i perioden 1950-63. Dette til tross for at vi i samme tidsperiode hadde rekordår når det 
gjaldt antall fødsler totalt. I 1945 ble det registrert 4.546 barn født utenfor ekteskap. I 1950 var antallet sunket til 
2.577, og i 1960 hadde det sunket ytterligere til 2.277. Det vil si en halvering i perioden 1945 til 1960. I 1960 ble 
det totalt født om lag 62.000 barn, og antallet utenom ekteskapelige fødsler var lavere enn det var i 1935 da det
 
 
 
 
 
                                                                                              8 
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dette området ser vi en linje fra årene før krigen. Men som figur 3 viser, er det klare forskjeller mellom 1930-
årene og 1950-årene. Andelen utenom ekteskapelige fødsler i 50-årene var bare halvparten av hva det var i 30-
årene. Økningen i antall adopterte skjedde til tross for at det ble født færre barn utenfor ekteskap. 
 
Hele perioden etter krigen og fram til begynnelsen av 1960-årene peker seg ut, - med særlig vekt på 1950 årene: 
Da hadde vi de høyeste registrerte tall for adopsjon av norske barn noen gang i norsk historie, til tross for at 
antall utenom ekteskapelige fødsler på slutten av 1940-årene sank til det laveste nivå som noen gang er registrert. 
De totale fødselstall har derimot aldri vært så høye som i hele etterkrigstiden fram til slutten av 1960 årene.  
 
 
 
Diagram over tallene i figur 4 
 

 Antall barn 
født utenfor 
ekteskap 

Antall 
adopterte, 
tallene fra 
og med 
1966 
omfatter 
adopterte 
utenom 
stebarn.* 

1917 4453 43
1920 5261 261
1925 3561 273
1930 3397 304
1933 2970 303
1935 2773 266
1939 2875 413
1940 3080 273
1945 4548 846
1946 4080 1337
1950 2577 1048
1955 2192 935
1960 2277 913
1965 3057 827
1966 3286 437
1971 5197 211
1976 5824 226
1981 8169 206
1986 14673 106
1990 23503 32

 
 
Kilde: 
Adopsjonsstatistikken bygger på de samme kilder som Fig. 1. 
Fødselsstatistikken bygger på Historisk Statistikk, 1994, tabell 3.13 s. 79-80. http://www.ssb.no/histstat/tabeller/3-3-13t.txt 
 
*SSB har ikke utarbeidet statistikk lenger  tilbake enn 1966 som skiller utenlandsadopsjoner fra norske adopsjoner. 
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Adopsjonstallene omfatter ikke stebarn. 
Kilde: Bygger på min  telling basert på 30 årsberetninger i perioden 1945 til 1975.  Disse finnes i Aktstykker 
vedkommende Oslo Kommune, Dokumenter kap. 15. Beretninger fra pleiebarns- og barneforsorgs kontoret og  
avd. for mor og barn.Året 1971 –  ble ikke har funnet. Derfor er det benyttet samme tall for 1971 som for 1970. 

 
 
For perioden 1945 til 1947 er trolig de oppgitte tallene for antall adopterte lavere enn de reelle. Dette skyldes at 
adopsjonskontoret i perioden bare har medregnet de barna hvis mødre ved utgangen av barnets fødselsår 
oppholdt seg i Oslo. Men for året 1945 står å lese i årsrapporten til Adopsjonskontoret at i underkant av 20% av 
mødrene som fødte barn utenfor ekteskap reiste utenbys etter fødselen. Hvis vi regner med at antall adopterte i 
denne gruppen prosentvis er lik resten av mødrene som fødte utenfor ekteskap i 1945 , og legger dette tallet til de 
44 barn som vi har i vår statistikk, blir totalen bare 55 barn. Det vil si et lavt tall i forhold hvor mange barn som 
ble født utenfor ekteskap. 
 
*Denne figuren viser de sakene som Oslo Helseråd har hatt kjennskap til.   
Som vi  tidligere har beskrevet, ble adopsjoner også formidlet av andre enn Oslo Helseråds Adopsjonskontor. 
Noen av disse adopsjonene er registrert, - blant annet de som ble formidlet gjennom Frelsesarmeen. Disse sakene 
er  trolig inkludert i dette tallmaterialet. Men mange adopsjoner ble aldri registrert. Det er derfor store mørketall.  
 
Tallene viser de barna som ble adoptert bort eller anbragt med henblikk på adopsjon i løpet av det året de ble 
født. Det hendte ofte at barn ble adoptert året etter at de ble født, eller senere etter noen år på barnehjem eller i 
fosterhjem. Antall adopsjonsbevillinger per år, er derfor høyere.  
 
Figur 5 er derfor ikke i overensstemmelse med figur 2, som viser antall adopsjonsbevillinger gitt av 
Fylkesmannen per år. Figur 2 inneholder også adopsjon av barn som ikke var født samme år som bevillingen ble 
gitt, samt barn som var født andre  
steder i landet. Figur 5 viser hvordan utviklingen har vært, over en tidsperiode på 30 år, for barn født utenfor 
ekteskap og hvor mange av disse barna som ble adoptert i løpet av det året de ble født. Vi ser at antall barn som 

Fig. 5 
Barn født utenfor ekteskap i Oslo i perioden 1945 - 1975. Hvor mange 
av disse barna ble adoptert/anbragt med henblikk på adopsjon i løpet 
av det året de ble født.*
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ble født i Oslo utenfor ekteskap sank kraftig de første årene etter krigen. Samtidig ble stadig flere av disse barna 
adoptert bort. Vi ser at også på dette området skiller perioden fra slutten av 1940-årene til begynnelsen av 1960-
årene seg ut fra resten av tidsperioden. 
 
For lettere å se utviklingen i forholdet mellom barn født utenfor ekteskap og hvor mange av disse som ble 
adoptert viser jeg til figur 6.  
 
 
 
Diagram over tallene i figur 5 
 
Barm født utenfor ekteskap i Oslo i perioden 1945 – 1975.  
Hvor mange av disse barna ble adoptert bort/anbragt med  
henblikk på adopsjon i løpet av det året de ble født. * 
 
 
             År Antall fødte utenfor ekteskap  Antall adopterte

1945 542 44
1946 517 91
1947 450 91
1948 430 121
1949 336 79
1950 340 80
1951 293 62
1952 281 68
1953 276 48
1954 291 70
1955 287 75
1956 327 77
1957 354 89
1958 366 76
1959 366 95
1960 429 110
1961 377 77
1962 379 81
1963 387 101
1964 470 116
1965 514 92
1966 511 91
1967 564 89
1968 595 86
1969 643 90
1970 589 47
1971 589 47
1972 680 27
1973 669 34
1974 701 32
1975 677 20

 
 
 
Kilde: Bygger på min  telling basert på 30 årsberetninger i perioden 1945 til 1975.  Disse finnes i Aktstykker vedkommende Oslo  
Kommune, Dokumenter kap. 15. Beretning for 1971 ble ikke har funnet. Derfor er det benyttet samme tall for 1971 som for 1970. 
 
Kommentarer som i figur 5 
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Kilde: Bygger på min  telling basert på 30 årsberetninger i perioden 1945 til 1975.  Disse finnes i Aktstykker vedkommende Oslo 
Kommune, Dokumenter kap. 15. Beretning for 1971 ble ikke har funnet. Derfor er det benyttet samme tall for 1971 som for 1970. 
Prosentsatsen i figur  6 er beregnet ut fra de barna som fremdeles levde ved utløpet av det året de ble født. Se for øvrig 
kommentarene til figur 5. 

 
 
Figur 6 viser at perioden slutten av 1940-årene til begynnelsen av 1960-årene skiller seg ut i forhold til 
tidsperiodene før og etter. Prosentandelen utenom ekteskapelige barn født i Oslo, som ble adoptert allerede i 
løpet av det året de ble født, var i denne perioden svært høy, og lå på mellom 17 og 28%. I 1945 var 
prosentandelen helt nede i 8%, og vi må helt fram til 1970-årene før vi kommer ned på dette nivået igjen. 
Krigsårene skilte seg nok ut med svært lave tall sammenliknet med årene før krigen. Men på grunn av upresise 
årsberetninger, har det vært vanskelig å framstille sammenliknbare tall både for krigsårene og tiden før. Tallene 
for perioden 1945-47 er trolig noe for lave, som tidligere nevnt, – på grunn av upresise årsmeldinger. 
 
 
 
 
 

Fig. 6 
Prosentandel barn født utenfor ekteskap som ble adoptert i løpet av 
det året de ble født i Oslo i perioden 1945-1975.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

År

Pr
os

en
t



 13

Fig. 7 Hva skjedde med barn født utenfor ekteskap i Oslo, i løpet av 
det året de ble født, i tidsperioden 1950-1975
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De tre grønne feltene viser barn som ikke bor sammen med sin mor.  
Alle de røde/rosa feltene viser mor og barn sammen. 
 
Kilde: Bygger på min  telling basert på 25 årsberetninger i perioden 1950 til 1975.  Disse finnes i Aktstykker 
vedkommende Oslo Kommune, Dokumenter kap. 15. Beretninger fra pleiebarns- og barneforsorgs kontoret og avd. for 
mor og barn. Beretning for 1971 ble ikke har funnet. Derfor er det benyttet samme tall for 1971 som for 1970. 

 
MERK: Jeg skulle gjerne hatt med perioden før 1950, for å se hvordan antall adopterte barn har utviklet seg i forhold 
til antall barn plassert i fosterhjem og på barnehjem. Men på grunn av lite spesifiserte i årsmeldinger har ikke dette latt 
seg gjøre.  

 
Figur 7 viser de sakene som Oslo Helseråd hadde kjennskap til. Som jeg tidligere har beskrevet, ble adopsjoner 
også formidlet av andre enn Oslo Helseråds Adopsjonskontor. Noen av disse adopsjonene er registrert, - blant 
annet de som ble formidlet gjennom Frelsesarmeen. Disse sakene er  trolig inkludert i dette tallmaterialet. Men 
mange adopsjoner ble aldri registrert. Det er derfor store mørketall.  
 
Tallene viser de barna som ble adoptert bort eller anbragt med henblikk på adopsjon i løpet av det året de ble 
født. Det hendte ofte at barn ble adoptert året etter at de ble født, eller senere etter noen år på barnehjem eller i 
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fosterhjem. Antall adopsjonsbevillinger per år, er derfor høyere. Figur 7 er derfor ikke i overensstemmelse med 
figur 2, som viser antall adopsjonsbevillinger gitt av Fylkesmannen per år. Figur 2 inneholder også adopsjon av 
barn som ikke var født samme år som bevillingen ble gitt, samt barn som var født andre steder i landet. Figur 5 
viser hvordan utviklingen har vært, over en tidsperiode på 30 år, for barn født utenfor ekteskap og hvor mange av 
disse barna som ble adoptert i løpet av det året de ble født. Vi ser at antall barn som ble født i Oslo utenfor 
ekteskap sank kraftig de første årene etter krigen. Samtidig ble stadig flere av disse barna adoptert bort. Slik at 
også på dette området skiller perioden fra slutten av 1940-årene til begynnelsen av 1960-årene seg ut fra resten 
av tidsperioden. 
 
Jeg har ikke funnet årsrapporten fra Oslo Helseråd for året 1971, og har derfor satt verdiene for 1971 lik dem i 
1970.  Dette er gjort for å få visuell kontinuitet i diagrammet. Det har i noen år vært enkelte få barn som har 
bodd hos sine besteforeldre. Disse er inkludert i tallene over dem som bor sammen med mor. Figur 7 viser at i 
perioden 1950 - 1963, var gruppen mødre som bodde alene med sine barn (rosa felt) lav, mens den økte kraftig 
etter 1963/64. jfr. innføringen av morstrygd i 1964. Spesielt lav var andelen i perioden 1952 – 1955. Vi ser også 
at fra 1970, er det ingen barn som er adoptert (lyse grønt felt), men et større antall er anbragt for adopsjon (blå-
grønt felt). Årsaken er at fra da av gikk det lengre tid fra fødsel til adopsjonserklæring ble utstedt.  

 
Det er også interessant å merke seg hvordan antall samboerpar (rødt felt) stiger jevnt og beskjedent fra 1963, og 
at økningen er særlig stor fra 1972. I begynnelsen av 1970-årene ser vi en liten nedgang i antall mødre som bor 
alene med sine barn (rosa felt), noe som har sammenheng med at flere barn nå bor sammen med både sine mødre 
og sine fedre. Figur 7 viser at det har vært store variasjoner i hvilke oppvekstalternativer disse barna har hatt. 
 
I figur 8 nedenfor har jeg forenklet figur 7, slik at det her bare skilles mellom de barna som bodde hos biologisk 
mor og de som ikke gjorde det. 
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Diagram over tallene i figur 7. 
 
Hva skjedde med barn født utenfor ekteskap i Oslo i løpet av det året de ble 
født i tidsperioden 1950 – 1975. 
 
 
 
 

 Døde i 
løpet av 
fødsels- 
året 

Hos 
barne-
mor 

Hos 
barnemor 
- bor på 
hennes 
arbeids- 
plass 

Hos 
foreldre- 
ne, 
partene 
viet 

Hos 
foreldren
e partene
ikke viet 

I mødre- 
hjem 

Pleie 
foster-
barn 
barne-
hjem 

Anbragt 
for 
adopsjon 

Adoptert

1950 22 160 8 0 0 20 49 40 40
1951 28 144 9 11 9 6 21 33 29
1952 22 102 13 9 8 9 50 26 42
1953 13 80 11 17 22 18 64 17 31
1954 17 102 12 14 14 21 41 30 40
1955 12 94 14 28 7 8 49 13 62
1956 16 151 3 14 11 2 53 30 47
1957 26 132 6 16 11 16 55 33 56
1958 15 132 16 25 11 4 87 7 69
1959 25 130 14 26 10 11 55 11 84
1960 29 162 22 24 10 8 64 1 109
1961 18 105 27 21 12 55 62 17 60
1962 7 165 18 15 10 7 75 24 57
1963 11 158 8 18 21 5 64 29 72
1964 20 206 6 26 34 1 57 22 94
1965 18 247 0 22 49 2 81 15 77
1966 13 276 0 31 43 0 50 12 79
1967 30 305 0 23 42 10 64 13 76
1968 28 310 0 26 70 14 58 13 73
1969 35 388 0 24 30 24 41 20 70
1970 29 378 0 24 63 10 29 47 0
1971 29 378 0 24 63 10 29 47 0
1972 30 402 13 30 132 17 29 27 0
1973 14 384 22 27 163 11 14 34 0
1974 18 370 13 29 205 22 12 32 0
1975 21 370 12 16 215 14 8 20 0

 
 
Kilde: Bygger på min  telling av 25 årsberetninger i perioden 1950 til 1975.  Disse finnes i Aktstykker vedkommende Oslo Kommune, 
Dokumenter kap. 15. Beretninger fra pleiebarns- og barneforsorgs kontoret og avd. for mor og barn, Jeg skulle gjerne hatt med perioden før 
1950, men på grunn av lite spesifiserte i årsmeldinger har ikke dette latt seg gjøre. Beretning for 1971 ble ikke funnet. Derfor er det benyttet 
samme tall for 1971 som for 1970. 
 
 



 

Fig. 8 
Barn født utenfor ekteskap i Oslo i perioden 1948 - 1975. Rødt 
felt viser hvor mange som bodde sammen med biologisk mor 
ved utløpet av det året de ble født.

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

19
48

19
50

19
52

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

År

Pr
os

en
t

Bodde sammen med mor Bodde ikke sammen med mor inkl. døde barn
 

 
 

 
Kilde: Bygger på det samme som figur 7 samt at årene 1948 og-49 er lagt til. For disse to årene er årsrapportene mindre 
detaljerte., og barn som døde senere enn 24 timer etter fødsel er ikke spesifisert. Jeg har derfor i figur 8 lagt inn en dødelighet 
tilsvarende gjennomsnittsprosenten av perioden 1950-55. Jeg skulle gjerne hatt med tall for årene før 1948, men på grunn av 
uspesifiserte årsmeldinger lar dette seg ikke gjøre. 
 

   
Figur 8 er en forenkling av figur 7, og viser at i hele perioden 1948-63 var det en svært høy prosentandel av 
barna født utenfor ekteskap som ikke bodde sammen med sin biologiske mor ved utløpet av det året de ble født. 
Med unntak av 1951, holder denne prosentandelen seg temmelig stabil i hele perioden. Gjennomsnitts prosenten 
for perioden 1948-63 er på nesten 42, og for perioden 1952 til 1960 på hele 44%. Både figur 7 og 8 viser at fra 
1963 skjer det en endring. Nå beholder gradvis flere mødre omsorgen for barna selv, og i 1970 var det bare 
13,6% av mødrene som ikke bodde sammen med sine barn. 
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Fig. 9 
Barn født utenfor ekteskap i Oslo i 1953.* Hvor mange 
adopterte bort barnet, satte det i pleie, giftet seg eller 
forble ugifte mødre over en 10-års periode.
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Merk at ytterligere opplysninger ikke er registrert dersom 1) barnet  er bortadoptert eller 2) moren har inngått 
ekteskap. I materialet er det ikke tatt med 11 kvinner hvis barn var dødfødte eller døde like etter fødselen. En av 
mødrene døde i løpet av registreringsperioden. Hun er ikke medregnet.

Kilde: Bearbeiding av Else Øyen: Ugifte mødre – En sosiologisk undersøkelse. Oslo, Universitetsforlaget, 1966, 
s. 58 – 63.

Figur 9 viser at hele 32,5% av barna ble adoptert bort, og at adopsjon i de fleste av disse tilfellene fant sted 
før barnet var 7-8 måneder. Videre ser vi at over halvparten av enslige mødre som fødte i Oslo i 1953, overlot 
omsorgen for barnet sitt til andre innen barnet var blitt 7-8 måneder.
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* Fra  og med 1965 er  utenlands adopsjonene trukket ut.  
Kilde: Bygger på opplysninger fra Statens Ungdoms og Adopsjonskontor, Statistisk Sentralbyrå: 
Ukens statistikk nr. 36/98 s. 7, Historisk Statistikk 1994: tabell 7.11 s. 187 og tabell 3.13 s. 79-80. 
Monica Dalen og Barbro Sætersdal, Utenlands adopterte barn i Norge – tilpasning – opplæring – 
identitetsutvikling. Empirisk undersøkelse og teoretisk videreutvikling. Oslo, 1992, s. 18.  

 
Figur 10 viser et hypotetisk bilde av situasjonen gitt at alle adopterte barn i hele landet, i perioden, ble født 
utenfor ekteskap. Det som er særlig iøynefallende, er hvor store endringene har vært, og at det også her er 
tidsperioden etter krigen og fram til midten av 60-årene som skiller seg ut. Da ser vi en svært høy prosent 
adopterte barn i forhold til antall barn som ble født utenfor ekteskap. Toppen nås i 1950-årene med over 40% i 
hele ti-året 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10 
Figuren illustrerer hvor stor prosent av alle barn født utenfor ekteskap, i 
tidsperioden 1920-1975, som ble adoptert hvis alle adopterte hadde blitt 
født av enslige mødre. *
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Kilde: Bygger på min  telling av til sammen 160 adopsjonssaker i 1947, 1950, 1959,  
1965, 1970, 1979, 1980, 1987, 1988 og 1989 i Oslo Helseråds adopsjonsarkiv.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11 
De biologiske mødrenes sivile status 1947-89
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Kilde: Bygger på min  telling av til sammen 160 adopsjonssaker i 1947, 1950, 1959, 1965, 1970,  
1979, 1980, 1987, 1988 og 1989 i Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv.  
 
Det er  tatt hensyn til at myndighetsalderen har endret seg i perioden. 
 
Myndighetsalderen gikk i 1969 ned fra 21 til 20 år, noe som medførte at andelen ikke myndige 
mødre gikk ned til 30%. Gjennomsnittsalderen gikk ytterligere ned i forhold til det lave tallet i 
1965, og var i 1970 på 21,7 år. Jeg har angitt andelen myndige, fordi jeg mener at dette hadde 
betydning i forhold til foreldrepress om å adoptere bort barnet. I henhold til mitt materiale er 
det grunn til å anta at foreldrene hadde stor myndighet overfor sine ugifte døtre – særlig hvis de 
bodde hjemme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12 
Hvor stor andel av de biologiske mødrene var umyndige i 
perioden 1947-89.
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Kilde: Bygger på min  telling av adopsjonssaker i 1947, 1950, 1959, 1965,  
1970, 1979, 1980, 1987, 1988 og 1989 i Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv.  

 
Det knytter seg noe usikkerhet til disse prosentene, fordi en del mødre ikke har oppgitt eksakt bosted. I noen 
saksdokumenter står det for eksempel følgende: bodde hjemme på foreldrenes gård. Disse har jeg ført opp som 
ikke boende i Oslo. Likeledes har jeg gått ut fra at kvinner som fødte på sykehus som ikke lå i Oslo heller ikke 
var bosatt i Oslo. Men samme metode er benyttet i hele perioden. Det er et gjennomgående trekk at de fleste  
mødre i denne framstillingens mest aktuelle periode: 1945 – 1965, mest sannsynlig ikke var hjemmehørende i 
Oslo, men reiste inn til storbyen for å adoptere bort barnet sitt ved Oslo Helseråds Adopsjonskontor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13 
Hvor stor andel av de biologiske mødrene kom fra Oslo 
og hvor mange kom fra andre steder i landet i perioden
1947-89.
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Kilde: Bygger på min  telling av til sammen 160 adopsjonssaker i 1947, 1950, 1959, 1965, 1970, 1979,  
1980, 1987, 1988 og 1989 i Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv.  

 
For sammenlikningens skyld, har jeg selv definert 6 yrkeskategorier, og plassert fedrene innenfor disse.  
Se fargeforklaring. Hvitt felt er brukt der yrke ikke er oppgitt. I 1989 er en trygdet far inkl i tallet. 

 
 
 
Figur 16 viser at gjennom hele 1950-tallet, kom over 60% av mødrene fra arbeiderhjem eller gård. I løpet av 60-
årene reduseres denne andelen til det halve, og håndverkergruppen erstatter nedgangen. Dette gjenspeiler den 
generelle samfunnsutviklingen, hvor flere etter hvert gikk over fra arbeid i primærnæringene til 
sekundærnæringene. Når vi ser de tre gruppene: arbeidere, bønder og håndverkere under ett, holder de seg nokså 
konstant på mellom 80 og 85% gjennom hele perioden 1947 - 70. Andelen fedre i ledende yrker eller som hadde 
høyere utdannelse var liten, og i hele perioden 1947-70 var andelen av disse yrkene aldri høyere enn 15%. Med 
andre ord, mellom 85 og 92% av mødrene hadde ikke-akademisk bakgrunn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16. 
De biologiske mødrenes sosioøkonomiske bakgrunn i 
perioden 1947-89, belyst gjennom fedrenes yrke
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Diagram 16.  
De biologiske mødrenes sosioøkonomiske bakgrunn  
i perioden 1947 – 1989, belyst gjennom fedrenes yrker. 
 
 
År 1947 1950 1959 1965 1970 1979 1987-89
Høyere utdan 1 3 1 1 3 2 3 
Leder/kontors 0 0 1 1 0 2 4 
Kontorist 3 0 0 3 1 2 1 
Sjåfør/kranfør 2 2 0 3 5 1 2 
Gårdbruker 1 5 3 2 3 3 1 
Håndv/faglært 3 4 5 4 5 3 5 
Arbeider 11 8 7 9 2 3 3 
Div. ufaglært 2 1 5 1 1 1 0 
        
Ikke oppgitt 0 0 1 0 0 0 3 
Trygd 0 0 0 0 0 0 1 
        
SUM 23 23 23 24 20 17 27 
 
 
Kilde: Bygger på min  telling av til sammen 160 adopsjonssaker i 1947, 1950, 1959, 1965, 1970, 1979,  
1980, 1987, 1988 og 1989 i Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv.  

 
For sammenlikningens skyld, har jeg selv definert 6 yrkeskategorier, og plassert fedrene innenfor disse. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det ideelle hadde vært å ha en alders spesifikk yrkesgruppe tilhørighet for alle ugifte og førgifte kvinner i landet, 
slik at vi kunne sett om de avviker når det gjelder yrke og klassebakgrunn. Det har jeg dessverre ikke. 

 
Kilde: Bygger på min  telling av til sammen 160 adopsjonssaker i 1947, 1950, 1959, 1965, 1970, 1979, 1980,  
1987, 1988 og 1989 i Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv.  
 

Det ideelle hadde vært å ha en alders spesifikk yrkesgruppe tilhørighet for alle ugifte og førgifte kvinner i landet, 
slik at vi kunne sett om de avviker når det gjelder yrke og klassebakgrunn. Det har jeg dessverre ikke. 
 
Figur 17 viser at i 1947 arbeidet nesten halvparten av de biologiske mødrene som hushjelper. Antallet hushjelper 
gikk så gradvis tilbake, og i løpet av 1950-årene skjer det et skifte. I 1965 er det ikke flere hushjelper blant de 
biologiske mødrene, og vi får flere skoleelever og studenter. Et større innslag av skoleelever kan for en stor del 
forklares med at mødrene i denne perioden ble yngre. Men vi ser også utslag av den generelle økningen i 
utdannelsesnivå som fant sted i Norge på denne tiden.  
 
Jfr. Figur 12 som viser at andelen umyndige mødre stiger fra 22% i 1947 til over 50% i 1950, og at ca. 
halvparten av alle mødrene var umyndige i hele perioden 1950 til 1965. Da endret dette seg igjen, og mødrenes 
alder stiger jevnt fram til langt ut på 80-tallet. 
 
At nesten halvparten av mødrene var hushjelper på slutten av 40-tallet er nok en viktig forklaring på de høye 
adopsjonstallene i denne perioden. I følge statistisk sentralbyrå tjente hushjelper under 25 år kr. 79,- per måned. I 
1944. I 1948 var lønnen steget til 123 kroner. De som var eldre enn 25 år tjente 133 kroner. Det sier seg selv at 
det ikke var mulig å forsørge et barn på denne lønnen, langt mindre finansiere barnepass mens de var på jobb. 
Med arbeidsdager på 12-14 timer, var det umulig å beholde barnet. I tillegg ville majoriteten ha mistet jobben og 
hjemmet sitt, om de hadde beholdt barnet. De fleste hadde et lite pikeværelse som fulgte med ansettelsen.  
 

Fig. 17 
De biologiske mødrenes yrker
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Fig. 17 b 
Yrkesfordelingen 
på annet arbeid
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Selv om vi får et skifte i løpet av 1960-årene, hvor hushjelpene helt forsvinner og en større andel av mødrene ble 
skoleelever, var allikevel de aller fleste sysselsatt i forskjellige yrker. Vi ser at i hele perioden fram til 
begynnelsen av 1980-tallet, har de yrkesaktive vært i klart flertall. I 1959 f. eks. var 14 av 22 mødre i arbeid da 
de ble registrert i Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv. Det vil si 64%. Til sammenlikning var 60% av andre ugifte 
kvinner uten barn i arbeid i 1960. Sysselsettingsgraden var også svært høy for de alenemødrene som valgte å 
beholde barnet sitt. Den var i 1960 den samme som for andre ugifte kvinner uten barn mellom 15 og 69 år – altså 
60%.  
 
Etter 1979, det vil si etter at selvbestemt abort ble innført her i landet, er det verken hushjelper eller 
fabrikkarbeidere igjen blant mødrene. På slutten av 1980-tallet ser vi at andelen arbeidsledige og uføretrygdete 
ligger på ca. 20%. Gruppene skoleelev og hjemmeværende ligger til sammen på 55%. Det vil si at andelen 
utearbeidende nå ble redusert til 25%. 
 
Figur 17 b viser at andelen kvinner som hadde yrkesfaglig utdannelse, på det meste utgjorde 40% av de med 
”annet arbeid”.  I 1970 var gruppen med yrkesfaglig arbeid på det høyeste med 35% av det totale antall mødre 
det året. Da er yrkesgruppene kontordame og reiseleder ikke inkludert. I 1970 var 20% av mødrene skoleelever 
og bare 5% arbeidet hjemme på foreldrenes gård. Det var ingen uføretrygdet eller arbeidsledige dette året.  
 
Figur 17 viser at i 1947 var ca. 85% av mødrene i arbeid. I 1950 var dette redusert til 74% og i 1959 til 64%. I 
1965, da andelen skoleelever hadde økt og hushjelpene var helt borte, var hele 70% av mødrene sysselsatt i 
fabrikk eller med annet arbeid. I 1979 hadde det økt igjen til 75%. Det vil si at størstedelen av kvinnene forsørget 
seg selv. 
 
 
 
Diagram 17. Mødrenes yrker 
 
 

   Antall/År         A         B 
         
        C         D         E          F         G         H           I          J         K    Sum 

1947 11 3 2 2 1 1 1 2 0 0 0        23 
1950 6 6 3 0 0 1 2 2 3 0 0        23 
1959 4 5 1 3 0 1 2 2 1 2 1        22 
1965 0 0 4 2 0 0 5 4 2 5 1        24 
1970 0 0 4 0 1 3 3 0 5 4 0        20 
1979 0 3 0 2 0 3 3 3 0 2 4        20* 

       1987-89 0 5 0 2 0 0 1 3 1 10 6        28**
 
* I tallet er inkl alle 15 saker fra 1979 pluss 5 saker av  i alt 14 i 1980.  ** I 1987, -88 og –89 er 2 saker hvert år  (tot. 6) trukket ut pga 
barnevernsaker.  
 
   
Prosent/År         A         B         C         D         E          F         G         H           I          J         K     Sum 

1947    47,83 13,05 8,7 8,7 4,34 4,34 4,34 8,7 0 0 0       100 
1950 26,09 26,09 13,04 0 0 4,34 8,7 8,7 13,04 0 0       100 
1959 18,18 22,73 4,55 13,64 0 4,55 9,08 9,08 4,55 9,09 4,55       100 
1965 0 0 17,4 8,7 0 0 21,73 17,4 8,7 21,73 4,34       100 
1970 0 0 20 0 5 15 15 0 25 20 0       100 
1979 0 15 0 10 0 15 15 15 0 10 20       100 

       1987-89 0 17,85 0 7,14 0 0 3,58 10,71 3,58 35,71 21,43       100 
 
 
A: Hushjelp, B: Husmor/hjemmeværende, C: Fabrikk, D: Salg/ekspeditrise, E: Jobbet hjemme på familiens 
gård, F: Barnepleier/sykepleier, G: Telefon/telegraf/stenograf/kontordame,  
H: Busskonduktør/posten/severing/rengjøring, I: Annet yrke med utdanning: 
apotektekn./reiseliv/tanntekniker/frisør/sydame, J: Skoleelev/student, K: Arbeidsledig/ufør 
 



 
 
 
 
 
 

Fig. 18. 
Prosent av adopsjonsavtalene som første gang ble undertegnet før 
fødsel.
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Kilde: Bygger på min  telling av til sammen 160 adopsjonssaker i 1947, 1950, 1959, 1965, 1970, 1979,  1980,  
1987, 1988 og 1989 i Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv. Til sammen utgjør dette 166 adopsjonssaker. 
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Fig. 19. Tidspunkt for endelig adopsjonsavtale angitt som 
prosent av alle adopsjonsavtaler i et spesifikt år.
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Når det gjelder adopsjonsavtaler som aldri ble undertegnet av mor på nytt etter fødselen, ble størstedelen av disse aldri 
undertegnet på nytt av andre i følge mitt materiale. Noen ble imidlertid undertegnet av mors foreldre eller verge.                           
                      
Kilde: Bygger på min  telling av til sammen 160 adopsjonssaker i 1947, 1950, 1959, 1965, 1970, 1979, 1980, 1987,  
1988 og 1989 i Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv.  
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Diagram 19. Tidspunkt for endelig adopsjonsavtale – 
angitt i prosent av alle adopsjonsavtaler i et spesifikt år. 
                                          
 
 

 Endelig 
adopsjonsavtale 
aldri undertegnet 
pånytt av 
barnemor etter 
fødsel 

Avtale inngått  
om direkte 
plassering i 
fosterhjem etter 
fødsel. Dette 
startet ca. 1985 

Endelig 
adopsjonsavtale 
ikke undertegnet 
av barnemor 
senere enn 14 
dager etter fødsel 

Endelig 
adopsjonsavtale 
undertegnet 6 
uker eller mer 
etter fødsel 

1947 26 52 26
1950 18,2 59 27,3
1959 0 26 61
1965 4 4 75
1970 0 0 95
1979 10,5 16 84
1987 8 38,46 23 77
1988 0 55,55 0 88
1989 0 40 0 100

 
 
 
Kilde: Bygger på min  telling av til sammen 160 adopsjonssaker i 1947, 1950, 1959, 1965, 1970, 1979, 1980, 1987, 1988 og 1989 
i Oslo Helseråds Adopsjonsarkiv.  
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Vedlegg 3 

 
Kvinners juridiske rettigheter. 

 

1915. 10. april. Lov om barn, hvis foreldre ikke hadde inngått ekteskap med hverandre.  

I henhold til de Castbergske Barnelovene av 1915 hadde barn født utenfor ekteskap rett til en 

oppfostring som svarte til farens vilkår. Oppfostringsbidraget skulle i prinsippet betales til 

barnet fylte 16 år. I 1923 ble loven endret slik at faren skulle betale et særskilt bidrag til 

moren de 9 første månedene etter fødsel, hvis hun hadde barnet hos seg.1  

Problemet med disse rettighetene var imidlertid, at moren selv måtte kreve inn bidragene fra 

barnefaren. Så i praksis var det liten støtte å få.2  

 

1915. 10. april. Lov om forsorg for barn. 

I følge loven, hadde mødre som stod uten bidrag fra faren eller av andre grunner trengte 

støtte, enten de var gift eller ugift, rett til å kreve økonomisk hjelp av oppholdskommunen i 6 

uker før fødsel og tre måneder etter fødsel, slik at de kunne ha barnet hos seg de tre første 

månedene av dets liv og at de kunne amme det (§2).  

 

1936. 19. juni. Lov om arbeidervern. 

Kvinner kunne med minst tre dagers varsel kreve arbeidsfri de siste 6 ukene før fødsel, og de 

hadde rett til ½ times ammepause to ganger daglig. Videre var det forbud mot å arbeide 6 uker 

etter fødsel.3 Intensjonen var at arbeidsforbudet skulle være en hjelp for kvinnene, men for 

mange enslige mødre førte dette til økonomiske problemer. 

 

1946. 24. oktober. Lov om barnetrygd. 

Den første loven om barnetrygd ble vedtatt, og trygden skulle utbetales til mor. I 

utgangspunktet skulle den bare utbetales til de familier som hadde flere enn ett barn. Men der 

                                            
1 Blom, Ida og Anna Tranberg (red.): Nordisk lovoversikt. Viktige lover for kvinner ca. 1810-1980. Oslo, 1985, 
s. 166-167. 
2 Bjørnson, Øyvind og Inger Elisabeth Haavet: Langsomt ble landet et velferdssamfunn – trygdens historie 1894-
1994. oslo, 1994, s. 111-117. 
3 Blom, Ida og Anna Tranberg (red.): Nordisk lovoversikt. Viktige lover for kvinner ca. 1810-1980. Oslo, 1985, 
s. 172 
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mor var enslig fikk hun barnetrygd fra og med første barnet. Trygden var imidlertid så liten at 

mor ikke kunne få dekket utgiftene til barnepass, slik at hun selv kunne arbeide.4 

 

1955. 9. desember. Lov om innkreving av underholdsbidrag. 

Dette var den første loven som virkelig hadde betydning for enslige mødres økonomiske 

situasjon. Gjennom denne loven kunne blant annet bidrag til barn utenfor ekteskap (som 

barnets far skulle betale), kreves inn gjennom bidragsfogden når det ble forlangt av den 

bidragsberettigede eller den som forsørget denne (§1 og §3).5 Før denne loven kom, måtte 

mødrene selv kreve inn barnebidrag fra barnefaren, noe som i praksis medførte at mange fedre 

unnlot å betale.  

 

1956. 2. mars. Lov om syketrygd. 

Loven stadfestet blant annet at kvinner ved fødsel hadde rett til jordmorhjelp, 

fødehjemsopphold eller barselpenger (§52). Barselpengene utgjorde 150 kroner, og falt bort 

dersom kvinnene ble lagt inn på et fødehjem eller trygdekassen betalte for oppholdet. Medlem 

hadde rett til barselpenger i 12 uker, og minst 6 av disse skulle regnes fra dagen da barnet ble 

født. Betingelsene for å få barselpenger var imidlertid at man måtte ha vært medlem av 

Trygdekassen i de siste 10 månedene før fødselen (§55).6 Enslige mødre som ikke var i jobb, 

hadde følgelig ikke rett på slik stønad. 

 

1956. 7. desember. Lov om arbeidervern. 

Loven stadfestet at kvinner skulle være fri fra arbeid i 6 uker etter fødselen, samt rett til 

ammefri i en halv time to ganger daglig. Hvis hun kunne dokumentere ved legeattest at hun 

som følge av svangerskapet eller fødselen led av sykdom, kunne hun kreve ytterligere 6 uker 

fri. Hvis hun i henhold til disse bestemmelsene var borte fra arbeidet, kunne hun ikke sies opp 

så lenge arbeidsgiveren var informert om årsaken til fraværet. Hun hadde videre rett til å 

kreve økonomisk hjelp fra det offentlige etter gjeldende regler i denne perioden (§31).7 

                                            
4 Blom, Ida og Anna Tranberg (red.): Nordisk lovoversikt. Viktige lover for kvinner ca. 1810-1980. Oslo, 1985, 
s. 172. Mundal, Bjørg: Mor og yrkeskvinne. Synet på mødre gjennom utikling av barnetrygd og barnehager i 
perioden 1946-1975. Hovedoppgave, Begrne 1998. s. 42-54. 
5 Blom, Ida og Anna Tranberg (red.): Nordisk lovoversikt. Viktige lover for kvinner ca. 1810-1980. Oslo, 1985, 
s. 173. 
 
6 Blom, Ida og Anna Tranberg (red.): Nordisk lovoversikt. Viktige lover for kvinner ca. 1810-1980. Oslo, 1985, 
s. 173. 
 
7 Blom, Ida og Anna Tranberg (red.): Nordisk lovoversikt. Viktige lover for kvinner ca. 1810-1980. Oslo, 1985, 
s. 173-174. 
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1956. 21. desember. Lov om gransking av arvemerke til bruk i farskapssaker. 

Dette var en svært viktig lov for kvinner. Ved farskapssaker fikk nå retten avgjøre at det 

skulle taes blodprøve for gransking av blodtype og rett til å bestemme at man skulle foreta 

gransking av andre arvemerker hos moren, barnet og alle menn som var part i saken. Videre 

kunne retten fastsette at man skulle foreta en slik gransking av andre menn enn de som var 

parter i saken, hvis det var grunn til å tro at vedkommende hadde hatt omgang med barnets 

mor på det tidspunktet da hun ble gravid (§1).8 

 

1963. 31. mai. Lov om arbeidsvilkår for hushjelp. 

Arbeidstiden for hushjelper ble skulle fra nå av være på maksimalt 9 timer per dag, og lønnen 

skulle utbetales to ganger per måned.9 Ikke to ganger per år som var vanlig.10  

 

1964. 20. juni. Lov om enke- og morstrygd. 

Enke og ugift mor fikk med denne loven rett til å få dekket nødvendige utgifter til utdanning 

eller opplæring slik at hun senere kunne forsørge seg selv (§4). Hvis hun i en periode var ute 

av stand til å forsørge seg selv på grunn av barneomsorg eller av andre grunner, fikk hun rett 

til overgangsstønad (§5). Hun hadde rett til stønad på 900 kroner i året som et bidrag til å 

betale for barnetilsyn, hvis hun hadde arbeid utenfor hjemmet. Alle ytelser etter denne loven 

falt bort hvis en enslig mor giftet seg.11 

 

1966. 17. juni. Lov om folketrygd. 

Loven sikret en viss økonomisk trygghet for gamle, syke, uføre, arbeidsløse og de som mistet 

sin forsørger. Folketrygden ga også rett til stønad ved svangerskap og fødsel, samt at enslige 

forsørgere fikk rett til hjelpestønad, stønad til utdannelse m.v. og overgangsstønad. 

 

 

                                                                                                                                        
 
8 Blom, Ida og Anna Tranberg (red.): Nordisk lovoversikt. Viktige lover for kvinner ca. 1810-1980. Oslo, 1985, 
s. 174. 
9 Blom, Ida og Anna Tranberg (red.): Nordisk lovoversikt. Viktige lover for kvinner ca. 1810-1980. Oslo, 1985, 
s. 176. 
10 Artikkel nr. 4 20/9-2000, Statistisk Sentralbyrå, ”Lønninger for hushjelp 1914 -1948 – Et halvt århundres ferd 
mot lov” av Espen Søbye.  
11 Blom, Ida og Anna Tranberg (red.): Nordisk lovoversikt. Viktige lover for kvinner ca. 1810-1980. Oslo, 1985, 
s. 176-177. 
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Kort oppsummert:  

Før 1955 måtte mødrene selv kreve inn barnebidrag fra barnefaren, noe som i praksis 

medførte at mange fedre unnlot å betale. Det var før 1956 lettere for en mann å nekte at han 

var far til barnet, fordi man ikke hadde anledning til å kreve at det ble tatt blodprøver av den 

angivelige faren og barnet. Etter 1956 ble også nybakte mødres rettsstilling overfor 

arbeidsgivere styrket. Men det var fortsatt ikke mulig for en enslig mor og hennes barn å leve 

av barnetrygd og barnebidrag fra barnets far. Før 1964 og Lov om enke- og morstrygd ble 

innført, måtte enslige mødre ha lønnet arbeid med mindre de fikk økonomisk hjelp av sine 

foreldre eller andre. 

 





















 












