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Sammendrag 

Denne masteroppgaven tar for seg Norges humanitære hjelp under Ungarnkrisen fra 1956 til 

1957. Revolusjonen og den påfølgende flyktningkrisen ga opphav til en akutt nødsituasjon 

sentralt i Europa. Oppgaven beskriver hvordan norske myndigheter og norske 

hjelpeorganisasjoner, med fokus på Norges Røde Kors, planla og organiserte hjelpearbeidet, 

både i nærområdene og etter hvert også i Norge.  

Oppgaven argumenterer for at norske myndigheters reaksjon på Ungarnkrisen var et 

tidlig uttrykk for den flyktningpolitikken som har blitt gjeldende i senere tid, en helhetlig 

flyktningpolitikk med fokus på hjelp i nærområdene. Videre argumentere oppgaven for at da 

norske myndigheter etter hvert vedtok å ta imot ungarske flyktninger, var dette et resultat av 

flere faktorer: For det første var flyktningstrømmen blitt så stor at Østerrike umulig kunne 

håndtere den alene. For det andre meldte myndighetenes utsendinger om at flyktningene ønsket 

å komme til land som var lenger vekk, selv om få uttrykket et spesifikt ønske om å komme til 

Norge. En tredje faktor var at både Danmark og Sverige hadde vedtatt mottak av flyktninger. 

Til slutt må oppmerksomhet fra hjemlig presse og diskusjon i Stortinget om å gjøre mer ha hatt 

betydning. Mottaket av de ungarske flyktningene bygde på erfaringer fra mottaket av andre 

flyktninggrupper etter andre verdenskrig, men skilte seg spesielt ut på tre områder: 

kommunenes rolle i mottaket, samarbeidet mellom kommuner og hjelpeorganisasjoner, og 

utplukkingen av unge og arbeidsføre flyktninger som tilfredsstilte Norges behov for 

arbeidskraft.   

Ungarnkrisen ble den største hjelpeaksjonen Norges Røde Kors hadde gjennomført til 

da i sin historie. Oppgaven beskriver hvordan Norges Røde Kors organiserte sitt hjelpearbeid i 

Ungarn, Østerrike og Jugoslavia. Oppgaven argumenterer for at Norges Røde Kors’ delegasjon 

hadde en særstilling i hjelpearbeidet i Østerrike, hvor de hadde ansvar for transport av varer inn 

i Ungarn. Etter hvert kjøpte Norges Røde Kors, i samarbeid med norske myndigheter og Det 

Norske Flyktningeråd, eiendommer i Østerrike som ble omgjort til flyktningleirer. Norges Røde 

Kors var den eneste nasjonale foreningen som igangsatte et slikt tiltak. Norges Røde Kors’ 

håndtering av Ungarnkrisen bygde på tidligere erfaringer med nødhjelp, men var også en aksjon 

som krevde at organisasjonen tok stilling til utfordringer ettersom de oppsto. Oppgaven 

argumenterer for at det var enkeltmenneskers dyktighet og det gode samarbeidet innad i 

organisasjonen, med moderorganisasjonen og med andre norske og internasjonale aktører som 

gjorde Ungarnaksjonen så vellykket for Norges Røde Kors.  
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Kapittel 1: Innledning 

 

Imagine the total Soviet position as a lake over which a green scum of lies, 

propaganda, window dressing and deceit has been allowed to grow. This seemingly placid 

lake has for some years been held up to the world as the serene portrait of life under 

communism. […] Hungary, however, was a gigantic stone thrown into the middle of that lying 

lake, and waves of truth have set out from the point of impact. Now, as they move far outward 

toward the remotest shores of the lake, we can begin to see what life was truly like under the 

green scum.1 

Med metaforen om den ungarske revolusjonen som en stein som brøt overflaten og avslørte 

Sovjetunionen som en innsjø dekket av løgner, beskriver forfatter James A. Michener 

revolusjonen i Ungarn i oktober 1956 i boka The Bridge at Andau. Opprøret i Ungarn ble slått 

ned av sovjetiske militære styrker og førte blant annet til at om lag 200 000 ungarere flyktet i 

løpet av et halvt år. 180 000 flyktet til Østerrike og 20 000 til Jugoslavia.2 Revolusjonen og den 

påfølgende flyktningkrisen ga opphav til akutt nødsituasjon i Europa. Behovet for nødhjelp 

vokste fram i Ungarn, men også i Østerrike og etter hvert i Jugoslavia. Nødsituasjonen ble på 

kort tid svært omfattende og vokste til å bli den største Europa hadde sett siden andre 

verdenskrig. 

Denne oppgaven tar for seg det norske humanitære bidraget under Ungarnkrisen. Den 

tar for seg hvordan norske aktører var en del av et internasjonalt hjelpearbeid bestående av  både 

representanter fra stater, interstatlige organisasjoner og nasjonale/internasjonale private 

hjelpeorganisasjoner. Oppgaven belyser to viktige sider ved Norges humanitære arbeid: for det 

første tar oppgaven for seg norske myndigheters bistand til de ungarske flyktningene som kom 

til Østerrike og Jugoslavia. Oppgaven kartlegger og diskuter hvordan norske myndigheter, med 

hovedvekt på Utenriksdepartementet og Sosialdepartementet, vurderte hjelpebehovet og fattet 

beslutninger om å hjelpe i nærområdet og etter hvert også å ta imot ungarske flyktninger til 

Norge. Den omtaler også hvordan mottaket av flyktninger ble planlagt og organisert fra 

flyktningene ble plukket ut i Østerrike og Jugoslavia og til de kom til Norge. Oppgvaen forsøker 

også å si noe om hvordan dette arbeidet artet seg sammenlignet med de andre skandinaviske 

landene og sammenlignet med andre flyktningmottak i Norge etter andre verdenskrig.  

                                                 
1 Michener, James A., The Bridge at Andau, (New York: Banatam Books, 1957), 213-214.  
2 Tjelmeland, Hallvard og Grete Brochmann. I globaliseringens tid, 1940-2000, bind 3.  red. Knut Kjeldstadli, 

Norsk innvandringshistorie, (Oslo: Pax Forlag AS, 2003), 50.  
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For det andre vil oppgaven undersøke hvordan Norges Røde Kors håndterte krisen som 

fulgte Ungarnopprøret. Dette inkluderer organisasjonens arbeid med flyktningene i Østerrike 

og Jugoslavia, og hvordan den arbeidet inne i Ungarn. Oppgvaen vil også diskutere hvordan 

Norges Røde Kors samarbeidet med moderorganisasjonen og andre nasjonale foreninger av 

Røde Kors. Samarbeid mellom norske myndigheter og Norge Røde Kors på ulike nivåer belyses 

for å kartlegge hvordan et slikt samarbeid formet den norske hjelpeinnsatsen i nærområdet og i 

Norge.  

I en posisjon mellom norske myndigheter og norske humanitære organisasjoner finner 

vi Det Norske Flyktningeråd: en halvstatlig organisasjon som jobbet i nært samarbeid med både 

norske myndigheter og norske humanitære organisasjoner.3 Flyktningerådets rolle i 

Ungarnkrisen vil bli belyst og diskutert både i forbindelse med norske myndigheters arbeid og 

i forbindelse med arbeidet til Norges Røde Kors.  

Oppgaven søker å si noe om relasjonen mellom det nasjonale og det transnasjonale i 

hvordan hjelpearbeidet under Ungarnkrisen ble utformet og gjennomført. Andersson, Jacobsen, 

Rogstad og Vestel hevder at begrepet transnasjonal «viser til relasjoner og prosesser på tvers 

av nasjonalstater, der individer, nettverk, organisasjoner og stater kan være involvert.»4 På den 

ene siden var den norske håndteringen av Ungarnkrisen en nasjonal foretagelse hvor 

beslutninger ble tatt innad i nasjonen og hvor det fantes en statlig regulering av mottaket av 

flyktninger, til dels i samarbeid med private organisasjoner. På den andre siden var arbeidet i 

Østerrike både av nasjonal og internasjonal karakter ved at Norges Røde Kors’ delegater var en 

del av en internasjonal nødhjelpsaksjon hvor de arbeidet både for og under 

moderorganisasjonen og samarbeidet med andre nasjonale foreninger, samtidig som de handlet 

på vegne av den norske aksjonen for de ungarske flyktningene. 

Historisk bakgrunn 

Hvordan vestlige land skulle forstå og reagere på Sovjetunionens ønske om sikre det staten så 

på som sin interessesfære i Europa var blant de mest sentrale utfordringene for statsledere etter 

krigen. I sin berømte tale, holdt den 5. mars 1946, uttrykte Winston Churchill det på denne 

måten:  

                                                 
3 Flyktningerådets rolle som halvstatlig organisasjon vil bli nærmere diskutert i kapittel 3.  
4 Andersson, Mette, Christine M. Jacobsen, Jon Rogstad og Viggo Vestel. Kritiske hendelser – nye stemmer. 

Politisk engasjement og transnasjonal orientering i det nye Norge, (Oslo: Universitetsforlaget, 2012).  
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From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended 

across the Continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and 

Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest and Sofia, 

all these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet 

sphere, and all are subject in one form or another, not only to Soviet influence but to a very 

high and, in many cases, increasing measure of control from Moscow.5  

Ungarn var et av landene Churchill nevnte blant dem som lå bak det sovjetiske 

«jernteppet». Etter krigen hadde det her blitt dannet en koalisjonsregjering med blant annet 

representanter fra Småbrukerpartiet, Kommunistpartiet og Sosialdemokratene. I 1946 ble landet 

erklært republikk og nasjonaliseringen av landet var i gang. I 1947 ble Småbrukerparitet, som 

var det største partiet med 57 % av stemmene ved valget, tvunget ut av regjering. Samtidig ble 

bankene nasjonalisert. Nasjonaliseringen fortsatte og året etter fusjonerte Sosialdemokratene 

og Kommunistpartiet, og dannet en ny regjering hvor Kommunistpartiet hadde alle de viktige 

postene.6 Kommunistpartiet ble i 1949 det eneste lovlige partiet, landet ble utropt som 

folkerepublikk og Mátýas Rákosi ble generalsekretær i Kommunistpartiet, og i praksis også 

landets leder. I 1953, samme året som Stalin døde, overtok Imre Nagy, som statsminister. Nagy 

skapte imidlertid misnøye i partiet med sin liberale økonomiske politikk, og i 1955 ble han 

avsatt som statsminister og ble erstattet av Andras Hegedus. På slutten av året ble Nagy også 

utvist fra Kommunistpartiet. Også Rákosi var mislikt innad i partiet og trakk seg som 

generalsekretær sommeren 1956.7 Alle disse hendelsene ledet frem til det som skjedde høsten 

samme år. 

For å vise sin misnøye med kommunistregimet som hadde styrt landet siden andre 

verdenskrig, marsjerte to protestgrupper organisert av studenter mot sentrum av Budapest den 

23. oktober.8 Demonstrasjonene var også ment som en støtte til polske arbeidere som tidligere 

samme år hadde demonstrert i Polen og lyktes i å få gjennomslag for nye reformer under 

kommunistregimet.9 I Ungarn utviklet demonstrasjonene seg raskt til å bli en nasjonal revolt 

som besto av alle samfunnslag. Så mange som 200 000 demonstranter samlet seg samme dag 

                                                 
5 Utdrag fra Winston Churchills tale på Westminister College i Fulton, Missouri 05.03.46. The International 

Churchill Society, «The Sinews of Peace», hentet 18.10.16 fra 

http://www.winstonchurchill.org/resources/speeches/1946-1963-elder-statesman/120-the-sinews-of-peace.  
6 Lomax, Bill, Hungary 1956, (New York: St. Martin’s Press, 1976), 10.  
7 Ibid., 10-13.  
8 Lendvai, Paul, One Day That Shook the Communist World: The 1956 Hungarian Uprising and its Legacy, 

(New Jersey: Princeton University Press, 2008), 5.  
9 Gati, Charles, Hungary and the Soviet bloc, (Durham: Duke University Press, 1986), 138.; Litván, György, The 

Hungarian Revolution of 1956: Reform, Revolt and Repression 1953-1963, (London: Longman Publishing, 

1996), 53.; Lendvai, One Day That Shook the Communist World, 6. 

http://www.winstonchurchill.org/resources/speeches/1946-1963-elder-statesman/120-the-sinews-of-peace
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foran parlamentsbygningen og ropte på gjeninnsettelse av Imre Nagy som statsminister.10 Ifølge 

György Litván krevde befolkningen i utgangspunktet reformer innenfor det eksisterende 

politiske systemet, men ønsket om frihet fra Sovjetunionens grep og nasjonal uavhengighet må 

ha ligget i tankene deres.11 

Den 23. oktober ble begynnelsen på tolv dager med kamper og politisk kaos. Sovjetiske 

militære ble tilkalt samme dag av generalsekretær Ernő Gerő og kampene mellom opprørerne 

og de sovjetiske militærtroppene startet. Dagen etter var igjen Imre Nagy statsminister og han 

dannet en ny regjering. Han erklærte våpenhvile 28. oktober og krevde at sovjettroppene skulle 

tilbaketrekkes. Sovjet gikk med på forhandling, men troppene ble værende. Nagy meldte 

Ungarn ut av Warszawapakten i protest og erklærte landet for nøytralt. Den 4. november 1956 

gikk sovjetisk militære til angrep i Budapest. Etter ca. én uke var kampene over og Sovjetstyret 

var gjenopprettet, og den nye partisjefen János Kádár dannet ny regjering.12 Om lag 3000 

ungarere ble drept under opprøret og 20 000 ble såret. Bare i Budapest alene krevde så mange 

som 250 000 mennesker nødhjelp umiddelbart etter opprøret og den påfølgende sovjetiske 

reksjonen.13 I tillegg til som ble drept og såret under opprøret, regner man med at ca. 200 000 

ungarere flyktet fra landet i perioden 1956 til 1957, 180 000 til Østerrike og 20 000 til 

Jugoslavia.14  

Problemstilling og forskningsspørsmål 

Oppgaven undersøker Norges humanitære hjelpearbeid under flyktningkrisen som oppsto etter 

revolusjonen i Ungarn i 1956. Den ser på to sider av denne bistanden: norske myndigheters 

bidrag og norske hjelpeorganisasjoners, med fokus på Norges Røde Kors. Oppgavens 

problemstilling er derfor som følger: 

Hva kjennetegnet og hva kan forklare utformingen av norsk humanitær hjelp under 

flyktningkrisen etter revolusjonen i Ungarn i 1956?  

For å svare på problemstillingen vil jeg benytte meg av følgende forskningsspørsmål: 

                                                 
10 Lendvai, One Day That Shook the Communist World, 10.  
11 Tjelmeland og Brochmann, I globaliseringens tid, 1940-2000, 49-50.; Litván, The Hungarian Revolution of 

1956, 60. 
12 Lendvai, One Day That Shook the Communist World, 251-253.  
13 Cardia, Isabelle Vonèche, Hungarian October: Between Red Cross and Red Flag. The 1956 Action of the 

International Committee of the Red Cross, (Genève: International Committee of the Red Cross, 1999), 35.  
14 Tjelmeland og Brochmann, I globaliseringens tid, 1940-2000, 50. 
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- Hvilke tiltak igangsatte norske myndigheter overfor de ungarske flyktningene lokalt og 

i Norge? 

- Hvilke tiltak igangsatte norske hjelpeorganisasjoner, og da særlig Norges Røde Kors? 

- Hvordan ble det norske hjelpearbeidet (både myndigheter og hjelpeorganisasjoner) 

påvirket av ikke-norske aktører? Var det skandinavisk samarbeid om noen deler av 

hjelpearbeidet?  

- Var håndteringen preget av brudd eller kontinuitet med hensyn til tidligere 

flyktningkriser – internasjonalt og i Norge? 

 

Flyktningkriser kan studeres på ulike måter. Statsviter Elizabeth G. Ferris har laget en 

modell hvor hun deler studiet av flyktningpolitikk inn i tre nivåer: individnivå, nasjonalt nivå 

og globalt nivå. På et individnivå ligger fokus på hver enkelt flyktning, på nasjonalt nivå 

studerer man en eller flere lands flyktningpolitikk, mens det på globalt nivå er den 

internasjonale flyktningpolitikken som er gjenstand for interesse.15 I denne studien av norsk 

flyktningpolitikk under Ungarnkrisen vil det nasjonale nivået være i sentrum, men i visse 

tilfeller vies oppmerksomhet til både det globale nivået og individnivået. Spesielt det globale 

nivået av flyktningpolitikk er viktig, da norske myndigheter ikke handlet i et vakuum under 

Ungarnkrisen, men i et internasjonalt rom bestående av ulike internasjonale aktører som norske 

myndigheter må samarbeide med og regulert av internasjonale normer og institusjonelle 

strukturer. 

Avgrensninger   

Oppgaven vil ta for seg tidsrommet mellom oppstarten av opprøret i Ungarn 23. oktober 1956 

og frem til 1. juni 1957, da både Overføringsstyret var lagt ned og Norges Røde Kors hadde 

avsluttet mesteparten av sitt arbeid for de ungarske flyktningene. Denne avgrensingen i tid er 

hensiktsmessig da jeg ikke vil ta for meg hvordan flyktningene hadde det etter ankomst, kun 

hvordan prosessen var for å få flyktningene til Norge. Oppgaven er også avgrenset til å bare ta 

for seg Ungarnkrisen fra et norsk standpunkt. Dette er i all hovedsak på grunn av språk og 

kildenes tilgjengelighet.  

                                                 
15 Ferris, 1985 referert i Svensson, Anders, Ungrare i folkhemmet. Svensk flyktingpolitikk i kalla krigets skugge, 

doktoravhandling ved Lund Universitet, Sverige, 1992, 14.  
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Mange aktører var involvert i Ungarnaksjonen, både norske og internasjonale. Jeg har 

valgt å fokusere på de norske aktørene i min oppgave, og oppgaven vil derfor ikke ta for seg 

det generelle arbeidet til f.eks. FNs høykommissær for flyktninger (Høykommissæren), Den 

internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Ligaen av Røde Kors-foreninger (LRCS), med 

mindre det er i direkte tilknytning til norske aktører.16 Ved kommunikasjon med ICRCs arkiv i 

Genève ble jeg informert om at materiale om eventuell kontakt mellom ICRC og Norges Røde 

Kors er minimal, og jeg har med bakgrunn i oppgavens problemstilling valgt å kun bruke norske 

kilder til å belyse en slik kontakt.  

Fokuset i denne oppgaven vil ligge på norske myndigheter, og første og fremst 

Utenriksdepartementet og Sosialdepartementet da det var disse departementene som håndterte 

flyktningspørsmål da revolusjonen i Ungarn brøt ut. Det andre fokuspunktet vil ligge på Norges 

Røde Kors, Norges største humanitære organisasjon på den tiden (og for øvrig fortsatt) og på 

Det Norske Flyktningeråd (dagens Flyktninghjelpen) i kraft av sin rolle som en halvstatlig 

organisasjon som hadde med flyktningspørsmål å gjøre. Også organisasjoner som Kirkens 

Nødhjelp, Redd Barna og Norsk Folkehjelp var involvert i Ungarnaksjonen, men i mindre grad 

enn de overnevnte og er derfor valgt bort i denne oppgaven.  

Oppgaven vil ha hovedfokus på det arbeidet som Norges Røde Kors gjorde i 

flyktningenes nærområde – i førsteomgang i Ungarn og Østerrike og senere i Jugoslavia. 

Oppgaven vil også fokusere på hvorfor norske myndigheter vedtok mottak og hvordan mottaket 

av ungarske flyktninger ble planlagt og gjennomført. Oppgaven vil omhandle Norges 

håndtering og sammenlikne dette med de andre skandinaviske landene i den grad litteraturen 

og de norske kildene har gitt anledning til det.  

Tidligere forskning 

Det er spesielt tre felt innen forskning som er relevant for denne oppgaven. Det første feltet er 

litteratur om flyktninger og flyktningpolitikk. Et annet viktig felt er litteratur om humanitarisme 

og humanitære organisasjoner, herunder om Norges Røde Kors og Røde Kors internasjonalt. 

Til sist vil litteratur om Norges utenrikspolitikk kunne belyse den tiden Ungarnopprøret fant 

sted og si noe om et eventuelt kald krig-perspektiv.  

                                                 
16 I denne oppgaven vil Ligaen av Røde Kors-foreninger bli omtalt som «Ligaen», da det er denne benevnelsen 

som brukes i primærkildene.  
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Flyktninger og flyktningehistorie har vært gjenstand for stor interesse i mange år og det 

har vært mye forskning på området. Internasjonalt er det skrevet mye litteratur om flyktninger 

etter andre verdenskrig og utfordringer knyttet til dette.17 Det finnes også en betydelig litteratur 

om norsk flyktningpolitikk og denne omtaler de ungarske flyktningene som kom til Norge etter 

revolusjonen i 1956. To bøker er av særlig betydning for denne oppgaven. Bind tre av Norsk 

innvandringshistorie redigert av Knut Kjeldstadli, I globaliseringens tid, 1940 – 2000, skrevet 

av Hallvard Tjelmeland og Grete Brochmann, legger i stor grad vekt på innvandring som et 

resultat av andre verdenskrig og den kalde krigen. Det gis en oversikt over prosessene som førte 

til at de ungarske flyktningene kom til Norge, både politisk og humanitært, og hvordan 

flyktningene hadde det i Norge etter ankomst. Tjelmeland trekker også paralleller til andre 

mottaksland og andre grupper på samme tid, da i hovedsak jødene og tsjekkoslovakene. I sine 

beskrivelser av situasjonen rundt de ungarske flyktningene legger Tjelmeland stor vekt på 

Norges Røde Kors som en viktig bidragsyter, både med arbeidet i flyktningeleirene, men også 

etter at flyktningene kom til Norge.18 

Det andre viktige bidraget i forskningen på de ungarske flyktningene er en NOU 

(Norges offentlige utredninger) utgitt av Sosialdepartementet i 1986. Flyktningers tilpasning til 

det norske samfunn forsøker å kartlegge hva slags erfaring flyktninger har hatt i forhold til 

ankomst og tilpassing til det norske samfunnet. NOUen undersøker i alt fire nasjonaliteter som 

har kommet til Norge etter andre verdenskrig. De ungarske flyktningene er en av 

flyktninggruppene som undersøkes.19 NOUen gir en redegjørelse for de prosesser som førte til 

at de ungarske flyktningene kom til Norge, men hovedfokuset ligger på intervjuer av ungarerne 

som kom til Norge for å kartlegge hvordan de har tilpasset seg det norske samfunnet. Det ble i 

alt gjort intervjuer av 49 ungarere.20 

                                                 
17 Se blant annet Cohen, Gerard Daniel, In War’s Wake. Europe’s Displaced Persons in the Postwar Order, 

(York: Oxford University Press, 2012).; Ferris, Elizabeth G., Beyond Borders. Refugees, Migrants and Human 

Rights in the Post-Cold War Era, (Geneva: World Council of Churches, 1993).; Gatrell, Peter, The Making of the 

Modern Refugee, (New York: Oxford University Press, 2013).; Gatrell, Peter, Free world? The Campaing to 

Save the World’s Refugees 1956-1963, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).; Kushner, Tony, 

Remembering Refugee. Then and Now, (Manchester: Manchester University Press, 2006).; Vernant, Jacques, The 

Refugee in the Post-War World, (New Haven: Yale University Press, 1953).; Rystad, Göran (red), The Uprooted. 

Forced Migration as an International Problem in the Post-War Era, (Lund: Lund University Press, 1990).; 

Salomon, Kim. Refugees in the Cold War. Toward a New International Refugee Regime in the Early Postwar 

Era, (Lund: Lund University Press, 1991).; Marrus, Michael R., The Unwanted. European Refugees in the 

Twentieth Century, (New York: Oxford University Press, 1985). 
18 Tjelmeland og Brochmann, I globaliseringens tid, 1940-2000, 49-66.  
19 NOU 1986: 8, Flyktningers tilpasning til det norske samfunn. Sosialdepartementet, (Oslo: Universitetsforlaget 

AS, 1986). 
20 For annen litteratur om flyktninger og flyktninpolitikk, se blant annet: Brochmann, Grete og Knut Kjeldstadli, 

A history of immigration. The case of Norway 900-2000, (Oslo: Universitetsforlaget, 2008).; Brochmann, Grete 

og Knut Kjeldstadli, Innvandringen til Norge 900-2010, (Oslo: Pax Forlag, 2014).; Thorud, Espen, Norsk 
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Det er skrevet et knippe master-, hoved- og doktorgradsoppgaver om norsk 

flyktningpolitikk og flere omtaler de ungarske flyktningene som kom til Norge. To 

masteroppgaver er skrevet om Norges håndtering av flyktningkriser i samme tidsperiode som 

Ungarnkrisen. Synne Corell har skrevet om det norske mottaket av jøder i tiden etter andre 

verdenskrig i «Vårt lille plaster på krigens sår»: Norges mottak av jødiske "displaced persons" 

og arbeidere mellom 1946 og 1950.21 Stig Arne Skjerven tar på sin side for seg den tsjekkiske 

og slovakiske migrasjonen til Norge i tiden etter andre verdenskrig og frem til 1989 i Den 

tsjekkiske og slovakiske migrasjonen til Norge 1948-1989.22 

Når det gjelder de ungarske flyktningene som kom til Norge foretar Grid H. Eidems 

masteroppgave i historie; Altså, Ungarn er som min mor og Norge er som min kjæreste. Den 

ungarske migrasjonen til Norge i 1956/57 fra 2010 en lignende undersøkelse som NOUen som 

er nevnt overfor.23 Eidem brukte intervjuene i NOU’en og supplerte disse med intervjuer 25 

ungarske flyktninger. Ut fra disse gir hun et bilde av integreringsprosessen til ungarerne som 

valgte å bli i Norge etter Ungarnkrisen. Hovedfagsoppgaven Norsk flyktningpolitikk overfor de 

ungarske flyktningene og spesielt de enslige mindreårige flyktningene – i perioden fra 1956 til 

1958, skrevet av Anne Marie T. Frøvig fra 2007 tar for seg de ungarske flyktningenes ankomst 

til Norge.24 Frøvig har vært i både Utenriksdepartementet og Sosialdepartementet sine arkiver 

samt brukt Stortingsmeldinger. Imidlertid er disse primærkildene i liten grad benyttet i selve 

oppgaven. Også Kjetil Eides doktoravhandling Tvetydige barn – Om barneemigranter i et 

historisk komparativt perspektiv fra 2005 tar for seg mottaket av de mindreårige enslige 

flyktningene, og en av gruppene han undersøker er de mindreårige ungarske flyktningene.25  

Videre er to hovedoppgaver skrevet om norske pressereaksjoner på Ungarnkrisen. 

Norske pressereaksjoner på Ungarn – krisen høsten 1956er skrevet av Nils Bernt Georg Ordal 

i 1977 og er en systematisk undersøkelse av sentrale norske avisers dekning av Ungarnkrisen 

                                                 
innvandringspolitikk 1860-1960, (Oslo: Institutt for rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, 1989).; Haagensen, 

Eva (red), Laila Kvisler, Tor G. Birkeland, Innvandrere-gjester eller bofaste? En innføring i norsk 

innvandringspolitikk, 2. utgave, (Oslo: Gyldendal, 1991). 
21 Corell, Synne, «Vårt lille plaster på krigens sår»: Norges mottak av jødiske "displaced persons" og arbeidere 

mellom 1946 og 1950, hovedfagsoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2000.  
22 Skjerven, Stig Arne, Den tsjekkiske og slovakiske migrasjonen til Norge 1948-1989, hovedfagsoppgave i 

historie, Universitetet i Oslo, 2000.  
23 Eidem, Grid Haraldsdotter, Altså, Ungarn er som min mor og Norge er som min kjæreste. Den ungarske 

migrasjonen til Norge i 1956/57, masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2010.  
24 Frøvig, Anne Marie T, Norsk flyktningpolitikk overfor de ungarske flyktningene og spesielt de enslige 

mindreårige flyktningene – i perioden fra 1956 til 1958, hovedfagsoppgave i historie, Universitetet i Bergen, 

2007.  
25 Eide, Kjetil, Tvetydige barn. Om barneemigranter i et historisk komparativt perspektiv, doktoravhandling i 

samfunnsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2005.  
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og reaksjoner på revolusjonen i tidsrommet fra 23. oktober til 4. november.26 Sjur Walde har 

gjennomført en lignende undersøkelse i sin oppgave Norske holdninger til Suez- og Ungarn – 

krisen høsten 1956 fra 1973.27  

De ungarske flyktningene er gjenstand for forskning også i utenlandske studier. Anders 

Svenssons doktoravhandling fra 1992; Ungrare i folkhemmet: Svensk flyktingpolitikk i kalla 

krigets skugga tar for seg de ungarske flyktningen som kom til Sverige.28 Svensson går grundig 

til verks i denne doktoravhandlingen og undersøker flyktningenes tilværelse fra de flykter fra 

Ungarn til de er blitt integrert i Sverige. Det gis et godt innblikk i alt fra svenske reaksjoner på 

krisen til beslutninger som tas på det politiske plan før flyktningene kommer til Sverige. 

Svensson diskuterer også denne flyktningestrømmen i lys av svensk flyktningpolitikk i Sverige 

på 1950 tallet og sammenligner det med dagens politikk. De ungarske flyktningene som kom 

til Danmark er undersøkt i Lise Kochs bok fra 1964; De ungarske flygtninge i Danmark: En 

historisk og statistisk redegørelse.29 Ved hjelp av materiale fra Det Danske Flygtningerådet og 

intervjuer av mennesker som arbeidet i Det Danske Flygtningeråd da Ungarnkrisen brøt ut og 

samarbeidspartnere av disse, tar Koch i stor grad for seg de ungarske flyktningenes tilpasning 

til det danske samfunnet i tidsrommet 1956 til 1961. I motsetning til Svenssons 

doktoravhandling er denne redegjørelsen i mye større grad basert på statistikk og tar i liten grad 

for seg det som hendte før flyktningene kom til Danmark.  

Om temaet humanitarisme er det også gitt ut flere relevante historiske framstillinger, og 

det er et felt i rask utvikling. Det er imidlertid statsvitere som står for de viktigste 

oversiktsverkene. Et særlig viktig bidrag er Michael N. Barnetts Empire of Humanity – A 

History of Humanitarianism.30 Barnett har også, sammen med Thomas G. Weiss, skrevet to 

andre bøker om humanitarisme: Humanitarianism Contested. Where angels fear to tread og 

                                                 
26 Ordal, Nils Bernt Georg, Norske pressereaksjoner på Ungarn-krisen høsten 1956, hovedfagsoppgave i 

historie, Universitetet i Oslo, 1977.  
27 Walde, Sjur, Norske holdninger til Suez- og Ungarn-krisen høsten 1956, hovedfagsoppgave i historie, 

Universitetet i Bergen, 1973. For annen litteratur om de ungarske flyktningene som kom til Norge, se blant 

annet: Den Ungarske venneforening i Norge, Alle følte med det ungarske folket…,1956 – 2006 Norge, (Oslo: 

Den Ungarske venneforening i Norge, 2006).; Hubay, Andor, Det hendte i Ungarn – en overlevende forteller, 

(Oslo: Gyldendal, 1956).; Johansen, Jan Otto, Ungarn 1956 – et 50-årsminne, Den norske Atlanterhavskomité, 

(Flekkefjord: Helgeland Trykkeri AS, 2006).; Norsk – Ungarsk forening, Første land som reiste seg mot 

sovjetdiktaturet! Ungarn 1966 i 40-års perspektiv, (Oslo: Norsk - Ungarsk forening, 1996). 
28 Svensson, Anders, Ungrare i folkhemmet. Svensk flyktingpolitikk i kalla krigets skugge, doktoravhandling ved 

Lund Universitet, Sverige, 1992, 
29 Koch, Lise, De ungarske flygtninge i Danmark: En historisk og statistisk redegørelse, (Dansk 

Flygtningehjælp, 1964).  
30 Barnett, Michael N., Empire of Humanity. A History of Humanitarianism, (Ithaca: Cornell University Press, 

2011). 
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Humanitarianism in question. politics, power, ethics.31 Historikeren Bruno Cabanes har tatt for 

seg fremveksten av internasjonal humanitarisme etter første verdenskrig i The Great War and 

the Orgins of Humanitarianism, 1918 – 1924.32  

En viktig bidragsyter innenfor humanitært arbeid er ICRC, og om denne organisasjonen 

er det gjort flere historiske framstillinger. Statsviter David P. Forsythe ga i 2005 ut The 

Humanitarians - The International Commitee of the Red Cross, en bok om ICRCs historie.33 

Her tok han for seg organisasjonens opphav på midten av 1800-tallet og historien fram til i dag. 

Forsythe vier stor plass til å diskutere i detalj hva som ligger bak organisasjonens arbeid og 

hvilke avgjørelser som er blitt tatt. Forsythe påpeker at det nesten ikke finnes litteratur som er 

basert på uavhengige og analytiske studier av hva ICRC gjør og hvordan organisasjonen tar 

sine avgjørelser.34 Forsythe prøver derfor med denne boka å kaste lys over organisasjon ved å 

se på dens poltikk og hvordan den forholder seg til internasjonal lov, da spesielt humanitær lov. 

Han gir også et innblikk i Røde Kors’ arbeid i felten samt hvordan organisasjonen forholder 

seg til egen politikk i det arbeidet den gjør. Sammen med Statsviter Barbara Ann J. Rieffer-

Flanagan har Forsythe også gitt ut boka The International Committee of the Red Cross. A 

neutral humanitarian actor.35 

Et særlig viktig verk om ICRCs arbeid under Ungarnkrisen er Isabelle Vonèche Cardias 

Hungarian October: Between Red Cross and Red Flag. The 1956 action of the International 

Committee of the Red Cross.36 Vonèche argumenterer for at ICRC spilte en diplomatisk 

nøkkelrolle i å opprettholde kontakten mellom vesten og Ungarn, men at ICRCs hovedmisjon 

var humanitær og det var særlig i arbeidet med å skaffe materiell hjelp at organisasjonen var 

suksessfull. Videre hevder Vonèche at ICRCs største utfordring under Ungarnkrisen var å 

                                                 
31 Barnett, Michael og Thomas G. Weiss, Humanitarianism Contested. Where angels Fear to Tread, vol. 51, 

Routledge Global Institutions, (London: Routledge, 2011).; Barnett, Michael og Thomas G. Weiss, 

Humanitarianism in question. Politics, Power, Ethics, (Ithaca: Cornell University Press, 2008). 
32 Cabanes, Bruno, The Great War and the Orgins of Humanitarianism, 1918-1924, (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2014). 
33 Forsythe, David P., The Humanitarians. The International Commitee of the Red Cross, (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2005). 
34 Ibid., 1 
35 Forsythe, David P. og Barbara Ann J. Rieffer-Flanagan, The International Committee of the Red Cross. A 

Neutral Humanitarian Actor, Vol. 13, Routledge Global Institutions, (London: Routledge, 2007). For mer 

litteratur om ICRC, se blant annet: Morehead, Caroline, Dunant's Dream. War, Switzerland, and the History of 

the Red Cross, (New York: Caroll and Graf Publishers, 1999).; Hutchinson, John F., Champions of Charity. War 

and the Rise of the Red Cross, (Boulder: Westview Press, 1997).; Haug, Hans, Humanity for All. The 

International Red Cross and Red Crescent Movement. Henry Dunant Institute, (Berne: Paul Haupt Publishers, 

1993). 
36 Cardia, Isabelle Vonèche, Hungarian October: Between Red Cross and Red Flag. The 1956 Action of the 

International Committee of the Red Cross, (Genève: International Committee of the Red Cross, 1999). 

https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/myAccountRequest.do?command=details&requestId=3403049230002204&request_type=ill
https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/myAccountRequest.do?command=details&requestId=3403049230002204&request_type=ill
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gjennomføre sitt mandat om å beskytte ofre for konflikt. Denne utfordringen skyldtes i stor grad 

motstand fra de sovjetiske myndighetene.37 

Det er skrevet flere bøker om de ulike norske humanitære organisasjonene. For denne 

oppgaven så har spesielt boka Med rett til å hjelpe. Historien om Norges Røde Kors skrevet av 

Eldrid Mageli vært viktig.38 Denne boka tar for seg Norges Røde Kors’ historie, fra den spede 

begynnelse i 1865 til posisjonen som «Norges største humanitære organisasjon» i dag.39 Boken 

er i all hovedsak en beskrivelse av Røde Kors’ arbeid i Norge, men tar også for seg 

internasjonale hendelser hvor Norges Røde Kors har bidratt med hjelp. Magelis fokus ligger på 

den historiske framstillingen av Røde Kors som organisasjon og deres arbeid. Boka er også en 

analyse av de politiske aspektene ved organisasjonen. I boka Over alle grenser. Norges Røde 

Kors 100 år fra 1965 gir Martin Sæter en kronologisk oversikt over Røde Kors sitt virke i Norge 

og forsøker med det å fortelle en historie om veksten til humanitært arbeid i Norge.40 Verken 

Sæter eller Mageli vier særlig plass til Ungarnkrisen.  

Også boka om Det Norske Flyktningerådet Hjelp og beskyttelse – Flyktningerådet 1946 

– 1996 av Hege Roll-Hansen og Eva Helen Østbye har vært viktig for denne oppgaven.41 Særlig 

i arbeidet med å forstå hvordan Det Norske Flyktningeråde opererte og hvilket forhold 

organisasjonen hadde til norske myndigheter og andre norske hjelpeorganisasjoner. Boka tar 

for seg Flyktningerådets historie, fra opprettelsen i 1946 til bokens utgivelse i 1996, og 

beskriver arbeidet med de ungarske flyktningene ganske inngående. Av litteratur om andre 

norske humanitære organisasjoner er det verdt å nevne Aud Tønnesens Kirkens Nødhjelp – 

Bistand, tro og politikk, som tar for seg et utvalg av organisasjonens arbeid gjennom historien.42 

Om Norsk Folkehjelps historie er det gitt ut flere bøker. Guttorm Lyshagen har skrevet boka 50 

år i krig og fred – Norsk Folkehjelp 1939 – 89.43 Og Thor Viksveen har gitt ut Folk forandrer 

verden: Norsk Folkehjelp 75 år.44  

Blant forskning om norske humanitære organisasjoner er det skrevet flere hovedfags – 

og masteroppgaver om Røde Kors, men bare få tar for seg Norges Røde Kors håndtering av 

internasjonale kriser. Interessant for min egen forskning er en oppgave som omhandler Norges 

                                                 
37 Ibid., 73-74.  
38 Mageli, Eldrid, Med rett til å hjelpe. Historien om Norges Røde Kors, (Oslo: Pax Forlag AS, 2014). 
39 Ibid., 11. 
40 Sæter, Martin, Over alle grenser. Norges Røde Kors 100 år, (Oslo: Aschehougs Forlag, 1965).  
41 Roll-Hansen, Hege og Eva Helen Østbye, Hjelp og beskyttelse. Flyktningerådet 1946-1996, (Oslo: 

Leseselskapet, 1996).  
42 Tønnesen, Aud, Kirkens Nødhjelp. Bistand, tro og politikk, (Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, 2007).  
43 Lyshagen, Guttorm, 50 år i krig og fred. Norsk Folkehjelp 1939-89, (Oslo: Norsk Folkehjelp, 1989).  
44 Viksveen, Thor, Folk forandrer verden. Norsk Folkehjelp 75 år, (Oslo: Pax Forlag, 2014).  
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Røde Kors’ arbeid i Somalia. Olaug Strands skrev i 2004 hovedfagsoppgaven Norges Røde 

Kors i Somalia 1991 – 1993 – «De mest ressurskrevende aktiviteter har vært på det afrikanske 

kontinent, og da spesielt i Somalia».45 Ved hjelp av diverse arkivmateriale, intervjuer og 

avisartikler redegjør Strand for både de politiske beslutningene og det humanitære arbeidet som 

ble gjort i Somalia. Hun forsøker med denne oppgaven å vise i hvilken grad Norges Røde Kors 

spilte en viktig rolle i det internasjonale hjelpearbeidet og i hvilken grad de samarbeidet med 

andre hjelpeorganisasjoner. Strand konkluderer med at «Norges Røde Kors fylte sin definerte 

rolle i hjelpearbeidet ut i fra sine forutsetninger» og at de var en betydelig aktør i hjelpearbeidet, 

mye på grunn av samarbeidet med ICRC.46  

Når der gjelder norsk utenrikspolitikk vil jeg i denne oppgaven særlig basere meg på 

Norges utenrikspolitikk av Torbjørn L. Knutsen, Gunnar M. Sørbø og Svein Gjerdåker, Kald 

krig og internasjonalisering 1949-1965 av Knut Einar Eriksen og Øystein Helge Pharo og Vekst 

og velstand. Norsk politisk historie som er redigert av Trond Bergh og Helge Pharo.47 

Det er også skrevet mye om revolusjonen i Ungarn både fra et realhistorisk, politisk og 

samfunnsmessig perspektiv. Dette er av mindre relevans for min oppgave da jeg i all hovedsak 

vil undersøke Norges rolle i hjelpearbeidet. Forfattere det allikevel kan være verdt å nevne er 

György Litván, Paul Lendvai, Charles Gati og Bill Lomax. Bøker som har blitt brukt til å forstå 

de politiske hendelsene i Ungarn er oppgitt i fotnotene og i bibliografien. 

 

 

 

Sentrale begreper 

Flyktninger 

Flyktningers stilling ble for alvor et tema etter andre verdenskrig. Professor i historie Knut 

Kjeldstadli og professor i sosiologi Grete Brochmann hevder at fredsoppgjøret etter krigen la 

grunnlaget for en ny tenkning når det gjald universelle rettigheter, og spesielt 

                                                 
45 Strand, Olaug, Norges Røde Kors i Somalia 1991-1993 – «De mest ressurskrevende aktiviteter har vært på det 

afrikanske kontinent, og da spesielt i Somalia», hovedoppgave i historie, NTNU, 2004.  
46 Ibid., 99-100. 
47 Knutsen, Torbjørn L., Gunnar M. Sørbø og Svein Gjerdåker (red), Norges utenrikspolitikk, (Oslo: Cappelen 

Akademiske Forlag, 1997).; Berg, Trond og Helge Pharo, Vekst og velstand. Norsk politisk historie, (Oslo: 

Universitetsforlaget, 1981).; Eriksen, Knut Einar og Helge Øystein Pharo, Kald krig og internasjonalisering 

1949-1965. Norsk utenrikspolitikks historie, bind 5, (Oslo: Universitetsforlaget, 1997). 
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menneskerettigheter. Denne begynnelsen på et nytt menneskerettighetsregime materialiserte 

seg klart i FNs menneskerettighetserklæring fra 1948, og spesielt i artikkel 14 som sa at «alle 

har rett til asyl – det vil si, beskyttelse – i et annet land, for å unngå forfølgelse.»48 I 1951 kom 

også flyktningkonvensjonen som videre skulle sikre flyktningers rettigheter. Denne bygde på 

erfaringer med internasjonalt samarbeid om flyktningeproblematikken i mellomkrigstiden, men 

andre verdenskrig og den etterfølgende flyktningstrømmen ble den store katalysatoren. Norge 

var tidlig ute med å ratifisere konvensjonen i 1952 og i 1954 trådte den i kraft.49  

Men hvem er egentlig en flyktning? Betegnelsen flyktning får etter 

flyktningkonvensjonen av 1951 anvendelse på enhver person som 

(…)med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, 

medlemsskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning, befinner seg 

utenfor det land han er borger av, og er ute av stand til, eller, på grunn av slik frykt, er uvillig 

til å påberope seg dette lands beskyttelse; eller som er statsløs og på grunn av slike 

begivenheter befinner seg utenfor det land hvor han har sin vanlige bopel, og som er ute av 

stand til eller, på grunn av slik frykt, er uvillig til, å vende tilbake dit.50 

Konvensjonen var ment å gjelde flyktninger frem til 1951, men i 1967 kom det en 

protokoll som endret flyktningstatusen til å gjelde også nåværende flyktninger. Statsviter 

Elizabeth G. Ferris mener denne definisjonen av hva en flyktning er har flere mangler og at den 

ekskluderer flere typer flyktninger, blant annet mennesker som har flyktet på grunn av vold 

eller krig og som ikke er personlig forfulgt. Men også mennesker som flykter innenfor 

landegrensene av sitt eget land er ekskludert fra definisjonen.51 På tross av dens mangler hevder 

Ferris allikevel at det fremdeles er flyktningkonvensjonen av 1951 og dens definisjon av hvem 

som kan regnes som flyktninger som uten tvil er mest brukt til å avgjøre hvem som skal ha 

status som flyktninger, og med det rett til asyl.52 

Forskjellen på en flyktning og en innvandrer er ikke alltid tydelig. Sosialantropolog 

Julian Kramer hevder at det er forestillingen om tvang som ofte skiller mellom det å være en 

flyktning og det å være en innvandrer. Innvandrere oppfattes ofte som personer som har forlatt 

hjemlandet sitt frivillig, ofte for å skape seg en bedre økonomisk stilling. Flyktninger er derimot 

personer som er tvunget på flukt og som ikke har anledning til å reise tilbake til hjemlandet 

                                                 
48 Brochmann og Kjeldstadli, Innvandringen til Norge, 203.  
49 FN – sambandet, «Flyktningkonvensjonen», hentet 12.04.14 fra 

http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Flyktninger/Flyktningkonvensjonen. 
50 FN – sambandet, «Flyktningkonvensjonen», hentet 17.10.16 fra http://www.fn.no/FN-

informasjon/Avtaler/Flyktninger/Flyktningkonvensjonen. 
51 Ferris, Beyond Borders, 12-13 
52 Ibid., 12. 

http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Flyktninger/Flyktningkonvensjonen
http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/Flyktninger/Flyktningkonvensjonen
http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/Flyktninger/Flyktningkonvensjonen
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sitt.53 Kramer argumenter for at man i virkeligheten ikke står overfor to klart avskilte kategorier. 

Ofte overlapper kategoriene hverandre når det gjelder «motivene for utreisen, graden av tvang, 

tilpasningsprosessen i innvandringslandet og forholdet til hjemlandet.»54 Hvorvidt en person 

defineres som flyktning eller innvandrer er ofte avhengig av hva myndighetene i det landet de 

søker asyl i definerer dem som, og ikke om flyktningene selv mener at de faller inn under den 

kategorien.55 

I all hovedsak kan det gjøres et skille mellom to typer flyktninger: 

overføringsflyktninger og spontanflyktninger. En spontanflyktning er en flyktning som 

kommer til Norge på egen hånd og som ved ankomst søker om asyl. Disse flyktningene blir 

ofte også referert til som asylsøkere. Disse har normalt ikke vært igjennom noen vurdering på 

om de er kvalifisert for politisk asyl, og den vurderingen må derfor gjøres når flyktningen 

kommer til Norge.56 Overføringsflyktninger derimot, også kalt kvoteflyktninger, er flyktninger 

som er definert som flyktninger før de kommer til Norge, og som kommer til Norge gjennom 

en eller annen form for overføringsprogram.57 Overføringsflyktninger er personer som har søkt 

om og fått innvilget status som flyktning av Høykommissæren. Et annet kjennetegn på 

overføringsflyktninger er at de må overføres til et annet land enn det de i utgangspunktet flyktet 

til, fordi dette landet ikke vil eller kan gi varig oppholdstillatelse.58 Ungarnflyktningene havnet 

i kategorien for overføringsflyktninger. Grunnen til at flyktningene fra Ungarn i det hele tatt 

ble regnet som flyktninger var at Høykommissæren mente at flyktningproblemet som fulgte 

revolusjonen i Ungarn delvis hadde oppstått som følge av hendelser før 1951, eller sagt på en 

annen måte: flyktningproblemet oppsto fordi Ungarn var blitt kommunistisk etter andre 

verdenskrig.59  

Historiker Kim Salomon har argumentert for at det er tre faktorer som er avgjørende for 

å forklare utformingen av et lands flyktningpolitikk og landets handlinger overfor flyktninger: 

1) politiske faktorer, 2) økonomiske faktorer og 3) humanitære faktorer.60 Salomon hevder at 

politikk og flyktninger ofte er knyttet sammen. Når en person flykter er det ofte som resultat av 

politiske forhold i hjemlandet, samtidig vil mottakerlandets avgjørelse om å innvilge asyl ofte 

                                                 
53 NOU 1986:8, 16. 
54 Ibid.  
55 Ibid. 
56 Haagensen, Kvisler og Birkeland, Innvandrere-gjester eller bofaste?, 76-77.  
57 NOU 1986:8, 17. 
58 Ibid., 166.  
59 Swedin, Bo, 7:e Nordiska migrationsforskar seminariet, Sigtuna 1986, slutrapport, (København: Nordic 

Council of Ministers, 1987).  
60 Salomon, Kim, Refugees in the Cold War. Toward a New International Refugee Regime in the Early Postwar 

Era, (Lund: Lund University Press, 1991), 20.  
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være basert på de samme politiske forholdene. Under den kalde krigen var de politiske 

forholdene ofte et resultat av øst/vest problematikk. Salomon hevder at også økonomiske 

forhold spiller en rolle for et lands flyktningpolitikk. I tider som er preget av økonomisk vekst 

og industriell ekspansjon, blir et lands behov for arbeidskraft spesielt viktig for avgjørelsen om 

hvorvidt man skal ta imot flyktninger. Den siste faktoren som Salomon hevder avgjørende for 

flyktningpolitikk er den humanitære faktoren.61  

Humanitarisme 

Ifølge statsviter Michael G. Barnett ble slaget ved Solferino i 1859 begynnelsen på det 

fenomenet man kaller moderne humanitarisme: «The battle of Solferino became to modern 

humanitariasnism what the Treaty of Westphalia was to modern international politics.»62 Dette 

slaget ble startskuddet for Genèvekonvensjonene og for Røde Kors som skulle bli verdens 

største humanitære organisasjon , og det var samtidig begynnelsen på det fenomenet som kalles 

moderne humanitarisme.63 Tolkningen deles ikke av alle og i motsetning til Barnett, mener 

historiker Johannes Paulmann tvert imot at bekymringen for humanitære konsekvenser av krig 

som viste seg på 1860-tallet, var et sent uttrykk for, heller enn begynnelsen på, humanitær 

hjelp.64 

Barnett og Weiss hevder at humanitarismen som fenomen fikk sitt vendepunkt under 

første verdenskrig da ICRC hadde sitt virkelig store gjennombrudd hva gjaldt hjelpearbeid. Og 

med dette gjennombruddet så også flere andre internasjonale hjelpeorganisasjoner dagens lys. 

Før andre verdenskrig, var humanitært arbeid preget av at det var få permanente organisasjoner 

og at mange av organisasjonene kom og gikk sammen med nødsituasjonene. Andre verdenskrig 

banet vei for andre typer hjelpearbeid enn det som til nå var utført, samt hjelp til andre deler av 

verden.65 Etter krigen og i takt med avkoloniseringen ble en hel verden arbeidsfeltet til de 

mange ikke-statlige organisasjonene som tidligere hadde konsentrert seg om Europa og etter 

hvert ble de globale organisasjoner. Humanitarismen var blitt global.66 

                                                 
61 Salomon, Refugees in the Cold War, 20-24.  
62 Barnett, Empire of Humanity, 1. 
63 Ibid., 2. 
64 Paulmann, Johannes, «Conjunctures in the History of International Humanitarian Aid during the Twentieth 

Century», Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism and Development. Vol. 4, nr. 

2, 2013, s. 215-238, 217.  
65 Barnett og Weiss, Humanitarianism Contested, 24.  
66 Barnett. Empire of Humanity, 2. 
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Det finne ulike måter å definere begrepet humanitarisme og humanitært arbeid generelt. 

Barnett argumenterer for at humanitarisme, i all enkelhet, kan forstås som «the attempt to relief 

the suffering of distant strangers.»67 En annen forståelse av begrepet er gitt av Barnett og Weiss, 

og sier at i sum så er humanitært arbeid definert som «the desire to provide life-saving relief 

while honoring the principles of humanity, neutrality, impartiality, and independence.»68 

Paulmann mener på sin side at humanitarisme kan defineres som «efficient and immediate 

assistance in an emergency.»69 Paulmann argumenterer imidlertid for at en slik definisjonen 

blir for enkel for en historiker i dag på grunn av de komplekse kravene fra en voksende global 

verden.70  

Definisjonene over framhever det faktum at humanitært arbeid er nært knyttet til 

nødssituasjoner. Det finnes imidlertid mange måter å drive humanitært arbeid på som strekker 

seg utover det å gi hjelp i nødsituasjoner. Mange humanitære organisasjoner satser videre fra 

dette utgangspunktet og hjelper også til med utvikling og gjenoppbygging. Denne typen 

organisasjoner har sett behovet for hjelp også etter at en nødsituasjon er under kontroll og tilbyr 

hjelp der hvor liv ikke er umiddelbart i fare. Eksempler på slike organisasjoner er Redd Barna, 

CARE og Oxfam.71 Barnett har definert ulikhetene i humanitært arbeid i to begreper: 

nødhjelpshumanitarisme og alkymistisk humanitarisme. Nødhjelpshumanitarisme er en form 

for humanitarisme som søker å gi hjelp til de som er i umiddelbare fare. Den fokuserer på 

nødsituasjonen og dens symptomer og er trofast mot prinsippene om nøytralitet, upartiskhet og 

uavhengighet og har en «hands off» holdning til politikk. Alkymistisk humanitarisme derimot, 

søker både å redde liv som er i fare og adressere hovedårsakene til lidelse. Denne formen for 

humanitarisme opererer med mindre bindende prinsipper og behandler poltikk som en 

nødvendighet.72 Dette bekrefter også argumentet om at det verken er mulig eller ønskelig å 

skille humanitarisme og politikk. Med andre ord, det er umulig for humanitære organisasjoner 

å være apolitiske.73 

                                                 
67 Barnett, Michael N., «Refugees and Humanitarianis», The Oxford Handbook of Refugee and Forced 

Migration Studies, redigert av Elena Fiddian-Qasmiyeh, Gil Loescher, Katy Long, og Nando Sigona, (Oxford: 

Oxford University Press, 2014), 243.  
68 Barnett og Weiss, Humanitarianism Contested, 10. 
69 Paulmann, «Conjunctures in the History…», 217.  
70 Ibid.  
71 Barnett og Weiss. Humanitarianism Contested, 11. 
72 Barnett, «Refugees and Humanitarianis», 243.  
73 Barnett og Weiss, Humanitarianism in question, 4.  
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Kildemateriale og metodiske utfordringer  

Denne oppgaven har i stor grad lært meg betydningen av utsagnet om at historikeren 

rekonstruerer fortiden. Det finnes en del litteratur om Ungarnkrisen sett fra et norsk perspektiv, 

men forskningen har i liten grad tatt for seg den helhetlige humanitære innsatsen, med fokus på 

både norske myndigheter og norske hjelpeorganisasjoner bidrag, basert på primærkilder. Derfor 

har primærkildene fått stor plass i denne oppgaven. Dette gjelder spesielt i kapitlene som 

omhandler Norges Røde Kors, da disse kildene i liten grad har blitt utforsket tidligere.  

Oppgavens viktigste primærkilder befinner seg på Riksarkivet. I oppgavens første del 

som omhandler norske myndigheters arbeid for de ungarske flyktningene har jeg, som flere 

tidligere forskere, benyttet meg av arkivene til Utenriksdepartementet og Sosialdepartementet. 

Dette arkivmaterialet var svært godt ordnet og opplevdes som enkelt å benytte seg av. Her fant 

jeg blant annet brev, notater, rapporter og møteprotokoller som har vært svært sentrale i denne 

oppgaven. Jeg gikk igjennom fire esker i UDs arkiver og fire esker i SDs arkiver. Jeg har også 

benyttet meg av Stortingsforhandlinger fra perioden 1956 til 1957 som har omhandlet de 

ungarske flyktningene. Disse er digitalisert og har derfor vært lett tilgjengelige. Ved hjelp av 

Stortingsforhandlingene har jeg fått innblikk i hva som var viktig for stortingsrepresentantene 

i forbindelse med håndteringen av Ungarnkrisen, og hvilken rolle de spilte i den norske 

håndteringen av krisen. Jeg har også sett på partienes partiprogram for perioden for å kunne si 

noe om hvor de ulike partiene sto i forhold til synet på blant annet innvandring og 

utenrikspolitikk. Samlet har disse kildene gitt et langt mer detaljert innblikk i de norske 

myndighetsaktørenes arbeid og vurderinger enn det som er beskrevet i litteraturen, dette gjelder 

særlig for vurderingen om hvorvidt Norge skulle ta imot ungarske flyktninger og hvordan dette 

i så fall skulle gjennomføres.   

I oppgavens andre del som fokuserer på Norges Røde Kors’ arbeid. Her har arkivet 

Norges Røde Kors vært svært viktig. Norges Røde Kors’ arkiver var i mindre grad enn UDs og 

SDs arkiver systematisert og ordnet, og jeg brukte derfor mye tid på å lete meg frem til relevant 

materiale. Jeg har sett på brev, rapporter, budsjetter, møteprotokoller og notater for å besvare 

problemstillingen min. Totalt gikk jeg igjennom 16 ekser i Norges Røde Kors’ arkiver. I tillegg 

har jeg gått igjennom i alt syv esker fra arkivet til Det Norske Flyktningeråd som omhandlet 

Ungarnaksjonen. Dette materialet var imidlertid ikke så nyttig for oppgavens problemstilling, 

og er derfor i liten grad benyttet i den ferdige oppgaven.  

Hoveddelen av det materialet har vært på norsk og har derfor vært lett tilgjengelig. En 

liten del av materialet i Norges Røde Kors’ arkiv har derimot vært på tysk. Jeg har med mine 
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begrensete kunnskaper i tysk klart å tyde innholdet i dette materialet dithen at det ikke har vært 

av interesse for å svare på oppgavens problemstilling. Det har i all hovedsak vært snakk om 

kontrakter i forbindelse med kjøp av biler i Østerrike og noe korrespondanse omkring oppkjøp 

av eiendommene i Østerrike. Jeg er derfor rimelig sikker på at det forhold at ikke alt materialet 

har vært fullt ut tilgjengelig for meg, ikke har representert et vesentlig problem i kildearbeidet.  

Et viktig aspekt ved bruk av privatarkiver som primærkilde er at private aktører ikke 

plikter å bevare arkivet, i motsetning til statlige arkiver som har en slik plikt (selv om det ikke 

alltid sikrer en tilfredsstillende arkiveringspraksis). For Røde Kors opplevdes imidlertid arkivet 

som omfattende og ryddig. Ved flere anledninger fant jeg for eksempel mapper hvor det var 

påskrevet at mappen kunne kastes dersom det ikke var behov for den lenger. Jeg har ikke 

opplevd at dokumenter om enkelthendelser eller -perioder synes å mangle, og jeg er ganske 

sikker på at materialet jeg har sett på har inneholdt en rimelig komplett samling av for eksempel 

korrespondanse mellom utsendingene i Wien og hovedkontoret i Oslo. I tillegg kommer det 

forhold at ved å bruke flere arkiver til å se på de samme sakene, kan man i noen grad sikre seg 

at kildematerialet er komplett. Det at jeg har brukt arkivene til alle de største aktørene i den 

norske håndteringen av Ungarnkrisen, gjør at jeg har hatt mulighet til å se ulike forhold fra 

forskjellige vinkler. Et godt eksempel på nettopp dette er diskusjonen rundt flyttingen av 

ungarske jøder i de østerrikske flyktningleirene.  

Jeg har i denne oppgaven benyttet primærkildene mine som beretninger. Det har jeg 

gjort ved å si noe om hva som faktisk skjedde under Ungarnkrisen og hvordan de ulike aktørene 

har handlet. Kjeldstadli hevder at når kildene brukes som beretning gir de oss ofte en kronologi 

eller en oversikt over noe som kan være vanskelig å opparbeide bare ved hjelp av levninger fra 

en samtid.74 Det er denne kronologien, eller dette hendelsesforløpet, jeg har ønsket å framstille 

i denne oppgaven.  

Oppgaven er skrevet som et narrativ der oppgavens første to empiriske kapitler følger 

norske myndigheter, mens de to siste følger Røde Kors. Ifølge historieprofessor Robert F. 

Berkhofer, Jr. er fortellingen den sjangeren, som fremfor alle, svarer på spørsmålet om hva som 

skjedde ved å følge utvikling, forandring og oppløsningen av hendelser i tiden. Aktører, mål, 

handlinger og utfall blir avslørt for å vise endring fra begynnelse til slutt og det er historikerens 

oppgave å gjøre fortidens kompleksitet og kaos om til en fortelling.75 Historiker Jan Eivind 

                                                 
74 Kjeldstadli, Knut, Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget, (Oslo: 

Universitetsforlaget, 1999), 174.  
75 Berkhofer, Jr., Robert F., Fashioning history. Current Practices abd Principles, (New York: Palgrave 

Macmillan, 2008), 51-52.  
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Myhre hevder at ved å beskrive et historisk forløp, altså hvordan noe skjedde så har man også 

langt på vei forklart utfallet av det som skjedde. På denne måten blir fortellingen en vesentlig 

del av forklaringen.76 Fortellingen i seg selv kan altså fungere som en forklaringstype, og det 

er denne forklaringstypen som er mest brukt i denne oppgave. Ved å kronologisk fremstille de 

hendelser som skjedde under Ungarnkrisen, forklarer jeg også hvordan Norge handlet overfor 

de ungarske flyktningene.  

Ved å bruke fortelling som forklaring, så sier man noe om hvordan noe skjedde. For å 

besvare spørsmålet om hvorfor noe skjedde må man ofte ty til årsaksforklaringer eller 

intensjonsforklaringer. Det kan imidlertid være vanskelig å lese en aktør/enkeltpersons 

intensjoner ut fra skriftlige kilder. Og man kan derfor ikke automatisk dra slutninger knyttet til 

intensjoner. Det er her man som historiker må tolke kildene sine. De tre overnevnte 

forklaringstypene er alle brukt i denne masteroppgaven for å besvare problemstillingen og 

forskningsspørsmålene.  

Oppgavens struktur 

Oppgaven er delt inn i to deler tematisk, hvor hver av delene har to kapitler som er strukturert 

kronologisk.  

Oppgavens del én omhandler norske myndigheters håndtering av Ungarnkrisen. 

Kapittel to, Vi må gjøre mest mulig for dem på stedet, i Østerrike, som er oppgavens første 

empiriske kapittel, tar for seg norske myndigheters umiddelbare respons på opprøret i Ungarn 

og arbeidet frem mot vedtaket om mottak av ungarske flyktninger den 6. desember 1956. 

Kapittel tre, Atter en gang hadde Norge gått i spissen og vist veien, tar for seg norske 

myndigheters arbeid med å overføre flyktninger til Norge fra Østerrike, og etter hvert også fra 

Jugoslavia, og strekker seg frem til avviklingen av Overføringsstyret 1. juni 1957. 

Del to av oppgaven omhandler norske hjelpeorganisasjoners hjelp under Ungarnkrisen, 

med hovedfokus på Norges Røde Kors, og er delt inn i to kapitler. Kapittel fire, Hurtig hjelp er 

dobbel hjelp, tar for seg Norges Røde Kors’ arbeid rett etter opprøret, både i Ungarn og 

Østerrike, og frem mot at norske myndigheter vedtar mottak. Kapittel fem, En riktig politikk og 

(…) en beundringsverdig innsats, handler om arbeidet Norges Røde Kors gjør i de østerrikske 

flyktningleirene og senere også i Jugoslavia. Kapittel seks avsluttes i slutten av mai 1957. 

Valget om å bruke datoen da norske myndigheter vedtok mottak av ungarske flyktninger som 

                                                 
76 Myhre, Jan Eivind, Historie. En introduksjon til grunnlagsproblemer, (Oslo: Pax Forlag, 2014), 89.  
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skille mellom de to kapitlene, både i delen om norske myndigheter og i delen om norske 

hjelpeorganisasjoner, er for det første for å skape en oversiktlig struktur. For det andre så 

markerer tidspunktet en overgang mellom den akutte delen av hjelpearbeidet og den mer 

etablerte fasen.  

Til sist oppsummerer jeg og konkluderer i oppgavens kapittel seks, og jeg forsøker å gi 

et samlet svar på oppgavens problemstilling og forskningsspørsmålene mine.  
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Kapittel 2: «Vi må gjøre mest mulig for 

dem på stedet, i Østerrike»77  

 

Tiden etter andre verdenskrig var preget av få, men planlagte mottak av flyktninger til Norge. 

Antallet flyktninger var forholdsvis lavt. I denne perioden var norsk flyktningpolitikk en 

kombinasjon av mottak på humanitært grunnlag og mottak av såkalte «arbeidsinnvandrere». 

Ungarnkrisen stilte norske myndigheter overfor spørsmålet om hva som burde gjøres for å 

hjelpe flyktningene i nærområdet og om Norge skulle ta imot et større antall flyktninger.  

I håndteringen av Ungarnkrisen samhandlet norske myndigheter både med interstatlige 

organisasjoner, internasjonale og nasjonale private hjelpeorganisasjoner samt andre stater. 

Samarbeidet og kommunikasjonen mellom representantene for de forskjellige statene og 

organisasjonene formet arbeidet som ble gjort av norske myndigheter. Men også hjemlige 

debatter og hensyn ble viktige. Dette kapittelet vil beskrive norske myndigheters vurderinger, 

beslutninger og handlinger i forbindelse med den store flyktningstrømmen som fulgte opprøret 

i Ungarn. Hvilke hjelpetiltak satt norske myndigheter i gang? Hvilke hensyn – i krisens 

nærområde, internasjonale eller nasjonale hensyn -  ble avgjørende for at Norge til slutt vedtok 

mottak av ungarske flyktninger den 6. desember 1956? Og var norske myndigheters håndtering 

av spørsmålet om mottak av flyktninger i denne situasjonen preget av kontinuitet eller brudd 

med de siste årenes flyktningpolitikk? 

Norsk flyktningpolitikk etter andre verdenskrig 

Årene etter krigen var kjennetegnet av at noe av det viktigste for mottak av flyktninger var det 

norske samfunns behov for arbeidskraft. Dette var ikke unikt for Norge, men noe som gjaldt 

flere av de vestlige landene. Ettersom behov for arbeidskraft ble dekket ble det vanskeligere å 

få de vestlige landene til å ta imot flyktninger i store antall. At landene hadde drevet selektiv 

arbeidskraftimport forandret også flyktningesammensetningen i leirene, og det var nå et større 

antall mennesker med såkalte «utvandringsproblemer», altså mennesker som var syke, gamle 

eller hadde en form for handikap.78 Mottakerlandene ble oppfordret av de internasjonale 

                                                 
77 Uttalelse av Torstein Selvik (AP) under spørretimen i Stortinget 26.11.56. S.tid. 3292-3302, 3294.  
78 Roll-Hansen, Hege og Eva Helen Østbye, Hjelp og beskyttelse. Flyktningerådet 1946-1996, (Oslo: 

Leseselskapet, 1996), 44.  
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hjelpeorganisasjonene til å ta imot slike flyktninger, og Norge var i 1949 det første landet i 

Europa til å ta imot en gruppe flyktninger med «utvandringsproblemer».79  

Begynnelsen av 1950-tallet var også gjenstand for en liberalisering av 

innvandringsreguleringen og ønsket var å myke opp reglene for blant annet arbeids- og 

oppholdstillatelse i forbindelse med midlertidig innvandring. En forutsetning for en slik 

liberalisering var nært samarbeid mellom arbeidskraftmyndighetene og fremmedkontrollen. 

Sentralpasskontoret stilte seg skeptisk til forslaget og ville ikke innvilge midlertidig opphold 

for noe lenger enn en toårs periode. Dette var fordi de var redd for at Norge skulle bli sett på 

som et «innvandringsland».80 Også i resten av Norden foregikk det en liberalisering i forhold 

til arbeidsinnvandring. Et felles arbeidsmarked mellom Sverige og Danmark ble formelt innført 

i 1947, og i 1954 ble et felles nordisk arbeidsmarked etablert mellom de fire store nordiske 

landene (først i 1982 kom Island med). Også fritak fra passkravet innad i Norden kom i stand 

på samme tid, en videreføring av dette kom på slutten av 50-tallet da Norden ble et felles 

passkontrollområde.81 

På tross av en liberalisering i innvandringspolitikken, så var Norge i liten grad påvirket 

av arbeidsinnvandringen etter andre verdenskrig hvis man sammenligner med andre europeiske 

land. En betydelig innvandring skjedde først på slutten av 1960-tallet. Norske myndigheter 

inngikk før dette ikke formelle bilaterale arbeidskraftsavtaler med utvandringsland og hadde 

heller ikke rekrutteringskontorer i utlandet, til tross for at Norge både hadde et 

arbeidskraftsbehov og en liberalistisk holdning til innvandring.82 Likevel kan man si at den 

innvandringen som forekom til Norge lignet en arbeidsinnvandring, både på grunn av typen 

innvandrere som ble tatt imot, men også de krav som ble stilt til dem. Den gruppen som i all 

hovedsak skiller seg ut i denne sammenheng er mottaket av de ungarske flyktningene i 1956-

1957. Det er først og fremst antallet flyktninger som tas imot som er ulikt den poltikken som 

ble ført på den tiden. Tanken om en utvelgelse av arbeidsføre flyktninger blir til en viss grad 

videreført også i dette tilfellet.  

Utviklingen i norsk flyktningpolitikk etter krigen er ikke ulik den i Sverige på samme 

tid. For Sveriges del besto flyktningeinnvandringen etter andre verdenskrig og frem til 1970-

tallet stort sett av krigsflyktninger og dissidenter fra kommunistlandene. Med unntak av 
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flyktningene som kom etter Ungarnkrisen i 1956, så var flyktningene stort sett enslige avhopper 

som søkte beskyttelse fra politisk forfølgelse. Hvis man ser bort fra den innvandringen som ble 

gjort av flyktninger, så var tiden fra etter andre verdenskrig til 1970-tallet preget av stor 

arbeidskraftsinnvandring i Sverige. Innvandringen skjedde stort sett fra de andre nordiske 

landene og øst-europeiske land. Størst var innvandringen fra Finland.83 Mellom 1950 og 1967 

kom det om lag 24 000 flyktninger til Sverige. Dette tilsvarte omtrent fem prosent av den totale 

innvandringen i perioden. Den resterende 95 % av innvandringen var enten 

arbeidskraftsinnvandring eller familiegjenforening.84 Sverige tok imot om lag 17 000 

kvoteflyktninger i perioden 1950-1967. Flyktninger fra Ungarn og Jugoslavia svarte til nesten 

90 % av disse kvoteflyktningene, hvor ungarerne kom hovedsakelig i sammenheng med 

Ungarnkrisen. Allerede fra starten var den kollektive overføringen av flyktninger i stor 

overensstemmelse med det svenske behovet for arbeidskraft, men omkring 15 % av 

flyktningene var såkalte minusflyktninger.85 

Ifølge Espen Thorud var det det humnanitære aspektet ved innvandring som 

kjennetegnet norsk innvandringspolitikk i tiårene etter krigen. Norge tok, i motsetning til mange 

andre land, imot flyktninger med såkalte «utvandringsproblemer» og flere grupper av denne 

typen flyktninger kom etter krigen og i løpet av 1950-tallet. Det som var gjennomgående for 

alle disse flyktninggruppene var at de ble utsatt for en form for arbeidsvurdering.86 Thorud 

refererer til en liste over kriterier som ble lagt til grunn for de første flyktninggruppene som ble 

tatt imot etter krigen hvor blant annet disse tingene ble vurdert: yrke, evner, helse og politiske- 

og politimessige forhold. I tillegg ble de helseundersøkt, vaksinert og avluset.87 Dette, mener 

Thorud, viser at Norge kanskje ikke førte en flyktningpolitikk utelukkende basert på 

humanitære motiver.88  

I 1952 måtte imidlertid tiltak for vanskeligstilte flyktninggrupper settes på vent. Hvis 

Norge skulle ta imot flere flyktninger, så måtte det dreie seg om arbeidsføre mennesker.89 Tiden 

før Ungarnkrisen var altså preget av, på den ene siden, en humanitært motivert flyktningpolitikk 

hvor Norge tok imot små grupper av minusflyktninger. Tjelmeland hevder «at Norge vart 
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oppfatta som ein pionerstat når det gjaldt å prioritera «hard-core» eller «minus-flyktningar.»90 

Minusflyktninger var navnet på den kategorien med flyktninger som kom til Norge i tidsrommet 

1949-1953. Dette var flyktninger som av ulike årsaker ikke kunne klare seg selv. Mange var 

pleietrengende og hadde ulike funksjonshemninger og de færreste kunne gå inn i det norske 

arbeidsmarkedet.91 På den andre siden var flyktningpolitikken motivert av behovet for 

arbeidskraft, som var varierende i tiåret etter andre verdenskrig. Begge disse retningene innen 

flyktningpolitikk gjorde seg gjeldende under mottaket av ungarske flyktninger.  

De første nødmeldingene og ønske om norsk hjelp 

Opprøret mot det sovjetiske styret i Ungarn startet den 23. oktober 1956. Få dager senere, den 

31. oktober, fikk det norske Utenriksdepartementet (UD) brev fra charge d’affaires ved 

ambassaden i Wien, Sigurd Ekeland. Han var i Wien og kunne rapportere om en kaotisk 

situasjon i kjølvannet av Ungarnopprøret.92 Gjennom Den internasjonale Røde Kors-komiteen 

(ICRC) ble det formidlet at det var et stort behov for ulike typer varer og spesielt medisinsk 

utstyr i Ungarn.93 Innsamlingsaksjoner var derfor startet i Østerrike og varer strømmet inn. 

Østerrikske myndigheter hadde imidlertid store vanskeligheter med å håndtere alt sammen. 

Bedre ble det ikke da også hjelp fra utlandet begynte å strømme inn i Wien. Det fantes ingen 

måte å få hjelpen videre inn i Ungarn - det var ikke opprettet noen kontakt med verken 

myndighet eller hjelpeorganisasjoner i Ungarn som kunne stå for den videre distribusjonen av 

varer.94  

Ekeland fortalte at transporten av varer inn til Budapest var utfordrende. Bare noen få 

chartrede fly hadde flydd mellom Wien og Budapest, og «lastebilene kommer mer eller mindre 

over grensen på lykke og fromme.»95 Også hjelpen fra Norge gjennom Norges Røde Kors 

stoppet opp i Wien, og Ekeland hadde erfart at både den svenske og danske ambassade hadde 

problemer med det samme. Det var derfor snakk om å få til et samarbeid mellom de 
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skandinaviske landene i forbindelse med varetransport.96 Om dette samarbeidet faktisk kom i 

stand sier kildene mine ikke noe om. Imidlertid kom det, som kapittel 5 vil vise, raskt i stand et 

samarbeid mellom private aktører der norske aktører ble viktige.  

I tillegg til å håndtere den humanitære krisen i nærområdet, måtte norske myndigheter 

snart forholde seg til spørsmålet om flytting av flyktninger til andre land. Allerede den 5. 

november mottok UD to forespørsler, en fra The Intergovernmental Committee for European 

Migration (ICEM) og en fra FNs høykommissær for flyktninger (Høykommissæren). ICEM var 

en internasjonal organisasjon som ble opprettet i 1951 som i all hovedsak hadde ansvar for 

transport av migranter i Europa.97 Kim Salomon, professor i historie, legger til at ICEM også 

bosatte arbeidsløse mennesker i Vest-Europa som, i USAs øyne, ellers var et enkelt mål for 

rekruttering av Sovjetunionen.98 Høykommissæren på sin side ble opprettet i 1950 som et ledd 

i å hjelpe flyktninger etter andre verdenskrig. Høykommissærens hovedoppgave var 

internasjonal beskyttelse av flyktninger.99  

ICEM og Høykommissæren hadde fått oppfordring av østerrikske myndigheter om at 

andre stater måtte bidra både med økonomisk hjelp i nærområdet, men også med å tilby 

ungarerne, som nå flyktet fra Ungarn til Østerrike, midlertidig asyl. Allerede den 28. oktober 

hadde østerrikske myndigheter besluttet å innvilge asyl for alle flyktninger som kom fra Ungarn 

og hjelpe dem når de kom. Østerrike var selv et land som bare året i forveien hadde oppnådd 

full nøytralitet og uavhengighet, og landet var endelig fritt for sovjetiske okkupasjonstropper.100 

Både ICEM og Høykommissæren ba Norge om å vurdere å hjelpe på begge måter.101 Norske 

myndigheters håndtering av krisen var på dette tidlige tidspunkt først orientert mot disse 

henvendelsene.102 UD oversendte kopier av telegrammene til Sosialdepartementet (SD) og ba 

SD om å behandle forespørslene og eventuelt forelegge forslag til norske bidrag til de to 

organisasjonene i Regjering. SD hadde siden andre verdenskrig hatt ansvar for å håndtere 

flyktningspørsmål. Det var i utgangspunktet Flyktnings- og fangedirektoratet som håndterte 

dette arbeidet, men direktoratet hadde i 1948 blitt avløst av Flyktningskontoret (som hørte inn 
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under SD). Flyktningskontoret ble på sin side avviklet i 1951 og alt gjenstående arbeid var blitt 

overført til 1. sosialkontor i Sosialdepartementet.103 

I tillegg til å informere SD om telegrammene, sendte UD telegram til ambassadene i 

København og Stockholm med spørsmål om henholdsvis danske og svenske myndigheters 

reaksjoner på forespørslene fra ICEM og Høykommissæren og deres eventuelle planer.104 

Kaare Salvesen, byråsjef i SD, meddelte 7. november legasjonsråd Johan Cappelen i den norske 

legasjonen i Genève, at  

(s)pørsmålet er ikke behandlet på top level ennå, men etter mitt foreløpige inntrykk vil 

Norge stille seg positivt til bidragsspørsmålet, kanskje først og fremst et bidrag til 

Høykommissæren, mens bidraget til ICEM betraktes som mer sekundært og derved kanskje 

bare blir en del av det beløp som Høykommissæren får.105  

Det økonomiske bidraget ble vurdert til å ville bli i samme størrelsesorden som det 

bidraget Sverige hadde vedtatt, om lag én million kroner. Når det kom til andre former for hjelp 

så mente Salvesen at «Høykommissærens anmodning om å gi asyl til ungarske flyktninger er 

atskillig vanskeligere å imøtekomme.»106 Salvesens inntrykk var at det var adskillig motstand 

mot å ta inn flyktninger da erfaringene var dårlige med tanke på bolignød og lignende. På tross 

av motstanden hadde SD framsatt et forslag om å ta imot hundre tuberkuløse flyktninger.107 At 

norske myndigheter var avventende med å åpne for mottak av ungarske flyktninger, men 

vurderte å ta imot et antall tuberkuløse flyktninger samsvarte godt med den linjen myndighetene 

hadde lagt seg på i flyktningpolitikken etter andre verdenskrig.  

Mens SD diskuterte internt hvordan Norge skulle forholde seg til krisen, fikk UD vite 

fra den norske ambassaden i Sverige at svenske myndigheter hadde vedtatt å ta imot 1000 

ungarske flyktninger.108 UD ble også kjent med at Sveits hadde vedtatt å ta imot 2000, Belgia 

4000, Holland 1000 og Frankrike hadde vedtatt å ta imot et ubegrenset antall flyktninger.109 

Svenskene hadde vært meget tidlig ute med å vedta mottak. Landet hadde akkurat avsluttet et 

mottak av såkalt «gamle flyktninger», altså flyktninger som var igjen i flyktningleirer etter 

andre verdenskrig, da opprøret i Ungarn brøt ut. Allerede den 6. november, dagen etter at Sovjet 

slo ned på opprøret i Ungarn, bestemte svenske myndigheter seg for å ta imot ungarske 
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flyktninger. Grunnen skal ha vært det store antall flyktninger som hadde passert grensen til 

Østerrike dagen i forveien.110 

På tross av beskjeder om at andre europeiske land åpnet for mottak av ungarske 

flyktninger, var ikke norske myndigheter klare for å ta samme beslutning. For norske 

myndigheter var det et hovedpoeng at flyktningene selv måtte ta stilling til om de ville ha asyl 

og i så fall hvor. Ifølge generalsekretær i Norge Røde Kors, Sten Florelius, var det på dette 

tidspunkt ønskelig at nabolandene hjalp Østerrike med flyktningene. At andre land skulle gi 

asyl ble derfor ikke vurdert som det riktige, fordi man antok at flyktningene selv ønsket å forbli 

i nærheten av hjemlandet sitt i tilfelle snarlig retur ble mulig.111 Florelius kunne også meddele 

at de flyktninger som ønsket å emigrere bare ville be om asyl og ikke immigrasjon.112  

Høykommissæren hadde den første uka i november ikke fått noen oversikt over hva 

slags kategorier av flyktninger det var snakk om. Høykommissæren ønsket imidlertid tilsagn til 

at Norge ville motta et antall flyktninger i spesielle kategorier.113 Spesielle kategorier refererer 

i dette tilfellet til flyktninger som var syke eller tuberkuløse og derfor vanskelige å plassere.114 

Ellers ble betegnelsen flyktningekategori brukt om blant annet sivilstatus, kjønn, helsetilstand 

og alder (barn eller ungdom). Kategorien kunne også si noe om utdannelse eller yrke hos 

flyktningene.115 

Norske myndigheter baserte seg på informasjonen de fikk fra sine utsendinger i felten. 

Legasjonen i Wien hadde vært i kontakt med diverse hjelpeorganisasjoner som arbeidet i Wien 

og det var enighet blant disse om at forholdene der var så uavklarte at det vanskelig å si noe om 

hvordan Norge best kunne yte hjelp. Det fantes ingen oversikt over kategoriene av flyktninger 

og om flyktningene i det hele tatt ønsket å emigrere til Norge.116 På denne bakgrunnen anbefalte 

legasjonen at «norske myndigheter foreløpig stiller seg avventende».117 Både UD og SD synes 

å ha hatt samme oppfatning.118  

Ved siden av statens egne utsendinger var Det Norske Flyktningeråd (Flyktningerådet) 

den aktøren som norske myndigheter samarbeidet mest med. Flyktningerådet, som hadde startet 
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som en enkeltaksjon i 1946 under navnet Europahjelpen119, var en halvstatlig organisasjon som 

fikk en permanent form i det vakuumet som oppsto da the International Refugee Organisation 

(IRO) ble erstattet av FNs høykommissær for flyktninger. IRO var siden oppstarten i 1946 ment 

å være en midlertidig organisasjon som skulle håndtere det massive flyktningproblemet etter 

andre verdenskrig. IRO overtok arbeidet til forgjengeren United Nations Relief and 

Rehabilitation Administration (UNRRA), som i motsetning til IRO bare hadde håndtert 

«displaced persons», ikke flyktninger. Da IROs mandat utløp i 1950 var flyktningproblemet i 

Europa fremdeles ikke løst, og mange nasjoner så behovet for å opprette en etterfølger til IRO. 

Resultatet var opprettelsen av FNs høykommissær for flyktninger i 1950. Høykommissærens 

hovedoppgaver var å sikre flyktningers rettslige beskyttelse og å finne permanente løsninger på 

den vedvarende flyktningeproblematikken.120  

En viktig side ved det norske hjelpearbeidet var forholdet mellom norske myndigheter 

og norske hjelpeorganisasjoner. Dette forholdet hadde sett en stor utvikling siden andre 

verdenskrig. I løpet av høsten 1947 ble det, samtidig som Europahjelpen utviklet seg til noe 

større enn en enkeltaksjon, diskutert i departementene hvordan Norge best kunne samordne og 

koordinere den økende nødhjelpen til utlandet fra ulike organisasjoner og enkeltpersoner i 

Norge. Det var departementenes oppfatning, da spesielt SD, at virksomhet omkring nødhjelp 

burde styres av departementene og ikke en ikke-statlig organisasjon, som for eksmepel 

Europahjelpen.121 Dette synet medførte at det i begynnelsen av 1948 ble oppnevnt et 

samordningsutvalg for Norges hjelp til nødlidende land.  

Samordningsutvalget fikk imidlertid et kort liv, allerede to år etter ble det vedtatt 

nedlagt. Fra da av var det SD som skulle ha ansvar for å drøfte og samordne frivillige og statlige 

hjelpeaksjoner.122 Episoden med samordningsutvalget gir, ifølge historikerne Hege Roll-

Hansen og Eva Helene Østbye, en pekepinn på utviklingen i forholdet mellom frivillige 

humanitære organisasjoner og statlige institusjoner i Norge i årene etter krigen. Fra å kunne 

operere forholdvis selvstendig, ble frivillige hjelpeorganisasjoner i større grad underlagt 

myndighetenes kontroll. Roll-Hansen og Østbye mener at denne utviklingen i hovedsak skyldes 

to forhold: for det første at staten hadde ambisjoner om mer regulering og overoppsyn med 
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norsk humanitær virksomhet, for det andre at de frivillige organisasjonene hadde et større behov 

for statlig støtte i tiden etter krigen.123 

Nedleggelsen av IRO i 1950 førte til at norske myndigheter måtte opprette et nytt organ 

for flyktningarbeid. Etter oppfordring fra IRO, gikk SD og Kaare Salvesen i spissen for å danne 

en såkalt flyktningekomité. Europahjelpen, som på dette tidspunktet var en uavhengig frivillig 

organisasjon, sluttet seg umiddelbart opp om planen. Som en midlertidig løsning på 

forespørselen ble «Komiteen for flyktningehjelp i Norge» opprettet. Den besto av 

arbeidsutvalget til Europahjelpen og én representant fra SD.124 

Flyktningekomiteen ble bygd ganske direkte på Europahjelpens eksiterende apparat, og 

det ble bestemt at Europahjelpens prosjekter i utlandet skulle fortsette under det samme navnet. 

Det ble slått fast at komiteen skulle være hovedorganet for flyktninghjelp i Norge og de skulle 

møtes regelmessig for å diskutere aktuelle flyktningspørsmål og foreslå arbeidsmetoder. På 

grunn av komiteens arbeid ville den bli en viktig faktor også politisk i utformingen av ny 

flyktningpolitikk, det var derfor viktig for SD at den nye komiteen også hadde representanter 

fra departementet. Flyktningekomiteen skulle imidlertid ikke leve lenge. Den 1. januar 1953 

ble Det Norske Flytkningeråd opprettet: en halvstatlig organisasjon bygd på Europahjelpens 

tradisjoner for internasjonal humanitær innsats.125 Tjelmeland hevder at Norge allerede fra 

starten av i flyktningarbeidet etter andre verdenskrig hadde en dobbel basis i frivillige 

organisasjoner og offentlige organer. Denne blandingsformen var brukt i oppbygningen av en 

velferdsstat også ellers i denne perioden.126 

Det var med bakgrunn i Flyktningerådets mandat at SD i november 1956 ba 

organisasjonen om å analysere situasjonen og hjelpebehovet i Østerrike, og gi en uttalelse om 

hvilke tiltak som burde komme på tale fra norsk side. Myndighetene var interessert i å vite hva 

som ville være den beste reelle hjelpen for de ungarske flyktningene, hjelp på stedet eller 

overføringer av flyktninger til Norge.127 

I tillegg til observasjonen som utsendingene fra Flyktningerådet kom med i forbindelse 

med norske hjelpetiltak, så viste den jevnlige kommunikasjonen mellom chargé d’affaires 

Sigurd Ekelands og norske myndigheter at Ekelands rapporter fra Wien var viktige for å forme 

hjemlige myndighetenes forståelse av krisen. I et personlig brev til byråsjef Rolf Hancke i UD 

                                                 
123 Ibid., 31.  
124 Ibid., 35.  
125 Ibid., 39.  
126 Tjelmeland og Brochmann, I globaliseringens tid, 1940-2000, 43.  
127 RA/S-1275/D/Da/L0131, brev til Flyktningerådet fra departementsråd Agnar Kringlebotten i SD, 09.11.56. 
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den 10. november om den pågående krisen, pekte Ekeland på at den mest effektive hjelpen var 

økonomisk støtte til lokal bistand. Dette på tross av at østerrikske myndigheter hadde bedt om 

hjelp til å ta flyktninger ut av området. Ekeland sa også at de land som hadde tilbudt seg å ta 

imot ungarske flyktninger ikke gjorde det så mye for å yte praktisk hjelp, men for å tilfredsstille 

den hjemlige opinionen, og Ekeland kalte det «politisk humbug» at et land som Italia tilbød å 

ta flyktninger. Etter hans mening så nøt Norge og Holland størst respekt blant hjelpepersonell 

hva gjaldt hjelpearbeidet i Østerrike, og uteblivelsen av et norsk tilbud om mottakelse av et stort 

antall ungarske flyktninger hadde ikke «skadet Norges anseelse hos de østerrikske 

myndigheter.»128  

Ekeland ville i brevet også gjøre det klart «at Norge ikke trenger å ha noen dårlig 

samvittighet når det gjelder flyktningearbeidet (sic) for Ungarn.»129 Ekelands oppfattelse av at 

Norge var høyt ansett i hjelpearbeidet i Østerrike ble ytterliggere forsterket av en samtale 

Ekeland hadde med statssekretær Bruno Kreisky i det østerrikske utenriksministeriet. 

Statssekretæren kunne meddele at den norske innsats kunne stå som mønster for andre land. 

Han gikk så langt som til å si at: «(o)m de andre land i den frie verden hadde gjort forholdsvis 

like meget som Norge for flyktningene her, ville ikke den østerrikske regjering hatt 

vanskeligheter med å løse sitt flyktningspørsmål.»130 

Norske myndigheter gir økonomisk hjelp 

Den 10. november, samme dag som Ekeland skrev til Rolf Hancke i UD, vedtok danske 

myndigheter å yte økonomisk tilskudd til ungarske flyktninger.131 Norske myndigheter avventet 

fremdeles med å gjøre konkrete vedtak om egne hjelpetiltak for flyktningene i nærområdet. Det 

foregikk likevel en uavbrutt orientering fra Wien om den løpende situasjonen og hvordan ulike 

aktører forholdt seg til hjelpetiltaksspørsmålet. Både representanter for Norges Røde Kors og 

Flyktningerådet, samt den norske legasjonen i Wien sto fast på at den beste hjelpen Norge kunne 

yte var på andre felter enn å åpne for mottak av flyktninger til Norge.132 Ett av tiltakene som 

norske hjelpeorganisasjoner vurderte var oppkjøp av eiendommer i Østerrike som kunne 

fungerer som gjennomgangsleirer for flyktningene før de skulle bosettes i andre land. På dette 

                                                 
128 UD 26.8 /23B, boks 1381 og RA/S-1275/D/Da/L0131, personlig brev fra chargé d’affaires Sigurd Ekeland til 

byråsjef i UD Rolf Hancke, 10.11.56. Videresendt til byråsjef i SD Kaare Salvesen 12.11.56. 
129 Ibid.  
130 RA/S-1275/D/Db/L0396, brev fra chargé d’affaires Sigurd Ekeland til UD, 12.12.56. 
131 UD 26.8 /23B, boks 1381, notat av ekspedisjonssjef Frithjof Jacobsen ved UDs 1.poltiske kontor, 10.11.56. 
132 UD 26.8 /23B, boks 1381og RA/S-1275/D/Da/L0131, brev fra chargé d’affaires Sigurd Ekeland til UD, 

14.11.56. 
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tidspunktet var Norges utsendinger (både fra myndighetene og hjelpeorganisasjonene) i 

samtaler med østerrikske myndigheter om to spesifikke eiendommer son kunne brukes til dette 

formål.133 

Presset på norske myndigheter økte imidlertid raskt. Få dager senere, den 15. november, 

ga danske myndigheter beskjed til Høykommissæren om at de var klare til å ta imot flyktninger. 

Danmark ville ikke forplikte seg til noe spesifikt antall, men slo fast at de ville ta imot «minst 

ett par hundre.»134 Dermed hadde begge de to andre skandinaviske landene vedtatt mottak av 

ungarske flyktninger. I vurdering av hvorvidt norske myndigheter skulle gjøre det samme, må 

det faktum at både Sverige og Danmark nå hadde vedtatt mottak ha hatt innflytelse. Kildene 

brukt i denne oppgaven viser ingen diskusjon rundt dette, men det er rimelig å anta at hva 

nabolandene fortok seg hadde betydning.  

I tillegg hadde situasjonen i Østerrike forverret seg kraftig på kort tid. 

Flyktningstrømmen fra Ungarn vedvarte, og det var nå kommet om lag 25 000 flyktninger fra 

Ungarn og flere var ventet. Tallet var ikke ubetydelig når man tar i betraktning at det i 

østerrikske flyktningleirer fremdeles satt omlag 190 000 mennesker som hadde flyktet i 

forbindelse med andre verdenskrig. Strømmen av mennesker som nå kom fra Ungarn presset 

kapasiteten til det ytterste. Østerrikske myndigheter oppfordret derfor alle land til å yte hjelp, 

både økonomisk og ved å ta imot flyktninger. Det ble gitt beskjed om at hjelpen best ble gitt på 

følgende måte: 1) mottak av flyktninger, uten restriksjoner på hverken alder, helsetilstand, yrke 

eller andre kvalifikasjoner. Familier skulle heller ikke splittes. 2) økonomiske bidrag, og 3) 

andre bidrag i form av varer som mat og klær.135 

Dagen etter den danske beslutningen, den 16. november, la SD fram en 

stortingsproposisjon vedrørende Ungarnkrisen. Stortingsproposisjon nr. 137. Om statstilskott 

til hjelp for ungarske flyktninger var utformet med utgangspunkt i informasjonen SD hadde fått 

av Flyktningerådet, som var blitt bedt om å gjøre undersøkelser i Wien, også informasjon fra 

Norges Røde Kors’ utsendinger og fra chargé d’affaires Ekeland var viktig. I tilleg var et brev 

fra Flyktningerådet datert 11. november hvor de anmodet om en bevilgning på 500 000 kr til 

flyktningtiltak, samt flere henvendelser fra Høykommissæren viktige forutsetninger for at 

stortingsproposisjonen kom i stand.  

                                                 
133 Ibid.  
134 UD 26.8 /23B, boks 1381, brev fra Norges charge d`affaires i København til UD, 15.11.56. 
135 UD 26.8 /23B, boks 1381, aide-mémoire fra Østerrikes charge d`affaires i Norge til UD, 16.11.56. 
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SD foreslo at Stortinget bevilget 500.000 kr til håndtering av krisen, og at bevilgningen 

skulle disponeres av SD.136 Hjelpen skulle gis til flyktningene der de var, men dersom det skulle 

bli aktuelt å ta imot flyktninger i Norge, skulle Norge følge sin tradisjonelle linje i 

flyktningarbeid. Dette innebar i all hovedsak at de skulle ta imot minusflyktninger, flyktninger 

som var syke eller av andre grunner var vanskelige å plassere. Beslutningen om å anbefale 

bevilgningen av penger ble også begrunnet i opinionens sterke støtte til de ungarske flyktninger, 

som i hovedsak viste seg i de særlig vellykkete innsamlingsaksjonene gjort av frivillige 

organisasjoner, som vil omtales i kapittel 4.137   

I Stortingsproposisjon nr. 137 ba SD om at de 500.000 kr til hjelp for ungarske 

flyktninger skulle bevilges som tilskudd til Statens Flyktningefond, som var disponert av SD. 

SD ville deretter rådføre seg med internasjonale og nasjonale instanser angående fordelingen 

av penger.138 Sosialkomitéen var enig i SDs forslag og anmodet den 20. november Stortinget 

om vedtak av bevilgningen på 500.000 kr. Den første norske hjelpeinnsatsen ble som Kaare 

Salvesen, hadde forutsett: økonomisk bidrag fra Norges side, men ikke umiddelbart et tilbud 

om mottak av ungarske flyktninger. 

Da norske myndigheter skulle ta stilling til hvordan de skulle respondere på den 

nødsituasjonen som var oppstått med en påfølgende flyktningstrøm, hadde de flere valg. Göran 

Melander, professor i jus, hevder det er tre tiltak et land kan igangsette overfor flyktninger. For 

det første kan et land akseptere flyktninger som første asylland, dette var det Østerrike hadde 

gjort ved å gi asyl til de ungarske flyktningene. For det andre kan et land ta imot flyktninger 

som har søkt om asyl i et første asylland. For det tredje kan et land assistere flyktninger i andre 

land, ofte gjennom økonomisk bidrag til organisasjoner som FNs høykommissær for 

flyktninger.139 Norske myndigheter valgte det siste alternativet da de gjorde den første 

beslutningen om et norsk bidrag til hjelpearbeidet. 

Flyktninger til Norge? 

Norge hadde tradisjonelt sett etter andre verdenskrig tatt imot mindre grupper med flyktninger. 

Dette prinsippet gjaldt særlig etter at Flyktningrådet overtok hovedansvaret for 

flyktningarbeidet i Norge i 1953. På Flyktningerådets første styremøte ble det vedtatt at man 

                                                 
136 St. prp. nr. 137. Om statstilskott til hjelp for de ungarske flyktninger (1956), 2.  
137 Ibid., 1.  
138 Innst. S. nr. 266. Innstilling fra sosialkomitéen om statstilskott til hjelp for ungarske flyktninger (1956). 
139 Melander, Göran, «Refugee Policy Options – Protection or Assistance», i Göran Rystad (red), The Uprooted. 

Forced Migration as an International Problem in the Post-War Era, (Lund: Lund University Press, 1990), 137. 
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skulle vise forsiktighet når det gjaldt mottak av flyktninger til Norge.140 Før dette kom det 

imidlertid to større flyktninggrupper til Norge. Den ene besto av jødiske displaced persons141 

og jødiske arbeidsinnvandrere. Den andre besto av tsjekkiske og slovakiske flyktninger som 

flyktet etter at kommunistene overtok makten i Tsjekkoslovakia i 1948. I forbindelse med 

norske myndigheters diskusjoner rundt mottak av ungarske flyktninger åtte år senere, så er det 

interessant å se på hva som kjennetegnet mottaket av de jødiske og de tsjekkiske og slovakiske 

flyktningene.  

Overføringen av en gruppe på 400 jøder i 1947 var den første overføringen av en stor 

gruppe flyktninger til Norge etter andre verdenskrig og sosialantropolog Julian Kramer hevder 

at erfaringene man høstet fra dette mottaket hadde betydning for senere mottak av flyktninger 

i Norge.142 Det var Direktoratet for fange- og flyktningesaker som hadde ansvaret for 

overføringen av de jødiske flyktningene til Norge. Selve uttaket ble gjennomført av en 

delegasjon som reiste til leirer i Tyskland. Uttaket av flyktningene skjedde på grunnlag av en 

vurdering av blant annet yrke, evner, helsemessige forhold og politiske- og politimessige 

forhold. Flyktningene ble ved ankomst til Norge plassert i to gjennomgangsleirer, men på grunn 

av stor bolignød ble mange av flyktningene værende i gjennomgangsleirene mye lenger enn 

planlagt. I tillegg til gruppen på 400 flyktninger, overførte norske myndigheter en gruppe til på 

150 jødiske flyktninger i 1948. Det ble også overført tre grupper med minusflyktninger i 

henholdsvis 1952, 1953 og 1955. Disse overføringene fulgte samme prosedyre som den store 

overføringen i 1947.143 

Den andre gruppen flyktninger som kom til Norge besto av tsjekkiske og slovakiske 

flyktninger. Frem til 1970 kom det totalt om lag 600 tsjekkiske og slovakiske flyktninger til 

Norge, og majoriteten av disse kom fram til midten av 50-tallet. Mange av flyktningene kom i 

mindre grupper, men høsten 1948 vedtok norske myndigheter å ta imot en gruppe på inntil 100 

tsjekkiske og slovakiske fagarbeidere fra flyktningleirer i Tyskland.144 For å bestemme hvem 

som skulle få komme til Norge, ble det sendt ned en uttakskommisjon til flyktningleirene i 

Tyskland som skulle plukke ut flyktninger.  

                                                 
140 Roll-Hansen og Østbye, Hjelp og beskyttelse, 47. 
141 Displaced persons, eller fordrevne personer, er mennekser som har flyktet eller har blitt fordrevet fra 

hjemlandet sitt. Tønnessen, Marianne, «fordrevne personer», Store Norske Leksikon, 02.11.15 (hentet 06.11.16), 

https://snl.no/fordrevne_personer. 
142 NOU 1986: 8, 42.  
143 Ibid., 43.  
144 Tjelmeland og Brochmann, I globaliseringens tid, 1940-2000, 44. 

https://snl.no/fordrevne_personer
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Norske myndigheter hadde lært av mottaket av de jødiske flyktningene året før og det 

ble derfor bare plukket ut flyktninger som kunne arbeids- og boligplasseres umiddelbart etter 

ankomsten til Norge.145 På forhånd var det satt opp plakater i flyktningleirene om hvilke 

yrkeskategorier som var mest ønskelige og at de som var interessert i å komme til Norge kunne 

melde seg.146 Til sammen ble det tatt ut 176 personer, som hadde de riktige kvalifikasjonene 

for å komme til Norge, gjennom uttakskommisjonens to turer til Tyskland i 1949. Kontorsjef 

B. Otnæs i Flyktningekontoret hevdet i ettertid at humanitære hensyn ikke var utslagsgivende 

for avgjørelsen om hvem som skulle få komme til Norge og at det i realiteten dreide seg om en 

type «flyktningsarbeidere».147  

Et viktig aspekt ved et eventuelt mottak av ungarske flyktninger til Norge, og noe norske 

myndigheter måtte ta hensyn til, var hvorvidt det fantes bo- og arbeidsmuligheter for 

flyktningene i Norge. Selv om det i noen yrker og næringer nok var mangel på arbeidskraft, så 

var ikke dette tilfellet for all næring i Norge. En rapport om arbeidssituasjonen i Norge hadde 

slått fast at det var generell knapphet på arbeidskraft i en rekke næringer og yrker i Norge, 

særlig i industrien. Det var betydelig mangel på ingeniører og teknikere, men også hushjelper 

og jordbruksarbeidere manglet.148  

Det var likevel de sosiale sidene ved mottaket, ikke de juridiske og øknomiske 

forpliktelsene for staten, som var tilknyttet de største utfordringene i flyktningarbeidet. Det var 

vanskelig å skaffe arbeid og husrom til flyktninger, kanskje mest av alt husrom. Spesielt 

vanskelig var det å skaffe bolig til fagarbeidere, da det stort sett var i industriområder det var 

boligmangel. Følgen var at flyktninger ofte måtte plasseres på landsbygda.149 På grunn av 

utfordringen med arbeid- og boligplassering, hadde SD ofte et tett samarbeid med andre 

institusjoner som blant annet Arbeidsdirektoratet og Boligdirektoratet. Da Europahjelpen 

(Flyktningerådet) overtok den praktiske gjennomføringen av flyktningarbeidet i Norge, var det 

først og fremst snakk om å arbeide med å finne innkvartering og arbeid for de større 

flyktninggruppene som kom.150  

Hjelp i nærområdene 

                                                 
145 NOU 1986: 8, 43.  
146 Tjelmeland og Brochmann, I globaliseringens tid, 1940-2000, 44. 
147 Otnæs, B., referert i Tjelmeland og Brochmann, I globaliseringens tid, 1940-2000, 43.  
148 RA/S-1275/D/Da/L0131, notat til Seips rapport av ukjent forfatter, 03.12.56. 
149 St. meld. nr. 11 (1952), 9.  
150 Ibid., 3. 
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Samtidig som Stortinget behandlet proposisjon nr. 137, ble det gjort et viktig arbeid av norske 

hjelpeorganisasjoner i nærområdene. I Wien ble Flyktningerådet, i samråd med østerrikske 

myndigheter og den norske legasjonen, anbefalt å gå til innkjøp av et sanatorium i Linz for 

ominnredning til flyktningleir. Det var av vesentlig betydning for kjøpet at Norge tok en hurtig 

avgjørelse i spørsmålet.151 Representantene i Wien mente at en slik leir, opprettet av Norge og 

drevet av østerrikske myndigheter, ville være den beste innsatsen Norge kunne gjøre. Det var 

Flyktningerådets mann i Wien, Arne Torgersen, som foreslo oppkjøp av eiendommen, men 

både styreformann Erling Steen i Flyktningerådet, som også var president i Norges Røde Kors, 

og generalsekretær Arne Fjellbu i Flyktningrådet var informert om utviklingen og hadde hatt 

kontakt med sosialminister Gudmund Harlem.152 

I Wien hadde chargé d’affaires Sigurd Ekeland løpende kommunikasjon med 

østerrikske myndigheter og han rapporterte at han hadde informert det østerrikske 

innenriksministeriet om hva Norge kunne gjøre og hva de hadde gjort for å bistå Østerrike i 

flyktningeutfordringene.153 I samtalen var det fokus på leiren som skulle opprettes i Linz. Det 

var likevel viktig for Ekeland å påpeke til det østerrikske innenriksministeriet at selv om Norge 

ikke hadde forpliktet seg til å ta imot flyktninger, så ville ikke de flyktningene som kom seg til 

Norge bli stoppet på grensen. Det er interessant å se at i samtalen med innenriksministeriet 

unnlot Ekeland bevisst å meddele at Norge hadde til hensikt å ta imot 100 tuberkuløse 

flyktninger. Ekeland forklarte dette til UD med at det fra østerrikske myndigheter (og 

Høykommissæren) var oppfordret om å ikke diskriminere i utvelgelsen.154 Det ble for øvrig 

aldri noe av mottaket av de 100 tuberkuløse flyktningene, selv om Norge på et senere tidspunkt 

overførte en liten gruppe tuberkuløse flyktninger og deres pårørende.155 

Norske myndigheter prioriterte arbeid i nærområdene, og et viktig tiltak var opprettelse 

av flyktningleirer i Østerrike. Samme dag som innstillingen til stortingsproposisjon 137 fra 

sosialkomiteen ble lagt frem, var både generalsekretær Florelius i Norges Røde Kors og 

generalsekretær Fjellbu i Flyktningerådet på plass i Wien. I møte mellom de to overnevnte og 

deres representanter i Wien samt legasjonen, ble det bestemt at det skulle kjøpes enda et 

sanatorium. Denne gang i Ober-Österreich med plass til 1200 flyktninger.156 

                                                 
151 RA/S-1275/D/Da/L0131, telegram fra den norske delegasjonen i Wien til UD, 16.11.56. 
152 RA/S-1275/D/Da/L0131, diverse vedlegg i brev fra Arne Fjellbu til byråsjef Kaare Salvesen i SD, 15/11-56. 
153 Kildene mine sier ingenting om innenriksministerens fulle navn.  
154 UD 26.8 /23B, boks 1381 og RA/S-1275/D/Da/L0131, rapport fra chargé d’affaires Sigurd Ekeland til UD, 

17.11.56. 
155 Se kapittel 3, s. 62.  
156 UD 26.8 /23B, boks 1381, brev fra chargé d’affaires Sigurd Ekeland til UD, 20.11.56. 
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Mens Norge fokuserte på hjelpetiltak i nærområdene vedtok svenske myndigheter at de 

skulle ta imot ytterliggere 2000, i tillegg til de 1000 som allerede var vedtatt.157 Fra Stockholm 

kunne det også informeres om at svensk hjelp til de ungarske flyktningene nå var passert 20 

millioner svenske kroner. Dette var midler dels fra staten og dels fra private innsamlinger.158 

Tre nye eiendommer i Østerrike ble etter hvert diskutert som mulige mottakingssteder 

for flyktninger og Flyktningerådet anmodet SD om å stille til rådighet én million norske kroner 

til disse prosjektene. Resten av summen skulle finansieres av tilsluttede organisasjoner som for 

eksempel Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp. Denne ene millionen 

skulle komme i tillegg til de 500 000 som var foreslått bevilget av SD i stortingsproposisjon 

137, som var til behandling i Stortinget. Den 29. november meddelte Flyktningerådet at de 

hadde bundet seg kontraktsmessig til to av de tre alternativene til mottakingssteder. De avventet 

stortingsbevilgning på det tredje alternativet.159  

Norges Røde Kors syn på disse oppkjøpene var at det verken burde være den norske stat 

eller norske hjelpeorganisasjoners ansvar å påta seg å drifte disse leirene.160 Dette var heller 

ikke Flyktningerådets intensjon. Eiendommene skulle kjøpes opp av et selskap som var 

tilknyttet Høykommissæren. Dette selskapet ville formelt stå som eier av eiendommene. 

Flyktningrådet skulle tegne en kontrakt med dette selskapet, som ga Flyktningerådet 

disposisjonsrett over eiendommene. Ansvaret for driften av leirene skulle tilfalle østerrikske 

myndigheter, ikke norske hjelpeorganisasjoner eller norske myndigheter.161 Det var viktig for 

Flyktningerådet å ha disposisjonsrett over eiendommene slik at Flyktningerådet kunne 

bestemme hva eiendommene skulle brukes til i fremtiden. Som vi får se i kapittel 5, så var 

Flyktningerådet svært opptatt av at eiendommene skulle benyttes til flyktningeformål også etter 

at de ungarske flyktningene hadde emigrert fra Østerrike.162 

Arbeidet i nærområdene ble ansett av norske myndigheter som det viktigste arbeidet for 

å hjelpe de ungarske flyktningene. Det ble dels begrunnet i meldingene fra norske utsendinger 

om at flyktningene selv ikke hadde ytret ønske om å emigrere til land langt unna hjemlandet, 

dels ble det begrunnet i at pengene ble best benyttet til å hjelpe flyktningene der de var. 

Tjelmeland hevder at en annen årsak til at norske myndigheters fokus var på å hjelpe i 

                                                 
157 UD 26.8 /23B, boks 1381, brev fra den norske ambassade i Stockholm til UD, 22.11.56. 
158 Ibid.  
159 RA/S-1275/D/Da/L0131, notat av byråsjef i SD Kaare Salvesen, 29.11.56. 
160 RA/S-1275/D/Da/L0131 og UD 26.8 /23B, boks 1381, brev fra minister ved den norske ambassade i Bern og 

Wien, Henrik A. Broch, 29.11.56. 
161 RA/S-1275/D/Da/L0131, brev fra styreformann i Flyktningerådet, Erling Steen til SD, 27.11.56. 
162 Se kapittel 5, s. 109-110.  
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nærområdene, var at det på samme tid som opprøret brøt ut i Ungarn ble arbeidet for en 

nyorientering i norsk flyktningpolitikk. Den nye flyktningpolitikken gikk i retning å hjelpe 

flyktninger i de landene de var i, i stedet for å ta imot flere flyktninger i Norge.163 Ifølge en 

artikkel i Morgenbladet i juli 1956 var det utført en analyse av flyktningers tilpasning til det 

norske samfunn, og det var resultatet av denne analysen som førte til nyorienteringen i norsk 

flyktningpolitikk.164 Brochmann og Kjeldstadli hevder at fokuset på hjelp i nærområdene pekte 

fremover mot det som på 1990-tallet ble den nye politikken – den såkalte «helhetlige 

flyktningpolitikken», der beskyttelse i nærområdene spilte en viktig rolle.165 

Tanken om en helhetlig flyktningpolitikk kan man spore til rett før Ungarnopprøret brøt 

ut. Da Flyktningerådet diskuterte budsjettet for 1957, så var et av temaene hvordan man skulle 

bruke Flyktningerådets innsamlede midler. På den ene siden mente budsjettformann Andreas 

Grasmo at hele grunnlaget for den halvstatlige organisasjonen ville bli ødelagt hvis staten ikke 

tok sin del av det økonomiske ansvaret. På den andre siden mente formannen i 

innenlandskomiteen Kaare Salvesen, som var SDs representant, at formuleringene i den 

opprinnelige avtalen for Flyktningerådet ikke var entydige og at det ikke var gitt at staten var 

økonomisk ansvarlig for innenlandsarbeidet. At den nye sosialministeren, Gudmund Harlem, 

hadde et litt annet syn på flyktningsituasjonen enn sin forgjenger må ha påvirket Salvesen. 

Harlem mente at man ikke lenger kunne skille mellom innenlandsarbeidet og utenlandsarbeidet, 

dette måtte sees på som en helhet.166 En konsekvens av denne tenkningen var at 

Flyktningerådets midler også måtte kunne brukes på innenlandsarbeidet. I følge Roll-Hansen 

og Østbye sto Flyktningerådet ovenfor et helt grunnleggende flyktningspolitisk spørsmål: 

Skulle Flyktningerådet først og fremt satse på tiltak i utlandet eller burde man gå inn for å trappe 

opp overføringen og integreringen av flyktninger i Norge?167 Denne problemstilling kom opp 

bare kort tid før opprøret i Ungarn brøt ut og Flyktningerådet ble da tvunget til å ta stilling til 

hvordan de skulle bedrive flyktningarbeid i fremtiden.  

Press fra ulike kanter for å ta imot flyktninger 

Hjelpen Norge ga i nærområdene var viktig, men flyktningestrømmen inn i Østerrike vedvarte, 

og Høykommissæren kom nå med en forsterket oppfordring om at alle land måtte bidra med 

                                                 
163 Tjelmeland og Brochmann, I globaliseringens tid, 1940-2000, 51.  
164 Morgenbladet 24.07.56 referert i Tjelmeland og Brochmann, I globaliseringens tid, 1940-2000, 51.  
165 Brochmann, Grete og Knut Kjeldstadli, Innvandringen til Norge 900-2010, (Oslo: Pax Forlag, 2014), 205.  
166 Roll-Hansen og Østbye, Hjelp og beskyttelse, 51.  
167 Ibid., 52. 
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mottak av flyktninger. Tonen i et telegram til UD den 23. november illustrerte dette: 

«Immediate respons to this appeal may prevent loss of life.»168 Denne appellen føyde seg inn i 

en rekke av slike appeller fra opprøret startet i Ungarn og etter hvert som situasjonen gradvis 

forverret seg. Men fremdeles stilte Norge seg skeptisk til mottak av flyktninger.  

Flere byråkrater i Justis- og politidepartementet var redd for såkalte «uønskede 

elementer», og de ønsket derfor å forhandle med østerrikske myndigheter om begrenset 

(tidsmessig) opphold i Norge.169 I et notat av byråsjef Hancke I UD kom det også frem at heller 

ikke sosialminister Gudmund Harlem hadde noe ønske om å ta imot flyktninger. Til 

utenriksråden hadde han uttalt at «det av securitymessige grunner neppe var ønskelig at Norge 

tok imot ungarske flyktninger.»170 Kildene mine sier dessverre ikke noe mer om hva slags 

grunner det her skulle være snakk om. Ei heller sier kildene noe om hva de «uønskede 

elementene» bestod i.  

Det kan imidlertid spekuleres i om disse synspunktene hang sammen med datidens kald 

krig-utfordringer. Historikerne Trond Bergh og Helge Øystein Pharo hevder at marxismen og 

den radikale sosialismens prestisje sank kraftig under begivenheter som Ungarnopprøret og at 

Sovjetunionen ble sterkt kritisert og fordømt. Kommunister og andre utenrikspolitiske 

opposisjonelle ble etter opprøret politisk isolert og møtt med ulike sanksjoner av norske 

myndigheter.171 Det kan være at norske myndigheter ikke ønsket å ta imot flyktninger som 

kunne tenkes å ha et politisk syn som var problematisk fra norsk hold. Den typen flyktninger 

ville i så fall ha flyktet rett etter opprøret, før Sovjetunionen gikk inn i Ungarn og bekjempet 

opprørsstyrkene. En annen mulighet er at norske myndigheter fryktet reaksjoner fra Sovjet ved 

å ta imot flyktninger fra et land som hadde gjort opprør mot det kommunistiske styresettet. 

Hancke var redd for at opplysninger om eventuelle forhandlinger om tidsbegrenset 

opphold for de ungarske flyktningene kunne komme ut i pressen og så helst at man ikke innledet 

slike forhandlinger. I et brev til Justis- og politidepartementet viste Hancke til FNs konvensjon 

om flyktningers stilling, og framholdt at det ville virke uheldig ut fra et slikt perspektiv om 

Norge skulle sette en begrensning på oppholdets varighet. Også andre begrensninger på f.eks. 

yrke, helsetilstand og lignende ville kunne ha samme virkning.172  

                                                 
168 UD 26.8 /23B, boks 1381, telegram fra Høykommissæren til UD, 23.11.56. 
169 UD 26.8 /23B, boks 1381, notat av byråsjef i UD Rolf Hancke, 26.11.56. 
170 Ibid. 
171 Eriksen, Knut Einar, «Norge i det vestlige samarbeid» i Vekst og velstand. Norsk politisk historie, redigert av 

Trond Bergh og Helge Pharo, (Oslo: Universitetsforlaget, 1981), 227.  
172 UD 26.8 /23B, boks 1381, notat av byråsjef i UD Rolf Hancke, 26.11.56. 
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Kaare Salvesen i SD mente at man, for å kunne svare på Høykommissærens forsterkede 

oppfordringer om å ta imot flyktninger, måtte gjøre visse forberedelser. Han ville at 

Flyktningerådet skulle bes om å komme med en uttalelse fordi «det mest sakkyndige organ må 

utrede slike spørsmål før myndighetene kan ta sitt standpunkt.»173 Ved å allerede da be om 

Flyktningerådets uttalelse, så mente Salvesen at SD kunne minske risikoen for å bli anklaget 

for passivitet i Stortinget i kommende spørretime vedrørende stortingsproposisjon nr. 137.174 

Det er viktig å huske på at situasjonen i Østerrike forandret seg raskt og det er derfor rimelig å 

anta at Salvesen kan ha vært redd for at SD skulle bli beskyldt for å ha gjort for lite for å bedre 

den daværende tilstanden i Østerrike.  

Den 26. november, ti dager etter at proposisjonen ble framlagt Stortinget, ble 

innstillingen til proposisjonen om en bevilgning på 500 000 norske kroner til hjelp for de 

ungarske flyktningene behandlet i Stortinget og enstemmig vedtatt. Det er imidlertid verdt å 

merke seg noen punkter fra diskusjonen. Torsten Selvik (AP) tok opp det faktum at situasjonen 

i Ungarn og i Østerrike hadde utviklet seg så raskt at den var en ganske annen enn det den var 

da SD foreslo en bevilgning på 500.000 kr. Selvik tok dermed til ordet for at den norske stat 

burde stille til disposisjon for den østerrikske stat en «bevilgning noen ganger større» enn det 

som var forslått.175 I alle tilfeller måtte Norge, ifølge Selvik, gjøre mer.  

Selvik argumenterte også for at Norge burde vurdere å ta imot de ungarske flyktninger 

som måtte ha ønske om å komme til landet. Denne kommentaren fikk støtte av flere, blant annet 

av Paul Ingebretsen (V) og Olav Hordvik (V). Ingebretsen viste til, i sitt innlegg, at flere 

europeiske land allerede hadde tatt imot flyktninger. Spesielt viktig var det kanskje å peke på 

at begge de andre skandinaviske landene hadde vedtatt mottak. Denne innsatsen fra andre 

europeiske land kom godt fram i Ingebretsen kommentar: «(d)et står jo i en eiendommelig 

kontrast til hele dette bildet at vi kan vise fram våre to flyktninger med utsikt til en tredje.»176 

Claudia Olsen (H) mente på sin side at den bevilgningen de var på Stortinget for å diskutere var 

«nærmest symbolsk sammenlignet med hva det norske folk har ytet (sic) i denne tiden.»177  

Andre stortingsrepresentanter holdt fast ved at den beste hjelpen som kunne ytes var den 

som ble gitt i nærområdene. Blant annet Carl Joachim Hambro (H) og Sverre Offenberg Løberg 

(Ap) tok til ordet for at det var der fokuset burde ligge på det nåværende tidspunkt. Hambro 

                                                 
173 RA/S-1275/D/Da/L0131, notat av byråsjef Kaare Salvesen i SD, 24.11.56. 
174 Ibid.  
175 Forhandlinger i Stortinget om Innst. S. nr. 266, 26.11.56. S.tid. 3292-3302 (1956), 3294.  
176 Ibid., 3296. 
177 Ibid., 3298.  
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argumenterte med at han hadde vært i møte NATOs Parlamentarikerkongress nylig, og der kom 

det tydelig fram at det ikke var ønskelig å spre den ungarske befolkningen utover ulike land. 

Det viktigste, mente Hambro, var at man hjalp det ungarske folk med å ta tilbake landet sitt. 

Løberg var derimot mer opptatt av hvor norske penger best ville kunne nyttiggjøres, og det var 

i nærheten til det land som katastrofen først hadde oppstått i, nemlig Østerrike.178 Sosialminister 

Gudmund Harlem (Ap) fastslo at det som ble tatt opp i spørretimen var noe Regjeringen hadde 

diskutert og hvis det ble anbefalt av de som drev med det praktiske arbeidet med håndtering av 

flyktninger at man skulle ta imot flyktninger i Norge, ville den norske regjering være åpen for 

den muligheten.179 Selv om stortingsinnstillingen ble vedtatt enstemmig, var det likevel 

uenighet omkring hva slags hjelpetiltak som burde settes i gang, og det var definitivt ulike syn 

på spørsmålet om Norge burde ta imot flyktninger, også innad i partiene. De to hensynene som 

stadig sto mot hverandre var hjelp i nærområdene eller mottak av flyktninger i Norge.  

SD utelukket imidlertid ikke at mottak av flyktninger kunne bli aktuelt og satte i gang 

forberedelser. Det tette samarbeidet mellom norske myndigheter (da spesielt SD) og 

Flyktningerådet ble tydeliggjort da Kaare Salvelsens uttrykte ønske om at Flyktningerådet 

skulle komme med en uttalelse vedrørende norsk mottak av flyktninger. Den 27. november 

nedsatte også Flyktningerådet et beredskapsutvalg til å planlegge en eventuell overføring av 

ungarske flyktninger til Norge.180 Opprettelsen av et beredskapsutvalg var begrunnet i behovet 

for å gjøre forberedelser i tilfelle det ble vedtatt å ta imot flyktninger. Sigurd Halvorsen, 

formann i Norsk Folkehjelp, mente det var avgjørende å gjøre rede for opplærings- og 

arbeidsmuligheter for flyktningene, i tillegg til boligmuligheter.  

Halvorsens argument var at Flyktningerådet ved tidligere mottak av flyktninger hadde 

hatt god tid til å forberede seg, men at en overføring av ungarske flyktninger kom til å måtte 

skje ved en rask aksjon. Det var derfor viktig å starte forberedelsene så hurtig som mulig.181 

Ved beredskapsutvalgets første møte to dager senere ble de enige om at det viktigste for det 

begynnende arbeidet med overføringer til Norge var å få en oversikt over hvor mange 

flyktninger som ønsket å komme og hvilke kategorier det var snakk om. Det ble vedtatt at en 

representant skulle sendes ned til Østerrike for å informere flyktningene om forholdene i Norge. 

                                                 
178 Ibid., 3299.  
179 Ibid., 3300.  
180 RA/S-1275/D/Da/L0131, brev fra styreformann i Flyktningerådet, Erling Steen til SD, 27.11.56. 
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Det var også nødvendig å skaffe en oversikt over hvilke arbeids- og utdanningsmuligheter som 

fantes i Norge og hvilke steder som kunne tjene som mottakssteder.182 

For å følge opp situasjonen i Ungarn/Østerrike la regjeringen allerede den 30. november 

1956 fram en ny stortingsproposisjon om de ungarske flyktningene. Minst 75 000 nye 

flyktninger hadde kommet over grensen på de knappe to ukene som var gått siden forrige 

proposisjon. Dagen i forveien var det også sendt ut rundskriv fra Høykommissæren til alle 

NATOs medlemsland som opplyste om den forverrede situasjonen og behovet for hjelp, da 

Østerrike ikke kunne ta på seg hele ansvaret alene. Høykommissæren oppfordret alle land som 

hadde mulighet til å bidra om å gjøre det, enten i form av penger, midlertidig asyl til 

flyktningene eller permanent plassering. I proposisjonen ble det også slått fast at mens SD 

avventet Flyktningerådets uttalelse vedrørende en eventuell overføring av ungarske flyktninger, 

så måtte Norge slippe inn de flyktninger som skulle ha ønske om å komme til landet.183  

Flyktningerådets oppkjøp av eiendommene i Østerrike og deres plan om 

mottakingssenter ble bifalt av SD og var i tråd med departementets ønsker for arbeidet i 

nærområdene, men utenom dette tiltaket kunne ikke SD, i proposisjonen, forelegge noen klare 

planer om andre hjelpetiltak som burde bli satt i gang. Det var Flyktningerådets eiendomskjøp 

i Østerrike som i all hovedsak oppmuntret til et forslag om en bevilgning på ytterliggere én 

million kroner. Disse pengene skulle brukes til opprettelse av de to nye flyktningeleirene i regi 

av Flyktningerådet, og også være disponible når og hvis det ble avgjort at Norge skulle ta imot 

flyktninger.184 

Et vedtak om mottak av flyktninger nært 

foreståendende 

I brev til UD gjorde sosialminister Gudmund Harlem rede for hovedtrekkene i Norges hjelp til 

de ungarske flyktningene og vedgikk samtidig et mer framtredende behov for overføringer av 

flyktninger til Norge. Harlem understreket at det var Flyktningerådets beredskapsutvalg sitt 

ansvar å skulle undersøke behovet for en slik overføring og legge fram forslag om nye tiltak. 

Om et eventuelt antall flyktninger mente han at Norge skulle ta inn et rimelig antall flyktninger 

som sto til det antallet andre land tok imot. Det ville ikke bli krevd returvisum, og det skulle 

                                                 
182 RA/S-1275/D/Da/L0131, notat av Flyktningerådets beredskapsutvalg, 01.12.56. 
183 St. prp. nr. 144. Om visse hjelpetiltak for ungarske flyktninger (1956), 3.  
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heller ikke bli sendt uttakskommisjoner.185 UDs svar på Harlems redegjørelse for 

flyktningarbeidet så langt var at de var svært interessert i at Norge snarest måtte treffe tiltak for 

å yte effektiv hjelp, og UD ønsket derfor at SD skulle rette oppmerksomheten sin mot 

spørsmålet om å ta imot flyktninger i Norge.186  

Flyktningrådets beredskapsutvalg arbeidet med spørsmålet om mottak av flyktninger 

mens proposisjonen var til behandling i Stortinget. I et møte holdt i beredskapsutvalget den 4. 

desember ble det konkluderte med at Norge skulle åpne for alle ungarske flyktninger som ville 

komme hit, uansett deres sosiale stilling. Beredskapsutvalget mente at det ikke var aktuelt å 

fastsette noen kvote og at overføringen skulle skje uten krav om returvisum og uten bruk av 

uttakingskommisjoner. Likevel understreket utvalget at «i samsvar med Flyktningrådets 

tradisjoner og ut fra humanitære hensyn, vil en i første rekke ønske velkommen til Norge slike 

grupper som har særlig behov for hjelp». Flyktningrådet regnet imidlertid med at denne gruppen 

kom til å være liten og at flertallet av flyktningene ville være mennesker som ønsket å komme 

raskt i arbeid, eventuelt i opplæring.187 Her er det sannsynlig å anta at Flyktningrådet mente at 

man i førsterekke skulle ta imot minusflyktninger, og sekundært ta imot andre type flyktninger. 

For å undersøke om de ungarske flyktningene ønsket å komme til Norge, skulle det med en 

gang sendes ned en representant fra Flyktningerådet som skulle ta kontakt med flyktningene. 

Representanten skulle orientere flyktningene om norske forhold og arbeidsmuligheter, men 

skulle ikke foreta noen uttakning. De flyktninger som da måtte utrykke et ønske om å komme 

til Norge, skulle registreres.188  

Sosialkomiteens innstilling til den oppfølgingsproposisjonen fra SD kom to dager 

senere. Komiteen påpekte at flyktningeproblematikken hadde fått en slik karakter at 

diskusjonen rundt inntak av ungarske flyktninger var blitt reell. Stadig flere ungarere fant veien 

over grensen til Østerrike og flere og flere av flyktningene ytret nå selv ønske om få lenger 

opphold utenfor Østerrikes grenser.189 Komitéen sa seg enig i SDs vurdering om at tiltakene for 

de ungarske flyktningene måtte intensiveres, og at et arbeid med overføring av flyktninger til 

Norge måtte påskyndes. Det var disse forutsetningene som gjorde at Sosialkomitéen ga sin 

tilslutning til departementets forslag om bevilgning av ytterligere én million kroner til 

                                                 
185 UD 26.8 /23B, boks 1381, brev fra sosialminister Gudmund Harlem til UD, 30.11.56. 
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overføring av ungarske flyktninger til Norge, 06.12.56. 
189 Innst. S. nr. 298. Innstilling fra sosialkomitéen om visse hjelpetiltak for ungarske flyktninger (1956), 1.  
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hjelpetiltak til ungarske flyktninger. Vedtak av Stortinget om pengebevilgningen ble gjort den 

6. desember.190  

Oppsummering 

Dette kapitlet viser at det fra opprøret startet til at norske myndigheter vedtok mottak var en 

gjennomgående diskusjon, både i SD og UD samt i Stortinget, om hvordan man best kunne 

hjelpe de ungarske flyktningene. Hensynet til hva flyktningene selv ønsket veide tungt og førte 

til at Norge i begynnelsen prioriterte hjelp i nærområdene. Denne hjelpen i nærområdene pekte 

fremover mot det som etter hvert har blitt omtalt som en helhetlig flyktningpolitikk. I 

førsteomgang var fokuset for norske myndigheter å gi økonomisk bidrag til hjelp i 

nærområdene. Etter hvert ble også andre tiltak igangsatt og for å avhjelpe 

flyktningeutfordringen i Østerrike, kjøpte norske myndigheter, i samarbeid med Norges Røde 

Kors og Flyktningerådet, opp eiendommer som skulle fungere som flyktningleirer.  

Den jevnlige kontakten med utsendinger fra myndighetene, spesielt chargé d’affaires 

Sigurd Ekeland i Wien, og norske hjelpeorganisasjoner var en viktig faktor for det norske 

myndigheter foretok seg. På tross av fokuset for hjelpeinnsatsen til norske myndigheter lå i 

nærområdene den første tiden, viser diskusjonen i Stortingets spørretime at det ikke var full 

enighet om at denne formen for hjelp var tilstrekkelig. Flere politikere ytret at de mente Norge 

måtte gjøre mer, både økonomisk og ved å ta imot flyktninger.  

I vurdering om hvorvidt man skulle ta imot flyktninger i Norge, var spørsmålet om det 

fantes bo- og arbeidsmuligheter for flyktningene i Norge svært viktig. Et annet viktig hensyn 

var at flyktningene måtte ønske å komme til Norge. En annen ytterligere faktor som må ha spilt 

en rolle var at både Sverige og Danmark vedtok å ta imot flyktninger før Norge.  
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Kapittel 3: «Atter en gang hadde Norge 

gått i spissen og vist veien»191 

Forrige kapittel ble avsluttet med at norske myndigheter vedtok mottak av ungarske flyktninger. 

Dette kapitlet tar for seg tiden fram til Overføringsstyret som fikk ansvaret for mottaket av 

ungarske flyktninger i Norge, ble avviklet i slutten av mai 1957. I løpet av ca. syv måneder 

overførte norske myndigheter 1285 ungarske flyktninger til Norge. Majoriteten kom fra leirer i 

Østerrike, mens om lag 300 flyktninger kom fra Jugoslavia.  

Sosiolog Grete Brochmann og historiker Knut Kjeldstadli hevder at det var spesielt to 

faktorer ved norske myndigheters håndtering av Ungarnkrisen som kom til å kjennetegne den 

norske flyktningpolitikken i årene som fulgte. For det første ble ansvaret for mottak og 

integrering av flyktninger plassert i kommunesektoren. Den andre faktoren var at mottaket av 

flyktninger stort sett ble tatt hånd om gjennom et samarbeid mellom NGOer og offentlig 

myndigheter.192  

I dette kapitlet vil jeg derfor seg på hvordan norske myndigheter organiserte mottaket 

av ungarske flyktninger til Norge. Hvordan jobbet myndighetene for å ta ut flyktninger i 

Østerrike og senere Jugoslavia og hvilke tiltak ble igangsatt for flyktningene etter ankomst i 

Norge? Og hvordan samarbeidet norske myndigheter med norske frivillige organisasjoner for 

å gjennomføre mottaket og hvordan forholdt de seg til arbeidet som ble gjort for flyktningene 

av de andre skandinaviske landene? I tillegg til disse å besare disse spørsmålene, vil kapitlet 

også sammenligne mottaket av de ungarske flyktninger med tidligere mottak av flyktninger 

etter andre verdenskrig og diskutere på hvilken måte mottaket av de ungarske flyktningene 

skilte seg fra disse.  

Overføringsstyrets tidlige arbeid  

Stortinget vedtok at Norge skulle ta imot ungarske flyktninger den 6. desember 1956.193 Med 

dette vedtaket startet det praktiske arbeidet med å få de ungarske flyktningene til Norge. Samme 

                                                 
191 FNs Høykommissær for flyktningers uttalelse om Norges hjelp til ungarske flyktninger i Jugoslavia. RA/S-

1275/D/Da/L0132, brev fra Rolf Andersen ved den norske ambassade i Roma til DU, 27.03.57. 
192 Brochmann, Grete og Knut Kjeldstadli, A history of immigration. The case of Norway 900-2000, (Oslo: 

Universitetsforlaget, 2008), 182-183. 
193 Sosialkomitéens innstilling av 6. desember ble for øvrig enstemmig bifalt i Stortingets spørretime 10. 

desember. Forhandlinger i Stortinget om Innst. S. nr. 298. S.tid. 3598-3599 (1956), 3599.  
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dag som mottaket ble vedtatt, oppnevnte Sosialdepartementet (SD) et styre for overføring av 

ungarske flyktninger til Norge194 (heretter bare referert til som Overføringsstyret).195 Dagen 

etter offentliggjorde Stortinget beskjeden om at Norge skulle åpne for mottak. SD redegjorde i 

en pressekonferanse på Stortinget for Norges planer for overføringen av ungarske flyktninger. 

Et spesifikt antall flyktninger var ikke fastlagt, men sosialminister Gudmund Harlem gjentok at 

det skulle stå i forhold til det antall andre land tok imot. I første omgang skulle Norge av 

praktiske årsaker konsentrere seg om tallet 1000, med det utgangspunkt at bevilgningene som 

var gitt i de to stortingsproposisjoner om Ungarnflyktningene ville dekke dette antallet.196 Det 

var imidlertid viktig for Harlem at Norge figurerte internasjonalt som mottakerland med et ikke-

spesifikt antall flyktninger.197 Årsaken til dette ble ikke oppgitt i arkivmaterialet, men det er 

mulig at regjeringen ikke ønsket å sette noen offentlige begrensninger for mottak av flyktninger, 

ei heller forplikte seg til et spesifikt antall, verken overfor flyktningene selv eller overfor det 

internasjonale politiske miljøet.  

Det å utpeke et eget styre for overføring av flyktninger var en videreføring av tidligere 

arbeid med flyktningmottak. Da norske myndigheter skulle gjennomføre overføringen av de 

jødiske flyktningene i 1947, ble det oppnevnt et utvalg som hadde ansvaret. Utvalget fikk 

navnet «organisasjonskomiteen for jødiske D.P.s», og besto blant annet av representanter fra 

Arbeidsdirektoratet, Justisdepartementets Sentralpasskontor, Helsedirektoratet, LO og NAF. I 

tillegg var det to representanter som var personlig oppnevnt. Ansvaret for transport av 

flyktninger til Norge og utplassering av flyktningene i mottakssteder, samt ansvaret for å ta de 

nødvendige yrkesmessige hensyn i utvelgelsen av flyktninger lå helt og holdent på utvalget.198  

Det stilte seg litt annerledes med det overføringen av de tsjekkoslovakiske flyktningene. 

For den tsjekkoslovakiske immigrasjonen generelt så var det, ifølge historiker Stig Arne 

Skjerven, en rekke frivillige og private organisasjoner som hadde ansvaret for overføringene. 

Unntaket var gruppen med flyktninger som norske myndigheter vedtok mottak av i 1948, som 

også var den største overføringen av tsjekkoslovakiske flyktninger til Norge noen gang. Denne 

overføringen ble både initiert og gjennomført av norske myndigheter ved at det var SD som 

                                                 
194 Overføringsstyret besto av: Sigurd Halvorsen (Norsk Folkehjelp), Sten Florelius (Norges Røde Kors), 

Ingeborg Dehli Jemtland (Norske Kvinners Sanitetsforening), Andreas Grasmo (Kirkens Nødhjelp), J. Tannæs 

Fjeld (Arbeidsdirektoratet) Thorleif Andresen (Landsorganisasjonen) og Knut Henriksen (Norsk 

Arbeidsgiverforening). UD 26.8/23.B-1381, brev fra SD ved Gudmund Harlem til DU, 11.12.56. 
195 Roll-Hansen, Hege og Eva Helen Østbye, Hjelp og beskyttelse. Flyktningerådet 1946-1996, (Oslo: 

Leseselskapet, 1996), 56. 
196 UD 26.8 /23B, boks 1381, notat av K. Swendgaard, 08.12.56. 
197 UD 26.8 /23B, boks 1381, brev fra SD ved Gudmund Harlem til DU, 11.12.56. 
198 Corell, Synne, «Vårt lille plaster på krigens sår»: Norges mottak av jødiske "displaced persons" og arbeidere 

mellom 1946 og 1950, hovedfagsoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2000, 105-106. 
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hadde ansvaret for både å overføre og integrere flyktningene.199 Verken norske humanitære 

organisasjoner eller halvstatlige flyktningeinstitusjoner var direkte involvert, og Skjerven 

påpeker dermed at dette skilte denne overføringen fra andre overføringen av tsjekkoslovaker.200 

Overføringsstyret for flyktningene fra Ungarn skulle sende to representanter til 

Østerrike for å plukke ut flyktninger. Den ene var pastor og generalsekretær i Oslo Indremisjon 

(nå Oslo Bymisjon) Andreas Grasmo. Grasmo var for øvrig også en del av Kirkens Nødhjelp 

og han satt i styret til Det Norske Flyktningeråd (Flyktningerådet). Den andre representanten 

var ikke bestemt på dette tidspunkt, men det ble senere klart at dette var sekretær ved Stortingets 

kontor, Tor Kindingsland. Planen var at disse skulle reise allerede to dager etter 

pressekonferansen.201 Som vi så i kapittel 2, var det vanlig praksis å bruke uttakskommisjoner 

til å plukke ut flyktninger som skulle til Norge. Både ved mottaket av de jødiske flyktningene 

og ved mottaket av de tsjekkoslovakiske flyktningene ble det sendt ned et team til å plukke ut 

flyktninger. Det er likevel interessant å se at SD gjennom Overføringsstyret går imot de 

forutsetninger de tidligere hadde satt for flyktningmottak og går inn for å plukke ut ungarske 

flyktninger.202 

SD bekreftet til UD at Harlem hadde tatt de nødvendige skritt for å få overført 

flyktninger til Norge og at det var opprettet et styre for dette arbeidet. Overføringsstyret hadde 

allerede lagt frem en plan som forutsatte en eller flere gjennomgangssteder for flyktningene i 

Norge.203 Kildene sier ingenting om hvordan en slik plan kunne legges fram så raskt etter 

vedtak, men det er rimelig å anta at grunnen var at Flyktningerådet på forhånd hadde opprettet 

et beredskapsutvalg som hadde gjort de nødvendige forberedelser til et mulig mottak av 

ungarske flyktninger.204  

Overføringsstyret tok sikte på at de enkelte kommunene skulle ta seg av alt det praktiske 

arbeidet med å finne arbeid og bolig. Et av de tiltakene som hadde blitt gjort for styrke arbeidet 

med flyktninger i kommunene, var opprettelsen av såkalte flyktningsnemnder. Initiativet til 

opprettelsen av disse ble tatt av Europahjelpen og Kirkens Nødhjelp i 1950 og gikk under 

slagordet «Hver kommune/menighet en flyktningsfamilie.»205 Flyktningsnemdene besto av en 

                                                 
199 Skjerven, Stig Arne, Den tsjekkiske og slovakiske migrasjonen til Norge 1948-1989, hovedfagsoppgave i 

historie, Universitetet i Oslo, 2000, 123.  
200 Ibid.  
201 UD 26.8 /23B, boks 1381, notat av K. Swendgaard, 08.12.56. 
202 Se kapittel 2, s. 42.  
203 RA/S-1275/D/Da/L0131, brev fra sosialminister Gudmund Harlem til UD, 11.12.56. 
204 Se kapittel 2, s. 40.  
205 St. meld. nr. 11, Om Norges hjelp til flyktninger (1952), 4.  
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representant som var oppnevnt av kommunen, en representant fra menighetsrådet og en 

representant fra lokale hjelpeorganisasjoner.206 

Andreas Grasmo ankom Wien den 10. desember og oppsøkte den norske legasjonen 

umiddelbart. Samme dag ankom også Kindingsland. Det ble bestemt at det mest 

hensiktsmessige ville være om Grasmo fikk bistand fra det allerede eksiterende rådgivende 

utvalg i Wien, som besto av Arne Torgersen fra Flyktningerådet, Bergljot Galtung fra Norges 

Røde Kors og chargé d’affaires Sigurd Ekeland.207 Disse tre sammen med Andreas Grasmo, 

Tor Kindingsland og pastor Laszlo G. Terray dannet det såkalt rådgivende arbeidsutvalg i 

Østerrike for overføring av ungarske flyktninger til Norge (heretter bare referert til som 

arbeidsutvalget). Laszlo Terray var for øvrig ungarer og hadde flyktet fra Ungarn i 1949. Han 

hadde derfor verdifull kunnskap om Ungarn og selvfølgelig språkkunnskap. Grasmo ble, av 

resten av gruppen, valgt som formann i arbeidsutvalget, mens Kindingsland ble valgt som 

sekretær.  

På det første møtet i arbeidsutvalget ble det bestemt at allerede den 11. desember skulle 

Grasmo, Terray og Kindingsland dra på besøk til de ulike leirene, og det var et mål å få overført 

to puljer på 50 personer før jul. En protokoll fra møte i arbeidsutvalget viste at arbeidsutvalget 

hentet inn informasjon om hvordan andre land hadde gjennomført uttaket av flyktninger. 

Uttakingskommisjonen i Sverige hadde tatt ut mellom 100 og 130 flyktninger per dag og 

opplyste til det norske utvalget at de ikke hadde hatt noen utfordringer knyttet til uttaket. Et 

annet team (det nevnes ikke fra hvilket land) hadde tatt ut om lag 70 flyktninger om dagen.208  

Utvalget bestemte seg for å forhandle med the Intergovernmental Committee 

for European Migration (ICEM) om gjennomføring av transporten.209 SD foreslo å gi et 

generelt tilskudd på 200 000 norske kroner til ICEMs virksomhet og ba om at 

Utenriksdepartementet (UD) skulle sende tilsvarende melding til ICEM dersom de var enige i 

forslaget.210 Det generelle tilskuddet ble sett på som et bedre alternativ enn at man i ettertid 

skulle refundere ICEMs omkostninger i forbindelse med transport av flyktninger til Norge. Det 

generelle tilskuddet forutsatte at ICEM skulle dekke transportutgiftene så langt det var rimelig. 

                                                 
206 Ibid.   
207 UD 26.8 /23B, boks 1381, brev fra chargé d’affaires i Wien Sigurd Ekeland til DU, 11.12.56. 
208 UD 26.8/23.B, boks 1381, protokoll fra møte i det rådgivende arbeidsutvalg i Østerrike for overføring av 

ungarske flyktninger til Norge, 11.12.56. 
209 UD 26.8/23.B, boks 1381, protokoll fra det konstituerende møte i det rådgivende arbeidsutvalg i Østerrike for 

overføring av ungarske flyktninger til Norge, 10.12.56. 
210 UD 26.8/23.B, boks 1381, brev fra SD ved Gudmund Harlem til UD, 11.12.56. 
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Beløpet på 200 000 norske kroner var satt i sammenheng med det antall flyktninger man ventet 

å få til Norge.211 

Arbeidsutvalget kom raskt i kontakt med nestkommanderende i ICEM og avklarte at 

ICEM var villige til å gjennomføre transporten av flyktningene med fly.212 Ulike land fulgte 

ulike framgangsmåter for å transportere flyktningene og finansiere transporten. Storbritannia 

brukte for eksempel fly finansiert av ICEM.213 Den første overføringen av flyktninger til 

Sverige ble gjort med tog fra Wien til Malmö. De senere overføringene ble enten gjort med tog 

eller buss, og Sverige finansierte selv transporten som foregikk gjennom 

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS).214 I Norge var det Scandinavian Airlines System (SAS) som 

skulle stå for selve flygningen, men ICEM mente at prisen de forlangte per passasjer var for 

høy. På grunn av dette tok UD kontakt med SAS og meddelte at, ifølge opplysninger fra ICEM, 

hadde britiske flyselskaper valgt å gi avkall på fortjeneste ved transport av ungarske 

flyktninger.215 SAS responderte med at de var forberedt på å redusere prisen så langt det lot seg 

gjøre. Med dette som utgangspunkt sendte også SAS ned en representant til Østerrike for å 

forhandle med ICEM og prisspørsmålet.216 

Første pulje med ungarske flyktninger kommer 

Før transporten, tok ICEM ansvar for registreringen av flyktningene. Uttakingskomiteen reiste 

til leirene sammen med personell fra ICEM for å forestå registreringen; andre ganger ble 

flyktningene fraktet til ICEMs kontor i Wien.217 Før registreringen ble det delt ut et 

orienteringshefte til flyktningene, både i flyktningeleirene og på ICEMs kontor i Wien. Heftet 

ga informasjon om naturforhold, innbyggere, kultur, samfunn, religion og lignende i Norge.218 

Den norske kommisjonens jobb var å gi rådgivende informasjon til de flyktningene som ytret 

ønske om å komme til Norge. Kommisjonen sjekket også flyktningenes legitimasjonspapirer 

som inneholdt informasjon om familieforhold, alder, yrke og utdannelse. De aller fleste hadde 

                                                 
211 RA/S-1275/D/Da/L0131, brev fra sosialminister Gudmund Harlem til UD, 11.12.56. 
212 UD 26.8/23.B, boks 1381, protokoll fra møte i det rådgivende arbeidsutvalg i Østerrike for overføring av 

ungarske flyktninger til Norge, 11.12.56. 
213 RA/S-1275/D/Da/L0131, brev fra chargé d’affaires Sigurd Ekeland til UD, 12.12.56. 
214 Svensson, Anders, Ungrare i folkhemmet. Svensk flyktingpolitik i kalla krigets skugge, doktoravhandling ved 

Lund Universitet, Sverige, 1992, 117 og 145.  
215 RA/S-1275/D/Da/L0131, brev fra UD til Scandinavian Airlines System, 12.12.56. 
216 RA/S-1275/D/Da/L0131, brev fra Scandinavian Airlines System til UD, 14.12.56. 
217 UD 26.8 /23B, boks 1381 og RA/S-1275/D/Da/L0131, notat av Andreas Grasmo om overføringsteamets 

inntrykk og erfaringer etter registreringen av ungarske flyktninger i tiden 12-20.12.56, 19.12.56. 
218 RA/S-1275/D/Da/L0131, orientering til flyktningene om norske forhold, ingen dato. 
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slike papirer med seg. Det var også kommisjonens ansvar å sette opp transport ut fra antall 

plasser som til enhver tid var til disposisjon på flyene fra SAS.219  

Etter hvert ble arbeidsdelingen i den norske uttakskommisjonen klarere. Terray og 

Kindingsland fikk ansvaret for å gi informasjon til flyktningene og gjennomgå 

legitimasjonspapirene deres, mens Grasmo, i samarbeid med den norske legasjonen i Wien, 

fikk ansvar for kommunikasjonen med SAS og organisering av transporten. Samarbeidet med 

den norske legasjonen i Wien var svært viktig for at transporten gikk såpass knirkefritt som den 

gjorde. Både chargé d’affaires Ekelands bidrag i arbeidsutvalget og hans bistand i spørsmål om 

transport var uvurderlig for kommisjonens arbeid.220 Uttakingskommisjonen hadde ingen 

problemer med å skaffe flyktninger som ville til Norge. Terray mente det skyldtes to faktorer: 

«For tiden går flyktningetransporter bare til Tyrkiet, New Zealand, Island og Norge. Dessuten 

har det betydd meget at kommisjonen har tatt seg saa pass god tid med orienteringen - at 

transportene gikk saa hurtig og at det forlaa en ungarsk orientering paa forhaand.»221  

I denne fasen var arbeidet til norske myndigheter mer likt arbeidet til Sverige enn 

Danmark. Også Sverige benyttet seg av et uttakingsteam i overføringen av ungarske 

flyktninger. Uttakingsteamet besto av representanter fra AMS, Utlänningskommissionen og 

Medicinalstyrelsen og besto av om lag ti personer. Det svenske uttakingsteamet hadde noen 

allmenne instrukser som gikk ut på at de skulle plukke ut flyktninger som var et tverrsnitt av 

flyktningemassen, og det skulle fokuseres på et humanitært perspektiv. De skulle også unngå 

at flyktningespioner skulle komme med i flyktningtransportene. Et annet viktig poeng for 

svenske myndigheter var, som for norske myndigheter, at flyktningene måtte ønske å komme 

til landet.222 Etter et besøk i Østerrike i slutten av januar 1957, kom den svenske statssekretæren 

Ernst Michanek med noen betraktninger omkring motivene for svensk mottak av ungarske 

flyktninger. Michanek mente at et hovedmotiv hadde vært arbeidskraftsimport, på tross av at 

instruksjonene for uttaking hadde sagt spesifikt at uttaking basert på arbeidskraft alene ikke var 

lov. Sekundært til arbeidskraftsimport kom mottak av «hard core» flyktninger.223  

Danske myndigheter hadde derimot ikke stilt noen krav til hva slags flyktninger som 

var ønsket i Danmark. Fra Danmark ble det sendt ned et tog med plass til 1000 flyktninger og 

de ungarske flyktningene som ønsket å komme til Danmark fikk bli med toget tilbake. Denne 

                                                 
219 UD 26.8 /23B, boks 1381 og RA/S-1275/D/Da/L0131, notat av Andreas Grasmo om overføringsteamets 

inntrykk og erfaringer etter registreringen av ungarske flyktninger i tiden 12-20.12.56, 19.12.56. 
220 Ibid.  
221 Ibid.  
222 Svensson, Ungrare i folkhemmet, 126.  
223 Michanek referert i Svensson, Ungrare i folkhemmet, 127.  
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måten å gjøre det på skapte, ifølge Lise Koch, imidlertid problemer da flyktningene ankom 

Danmark. Flyktningene var ikke orientert om forholdene i Danmark, spesielt ikke om det 

faktum at det både var bolig- og arbeidsmangel. I tillegg var mange av flyktningene av den 

oppfattelsen at de fritt kunne emigrere videre fra Danmark.224  

I tillegg til å overføre 1000 tilfeldige flyktninger fra Østerrike i slutten av november 

1956, overførte Danmark også om lag 30 ungarske flyktningestudenter, 50 tuberkuløse 

flyktninger og deres familier (til sammen ca. 200) og til slutt kom det 135 flyktninger på privat 

garanti.225 På dette grunnlag kan man slå fast at det i all hovedsak var humanitære motiv som 

kjennetegnet den danske overføringen av flyktninger.  

I alt ble det overført 600 ungarske flyktninger til Norge før jul 1956. Dette var 

overføringens første pulje. Av disse ble 448 av flyktningene sendt gjennom Overføringsstyrets 

aksjon, 140 gjennom KFUMs aksjon og 10 reiste direkte til slektninger i Norge.226 Flyktningene 

som kom gjennom Overføringsstyrets aksjon ble overført gjennom i alt fem 

flyktningtransporter, henholdsvis 13., 14., 15., 18., 19. og 20. desember.227  

Ved flyktningenes avreise fra Wien var det til enhver tid en eller flere representanter for 

arbeidsutvalget tilstede for å se flyktningene av sted. Da det første flyet med flyktninger skulle 

dra, møtte Norges Røde Kors opp med pakker og sigaretter til alle flyktningene. Denne 

prosedyren fortsatte, men pakkene ble sendt med flyet fra Oslo og lå og ventet på flyktningene 

i flysetet da de ankom flyet. Da været gjorde at flyktninger måtte transporteres til flyplassen i 

München med busser for så å ta flyet derifra, stilte Norges Røde Kors opp med matpakker til 

hele reisen.228 Dette viser at Norges Røde Kors også hadde en liten rolle i arbeidet med å få de 

ungarske flyktningene til Norge, selv om vi skal se i kapittel 4 og 5 at dette ikke var 

hovedfokuset i Norges Røde Kors’ arbeidet for de ungarske flyktningene.  

Uttakingskommisjonens inntrykk var at det ikke var Norge i seg selv som gjorde at 

flyktningene ønsket å komme dit, men at det var få andre land som tilbød mottak. Flyktningene 

var svært opptatt av hvor raskt de var forventet å kunne få bolig og å komme i jobb i landet de 

reiste til. Det var også en avgjørende faktor hvor raskt de kunne forvente å bli transportert til 

                                                 
224 Koch, Lise, De ungarske flygtninge i Danmark. En historisk og statistisk redegørelse, (Dansk 

Flygtningehjælp, 1964), 16.  
225 Ibid., 16-17.  
226 RA/S-1275/D/Da/L0131, protokoll fra møte i Arbeidsutvalget i Østerrike for overførings av ungarske 

flyktninger til Norge, 19.12.56. 
227 RA/S-1275/D/Da/L0131, foreløpig rapport fra Styret for overføring av ungarske flyktninger til Norge, 

28.01.57. 
228 UD 26.8 /23B, boks 1381 og RA/S-1275/D/Da/L0131, notat av Andreas Grasmo om overføringsteamets 

inntrykk og erfaringer etter registreringen av ungarske flyktninger i tiden 12-20.12.56, 19.12.56. 
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immigrasjonslandet. På dette punktet var Norge et av mottakslandene hvor ventetiden på 

transport var kortest. Kommisjonen fikk høre av flere flyktninger at de var bekymret for 

arbeidsmulighetene i de landene som tok imot mange flyktninger, og de satte derfor pris på at 

Norge bare tok imot flyktninger som de visste det fantes arbeid til. Kommisjonens erfaring med 

overføringen av den første puljen med ungarske flytningene var at det først og fremst var 

arbeidere som meldte seg til å komme til Norge, og ikke akademikere.229  

Flyktningenes første møte med Norge 

Da flyktningene ankom Norge, ble de transportert til ulike gjennomgangssteder. Dette var ikke 

ny praksis i norsk mottak av flyktninger etter andre verdenskrig. Gruppen med jødiske 

flyktninger ble plassert i to gjennomgangsleirer da de ankom Norge. Fordi det offentlige 

hjelpeapparatet var svært lite utbygd i tiden etter andre verdenskrig, var det i praksis ikke lenger 

det offentlige som hadde ansvar for de jødiske flyktningene da de forlot 

gjennomgangsleirene.230 Derimot var den jødiske organisasjonen American Jewish Joint 

Distribution Committee (JOINT) svært deltagende i mottaket av de jødiske flyktningene. 

Organisasjonen var blant annet med på å dekke omkostningene til overføringen av de jødiske 

flyktningene, de dekket utgifter til uttak av flyktningene og reisekostnadene til Norge og de 

bidro også til å dekke omkostningene til boligutbygging og utbygging av attføringskapasiteten 

i Norge. Utenom det rent økonomiske, så var JOINT også med på å planlegge overføringen av 

de jødiske flyktningene til Norge, og JOINT hadde en representant i uttakskommisjonen som 

reiste til leirene for å plukke ut flyktninger. Denne sterke involveringen fra en frivillig 

organisasjon var noe som var særegent for mottaket av de jødiske flyktningene.  

For de tsjekkoslovakiske flyktningene artet det seg annerledes. Som nevnt tidligere så 

hadde norske myndigheter lært av mottaket av de jødiske flyktningene hvor det spesielt hadde 

vært utfordringer knyttet til å finne bolig til alle flyktningene innen en viss tidsperiode. Da de 

tsjekkoslovakiske flyktningene kom til Norge, var både bolig og arbeid ordnet på forhånd. Dette 

var, ifølge Skjerven, en forutsetning for at flyktningene skulle få komme til Norge.231 Faktisk 

opererte norske myndigheter med det IRO betegnet som individuell migrasjon. Dette ville si, 

ifølge Skjerven, at «migrantene hadde de spesifikke arbeidsgiverne som sponsorer, i den 
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230 NOU 1986: 8, Flyktningers tilpasning til det norske samfunn. Sosialdepartementet, (Oslo: 

Universitetsforlaget AS, 1986), 45.  
231 Skjerven, Den tsjekkiske og slovakiske migrasjonen til Norge 1948-1989, 128.  
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forstand at de ble lovet både arbeid og husvære før innvandringen fant sted.»232 Modellen som 

ble brukt ved overføringen av de ungarske flyktningene kan sies å ha vært en mellomting 

mellom fremgangsmåten som ble brukt i mottaket av de jødiske og de tsjekkoslovakiske 

flyktningene. Det nye var at kommunene fikk et større ansvar enn tidligere for å finne bolig og 

arbeid til flyktningene.   

Da de ungarske flyktningene var ankommet gjennomgangsstedene, ble det forutsatt at 

det ikke var Overføringsstyret, men de ulike norske hjelpeorganisasjonene som skulle ta seg av 

alt det praktiske arbeidet.233 Lønnet personale og oppholdsutgifter ble finansiert av 

Overføringsstyret, mens utgifter til velferd og utstyr til flyktningene var det forventet at 

hjelpeorganisasjonen skulle ta seg av. Overføringsstyret oppnevnte to aksjonsledere for å 

koordinere arbeidet med flyktningene etter at de var kommet til Norge. Den ene var pastor 

Henry Dahl-Johannessen og den andre var journalist Arild Aasland.234 Kildene mine sier 

ingenting om hvorfor akkurat disse to ble oppnevnt til aksjonsledere, men Dahl-Johannessen 

hadde hatt ansvar for KFUMs aksjon for overføringen av ungarske læregutter, og hadde på 

grunn av dette kanskje den rette erfaringen. Aksjonslederne var ansvarlig for den daglige driften 

med arbeidet med flyktningene. De sørget for transport og mottak av flyktningene i 

gjennomgangsstedene. Ved noen av gjennomgangsstedene var driften overdratt en av de norske 

hjelpeorganisasjonene. Hvis det var tilfellet, så skulle aksjonslederne se til at driften skjedde i 

henhold til instruks for ledelse av slike gjennomgangssteder. Det var også aksjonsledernes 

oppgave å skaffe oversikt over kommunenes tilbud, og eventuelle private tilbud, om å motta 

flyktninger. Rapport om utplassering ble fremlagt i Overføringsstyret.235 

I tillegg til de to oppnevnte aksjonslederne som hadde ansvaret for gjennomføringen av 

den første fasen i Norge som helhet, ble det også oppnevnt en leirleder på hvert 

gjennomgangssted som hadde hovedansvar for blant annet budsjett innad i 

gjennomgangsstedet.236 De kommunene som Overføringsstyret anså som aktuelle for mottak 

av flyktninger var på forhånd blitt forespurt om å ta på seg en slik oppgave, og var blitt bedt 

om å vurdere hvor mange flyktninger de kunne ta. Intensjonen til Overføringsstyret var at 

flyktningene skulle bli utplassert i kommunene så raskt som mulig og at oppholdet i 

gjennomgangsstedene skulle være kort, ikke noe særlig mer enn to uker. Så fort flyktningene 
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var utplassert i en kommune, ville de ikke lenger være Overføringsstyrets ansvar. 237 Dette ble 

også presisert overfor ordførerne i kommunene som skulle motta flyktninger. Når flyktningene 

var utplassert, skulle de vanlige kommunale instansene ivareta flytningenes interesser. Dette 

forutsatte at kommunene samarbeidet med både hjelpeorganisasjoner, boligfordelingsnemd, 

arbeidsgivere og offentlige instanser i forbindelse med bolig- og arbeidsplassering. Det var også 

kommunenes ansvar å legge opp til for eksempel språkopplæring.238  Overføringsstyret 

oppnevnte også en egen pressesekretær for å ta seg av henvendelser fra pressen vedrørende 

aksjonen.239 

Praksisen i gjennomgangsstedene var i stor grad bygget på erfaringene fra mottaket av 

de jødiske flyktningene i 1947. Ettersom det ikke ble benyttet mottaksleirer i overføringen av 

de tsjekkoslovakiske flyktningene, kan denne overføringen ikke brukes til sammenligning. De 

jødiske flyktningene ble som nevnt tidligere plassert i to gjennomgangsleirer etter ankomst til 

Norge. Disse leirene var det Flyktnings- og fangedirektoratet, som var underlagt SD, som hadde 

ansvar for. Det var i hver leir ansatt en leirleder og en assistent som hadde ansvaret for leirens 

daglige drift.240 Disse aspektene kan sies å bli videreført i håndteringen av de ungarske 

flyktningene.  

Det som skiller de to mottakene, var hvem som hadde ansvaret for bolig- og 

arbeidsplassering av flyktningene. I mottaket av de ungarske flyktningene så var det, som nevnt 

over, de forskjellige kommunenes ansvar. Når det gjaldt de jødiske flyktningene, så var det 

myndighetene som hadde ansvaret, og i all hovedsak Flyktnings- og fangedirektoratet. For å 

lette arbeidet med å finne jobb til flyktningene, ble det ansatt en arbeidsformidler i begge leirene 

for de jødiske flyktningene.241 Endringen fra mottaket av de jødiske til de ungarske flyktningene 

innebar en overgang fra statlig til kommunalt ansvar for bolig- og arbeidsfordeling i 

mottaksleire for flyktninger.  

At hjelpeorganisasjonene hadde et stort ansvar for de ungarske flyktningene når de var 

kommet til Norge skilte seg ut fra hvordan for eksempel organiseringen i Sverige foregikk. Der 

var det nesten utelukkende statlige myndigheter som drev flyktningemottakelsen. Kost og losji 

var besørget av myndighetene, samt klær og toalett- og hygieneartikler. Også 

språkundervisningen hadde myndighetene ansvar for.242 I Danmark så hvilte mottaket av de 
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ungarske flyktningene, som i Norge, i mye større grad på innsatsen til de frivillige 

organisasjonene. Dansk Fællesråd for Flygtninge, en paraplyorganisasjon bestående av ni 

frivillige organisasjoner, ble etablert i midten av november 1956 og omtrent alle de ungarske 

flyktningene som kom til Danmark ble plassert i leirer som ble drevet av denne organisasjonen. 

Det meste av det praktiske arbeidet med de ungarske flyktningene i Danmark ble gjennomført 

av frivillige, men det var myndighetene som fattet beslutninger angående flyktningenes 

mottakelse og tilpassing i samfunnet.243 

De mindreårige flyktningene  

Av de 200 000 som flyktet fra Ungarn etter opprøret, estimerer historiker Béla Nóvé at så 

mange som 20 000 var tenåringer eller barn som flyktet uten foreldre eller andre 

voksenpersoner. De fleste var mellom 12 og 17 år gamle og hadde tatt del i demonstrasjonen 

mot sovjetiske myndigheter.244 Allerede i slutten av november gikk ungarske myndigheter 

offentlig ut og krevde at østerrikske myndigheter skulle assistere dem i å sørge for at alle 

mindreårige vendte tilbake til hjemlandet.245 Utfordringer knyttet til tilbakeføring, eller 

repatriering av mindreårige ungarske flyktninger ble etter hvert gjeldende for flere av de 

landene som hadde tatt imot mindreårige. I alt kom det 355 enslige ungarske flyktninger til 

Norge som var mellom 10 og 19 år gamle.246 Blant disse fantes både studenter som var tatt imot 

av Studentsambandet og læreguttene som ble hentet i aksjonen til KFUM. Av disse 355 ble alle 

under 17 år regnet som mindreårige av ungarske myndigheter. Akkurat hvor mange som var 

mindreårige viser oversikten ikke. De mindreårige ungarske flyktningene ble etter hvert et 

diskusjonstema mellom norske og ungarske myndigheter.  

Etter at de første puljene med ungarske flyktninger var transportert til Norge, tok 

Ungarns chargé d’affaires, Karoly Hackler, kontakt med UD. Han ønsket tilbakeføring for 

ungarske flyktninger som kunne komme til å ytre ønske om å reise hjem igjen. Han viste også 

til at foreldre til mindreårige ungarske flyktninger hadde henvendt seg til det ungarske 

utenriksdepartementet og bedt om at deres barn måtte bli sendt hjem.247 Kort tid etter kom også 
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en offisiell henvendelse fra den ungarske legasjonen i Oslo til UD hvor de anmodet den norske 

regjering om å muliggjøre hjemsendelse av mindreårige ungarske flyktninger mellom 12 og 17 

år. Legasjonen ba også Norge om å stoppe overføringen av ungarske barn. Til slutt ønsket 

legasjonen å komme i kontakt med de mindreårige flyktningene som allerede var kommet til 

Norge, slik at de kunne bli gjort kjent med bestemmelser i den ungarske folkerepublikken som 

hadde med repatriering å gjøre.248 Den ungarske legasjonen mente at «i humanismens og den 

menneskelige morals og retts navn er det utillatelig å holde mindreårige barn borte fra sine 

foreldre, idet dette gjør både barna og foreldrene dypt ulykkelige.»249 

UD orienterte både Norges Røde Kors, Flyktningerådet, SD og Justis- og 

politidepartementet om forespørselen fra den ungarske legasjonen om hjemsending av 

mindreårige flyktninger. UD bemerket i orienteringen at enhver flyktning som hadde kommet 

til Norge sto fritt til å reise hjem til Ungarn. På den andre siden mente UD at man ikke skulle 

tillate den ungarske legasjonen å «drive med propaganda for hjemreise overfor de ungarske 

flyktninger.»250 UD mente også at det ville være uheldig om man skulle stoppe ytterligere 

transport av mindreårige flyktninger til Norge. UD ønsket at mottakerne av orienteringen skulle 

komme med deres uttalelser i saken før UD besvarte den ungarske legasjonens forespørsel.251 

Hverken Norges Røde Kors, Flyktningerådet eller SD hadde noen bemerkninger til 

orienteringen og de var helt enige i UDs synspunkter på saken.252 Justis- og politidepartementet 

var også enig i UDs synspunkter og bemerket spesielt at det ville være uheldig å la den ungarske 

legasjonen komme i kontakt med de mindreårige flyktningene. Justis- og politidepartementet 

fastslo også at Norge ikke skulle endre overføringene til å for eksempel bare gjelde myndige, 

da overføringene hadde skjedd frivillig.253  

I et notat av Ole Ålgård i UDs 4. politiske kontor ble det presisert at Norge, ved å ta 

imot ungarske flyktninger, hadde handlet i samsvar med oppfordringer fra FN og at alle 

flyktninger som hadde kommet til Norge hadde gjort dette frivillig og kunne når som helst reise 

igjen. Dette var momenter det var spesielt viktig å kommunisere til den ungarske chargé 

d’affaires. Nettopp fordi overføringen var skjedd på frivillig basis, så UD ingen grunn til at 

Norge skulle stoppe overføringene av mindreårige. Den ungarske legasjonen skulle heller ikke 
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få noen mulighet til å snakke med de mindreårige flyktningene, med mindre flyktningene ønsket 

det selv.254  

Norge var et av de første landene som henvendte seg til FNs høykommissær for 

flyktninger (Høykommissæren) for å få hjelp med utfordringen knyttet til de mindreårige 

flyktningene. Høykommissæren slo fast at ifølge Genèvekonvensjonens artikkel 24 måtte to 

kriterier være oppfylt for å kunne repatriere mindreårige. For det første måtte det herske 

fredelige forhold i det landet de skulle sendes tilbake til. For det andre måtte kravet om 

repatriering være i tråd med foreldrenes ønske. I forhold til spørsmålet om hvorvidt den 

ungarske legasjonen skulle få lov til å ta kontakt med de mindreårige flyktningene, mente 

Høykommissæren at det ikke var noen grunn til at ungarske diplomater skulle få lov til å ta 

kontakt, da det var foreldre, ikke staten, som hadde det rettslige ansvaret overfor barna.255 

Mine kilder viser at spørsmålet om repatriering av mindreårige ungarske flyktninger ble 

et mye diskutert tema mellom norske og ungarske myndigheter i slutten av desember. 

Spørsmålet om repatriering ble også et omdiskutert tema internasjonalt, både i Den 

internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Høykommissæren.256 Høykommissæren slo i 

januar 1957 fast at det var to prinsipper som skulle være veiledende for håndteringen av 

mindreårige flyktninger: familiegjenforening og barnets beste, men alt skulle skje på basis av 

frivillighet. Den ungarske regjeringen delte ikke Høykommissæren syn og mente at alle 

flyktninger under 18 år skulle tvangsrepatrieres.257 Svenske myndigheter antok en lignende 

holdning som norske myndigheter og gjennomførte ikke tvangsrepatrieringer av mindreårige 

ungarske flyktninger.258 Tjelmeland hevder at verken svenske eller norske myndigheter la til 

rette for repatriering av de ungarske flyktningene. Dette var en motsetning i forhold til det som 

var blitt gjort med andre flyktninggrupper, der repatriering var ønskelig.259 16 av de mindreårige 

flyktningene som kom uten foreldre til Norge repatrierte. En sosialrapport som ble skrevet i 
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forbindelse med etterarbeidet til mottaket av ungarske flyktninger oppgir at disse 16 reiste 

tilbake til sine foreldre.260 

Professor i historie Kim Salomon hevder at frivillig repatriering ofte er den beste 

løsningen på flyktningproblemer, men at repatriering bare kan vurderes dersom forholdene i 

opphavslandet har endret seg så mye at den som har flyktet ikke risikerer liv eller sikkerhet ved 

å vende tilbake.261 Det er rimelig å anta at norske og svenske myndigheter må ha vurdert at 

forholdene i Ungarn ikke var av en sånn karakter at de vurderte det som fordelaktig å repatriere 

mindreårige. Det at det handlet om å sende hjem mindreårige til et kommunistisk land kan også 

å ha spilt en rolle.  

Totalt hadde 166 ungarere, eller om lag 10,5 %, repatriert fra Norge i 1958.262 For 

Danmarks del, var antallet ungarske flyktninger som repatrierte 133.263 Altså var det 

prosentmessig like mange som repatrierte fra Norge og Danmark. Når det gjaldt de ungarske 

flyktningene i Sverige, så repatrierte 663 av omtrent 8000 flyktninger.264 Når det gjaldt 

emigrering, så er tallenes tale en litt annen. Om lag halvparten av flyktningene som kom til 

Danmark søkte om å emigrere videre og 443 av disse fikk innvilget søknaden sin.265 Det finnes 

ikke noen slike tall for de ungarske flyktningene i Norge, men hvis man ser på folketellingen 

fra både 1950 og 1960 kan man regne seg frem til at minst 350 flyktninger må ha forlatt Norge 

i løpet av dette tiåret.266 Da må man også regne med de 166 flyktningene som repatrierte. Altså 

var tallet på emigrasjon mye høyere i Danmark enn i Norge. Det er sannsynlig å anta at dette 

henger sammen med at Danmark hadde både generell bolig- og arbeidsmangel da de ungarske 

flyktningene kom, men det har nok også noe å gjøre med at de fleste flyktningene ikke visste 

hva de kom til da de ankom Danmark.  

Andre pulje med ungarske flyktninger kommer 

Etter jul begynte arbeidet med å overføre en ny pulje ungarske flyktninger fra Østerrike. 

Erfaringene fra overføringen av første pulje var gode, og det var disse erfaringene man bygde 

på ved de nye overføringene. Laszlo Terray hadde i tidsrommet fra den siste overføringen før 
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jul og til begynnelsen av januar reist på besøk i ulike leirer i området rundt Wien. Formålet med 

besøkene var å informere de ungarske flyktningene om Norge og sjekke forholdene i leirene. 

Han undersøkte i hvilken grad det enkelt ville la seg gjøre å registrere og transportere 

flyktninger ut av de ulike leirene, men han skulle ikke plukke ut flyktninger.267 Terray besøkte 

i dette tidsrommet om lag 40 leirer, men han antok at det fantes omkring 300 til 400 leirer i 

Østerrike på denne tiden.  

I slutten av desember hadde over 150 000 ungarske flyktninger kommet over grensen 

til Østerrike. Over 80 000 av disse hadde etter hvert dratt videre til andre land, så per 28/12 var 

det rundt 70 000 igjen i leirer i Østerrike. Disse leirene var ulike lokasjoner: skoler, store 

lokaler, leirer, flyktninghjem og private boliger. Etter sine besøk i leirene var Terrays anbefaling 

i slutten av desember 1956 at «Det ville vaere verdt aa overveie om ikke flere kunne overføres 

til Norge.».268  

I alt fem flytransporter ble gjennomført i forbindelse med overføringen av den andre 

puljen av ungarske flyktninger (10., 13., 15., 17. og 19. januar 1957), til sammen 403 personer. 

Andreas Grasmo reiste ned til Wien den 6. januar sammen med yrkesveileder Konrad Lexau. 

Lexau erstattet Tor Kindingsland som sekretær i arbeidsutvalget fordi Kindingsland ikke lenger 

hadde permisjon fra sin jobb som sekretær ved Stortingets kontor.269 Også denne gangen var 

det ICEM som hadde ansvaret for transporten og «samarbeidet med I.C.E.M. gikk helt 

knirkefritt i Wien paa grunn av de erfaringer som man hadde høstet fra begge hold før jul.»270 

Overføringen ble gjort både fra Wien og Innsbruck denne runden. Da uttakingskommisjonen 

var i Innsbruck, var det Norges Røde Kors’ representanter i Wien som hadde ansvaret for å ha 

telefonkontakt med Oslo og for å få avgårde  de to flyavgangen som ble arrangert.  

I andre pulje hadde kommisjonen forsøkt å ta med flere familier, og igjen var det i all 

hovedsak familier med yrkesarbeidere som meldte seg. Fordi industrien var større i Ungarn enn 

i Norge, så var det man anså som en fagarbeider i Norge, en spesialarbeider i Ungarn. En slik 

spesialisering ville kunne gjøre overgangstiden i Norge vanskelig for ungarere i norsk 

arbeidsliv, derfor hadde «utvalget svært ofte vært i stor tvil om den rette yrkesplasseringen.»271 

Det er viktig å påpeke at i overføringen som ble organisert av Overføringsstyret, så hadde ikke 
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flyktninger som var i de norskeide leirene noen forrang verken i første eller andre pulje av 

overføringene. Faktisk var ikke uttakskommisjonen i noen av de norskeide leirene da de skulle 

gjennomføre uttakingen av de ungarske flyktningene. Årsaken til dette var så enkel som at det 

enda ikke bodde noen flyktninger i de norskeide leirene da den norske uttakskommisjonen var 

i Østerrike for å plukke ut flyktninger. 

Omtrent halvparten av flyktningene som kom til Norge, både kvinner og menn, var 

faglærte arbeidere eller det som ble kalt yrkesskoleelver i Ungarn. De fleste kvinnene jobbet 

innenfor tekstilindustustrien, mens mennene var jern- og metallarbeidere eller mekanikere. For 

menn så var tallet på faglærte omkring 13 %, mens for kvinner var det serviceyrker eller yrker 

som funksjonær eller lærer som var nest høyest representert. Tallet på ufaglærte var omtrent 8 

% både for menn og kvinner. 7 % av mennene og 1,8 % av kvinnene hadde høyere utdanning 

som for eksempel lege eller jurist.272 Sammensetningen av yrkesgruppene for de ungarske 

flyktningene skiller det norske mottaket av flyktninger fra for eksempel det svenske eller 

amerikanske, der andelen flyktninger med høyere utdanning var mye større. At andelen faglærte 

flyktninger var så høy i Norge og andelen med høyere utdanning var så lav, hevder 

sosialantropolog Julian Kramer skyldes at det norske arbeidsmarkedet etterspurte 

fagarbeidere.273 At uttakskommisjonen i Østerrike informerte flyktningene om hva slags 

arbeidsmuligheter som fantes i Norge påvirket selvfølgelig hvilke typer flyktninger som meldte 

seg for å komme til Norge. Dette igjen gir den fordelingen av yrkesgrupper som vi ser i 

oversikten i NOUen.  

Uttakingskommisjonens inntrykk var at mange hadde kommet over grensen på grunn 

av økonomiske grunner og at de flyktet på grunn av fattige forhold. Kommisjonen hadde 

derimot ikke hatt mulighet til å undersøke hvor mange av flyktningene som hadde kommet over 

av politiske grunner, men «(u)tvalgets mandat gir heller ikke uttrykk for ønsket (sic) om en slik 

vurdering.»274 Dette viser at norske myndigheter mest sannsynlig ikke var opptatt av grunnene 

til at flyktningene hadde flyktet fra Ungarn. For norske myndigheter var det, som nevnt 

tidligere, viktigst at flyktningene selv ønsket å komme til Norge.  

I denne sammenhengen er det viktig å huske på at de ungarske flyktningene hadde fått 

status som flyktninger av Høykommissæren, og havnet i kategorien for overføringsflyktninger 

i det de passerte grensen til Østerrike. Grunnen til at flyktningene fra Ungarn i det hele tatt ble 
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regnet som (politiske) flyktninger ut fra flyktningkonvensjonen av 1951, var at 

Høykommissæren mente at flyktningproblemet som fulgte revolusjonen i Ungarn delvis hadde 

oppstått som følge av hendelser før 1951, eller sagt på en annen måte: flyktningproblemet 

oppsto fordi Ungarn var blitt kommunistisk etter andre verdenskrig.275  

Professor i historie Hallvard Tjelmeland hevder at de ungarske flyktningene var tjent 

med å bli oppfattet som politiske flyktninger, i forhold til flyktningkonvensjonen, på grunn av 

den vestlige propagandakrigen som foregikk på denne tiden. Forskning på området har vist at 

de fleste ungarerne som flyktet faktisk var for emigranter og regne, og ikke politiske 

flyktninger. Ifølge Tjelmeland er det rimelig å anta at de som flyktet seks til syv uker etter 

opprøret nok var emigranter som hadde planlagt å flykte i lenger tid, og som kanskje hadde 

slektninger eller familie i utlandet, mens de som flyktet under opprøret nok hadde støttet 

kommunistregimet.276 

Mens overføringen av en ny pulje ungarske flyktninger ble planlagt og gjennomført i 

Østerrike, så jobbet man i Norge for å få utplassert flyktningene fra den første puljen. I midten 

av januar var så godt som alle flyktningene flyttet fra gjennomgangsstedene og ut i kommunene, 

og Overføringsstyrets arbeid med disse flyktningene ble ansett som ferdig.277 Dette medførte at 

alle gjennomgangsstedene var klare for nye flyktninger da det første flyet med flyktninger i 

pulje to kom den 10. januar. Også for den andre puljen var det hjelpeorganisasjonene som hadde 

ansvar for de forskjellige gjennomgangsstedene. Denne gangen tok utplasseringen av 

flyktningene lenger tid enn ved første pulje, men nesten alle var forlatt gjennomgangsstedene 

etter 30 dager.278 

Uttakingskommisjonen i Østerrike mente at selv om man nå hadde overført over 1000 

ungarske flyktninger fra Østerrike, var det fremdeles behov for ytterligere hjelp. Om spørsmålet 

om man skulle overføre flere flyktninger til Norge var det kommisjonens mening at «det ikke 

er noen vanskeligheter med aa faa flyktninger til aa registrere seg for Norge – ikke minst paa 

grunn av at immigrasjon til andre land for tiden tilnærmelsesvis er stanset.»279 På den andre 

siden understreket kommisjonen at det var viktig å undersøke hvordan flyktningene som 

allerede var ankommet Norge, tilpasset seg. «Det vil ha alt aa si at Overføringsstyret først faar 
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se om yrkes- og boligplassering lar seg gjennomføre paa forsvarlig maate med de 1.000 

flyktninger som allerede er tatt opp.»280  

Et annet tungtveiende argument mot større flyktningekvoter var at mange av 

flyktningene angivelig ikke reiste av politiske grunner. Mange flyktninger ble skuffet når de 

fikk høre at de måtte bo på steder som etter ungarske forhold ble regnet som små (mindre enn 

20 000 innbyggere).281 At norske myndigheter var opptatt av hvor godt de ungarske 

flyktningene kunne tilpasse seg det norske samfunnet, kan ha vært en årsak til ønsket om å 

begrense antallet flyktninger. Boligutplasseringen av de ungarske flyktningene førte til at 

mange måtte tilpasse seg mye mindre forhold enn det de var vant til fra hjemlandet og mange 

av flyktningene ble plassert på mindre steder, jamfør tanken om spredt boligplassering. Dette 

var noe som mange av flyktningene ikke var forberedt på da de kom til Norge, og som kan ha 

gjort tilpasningsprosessen vanskeligere.282 Norske myndigheter tok sikte på at de ungarske 

flyktningene skulle bli i Norge, og det kan hende at det ble vurdert at tilpasningsevnen til en 

politisk flyktning ville være bedre enn for en flyktning som har flyktet for å få et bedre 

livsgrunnlag.  

Hvorfor det skulle være problematiske at flyktningene angivelig ikke var politiske 

flyktninger, forteller kildene min ingenting om. Overføringsstyret kan ha vært opptatt av 

hvordan avgjørelsen om hvorvidt Norge skulle ta imot flyktninger i utgangspunktet var knyttet 

til hvorvidt flyktningene som kom fra Ungarn var politiske eller økonomiske flyktninger 

(emigranter). Kanskje var norske myndigheter først nå blitt klart over at mange av flyktningene 

var for emigranter å regne og at disse ikke hadde samme behov for beskyttelse som en politisk 

flyktning. Men påpekningen kunne også skyldes at det i utplukkingsarbeidet ikke skulle skilles 

på type flyktninger. Overføringsstyret kunne ikke vite om man hadde å gjøre med en politisk 

flyktning eller en emigrant, og i så tilfelle kunne det virke enklere å ikke ta imot flere flyktninger 

i det hele tatt.  

På tross av at kommisjonen var nølende til å ta imot flere flyktninger til Norge, mente 

den at forholdene i leirene var såpass ille at det fortsatt krevdes hjelp. Hjelp behøvde ikke å 

bety ytterligere overføringer av flyktninger til Norge, men kunne også være hjelp til å bedre 
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forholdene i flyktningeleirene. Kommisjonen mente at man i alle fall burde være åpne for å ta 

imot familiemedlemmer eller slektninger av allerede ankomne flyktninger.283  

Økende flyktningstrøm til Jugoslavia 

Allerede før transporten av den andre puljen av ungarske flyktninger var gjennomført, kom det 

meldinger om at flyktninger nå hadde begynt å ta seg inn over grensen til Jugoslavia. Et 

telegram fra Høykommissæren til den norske legasjonen i Genève kunne fortelle om et stigende 

antall ungarske flyktninger i Jugoslavia. Per 17. januar var det rapportert om at over 6000 

flyktninger hadde ankommet Jugoslavia.284 Høykommissæren ønsket at Norge skulle ta et antall 

av en første kontingent på 1000 ungarske flyktninger som skulle flyttes fra Jugoslavia.285 Ti 

dager senere kunne den norske ambassaden i Beograd melde om at man antok at så mange som 

12 000 ungarske flyktninger nå befant seg i Jugoslavia, og chargé d’affaires Kjell Christiansen 

mente det i stor grad skyldtes at det var blitt vanskeligere å komme over grensen til Østerrike.286  

Der østerrikere og ungarere delte en historisk følelse av solidaritet overfor hverandre, 

må forholdet mellom Ungarn og Jugoslavia sies å ha vært det motsatte, da serberne og madjarer 

hadde hatt et konfliktfylt forhold gjennom flere århundrer. På tross av dette utviste Titos 

regjering det som professor i historie Michael Marrus omtaler som «a remarkable display of 

independence» da også Jugoslavia innvilget umiddelbart asyl til ungarske flyktninger.287 

Overføringsstyret gjorde, etter henvendelsene fra Høykommissæren, vurderinger i 

forhold til å ta imot flere flyktninger, uten at det var bestemt om det skulle være fra Østerrike 

eller Jugoslavia. Det var på et tidspunkt snakk om å ta imot ytterligere 1000 flyktninger til 

Norge og at Overføringsstyret eventuelt skulle samarbeide med Sverige om disse 

overføringene. Det var imidlertid viktig for Overføringsstyret at det var sørget for 

tilfredsstillende bolig- og arbeidsplassering for de flyktningene som allerede var ankommet. De 

norske utsendingene i Wien trakk derfor den konklusjonen at spørsmålet om man skulle 

igangsette flere overføringer måtte vente. Overføringsstyret vurderte informasjonen de hadde 
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om forholdene i Jugoslavia som manglende og at det derfor ikke fantes grunnlag for å ta stilling 

til spørsmålet om overføringer derifra.288  

Konklusjonen var at «slik forholdene ligger an, og med sikte på en eventuell ny 

overføring av flyktninger fra Østerrike, kan Styret ikke se seg i stand til å gå inn for at Norge 

skal ta imot ungarske flyktninger fra Jugoslavia.»289 I sammenheng med vurderingen om 

Overføringsstyret skulle ta imot flere flyktninger, så diskuterte styret også andre måter 

flyktningene kunne hjelpes. Et av forslagene var å satse midler på yrkesopplæring for de 

ungarske flyktningene i Østerrike. Eventuelt kunne man kombinere nye overføringer med en 

slik yrkesopplæringshjelp. I alle fall skulle man hjelpe de flyktninger som hadde pårørende og 

familiemedlemmer som de ønsket overført.290  

Mens norske myndigheter lot beslutningen om nye overføringer, fra enten Østerrike 

eller Jugoslavia, bero, så besluttet svenske myndigheter å avslå Høykommissærens anmodning 

om å ta imot ungarske flyktninger fra Jugoslavia. Sverige ville heller fokusere på å hjelpe 

flyktningene i Østerrike.291 Flyktningene fortsatte å strømme over grensen til Jugoslavia og i 

begynnelsen av februar var det ankommet ca. 17 000 hvorav bare 100 hadde emigrert videre.292 

På denne tiden hadde Overføringsstyret besluttet å overføre en gruppe tuberkuløse flyktninger 

fra Østerrike, 19 syke og 11 pårørende.293 Sammen med disse flyktningene ble også 51 

pårørende og nære slektninger av allerede ankomne ungarske flyktninger transportert. Disse ble 

plassert på Hedemarkstoppen gjennomgangssted sammen med de som enda ikke var utplassert 

fra pulje to.294 De tuberkuløse flyktningene ble ved ankomst til Norge plassert på Grefsen 

Sanatorium, mens deres pårørende ble plassert privat.295  

Henvendelsene om å ta imot flyktninger fra Jugoslavia fortsatte å komme til både UD 

og SD, men Overføringsstyret syntes fremdeles ikke de hadde nok informasjon til å ta stilling 

til et slikt spørsmål. Det ble derfor besluttet å innhente rapporter fra Høykommissæren og andre 

som kunne vite noe om forholdene i Jugoslavia. Møteprotokoller viser at Overføringsstyret var 
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prinsipielt for å ta opp flere flyktninger og ville at Arbeidsdirektoratet skulle undersøke om det 

fantes flere arbeidsmuligheter.296 

Norsk hjelp til de ungarske flyktningene i Jugoslavia 

Allerede i midten av januar startet arbeidet med en ny proposisjon om bevilgninger til 

hjelpetiltak for ungarske flyktninger. Bevilgningene fra før jul var nesten brukt opp og det 

gjensto fremdeles arbeid med de ungarske flyktningene. Overføringsstyret ble bedt om å sette 

opp et budsjett over hva slags tiltak de trengte bevilgninger til.297 Overføringsstyrets formann 

Sigurd Halvorsen og sosialminister Gudmund Harlem hadde møte vedrørende nye bevilgninger 

i begynnelsen av februar og sosialministerens syn var at det var best å vente med å avgi en ny 

proposisjon til Stortinget når det gjaldt Overføringsstyrets forslag om etterarbeid til 

flyktningene. Begrunnelsen var at det om kort tid var ventet at Overføringsstyret ville foreslå 

ytterligere hjelpetiltak, enten i form av å ta opp nye flyktninger fra Østerrike (eventuelt 100 fra 

Jugoslavia) eller andre hjelpeformer. Sosialministeren mente det ville være riktig å vente med 

proposisjon til man kunne samle de to delene, etterarbeid og nye tiltak, til en proposisjon.298 

Om lag en uke senere viste diskusjonene rundt budsjett til ny bevilgning at nye hjelpetiltak nå 

var bestemt fra Overføringsstyrets side, og at det var snakk om at ta imot 300 nye flyktninger. 

Overføringsstyret budsjetterte med at bevilgningene fra Stortinget måtte være på 1,5 millioner 

kroner for å dekke utgifter i forbindelse med nye overføringer og etterarbeid for både de 

flyktningene som allerede var kommet og de som var ventet å skulle komme.299 

I midten av februar kunne ikke norske myndigheter lenger forholde seg passive til den 

økte flyktningstrømmen til Jugoslavia. Oppfordringene fra Høykommissæren om å ta imot 

flyktninger fra Jugoslavia hadde gitt små resultater, og Høykommissæren ville at det nå skulle 

legges mer vekt på å overføre flyktninger fra Jugoslavia i stedet for fra Østerrike.300 I en samtale 

mellom sosialminister Gudmund Harlem og den jugoslaviske ambassadøren i Norge, hadde 

sosialministeren antydet at Norge ville overveie å ta imot 100 flyktninger fra Jugoslavia, men 

at han først ville sende representanter for å se på forholdene der.301 Sigurd Halvorsen, 
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Overføringsstyrets formann, viseformann i Flyktningerådet og formann i Norsk Folkehjelp, 

mente på sin side at det ville gjøre et godt inntrykk i Jugoslavia om man fra norsk side kunne 

ta imot 100 ungarske flyktninger som en «symbolsk» hjelp til Jugoslavia.302 På dette tidspunktet 

hadde Sveits tilbudt seg å ta imot 100 flyktninger fra Jugoslavia, mens Italia hadde tilbudt seg 

å ta 90. Frankrike hadde sagt seg villige til å ta imot flyktninger som vil slå seg ned i 

Frankrike.303  

Laszlo Terray hadde gjort undersøkelser om situasjonen i Jugoslavia og kunne melde 

om at «situasjonen i Jugoslavia er den samme som var i Østerrike like etter den 4. nov., bare at 

den i Jugoslavia har allerede vart i mange uker og kommer til å fortsette, mens nøden i Østerrike 

i sin tid ble avhjulpet meget raskt.»304 Matforsyningen var dårlig i Jugoslavia, det forekom 

ingen klesutdeling og flyktningleirene var bevoktet og isolert. Terrys syn på saken var av den 

grunn at avhenting av flyktninger i Jugoslavia var mye viktigere enn tiltak i Østerrike på dette 

tidspunkt.305 Svenske myndigheter hadde også snudd når det gjaldt mottak av flyktninger fra 

Jugoslavia, og hadde nå bestemt seg for å sende en delegasjon til Beograd for å plukke ut et 

begrenset antall flyktninger derfra.306 

SD la frem proposisjonen til Stortinget vedrørende nye bevilgninger til ungarske 

flyktninger den 1. mars 1957. I proposisjonen sluttet SD seg til forslaget fra Overføringsstyret 

om å ta imot 300 nye flyktninger. På tross av at en ny gruppe flyktninger ville være vanskeligere 

å bolig- og arbeidsplassere enn de forrige gruppene, mente SD at den stadig vanskelige 

situasjonen i Østerrike og Jugoslavia talte for at Norge måtte bidra. På grunnlag av informasjon 

departementet hadde fått om forholdene i Jugoslavia, mente de det at det var mest riktig å 

konsentrere seg om overføringer derfra. I proposisjonen ble det foreslått å bevilge til sammen 

1,8 millioner kroner til overføring av nye flyktninger og etterarbeid med de flyktninger som 

allerede var ankommet og de nye som var planlagt overført.307 Innstillingen fra sosialkomiteen 

kom den 8. mars.308 Innstillingen ble vedtatt enstemmig i Stortinget den 11. mars.309 

Arbeidet med å overføre flyktninger fra Jugoslavia var allerede i gang da proposisjonen 

ble lagt frem. Avdelingssjef i Norges Røde Kors og ICEMs representant, Wilhelm S. Bøe, var 
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i Jugoslavia og mente man burde fokusere på å ta ut familier fra et par leirer pluss at man burde 

ta ut enslige fra en av leirene hvor det sto virkelig dårlig til, her nevnte Bøe en leir i Osijek 

spesifikt. I det minste burde man ta de flyktninger som hadde henvendt seg til jugoslaviske 

myndigheter, Høykommissærens kontor, den norske ambassade i Beograd eller den norske 

konsul i Zagreb. Bøe kunne melde om at mange av leirene var bevoktet og at flyktningene ikke 

fikk bevege seg utenfor uten vakt.310  

I streng fortrolighet informerte Bøe om at Sverige skulle sende sin 

innvandringsrepresentant til Beograd den 8. mars. Bøe anbefalte derfor at Norge sendte sine 

representanter en dag eller to før svenskene for å få best mulig service.311 Danmark tok på sin 

side imot 192 flyktninger fra Jugoslavia. Det var i all hovedsak snakk om tuberkuløse 

flyktninger og deres familie. Avtalen med Høykommissæren om at Danmark skulle ta imot 

flyktninger fra Jugoslavia kom i stand i juni 1957. Flyktningene ble plukket ut i september og 

ble overført i to puljer, en i oktober og en desember i 1957.312 Norge forholdt seg derfor ikke 

til Danmark under dette «kappløpet» med å være det første landet i Skandinavia til å ta imot 

ungarske flyktninger fra Jugoslavia. 

Både sosialminister Gudmund Harlem og formann i Overføringsstyret Sigurd Halvorsen 

besøkte Jugoslavia i begynnelsen av mars og hadde møte med jugoslaviske myndigheter.313 I 

møtet mellom Halvorsen og det jugoslaviske innenriksministeriet ble de enige om at Norge 

skulle ta imot 250 ungarske flyktninger fra Jugoslavia (maks 300). Uttaket skulle skje 

fortrinnsvis fra Mataruska Banja, eventuelt fra Osijek. Uttakingskommisjonen skulle bestå av 

Andreas Grasmo, Laszlo Terray og Reidar Schau og de skulle få hjelp av attache Svennevig fra 

den norske ambassaden i Beograd og en representant for det jugoslaviske innenriksministeriet. 

Det var jugoslaviske myndigheters ansvar å ta seg av transporten av flyktningen fra leirene til 

flyplassen, i tillegg til forpleining på reisen. De flyktninger som allerede hadde søkt innreise til 

Norge gjennom ambassaden og de som hadde slektninger i Norge skulle samles i Mataruska 

Banja. Disse ville komme i tillegg til kvoten på 250. Overføringsstyret ville også konferere med 

den svenske uttakingskommisjonen i Beograd slik at man ikke dro til de samme leirene.314 
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ICEM kunne denne gangen ikke påta seg ansvar for transporten av flyktninger, og 

forhandlinger om transport ble derfor gjort direkte med SAS. Jugoslavia var ikke medlem av 

ICEM, og derfor måtte en avgjørelse om ICEM skulle påta seg arbeid i Jugoslavia avgjøres i 

Generalforsamling, som ikke skulle holdes før senere på året.315 Uttakingskommisjonen som 

besto av Grasmo, Terray og Schau, oppholdt seg i Jugoslavia fra 13. til 21. mars. Allerede noen 

dager etter kommisjonens ankomst var det meldt seg over 800 flyktninger som ønsket å komme 

til Norge.316 Fra disse skulle uttakingskommisjonen velge flyktninger. Kommisjonens arbeid 

lignet det arbeidet de gjorde da de to første puljene med ungarske flyktninger ble overført fra 

Østerrike. Da uttakingskommisjonen kom til leirene samlet de sammen flyktningene som hadde 

uttrykt ønske om å komme til Norge til et orienteringsmøte. Forut for denne muntlige 

orienteringen var kommisjonens skriftlige orientering og et norgeskart delt ut til 

flyktningene.317 Det ble i alt overført 229 voksne og 33 barn fordelt på fire flytransporter (18., 

19., 20. 21. mars). Det ble også overført en samletransport med flyktninger både fra Jugoslavia 

og Østerrike den 1. April som besto av til sammen 63 pårørende til flyktninger som allerede var 

overført til Norge.318 

Samarbeidet med de jugoslaviske myndighetene hadde fungert svært godt, og 

uttakingskommisjonens inntrykk var at myndigheter både i Beograd og i leirene ønsket å legge 

forholdene til rette så godt som mulig. Forholdene i de to leirene som uttakingskommisjonen 

besøkte var svært forskjellige. I Mataruska Banja var ca. 1200 flyktninger plassert på et større 

kurbad/hotell. Flyktningene ble servert måltidene i en stor spisesal og leirledelsen ble oppfattet 

av nordmennene som bestemt, men vennlige overfor flyktningene. Det hersket generelt god 

stemning i leiren og flyktningene så ut til å ha det bra. Leiren i Osijek ga derimot et helt annet 

inntrykk. Flyktningene, ca. 1000, oppholdt seg i noen få store rom med 200-300 flyktninger i 

hvert rom. Sengene var plassert i to etasjer og det lå to flyktninger i hver seng. Flyktningene 

var skitne som følge av at mulighetene for personlig hygiene var minimale. På grunn av 

forholdene hadde allerede 400 flyktninger fra leiren latt seg repatriere.319  

Terray kunne melde om at mange av flyktningene var blitt avhørt, noen flere ganger. 

Noen av flyktningene var også blitt sendt til Beograd av det jugoslaviske hemmelige politi på 

                                                 
315 RA/S-1275/D/Da/L0131, brev fra ICEMs representant Wilhelm S. Bøe til Overføringsstyret, 15.03.57. 
316 RA/S-1275/D/Da/L0131, protokoll Overføringsstyrets kontormøte, onsdag 13. mars 1957, 19.03.57. 
317 RA/S-1275/D/Da/L0132, Rapport fra Uttakingskommisjonens arbeid i Jugoslavia 13-21. mars 1957, 

22.03.57. 
318 UD 26.8/23.B, boks 1383 og RA/S-1275/D/Da/L0130, Rapport fra Styret for overføring av ungarske 

flyktninger til Norge, 22.05.57. 
319 RA/S-1275/D/Da/L0132, Rapport fra Uttakingskommisjonens arbeid i Jugoslavia 13-21. mars 1957, 

22.03.57. 
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grunn av avhørene. Han kunne også fortelle om en flyktning som hadde gitt et brev til en 

representant for FN som var på besøk i leiren, da dette ble oppdaget ble flyktningen straffet. 

Flere flyktninger hadde bedt den norske uttakingskommisjonen om å smugle ut brev for dem 

fordi de ikke turte å sende dem gjennom leirledelsen. I Osijek fortalte flyktningene at det var 

svært dårlig forhold mellom dem og leirledelsen. Leirlederen gikk som regel alltid meg pistol 

eller kølle og det ble sagt at han var «flittig til å true med førstnevnte og bruke sistnevnte.»320 

De få som kunne jugoslavisk fikk ofte en bedre behandling og ble brukt som tolk. Terray 

understreket at denne informasjonen måtte tas med forbehold, da det alltid var to sider av 

samme sak.321  

At Norge var såpass raskt ute med å ta imot flyktninger fra Jugoslavia ble møtt med ros 

fra andre aktører. Høykommissæren ga «sin største annerkjennelse og varme takk for at Norge 

hadde tatt 250 ungarske flyktninger fra Jugoslavia» og uttalt til den norske ambassadøren at 

«atter en gang hadde Norge gått i spissen og vist veien – og allerede nu var det tegn til at flere 

stater ville følge Norges eksempel.»322 Hva Høykommissæren kan ha ment med dette utsagnet 

er vanskelig å si. Norske myndigheter var svært tidlig ute med å ta imot ungarske flyktninger 

fra Jugoslavia, men det første vedtaket om mottak av ungarske flyktninger i desember kom sent 

sammenlignet med andre land. Det kan være Høykommissæren siktet til at Norge etter andre 

verdenskrig hadde vært et foregangsland når det gjaldt å ta imot minusflyktninger. 

Også i samtaler med Rolf Hancke i UD hadde Høykommissæren uttrykt sin største 

takknemlighet for at Norge som første land hadde tatt imot en kontingent flyktninger fra 

Jugoslavia.323 Kildene mine sier ikke spesifikt at norske myndigheter var opptatt av å være først 

ute, ei heller at det var viktig å være før Sverige. Men det pekes på at norske representanter ville 

få mer støtte fra jugoslaviske myndigheter hvis de kom ned til Jugoslavia først. Formann i 

Overføringsstyret, Sigurd Halvorsen, uttrykte, som nevnt over, at det ville gi et godt inntrykk 

overfor Jugoslaviske myndigheter om Norge kunne ta imot et antall ungarske flyktninger fra 

Jugoslavia.324 Av den uttalelsen kan man jo slutte at det kan ha vært viktig for norske 

myndigheter å befeste et rykte som et foregangsland i internasjonalt hjelpearbeid.  

                                                 
320 RA/S-1275/D/Da/L0132, konfidensielt notat av Laszlo G. Terray om forholdene i leirene i Jugoslavia, ingen 

dato. 
321 Ibid.  
322 RA/S-1275/D/Da/L0132, brev fra Rolf Andersen ved den norske ambassade i Roma til UD, 27.03.57. 
323 UD 26.8/23.B, boks 1383, notat av Rolf Hancke i UDs 1. politiske kontor, 25.05.57. 
324 UD 26.8/23.B, boks 1382, brev fra den norske ambassade i Beograd til UD, 09.02.57. 
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Avvikling av Overføringsstyret 

Per 1. april 1957 hadde Overføringsstyret organisert mottak av i alt 1285 ungarske flyktninger. 

300 var kommet fra Jugoslavia, mens de resterende var hentet i Østerrike. I tillegg til 

Overføringsstyrets mottak hadde Studentsambandet overført og tatt hånd om 52 

flyktningestudenter og Kristelig Forening for Unge Menn (KFUM) hadde arrangert en 

egenfinansiert aksjon for å overføre 119 ungarske læregutter.325 I alt hadde det kommet 1451 

ungarske flyktninger til Norge fra mottak ble vedtatt i begynnelsen av desember 1956 og til 

april 1957. I april var også alle flyktningene som var kommet i de to puljene fra Østerrike både 

arbeids- og boligplassert.326  

Overføringsstyret ble avviklet den 23. mai 1957 og man regnet med at alle flyktninger 

ville være bolig- og arbeidsplassert i løpet av den påfølgende måneden. Formann Sigurd 

Halvorsen kunngjorde at «i samsvar med dette anser Overføringsstyret sin del av oppgaven for 

avsluttet.»327 Styret ville imidlertid tilrå overfor SD at det ble opprettet et avviklingsutvalg som 

skullet ta seg av det videre arbeidet med flyktningene.328 Arbeidsutvalget skulle ta over de 

gjenstående oppgaver knyttet til de ungarske flyktningene, og ta stilling til de problemer som 

måtte oppstå i avviklingsperioden. Oppgavene til arbeidsutvalget var i all hovedsak å organisere 

arbeids- og boligplassering for de flyktninger som enda ikke var kommet i arbeid eller som 

fremdeles var igjen i gjennomgangsstedene. Den andre viktig oppgaven til arbeidsutvalget var 

å organisere etterarbeidet for de ungarske flyktningene. Samtlige flyktninger under styrets 

ansvar var arbeids- og boligplassert innen månedsskifte mai/juni 1957.329   

 

Oppsummering 

Da norske myndigheter først vedtok mottak av ungarske flyktninger, ble mottaket organisert 

svært raskt. En av grunnene til det var at Flyktningerådet hadde nedsatt et beredskapsutvalg om 

lag to uker før vedtaket ble gjort. Dette beredskapsutvalget hadde allerede gjort de nødvendige 

undersøkelser og forberedelser da mottak ble vedtatt. Forespørsler var blitt sendt ut til 

                                                 
325 NOU 1986:8, 93.  
326 UD 26.8/23.B, boks 1383, brev fra Overføringsstyret til UD, 22.04.1957. 
327 RA/S-1275/D/Da/L0132, brev fra Sigurd Halvorsen til Gudmund Harlem, 28.05.57. 
328 Ibid.  
329 UD 26.8/23.B, boks 1383, rapport fra Overføringsstyret arbeidsutvalg, 06.01.58. 
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kommunene og det var gjort undersøkelser vedørende arbeidsmulighetene for flyktningene som 

skulle komme til Norge.  

Mottaket ble utført i tråd med måten norske myndigheter hadde håndtert mottak av 

flyktninger etter andre verdenskrig, og erfaringene fra tidligere mottak virker å ha spilt en rolle 

under håndteringen av Ungarnkrisen. Dette viser seg spesielt i hvordan norske myndigheter 

organiserte utplukkingen av flyktninger i flyktningleirene ved hjelp av uttakskommisjoner og i 

måten gjennomgangsstedene ble organisert. Den store forskjellen på mottaket av de ungarske 

flyktningene og tidligere flyktninggrupper var at kommunene fikk et større ansvar, i samarbeid 

med frivillige organisasjoner, med å sørge for arbeids- og boligplassering av flyktningene.  

Et viktig tema for norske myndigheter var hvordan man skulle håndtere spørsmålet om 

repatriering av mindreårige ungarske flyktninger. Kapitlet viser at norske myndigheter forholdt 

seg til Høykommissæren retningslinjer og var lite villige til å tvangsrepatriere mindreårige. 

Kapitlet har også vist at da flyktningstrømmen inn i Jugoslavia økte, var norske myndigheter 

raskt ute med hjelp til de ungarske flyktningene som befant seg i flyktningleirer i Jugoslavia. 

Norske myndigheter var først ute med å ta imot flyktninger fra Jugoslavia og fikk stor 

annerkjennelse for dette. Prosedyren for uttak og mottak av flyktninger var den samme som for 

flyktningene som hadde oppholdt seg i Østerriker og samarbeidet med jugoslaviske 

myndigheter hadde vært godt.  
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Kapittel 4: «Hurtig hjelp er dobbel 

hjelp»330 

Dette kapitlet tar for seg arbeidet til Norges Røde Kors fra opprøret i Ungarn startet 23. oktober 

1956 og til norske myndigheter vedtok mottak av ungarske flyktninger den 6. desember 1956. 

Norges Røde Kors, som var etablert i 1865, var Norges største humanitære organisasjon og 

hadde lang erfaring med ulike former for hjelpearbeid, både i Norge og internasjonalt.331 

Ungarnaksjonen skulle bli den største hjelpeaksjonen Norges Røde Kors hadde gjennomført til 

da i sin historie.332 

Dette kapitlet beskriver hvordan Norges Røde Kors bidro i den akutte delen av det 

internasjonale hjelpearbeidet i Ungarn og Østerrike. Hovedinnsatsen var rettet inn mot å hjelpe 

flyktningene som kom til Østerrike, men organisasjonen ytte også hjelp i Ungarn. I Norge var 

organisasjonen opptatt av å samle inn penger fra befolkningen til hjelpeinnsatsen, samt å være 

i dialog med norske myndigheter om dens hjelpeinnsats. Kapittelet vil også kartlegge og 

diskutere hvordan Norges Røde Kors samarbeidet med Den internasjonale Røde Kors-komiteen 

(ICRC) og Ligaen av Røde Kors-foreninger (Ligaen), samt andre nasjonale Røde Kors-

foreninger, da spesielt Sveriges Røde Kors og Dansk Røde Kors. Hvilke tiltak igangsatte 

Norges Røde Kors og på hvilken måte var hjelpearbeidet påvirket av ikke-norske aktører?  

Norges Røde Kors og internasjonalt hjelpearbeid før 

Ungarnrevolusjonen 

I tiden mellom andre verdenskrig og Ungarnkrisen skjedde flere vesentlige endringer i hvordan 

Norges Røde Kors organiserte og målrettet både sitt nasjonale og internasjonale hjelpearbeid. 

Disse endringene var et resultat av både bestemmelser innad i Norges Røde Kors, men også 

generelle utviklinger i hele Røde Kors-organisasjonen. En viktig faktor for endringene var den 

nye flyktningsituasjonen som krigen hadde skapt og kald krig problematikken som oppsto etter 

krigen. Også norske myndigheters arbeid for flyktninger endret seg, og disse endringene 

påvirket Norges Røde Kors’ arbeid, både nasjonalt og internasjonalt. 

                                                 
330 Norges Røde Kors’ motto under Ungarnaksjonen. RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0430 og RA/PA-

0250/F/Fg/Fge/L0431, rapport om Ungarnhjelpen av Wilhelm S. Bøe, 29.05.57. 
331 Mageli, Eldrid, Med rett til å hjelpe. Historien om Norges Røde Kors, (Oslo: Pax Forlag AS, 2014), 11. 
332 Meinich, Jens, Kjenn ditt Røde Kors, (Oslo: Oscar Andersens Boktrykkeri, 1957), 41.  
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Flyktningsituasjonen som oppsto etter andre verdenskrig innebar at 21 millioner 

mennesker var hjemløse og 15 millioner mennesker var på flukt.333 Denne situasjonen skapte 

et helt nytt handlingsrom for Norges Røde Kors og et utvidet arbeid internasjonalt. En viktig 

endring i det internasjonale arbeidet var etableringen av «Europahjelpen» som et samarbeid 

mellom norske myndigheter og private organisasjoner. Norges Røde Kors hadde deltatt i det 

internasjonale hjelpearbeidet for flyktninger siden etter andre verdenskrig. Den første store 

aksjonen de deltok i var en innsamlingsaksjon i 1946 som fikk navnet «Europahjelpen». 

Europahjelpen var et samarbeidsprosjekt mellom Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp og 

ble en av de største innsamlingsaksjonene i Norge til inntekt for krisehjelp i Europa på denne 

tiden.334 For å ikke komme i konflikt med «Nasjonalhjelpen» - den pågående innsamlingen for 

nødlidende i Norge, ble det bestemt at Europahjelpen skulle samle inn mat og ikke penger. Den 

første matvareinnsamlingen varte ut 1946.335 Matvareaksjonen høsten 1946 ble avløst av en ny 

aksjon våren 1947. Til sammen samlet de to aksjonene inn omtrent fire millioner kilo med mat 

som i all hovedsak gikk til flyktninger. Høsten 1947 ga norske myndigheter grønt lys for å starte 

en pengeinnsamling, og resultatet var på nesten 14 millioner kroner.336  

Innsamlingsaksjonen ble i slutten av 1947 omdannet til en fast organisasjon, og 

hoveddelen av arbeidet som Norges Røde Kors gjorde for flytninger i perioden etter andre 

verdenskrig var gjennom Europahjelpen og senere Det Norske Flyktningeråd (Flyktningerådet), 

der Norges Røde Kors var en av flere frivillige organisasjoner som var representert. Norges 

Røde Kors’ president Erling Steen var styreformann i Flyktningerådet fra opprettelsen i 1953 

og frem til 1958. De resterende i styret inkluderte fem representanter fra frivillige 

organisasjoner og tre representanter som var oppnevnt av Sosialdepartementet (SD). 

Arbeidsfordelingen i Flyktningerådet var at de statlig oppnevnte representantene skulle ta seg 

av flyktninger i Norge, mens de frivillige organisasjonene skulle ta seg av arbeidet med folk på 

flukt utenfor Norge, og med det all pengeinnsamling til dem. Rådet ble altså delt inn i en 

innenlandsavdeling med de statlige representantene og en utenlandsavdeling med 

representantene fra de frivillige organisasjonene.337 

                                                 
333 Mageli, Med rett til å hjelpe, 318.  
334 Roll-Hansen, Hege og Eva Helen Østbye, Hjelp og beskyttelse. Flyktningerådet 1946-1996, (Oslo: 

Leseselskapet, 1996), 9. 
335 Ibid., 26-29. 
336 Mageli, Med rett til å hjelpe, 319. 14 millioner i 1947 tilsvarte om lag 275 millioner kroner i 2015.  
337 Mageli, Med rett til å hjelpe, 320-321. 
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I tillegg til arbeidet som ble kanalisert gjennom Flyktningerådet, var Røde Kors sin 

internasjonale overbygning viktig.338 Spesielt viktig var de nasjonale foreningenes hovedorgan, 

Ligaen. Under Ligaens guvernørrådsmøte i Oslo i 1954, ble det drøftet retningslinjer for de 

nasjonale foreningenes katastrofeberedskap i de respektive land. Det ble på møtet slått fast at 

det var en fundamental plikt for enhver nasjonal Røde Kors-forening å ha en 

katastrofeberedskap. Det ble også slått fast at ved internasjonale hjelpeaksjoner så skulle 

hjelpen fra hvert land gå igjennom det respektive lands Røde Kors-forening, for så å ledes 

videre inn i Røde Kors’ kanaler av Ligaen.339  

I en verden som beveget seg mot mer splittelse og ikke mot mer samhold, hevder Martin 

Sæther at Røde Kors forsøkte å finne sin måte å jobbe for fred på «som ikke kunne tas til inntekt 

for noen av partene i den kalde krigen.»340 Måten det kunne gjøres på var ved at Røde Kors så 

langt det var mulig, og på et utelukkende humanitært grunnlag, skulle hjelpe nødlidende 

mennesker over hele verden. Ideen om nestekjærlighet og universalitet skulle komme til uttrykk 

gjennom enhver handling av Røde Kors. Røde Kors foretok en tyngdeoverføring i 

hjelpearbeidet sitt: all kraft skulle nå legges i det universelle hjelpearbeidet. Med denne 

fornyede forsterkningen av det universelle hjelpearbeidet, var Norges Røde Kors deltagende i 

flere hjelpeaksjoner etter andre verdenskrig og frem til Ungarnkrisen i 1956, blant annet i 

Palestina i 1948, Koreakrigen, katastrofen i Vesterisen (79 selfangere omkom i påsken 1952) 

og Stormhjelpen etter flodbølgen i England og Nederland i 1953.341  

Et annet viktig område for Norges Røde Kors etter andre verdenskrig var oppbyggingen 

av en nasjonal katastrofeberedskap. Dette kom i gang på begynnelsen av 1950-tallet og skjedde 

i samarbeid med norske myndigheter. Oppbyggingen av katastrofeberedskapen gikk i all 

hovedsak ut på å samordne Norges redningstjeneste. Det ble opprettet et katastrofeutvalg med 

representanter for Sivilforsvaret, luftfartsmyndighetene, Forsvaret og Norges Røde Kors. Også 

sjefen for Norges Røde Kors’ hjelpekorps var med i utvalget ettersom hjelpekorpset spilte en 

sentral rolle i det frivillige hjelpearbeidet i Norge.342 Sten Florelius, sjefen for forsvarets sanitet, 

omtale av hjelpekorpsets i 1949 illustrerer hjelpekorpsets betydning: «(m)ålet er å gjøre 

hjelpekorpsene til en ryggrad i samfunnet for det frivillige hjelpearbeidet ved katastrofer og 

                                                 
338 Når jeg bruker betegnelsen «Røde Kors», mener jeg hele organisasjonen. Der jeg snakker om en spesifikk del 

av organisasjonen, vil det bli sagt eksplisitt.  
339 Sæter, Martin, Over alle grenser. Norges Røde Kors 100 år, (Oslo: Aschehougs Forlag, 1965), 212. 
340 Ibid., 214. 
341 Ibid., 214-216.  
342 Ibid., 212. 
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ulykker i fredstid.»343 I forbindelse med hjelpekorpsenes stilling i Norge, uthever historiker 

Eldrid Mageli den nære kontakten mellom hjelpekorpsene og myndighetene og offentlige 

hjelpetjenester. Mange frivillige i hjelpekorpsene hadde en faglig kompetanse som var relevant 

for hjelpekorpsarbeid ved at de arbeidet i politi, brannvesen, helsevesen eller sivilforsvar til 

vanlig.344 

Det å innlede et tettere samarbeid med de andre nordiske Røde Kors-foreningene var en 

annen viktig del av Norges Røde Kors’ katastrofeberedskap, og i 1953 ble det inngått en avtale 

mellom de nordiske lands foreninger om gjensidig hjelp ved ulykker av et større omfang. I 1955 

opprettet Norges Røde Kors også et katastrofefond. Hovedgrunnen var for å kunne yte hurtig 

hjelp hvis en krisesituasjon skulle oppstå, men også for å ytterligere styrke den nasjonale 

katastrofeberedskapen. Opprettelsen av katastrofefondet utelukket likevel ikke at Norges Røde 

Kors måtte gjennomføre ad hoc innsamlingsaksjoner ved omfattende kriser eller ulykker.345 

Opprettelsen av en katastrofeberedskap hadde styrket Norges Røde Kors’ hjelpeevne på mange 

områder, og skulle få stor betydning for Norges Røde Kors’ hjelpearbeid i tiden fremover. Blant 

annet i hjelpearbeidet etter opprøret i Ungarn i 1956.  

Norges Røde Kors’ umiddelbare respons på opprøret i 

Ungarn 

Den 23. oktober 1956 startet demonstrasjonene i Budapests gater. Allerede dagen etter gikk 

ungarske myndigheter ut og erklærte at det var oppstått en nødssituasjon, og den 27. oktober 

fikk ICRC forespørsel om assistanse av Ungarsk Røde Kors. Det var stort behov for 

blodplasma, transfusjonsutstyr og bandasje. Ved hjelp av Sveitsisk Røde Kors klarte ICRC å 

organisere en forsending med de forspurte varene, og denne ble sendt med fly til Budapest 

dagen etter. På flyet var også to delegater fra ICRC.346 Ligaen, som hadde kontakt med Ungarsk 

Røde Kors via telefon, sendte ut forespørsel til flere nasjonale avdelinger av Røde Kors om 

behov for forsendelser av det mest nødvendige utstyret.347 Norges Røde Kors’ svar på dette var 

å umiddelbart sette i gang en katastrofehjelp.348 Natt til 28. oktober mottok Norges Røde Kors 

                                                 
343 «Røde Kors Hjelpekorps», Tidsskriftet 1/1949, 8. Referert i Mageli, Med rett til å hjelpe, 277.  
344 Mageli, Med rett til å hjelpe, 279.  
345 Sæter, Over alle grenser, 212. 
346 Haug, Hans, Humanity for All. The International Red Cross and Red Crescent Movement. Henry Dunant 

Institute, (Berne: Paul Haupt Publishers, 1993), 104. 
347 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, pressemelding fra ICRC, 02.11.56. 
348 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, skriv fra generalsekretær Sten Florelius, 07.11.56. 
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oppfordringen fra Ligaen, og dagen etter ble det sendt ut informasjonsskriv til «Norges Røde 

Kors’ distrikter lokalforeninger, alenestående hjelpekorps og alenestående U.R.K. –avdelinger» 

vedrørende tilstanden i Ungarn.349 Dette var et informasjonsskriv, men skrivet oppfordret også 

distrikter og lokalforeninger om å orientere både presse og publikum om Ungarnaksjonen og 

«støtte opp om arbeidet på beste måte.»350  

De nærmeste dagene ble de første leveransene fra ICRC fraktet med fly fra Østerrike og 

inn i Ungarn. Varer som kom fra de nasjonale grenene av Røde Kors ble plassert på lager i 

Wien og videresendt til Budapest med fly. Etter flere henvendelser fra Ungarske Røde Kors ba 

ICRC, denne gangen mer innstendig, om støtte fra de nasjonale grenene av organisasjonen. Den 

31. oktober hadde ICRC tre delegater plassert i Wien og en i Budapest og de hadde allerede 

sendt inn 90 tonn med varer til Ungarn. Imidlertid ble kampene rundt flyplassen i Budapest 

intensivert, og det ble umulig for flyene fra Wien å lande der. Med flyplassen stengt måtte ICRC 

to dager senere erstatte flyforbindelsen med tog.351 For å støtte sine delegater i Budapest, startet 

ICRC umiddelbart med å kringkaste følgende appell over den sveitsiske kortbølgeservicen for 

å nå de kjempende partene i Ungarn: 

At a time when the International Committee of the Red Cross, in conjunction with the 

principal National Red Cross Societies, is endeavouring to give Hungary, so sorely tired, the 

charitable aid that the country requires, it wishes to recall several fundamental principles 

contained in the Geneva Conventions by which all people are bound.352 

Tre av prinsippene det var viktig for ICRC å understreke var: 1) at alle deltakere i 

konflikt skulle behandles med respekt, 2) det var forbudt å drepe eller såre fiender som overga 

seg og 3) de sårede og syke skulle bli tatt hånd om uten diskriminering. I tillegg til å kringkaste 

disse radiosendingene, sendte ICRC et memorandum til de ungarske og sovjetiske 

myndighetene og ba om Røde Kors’ to delegater skulle få full frihet i deres humanitære arbeid 

i Ungarn.353 

Måten ICRC handlet på etter at opprøret startet var et godt eksempel på det Michael 

Barnett hevder kjennetegner nødhjelpshumanitarisme. Ifølge Barnett er ICRC en av de 

organisasjonene som kan plasseres under termen nødhjelpshumanitarisme. For ICRC, og 

lignende organisasjoner, så skal nødhjelp være apolitisk. For disse organisasjonene er nettopp 

                                                 
349 Ibid.  
350 Ibid.  
351 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, pressemelding fra ICRC, 02.11.56. 
352 Haug, Humanity for All, 105.  
353 Ibid.  
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prinsippene om nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet viktig for å kunne inneha en slik 

apolitisk rolle, og i størst mulig grad kunne nå ut til mennesker i nød. Denne holdningen 

medfører at slike organisasjoner i større grad fokuserer på symptomene, heller enn årsakene til 

lidelse.354 ICRC forholdt seg ikke til hva som var årsaken til at opprøret i Ungarn hadde oppstått, 

men var kun opptatt av hvordan de kunne hjelpe de som led som følge av opprøret.  

Informasjonen om at flyforbindelsen var brutt kunne avdelingssjef i Norges Røde Kors 

Wilhelm Bøe, som var ankommet Wien den 29. oktober, bekrefte i en telefonsamtale den 1. 

november. Han opplyste om at flyplassen i Budapest var sperret av russiske tanks, men at 

togforbindelse mellom Wien og Budapest var forventet opprettet innen 24 timer.355 Bøe 

meddelte også at den østerrikske avdelingen av Røde Kors var vanskelig stilt og hadde 

problemer med å håndtere oppgavene knyttet til vareforsendelser. Det hadde derfor samlet seg 

opp store lagre av matvarer som ikke kom videre. Det siste man ønsket var en ikke-koordinert 

forsyning av varer inn i Ungarn. Inntil videre oppfordret derfor Bøe Norges Røde Kors til å 

konsentrere seg om pengeinnsamlingen, for det var penger som var det viktigste i det 

øyeblikket.356 

Bøe hadde på dette tidspunkt opprettet kontakt med alle de skandinaviske diplomatene 

i Wien og kunne melde om han var på «bølgelengde» med alle unntatt den svenske 

legasjonsråden i Wien, altså Sveriges diplomatiske utsending i Østerrike.357 Bøe mente dette 

kom av at den svenske avdelingen av Røde Kors ikke hadde hatt noen kontaktperson i Wien og 

var derfor kommet litt i bakgrunnen i hjelpearbeidet, men nå var Sveriges Røde Kors’ utsendte 

på plass og skulle løse problemene med legasjonsråden. Bøe uttrykte samtidig glede over at det 

var bestemt at hjelpekorpssjef Leif Hanoa skulle nedover til Wien. Han mente at det var behov 

for en «typisk militær type» der.358 

Samtidig som Norges Røde Kors etablerte seg i Wien, forsøkte ICRC å få kontakt med 

Ungarsk Røde Kors. I en av de siste telefonsamtalene mottatt fra Ungarsk Røde Kors, den 4. 

november, appellerte de igjen til ICRC om at de enda en gang måtte forsøke å sikre beskyttelse 

til ofrene for kampene i hovedstaden. Som et siste forsøk kringkastet ICRC denne appellen:  

                                                 
354 Barnett, Michael N., «Refugees and Humanitarianis», The Oxford Handbook of Refugee and Forced 

Migration Studies, redigert av Elena Fiddian-Qasmiyeh, Gil Loescher, Katy Long, og Nando Sigona, (Oxford: 

Oxford University Press, 2014), 243.  
355 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, telefonsamtale fra Wilhelm Bøe, 01.11.56. 
356 Ibid.  
357 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, konfidensiell telefonsamtale mellom Wilhelm Bøe og Sten Florelius, 

03.11.56.  
358 Ibid.  
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The International Committee of the Red Cross makes a solemn appeal to commanders 

and combatants in Hungary: The International Committee of the Red Cross is informed that 

combats are still raging in Budapest, and the numerous wounded have not yet been collected 

and cared for. It makes an urgent appeal to commanders and combatants to call a truce, by 

mutual agreement in order that the wounded may be collected and evacuated. The Present 

appeal is made by the ICRC in accordance with the provisions of article 15 of the first 

Geneva Convention.359 

Samme dag som denne appellen ble kringkastet i Ungarn, gikk det ut melding fra Norges 

Røde Kors til det norske folk gjennom den norske kringkastingen angående Norges Røde Kors’ 

foreløpige innsats i Ungarnkrisen. Norges Røde Kors meddelte at de var én av nasjonene som 

hadde vært med på å sende ut SOS om støtte til det ungarske folk og de oppfordret samtidig 

den norske befolkning til å støtte opp om den pågående innsamlingsaksjonen. Organisasjonen 

slo fast at dens innsats i aksjonen skjedde i tråd med prinsippene i Genèvekonvensjonene. Dette 

gjaldt spesielt det arbeidet som måtte gjøres innenfor Ungarns grenser, men også den hjelpen 

som ble gitt til de ungarske flyktningene i Østerrike.360 

Genèvekonvensjonene er en fellesbetegnelse for flere internasjonale overenskomster 

som har i oppgave beskytte ofre for væpnet konflikt eller krig. Den første Genèvekonvensjonen 

hadde sitt utspring i to konferanser i henholdsvis 1863 og 1864 mellom private individer og 

myndighetsutsendinger fra et utvalg vestlige land. Konferansene ble arrangert av Røde Kors’ 

grunnlegger Henry Dunant i kjølevannet av opprettelsen av Røde Kors. Den første Genève-

konvensjonen ble vedtatt 22. august 1965 og ble signert av tolv vestlige land.361 Konvensjonen 

slo fast at alle sårede i krig hadde rett til å få behandling uavhengig av nasjonalitet. Etter den 

første konvensjonen er det kommet flere konvensjoner og tilleggsprotokoller. Krigsfangers 

rettigheter ble nedfelt i konvensjonen av 1929 og erfaringene etter andre verdenskrig førte til 

de fire konvensjonene av 1949. Disse slo fast at også sivile fanger og sivile krigsofre hadde 

krav på beskyttelse og hjelp.362  

                                                 
359 Haug, Humanity for All, 105-106.  
360 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, avskrift av kringkastingsmelding, 04.11.56. 
361 Forsythe, David P. og Barbara Ann J. Rieffer-Flanagan, The International Committee of the Red Cross. A 

Neutral Humanitarian Actor, Vol. 13, Routledge Global Institutions, (London: Routledge, 2007), 6-8. Disse 

statene var for øvrig: Storhertugdømmet av Baden, Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, 

Storhertugdømmet av Hesse, Kongeriket av Prøysen, Spania, Sveits og Kongeriket av Württemberg (Norge-

Sverige signerte i desember samme år). ICRC, «Treaties, States Parties and Commentarie.», hentet 26.09.16. 

https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=

120. 
362 Mageli, Med rett til å hjelpe, 16.  
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Røde Kors har hatt en helt spesiell status i utformingen av Genèvekonvensjonene, men 

også i utformingen av internasjonal humanitær lov (IHL) generelt. Statsviter David P. Forsythe 

hevder at ICRC har hatt tre viktige roller i forhold til IHL: 1) utvikling av IHL, 2) hjelp til å 

spre prinsippene og reglene i IHL, og 3) hjelp til å implementere IHL.363 At ICRC har spilt en 

stor rolle i utformingen av IHL er ikke særegent for ICRC som humanitær organisasjon, men 

ICRC har likevel blitt sett på som en katalysator i utformingen av slike lover helt siden midten 

av 1800-tallet.364  

Parallelt med at Norges Røde Kors etablerte seg i Wien, var også Flyktningerådet til 

stede der. På grunn av at Europahjelpen/Flyktningerådet hadde drevet utbredt hjelpearbeid i 

både Tyskland og Østerrike etter andre verdenskrig, hadde organisasjonen kontorer både i Wien 

og Hamburg.365 Det medførte at Flyktningerådet allerede hadde en representant i Wien da 

Ungarnopprøret startet, nemlig Arne Torgersen. Torgersen var for øvrig også Norges 

representant i FNs Høykommissær for flyktninger (Høykommissæren). Allerede den 27. 

oktober anmodet Torgersen Flyktningerådet om økonomisk hjelp til de første ankomne 

ungarske flyktningene til Østerrike. De neste to ukene ble det stilt til disposisjon ca. 70 000 

norske kroner til den umiddelbare nødhjelpen.366 Flyktningerådet sendte i tillegg ned en 

representant for å assistere Arne Torgersen i arbeidet i Østerrike. I første omgang var denne 

assistenten Erling Thoralvsson fra Norsk Folkehjelp. 367 Thoralvsson var for øvrig også formann 

for Flyktningerådets utenlandskomité.  

Også Flyktningerådet ønsket å bidra til å samle inn penger til den nylig oppståtte krisen. 

Et viktig poeng var imidlertid at denne innsamlingen ikke skulle ødelegge for oppslutningen 

rundt den pågående aksjonen til Norges Røde Kors. Man mente imidlertid at det var fullt mulig 

å kjøre to adskilte innsamlingsaksjoner for flyktningene.368 Det er viktig å her ha i bakhodet at 

Flyktningerådet var en halvstatlig organisasjon som besto av flere ulike organisasjoner, 

deriblant Norges Røde Kors. Så i realiteten ville også Norges Røde Kors bidra til 

Flyktningerådets innsamlingsaksjon. I forbindelse med innsamlingsaksjon ble det de første 

ukene sendt ut to appeller til den norske folk om å gi støtte til de pågående innsamlingene til 

støtte for de ungarske flyktningene. Både støtte til øyeblikkelig hjelp og til de mer langvarige 

                                                 
363 Forsythe, David P., The Humanitarians. The International Commitee of the Red Cross, (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2005), 242.  
364 Forsythe og Rieffer – Flanagan, The International Committee of the Red Cross, 38. 
365 Roll-Hansen og Østbye, Hjelp og beskyttelse, 38.  
366 70 000 kroner tilsvarte ca. 950 000 kroner i 2015.  
367 RA/PA-1254/A/Aa/L0001, protokoll fra ekstraordinært møte i Det Norske Flyktningeråds Styre, 05.11.56. 
368 Ibid.  
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hjelpetiltakene var viktig. Det ble også, i disse appellene, understreket at det ikke fantes noe 

som tydet på at større grupper av flyktninger ønsker å komme til Norge.369  

Den aller første hjelpeinnsatsen fra Norges Røde Kors kom som svar på forespørsel om 

hjelp fra ICRC. Norges Røde Kors var raskt ute med å starte en pengeinnsamling og med å 

samle inn varer. De var også raskt ute med å få en delegasjon på plass i Wien som kunne bistå 

med hjelp i nærområdene. Det er sannsynlig at penge- og matvareinnsamlingen bygde på 

erfaringen fra den hjelpeinnsatsen Norges Røde Kors hadde gjort i tiden mellom andre 

verdenskrig og opprøret i Ungarn. Det at Norges Røde Kors var så raskt ute med å få ned en 

delegasjon, var derimot en mer ad hoc reaksjon på en nødsituasjon. Det var imidlertid svært 

viktig for koordineringen av arbeidet til Norges Røde Kors at en representant for organisasjonen 

var raskt på plass.  

Hjelpearbeidet får faste rammer 

Den 5. november var samarbeidet mellom Norges Røde Kors og Ligaen godt i gang og det var 

etablert en fast møtevirksomhet for de involverte i hjelpearbeidet.370 Samme dag ble det sendt 

tre mann fra Norges Røde Kors som skulle være en del av den staben som arbeidet i Wien 

sammen med representanter fra ICRC, Ligaen og andre nasjonale Røde Kors-foreninger.371 

Oppgaven for Norges Røde Kors i Østerrike var dobbel: på den ene siden skulle det lastes og 

føres fram varer i store mengder på båter, tog og bilkolonner til grensen mellom Østerrike og 

Ungarn. Dette var for å legge press på de sovjetiske myndighetene slik at man fikk adgang til å 

yte hjelpe til den ungarske befolkningen. Denne delen av arbeidet fikk også tilslutning fra den 

norske regjeringen som på sin side ville sende krav til Sovjet om at humanitær hjelp skulle bli 

mulig i Ungarn for Norges Røde Kors. På den andre siden jobbet Norges Røde Kors med å sette 

opp en administrasjon i Østerrike.372 

De tre representantene fra Norges Røde Kors som ble sendt for å bistå med 

hjelpearbeidet i Østerrike var hjelpekorpsinstruktør Jørgen Hviding, hjelpekorpssjef Leif Hanoa 

og hjelpekorpsmann Jørg Clausen.373 De ankom Wien 6. november og ble mottatt på flyplassen 

av Wilhelm Bøe og Norges chargé d’affaires ved den norske ambassade i Wien, Sigurd 

                                                 
369 RA/PA-1254/D/Da/L0007, appell til det norske folk fra Flyktningerådet, 05.11.56. Appell til det norske folk 

fra Flyktningerådet, 09.11.56. 
370 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, telefonsamtale mellom Wilhelm Bøe og Sten Florelius, 05.11.56. 
371 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0430, rapport fra Jørgen Hviding, 10.07.57. 
372 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, skriv fra generalsekretær Sten Florelius, 07.11.56. 
373 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0430, rapport fra Jørgen Hviding, 10.07.57. 



80 

 

Ekeland. Straks etter ankomst tok de tre Røde Kors-representantene kontakt med ICRC og fikk 

utdelt arbeidsoppgaver. Møter med ICRC og Ligaen fant sted hver dag kl. 12 og kl. 18, der 

deltok alle delegasjoner og utsendte fra de ulike nasjonale grenene av organisasjonen. Utenom 

disse møtene var det spesielt Sveriges Røde Kors’ generalsekretær Henrik Beer som sto for 

kontakten med de norske delegatene.374 Henrik Beer hadde en viktig rolle i hjelpearbeidet og 

var tildelt ansvaret for koordineringen av Ligaens virksomhet i Wien.375  

Under et møte mellom Beer og den norske Røde Kors-delegasjonen den 7. november 

ble det bestemt at den norske delegasjonen skulle ha ansvar for organisering og transport av 

forsyninger til Ungarn, et arbeid som sto under Beers koordinering. Den norske delegasjonen 

skulle også ha ansvar all form for medisiner og lagring av disse i Wien.376 I tillegg var det 

meningen at Norges Røde Kors, i samarbeid med Dansk Røde Kors og Sveriges Røde Kors, 

skulle opprette et feltsykehus i Budapest. Disse planene ble det imidlertid ingenting av på grunn 

av stadig endrete forhold i Ungarn. Etter hvert fikk derimot Norges Røde Kors sendt to 

feltsykehusenheter til Budapest som ble bemannet og ledet av ICRC. I tillegg ble det stilt fem 

ambulanser til disposisjon for ICRC inne i Ungarn og fem lastebiler som ble brukt i 

bilkolonnene fra Wien til Budapest.377 

Samtidig som ICRC forsøkte å opprette kontakt med Ungarsk Røde Kors, fortsatte det 

å strømme inn varer i Røde Kors sine lagre i Wien, og flyktningestrømmen fra Ungarn til 

Østerrike var vedvarende. Disse to aspektene førte til at det ble nødvendig å skille mellom 

arbeidet til de ulike delene av Røde Kors. Det ble bestemt at Ligaen skulle ha ansvar for å ta 

imot og koordinere varer som kom til Wien fra de nasjonale foreningene, mens ICRC skulle ha 

ansvar for å transportere varer fra Wien til Budapest og sammen med Ungarsk Røde Kors 

distribuere varene i Budapest.378 

Hjemme i Norge holdt president i Norges Røde Kors, Erling Steen, tale i aulaen for 

Norges Røde Kors’ medlemmer. Han uttrykte sin medfølelse for det ungarske folk og minnet 

om de prøvelser Norge ble stilt ovenfor under andre verdenskrig. I talen informerte han om 

hvordan organisasjonen kunne hjelpe ungarerne og at det å hjelpe ikke bare var Røde Kors’ 

rettighet i forhold til Genève-konvensjonen, men også deres plikt; «Røde Kors har plikt til å 

                                                 
374 Ibid.  
375 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, informasjonsskriv fra ICRC, 09.11.56. 
376 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0430 rapport fra Jørgen Hviding, 10.07.57. 
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Bøe, 29.05.57. 
378 Cardia, Isabelle Vonèche, Hungarian October: Between Red Cross and Red Flag. The 1956 Action of the 

International Committee of the Red Cross, (Genève: International Committee of the Red Cross, 1999), 25.   
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være det utøvende organ for hjelpevirksomheten og sette denne ut i livet. Det er et kompleks 

av elendighet og nød som vi ser, og blant hvilket flyktningespørsmålet i all sine velde likevel 

er det minste og relativt letteste og råde bot på, sammenlignet med den nøden som det ungarske 

folk i Ungarn nå lider.»379 Dette tydet på at selv om arbeidet for de ungarerne som flyktet til 

Østerrike var viktig, så anså Norges Røde Kors at det viktigste arbeidet, og kanskje det som lå 

tettest opp til «Røde Kors-ånden», var det arbeidet som ble gjort inne i Ungarn.  

Ikke før den 9. november fikk ICRC forsikringer fra de sovjetiske militærmyndighetene 

om at Røde Kors-konvoier trygt kunne komme over grensen til Ungarn. Da hadde all 

kommunikasjon med Ungarske Røde Kors vært avskåret siden sovjetiske tropper invaderte 

Budapest den 4. november.380 Først den 16. november ble det inngått en avtale mellom ICRC, 

Ungarsk Røde Kors og ungarske/russiske myndigheter om at ICRC skulle overta all transport 

av varer inn i Ungarn og all vareutlevering i Budapest. Grensen var nå også blitt åpnet for all 

type hjelp fra alle land og det var myndighetene i Ungarn som utstedte visum til de som skulle 

inn i landet.381  

Utfordringene ICRC hadde med å få drive hjelpearbeid i Ungarn etter revolusjonen var 

beskrivende for ICRCs forhold til kommunistland under den kalde krigen. Kommunistlandene 

hadde ingen forpliktelser ovenfor Genève-konvensjonen og de så på ICRC som en vestlig 

konstruksjon. Kommunistlandene anså den ideologien som ICRC og generell humanitær lov 

var bygd på som svært ulik de verdiene den kommunistiske ideologien sto for. Rent praktisk 

førte dette til at de fleste forespørsler fra ICRC til kommunistiske myndigheter angående for 

eksempel adgang til fanger under den kalde krigen ble ignorert eller avslått.382 Resultatet av 

forholdet mellom ICRC og kommunistlandene var at det finnes svært få eksempler på at 

kommunistland samarbeidet med ICRC under den kalde krigen. En av de få gangene dette 

skjedde var nettopp under Ungarnkrisen da myndighetene i Moskva ga ICRC lov til å 

gjennomføre hjelpearbeid inne i Ungarn i en kort periode.383 

 

 

                                                 
379 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, referat av Erling Steens tale, 07.11.56. 
380 ICRC, «ICRC operations in Hungary and the Middle East i 1956», hentet 15.09.16. 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jn8c.htm. 
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383 Forsythe & Rieffer-Flanagan, The International Committee of the Red Cross, 20. Forsythe, The 
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Norges Røde Kors får en særstilling i hjelpearbeidet 

Som tidligere nevnt ble luftbroen mellom Wien og Budapest blokkert og grensen stengt bare et 

par dager etter at hjelpearbeidet var kommet i gang. Forsyningene hopet seg opp på den 

østerrikske side av grensen, og det ble, ifølge hjelpekorpssjef Leif Hanoa, «tilslutt et virvar.»384 

Oppgaven til den norske Røde Kors-delegasjonen ble derfor mer spesifikt å stå for all 

mottakelse av varer, både fra bil, tog og fly, for deretter å organisere all vareforsendelse videre 

til Ungarn. Denne oppgaven var allerede før delegasjonens ankomst, påbegynt av avdelingssjef 

i Norges Røde Kors, Wilhelm Bøe. En viktig side ved problemet var at forsendelser fra de ulike 

land ikke var merket. Spesielt var dette problematisk når det gjaldt forsendelser med medisiner. 

Disse ble liggende ute og risikerte derfor å bli ødelagt, eller verre: misbrukt. Hanoa nevnte for 

eksempel at han fant globoid pakket sammen med gift, opium og kokain – nok giftstoffer til «å 

ta liv av halve Wiens befolkning.»385  

For å få orden på medisinbeholdningen hadde Norges Røde Kors, i samarbeid med 

Ligaen, skaffet hjelp fra farmasøyter og britiske og østerrikske medisinstudenter. Jørgen 

Hviding fikk etter hvert ansvaret for organisering av medisinene og gjorde «et ualminnelig 

verdifullt arbeid.»386 Også når det gjaldt matvarene hersket det «et virvar» hvor alt var blandet 

sammen og svært få av kassene var merket. For å orden i varelageret, stilte Ligaen en rekke 

rekrutter til disposisjon for den norske delegasjonen. Delegasjonen hadde til enhver tid mellom 

50 og 100 mann i virksomhet. Disse sto under kommando og oppsyn av to østerrikske lærere 

som også var skaffet av Ligaen. Norge var den eneste av de nasjonale delegasjonene som, på 

dette tidspunkt, hadde fått en slik spesialoppgave. Dette vakte, ifølge Hanoa, oppsikt blant de 

andre delegasjonene.387 Kildene mine gir dessverre ikke grunnlag for å si noe om hvorfor 

akkurat den norske delegasjonen ble tildelt denne spesialoppgaven.  

Et annet forhold skapte også meget store utfordringer for de norske Røde Kors-

representantene. Det var lange avstander mellom flyplassen i Wien, de forskjellige varelagrene, 

det internasjonale Røde Kors’ kontor og det kontor som Norges Røde Kors hadde til 

disposisjon. Det ble derfor brukt mye tid på å komme seg frem og tilbake, og 

transportmulighetene var ikke av de beste. Dette lettet seg derimot betraktelig da de fikk 

tilskudd av hovedkontoret i Oslo til å kjøpe en bil.388 

                                                 
384 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0434, rapport fra Leif Hanoa, 11.11.56. 
385 Ibid.  
386 Ibid.  
387 Ibid.  
388 Ibid.  
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Også transporten av varer over grensen til Ungarn medførte en del praktiske 

utfordringer. De russiske styrkene som var plassert ved grensen var svært skeptisk innstilt 

ovenfor vareleveransene. Det hadde i det hele vært noen episoder som hadde forårsaket en slik 

mistenksomhet. Blant annet hadde et fly med Røde Kors sitt kjennetegn landet i Budapest lastet 

med våpen. For å unngå problemer med russerne var det derfor flere forhåndsregler man måtte 

ta når man skulle få bilkolonnene inn i landet. For det første måtte personell som var med 

kolonnene være utstyrt med egne pass, internasjonale Røde Kors bevis og egne 

overtrekksdresser. Bilene med varer var hvitmalte og merket med Røde Kors’ emblem. Det var 

svært viktig at det ikke kom frem hvilke nasjonale avdelinger som sto for transporten. Det hele 

skulle fremstå som en samlet aksjon fra ICRC.389 En helt spesiell utfordring man sto ovenfor 

var at det var vanskeligheter knyttet til bruken av vesttyske sjåfører, da disse ikke var ønsket i 

Ungarn. Det var utfordrende å skaffe sjåfører fra Øst-Tyskland eller andre nasjoner russiske 

styrker lettere aksepterte.390 Hanoa anså dette som en «vanskelig politisk situasjon.»391 

Hovedmålet for de norske representantene på dette tidspunkt var å få hjelpen inn til 

Ungarn. Dette var, som nevnt, ikke lett, men det var derfor Norges Røde Kors var der. Hanoa 

utrykte det slik: «(v)i har alle som en gått spent – svært mange tenker kanskje litt for mye med 

hjertet og ikke alltid med hodet – hvilket også er meget forståelig. Vi er her for å få hjelpen 

frem til dem som trenger den i Ungarn og vi vet jo også littegrann (sic) om hvordan situasjonen 

er der og den er ikke noe morsom.»392 

Den første bilkolonnen over grensen til Ungarn ble sendt av gårde av den norske Røde 

Kors-delegasjonen, på vegne av den samlede internasjonale aksjonen til Røde Kors, den 11. 

november. Kolonnen var på 15 biler, og det var allerede planlagt å sende av gårde ytterliggere 

to kolonner de nærmeste dagene på henholdsvis 28 og 64 biler.393 Det å ta seg av 

varetransporten til Ungarn var nå for blitt en av hovedoppgavene til de norske hjelpearbeiderne 

og arbeidet gikk nå sømløst. At dette arbeidet gikk så bra, skyldtes i stor grad det gode 

samarbeidet mellom de tre norske Røde Kors-representantene Hanoa, Hviding og Clausen. De 

ble blant de andre hjelpearbeiderne bare kalt «de tre musketerer.»394  

At de tre representantene som ble sendt til Østerrike for å bistå i den mest akutte delen 

av hjelpearbeidet alle tilhørte Norges Røde Kors Hjelpekorps, illustrerer Hjelpekorpsets 

                                                 
389 Ibid.  
390 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, diktat av Leif Hanoa, 14.11.56. 
391 Ibid.  
392 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0434, rapport fra Leif Hanoa, 11.11.56. 
393 Ibid.  
394 Ibid.  
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betydning innenfor organisasjonen. Ifølge Mageli var det flere ting som kjennetegnet 

Hjelpekorpset etter andre verdenskrig, blant annet at det var en profesjonell og velorganisert 

spesialavdeling som samarbeidet godt både innad i korpsene, men også med andre institusjoner 

i samfunnet.395 At Norges Røde Kors’ representanter alle var hjelpekorpsmenn med lang 

erfaring med samarbeid må ha hatt betydning for hvordan de utførte arbeidsoppgavene i 

Østerrike. En annen faktor som kjennetegner Norges Røde Kors Hjelpekorps var at det var 

svært mannsdominert. I 1957 besto landsrådets medlemmer utelukkende av menn. Dette skilte 

seg fra mye av det andre frivillige arbeidet i Norges Røde Kors, som stort sett var 

kvinnedominert.396 

For Norges Røde Kors’ del var det også fullt fokus på Ungarnaksjonen hjemme i Norge. 

Innsamling av penger hadde startet med en gang man var klar over at katastrofen var et faktum. 

Innsamlingsarbeidet ble trappet opp den 10. november og det ble arrangert en 

innsamlingsaksjon av Norsk Rikskringkasting til inntekt for Norges Røde Kors’ Katastrofehjelp 

for de ungarske flyktningene.397 Dette var en lynaksjon som gikk over tre dager og den 

innbrakte hele 3,7 millioner.  I tillegg til dette ble det arrangert flere innsamlinger og 

tilstelninger, spesielt av ungdom. Studenter, gymnasiaster og skolebarn organiserte «Gi en dag» 

for Norges Røde Kors’ Katastrofehjelp.398 Innen den 15. november hadde det allerede blitt 

samlet inn over 7 millioner kroner til Katastrofehjelpen, nesten halvparten av disse pengene 

hadde kommet inn gjennom Rikskringkastingens innsamling.399 

Flyktningstrømmen øker – behov for annen type hjelp? 

Flere og flere flyktninger strømmet inn i Østerrike, og dette var merkbart også hos Norges Røde 

Kors. Det ble viktigere for organisasjonen å føre et hjelpearbeid på to fronter. Utfordringer i 

forbindelse med vareforsendelser har vi allerede sett at det var, men nå ble det også et større 

behov for forsyninger til flyktningleirene som daglig ble bebodd av flere og flere flyktninger. 

På begge områder gjorde Norges Røde Kors et viktig arbeid og Hanoa mente at Norges innsats 

var minst like stor, om ikke større, enn andre lands innsats i Østerrike.400 Det er sannsynlig å 

                                                 
395 Mageli, Med rett til å hjelpe, 279.  
396 Ibid., 278.  
397 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, skriv fra generalsekretær Sten Florelius, 09.11.56. 
398 Meinich, Kjenn dit Røde Kors, 39. 3.7 millioner kroner tilsvarte ca. 49 millioner i 2015.  
399 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, tall over innsamlede midler, 15.11.56. 
400 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0434, rapport fra Leif Hanoa, 12.11.56. 
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anta at Hanoa her refererer til Norges Røde Kors’ innsats sett relativt til innsatsen til andre 

nasjonale foreninger av Røde Kors. 

Flyktningstrømmen hadde nå passert 30 000 og den var økende. Etter Norges Røde 

Kors’ skjønn var østerrikske myndigheter uforberedt på alle flyktningene som kom og 

hjelpearbeidet led under at både myndighetene og østerrikske hjelpeorganisasjoner var dårlig 

administrert.401 Spesielt Østerrikske Røde Kors hadde slike problemer og etter Hanoas 

vurdering var direktøren den eneste som arbeidet godt. «Nattarbeide (sic) er Østerrikske Røde 

Kors øyensynlig ikke vant til» kunne Hanoa meddele.402 

På grunn av det vellykkede arbeidet Hanoa hadde gjort til nå ble han tilbudt nye 

arbeidsoppgaver. Henrik Beer ville at Hanoa, etter at den norske delegasjonen hadde ordnet opp 

i medisiner og matvarer og «satt folk i sving slik at dette skal kunne gå knirkefritt», skulle 

overta koordineringen av transportvirksomheten inn i Ungarn.403 Det vil si at han skulle inneha 

rollen som øverste leder for varetransporten, oppgaven som hittil hadde tilhørt Henrik Beer. I 

tillegg til denne nye jobben ba Beer også Hanoa om å ta på seg oppgaven med å sjekke opp 

mottakingsleirene sammen med østerrikske myndigheter og eventuelt treffe tiltak som var 

nødvendige for å gjøre mottakingsleirene så gode som mulig. Hanoa tok til med de nye 

oppgavene med en gang og sammen med to representanter for det østerrikske 

innenriksministeriet besøkte han tre leirer. Det var en del ting å ordne opp i og Hanoa sa om det 

at: «(…) og jeg håper da at østerrikerne kan greie dette skjønt de skal bruke lang tid. De forstår 

enda ikke at det går an å arbeide om natten.»404 Funnene Hanoa gjorde i de forskjellige 

flyktningleirene rapporterte han om under Ligaens daglige møter med ICRC og representantene 

for de nasjonale foreningene.405 

Et viktig spørsmål for både Norges Røde Kors- og Flyktningerådets utsendinger var på 

hvilken måte Norge best kunne yte hjelp. Etter hvert som de ungarske flyktningene strømmet 

inn i Østerrike ble det viktig å finne ut om hjelp i nærområdene var det beste eller om man 

skulle vurdere mottak av flyktninger i Norge. Arne Torgersen hadde tidlig hatt kontakt med det 

østerrikske innenriksdepartementet, som hadde ansvaret for flyktningleirene, og forespurt om 

det var aktuelt å overføre flyktninger til Norge. Det ble sagt at det ikke var noe øyeblikkelig 

behov og at eventuell overføring fortrinnsvis burde skje til Østerrikes naboland, eventuelt andre 

                                                 
401 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0434, rapport fra Leif Hanoa, 16.11.56. 
402 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, diktat fra Lei Hanoa, 13.11.56. 
403 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, diktat av Leif Hanoa, 14.11.56. 
404 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0434, rapport fra Leif Hanoa, 16.11.56. 
405 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0430 rapport fra Jørgen Hviding, 10.07.57. 
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land på kontinentet. En eventuell overføring måtte kombineres med garanti om asyl. De 

østerrikske myndighetene var ikke interessert i midlertidige overføringer av flyktninger som 

etter en tid måtte vende tilbake til Østerrike.406 

Som nevnt i kapittel 2, var de vurderingene som ble gjort av representantene i Wien av 

viktig betydning for norske myndigheter i deres behandling av saken. På dette tidspunkt var 

oppfatningen i Wien at den beste hjelpen ble gitt i nærområdene. Torgersen i Flyktningerådet 

hadde foreslått å kjøpe en eiendom som kunne gjøres om til mottakingsleir for de ungarske 

flyktningene. Hanoa mente at Norge, for å yte mest mulig innsats, burde satse på Torgersens 

forslag om en slik leir: «… vi som nå har satt oss inn i forholdene her nede er alle helt enige i 

at noe bedre tiltak kan ikke gjøres.»407 Hanoa mente også at «(…) landene som har sagt seg 

villige til å ta imot flyktninger, det tror jeg trygt kan si, etter min mening, er diplomatisk bløff, 

jeg mener politisk bløff, selvfølgelig.»408  

Torgersens forslag om å kjøpe opp eiendom som kunne fungere som mottakingsleir for 

flyktninger ble fulgt opp. Han hadde funnet tre alternativer til eiendommer som kunne brukes 

til dette formålet: 1) en eiendom i Baden, 2) et hotell i Tyrol og 3) en eiendom i Lienz. Alle 

hadde potensiale til å huse om lag 500 flyktninger hver. Planen var at Flyktningerådets midler 

skulle gå til innkjøp av eiendommen og omgjøring til mottakingsleir, mens østerrikske 

myndigheter skulle finaniseiere administrasjon og drift.409 De norske representantene i Wien 

samarbeidet med kontoret til Høykommissæren, og Høykommissærens sakkyndige hadde 

gransket eiendommene grundig. Eiendommen skulle, i fall det ble snakk om kjøp, bli formelt 

kjøpt av et selskap tilknyttet Høykommissæren. Selskapet hadde tatt hånd om alle prosjekter 

Høykommissæren hadde gjennomført i Østerrike. Fordelen med å bruke dette selskapet var at 

man slapp å betale både skatt og avgifter av kjøpet. Flyktningerådet ville selv undertegne en 

kontrakt med selskapet som sørget for at disposisjonsretten lå hos norske 

hjelpeorganisasjoner.410 

Flyktningerådet tok utgangspunkt i at de totale utgiftene til de tre prosjektene ville 

beløpe seg til 1.8 millioner kroner. Oppkjøp forutsatte bevilgning fra de tilsluttende 

organisasjoner i Flyktningerådet. Man regnet med 500 000 kroner fra Norges Røde Kors, 

200 000 fra Kirkens Nødhjelp, 50 000 fra Norsk Folkehjelp og 50 000 fra Arbeiderbladet. Det 

                                                 
406 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, rapport fra Flyktningerådet til Norges Røde Kors, 09.11.56. 
407 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, diktat av Leif Hanoa, 14.11.56. 
408 Ibid.  
409 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0436, brev fra styret i Flyktningerådet til SD, 27.11.56. 
410 Ibid.  
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var planene om oppkjøp av disse eiendommene som var bakgrunnen for at Flyktningerådet 

anmodet Sosialdepartementet om at 1 million kroner skulle stilles til rådighet for 

Flyktningerådet.411 

Norges Røde Kors var villige til å stille penger til disposisjon for Flyktningerådet til 

gjennomføring av prosjektet hvis regjeringen bevilget et beløp slik av prosjektet kunne 

gjennomføres. Det var da viktig for Norges Røde Kors at arbeidet ble spesialisert mer på to 

fronter: flyktningarbeidet og arbeidet i Ungarn. Arbeidet skulle fortsatt koordineres mellom 

Norges Røde Kors- og Flyktningerådets representanter.412 Med forutsetning om at samarbeidet 

mellom Norges Røde Kors og Flyktningerådet fortsatte, så ville Erling Steen at arbeidet nå 

skulle deles i to seksjoner: 1) arbeidet for flyktninger i Østerrike og 2) arbeidet inne i Ungarn. 

Han fant det rimelig at Flyktningerådet konsentrerte seg om det første, mens det andre syntes å 

være mer spesifikt arbeid for Norges Røde Kors.413  

Norges Røde Kors’ arbeid hadde til nå i det store og det hele dreid seg om å gi hjelp til 

flyktningene som var kommet over grensen til Østerrike. Bare i mindre grad hadde 

organisasjonen brukt midlene som var kommet inn gjennom innsamlingsaksjonen til hjelp inne 

i Ungarn. Imidlertid hadde noen av midlene blitt brukt til å kjøpe biler som var stilt til 

disposisjon for ICRC, og som ble brukt til bilkolonnene mellom Wien og Budapest. I tiden fram 

til 3. desember 1956 hadde Norges Røde Kors sendt avgårde 300 tonn varer til en samlet verdi 

av omlag 2 millioner kroner. Dette omfattet varene som ble sendt til Wien og videre til 

Budapest, og utstyr til den nylig oppkjøpte flyktningleiren i Bad Kreuzen.414 

Oppsummering 

Norges Røde Kors var raskt ute med å svare på forespørselen om hjelp fra ICRC. Allerede 

samme dag var første forsendelse til Østerrike klar. Den norske delegasjonen i Wien var også 

raskt på plass og fikk tidlig en særstilling blant de nasjonale delegasjonene ved at den fikk 

ansvar for mottak og transport av forsyninger til Ungarn. Dette må sies å ha vært en svært viktig 

oppgave i den tidlige fasen av hjelpearbeidet. Denne særstillingen fortsatte Norges Røde Kors 

å ha gjennom den akutte fasen av hjelpearbeidet. Dette viste seg særlig i at Leif Hanoa etter 

hvert overtok ansvaret for koordineringen av varetransport etter Henrik Beer og at han også 

                                                 
411 Ibid.  
412 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, brev fra Erling Steen til Leif Hanoa, 15.11.56. 
413 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, brev fra Erling Steen til Flyktningerådet, 15.11.56. 
414 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0428, pressemelding fra Norges Røde Kors, 03.12.56. 
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fikk ansvar for å inspisere de østerrikske flyktningleirene etter hvert som de ungarske 

flyktningene strømmet inn over grensen. 

De norske representantene samarbeidet nært og godt med Flyktningerådets 

representanter, den norske charge d´affaires Sigurd Ekeland og med det internasjonale Røde 

Kors. Samarbeidet med Østerriksk Røde Kors gikk ikke like knirkefritt, med det kan skyldes at 

de to foreningene jobbet ulikt. En ansvarsdeling ble etablert når flyktningstrømmen ble så stor 

at det ble klart at man måtte drive hjelpearbeid på to området. Det ble derfor slik at Norges 

Røde Kors tok del i hjelpen som skulle inn i Ungarn, mens Flyktningerådet arbeidet mer med 

hjelpen til de ungarske flyktningene i Østerrike. Et av de viktigste bidragene til arbeidet med 

flyktningene som strømmet inn i Østerrike, var initiativet til å kjøpe opp eiendommer som 

kunne fungere som flyktningleirer. Dette var et arbeid som både Norges Røde Kors og 

Flyktningerådet anså som viktig, og riktig, for best å kunne yte hjelp til flyktningene. 

Erfaringen som Norges Røde Kors hadde fra andre hjelpeaksjoner etter andre 

verdenskrig må ha spilt en avgjørende rolle for hvordan organisasjonen håndterte krisen som 

oppsto etter opprøret i Ungarn. Det er rimelig å anta at også den fornyede innsatsen på 

katastrofeberedskap som skjedde i årene før Ungarnkrisen, var viktig, både for Norges Røde 

Kors, men også for andre nasjonale foreninger og Ligaen.   
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Kapittel 5: «En riktig politikk og (…) en 

beundringsverdig innsats»415 

Dette kapitlet tar for seg tiden fra norske myndigheter vedtok mottak av ungarske flyktninger 

til Norge den 6. desember 1956 og frem til 1. juni 1957, da det meste av Norges Røde Kors’ 

arbeid med Ungarnkrisen var avsluttet. For Norges Røde Kors’ del skiftet fokuset i denne 

perioden fra å ha handle om å gi akutt hjelp til det ungarske folk som var i Ungarn til å handle 

om det arbeidet som ble gjort for å hjelpe de ungarske flyktningene som kom til Østerrike, og 

senere til Jugoslavia.   

Kapitlet søker å svare på hvordan Norges Røde Kors arbeidet i den mer etablerte delen 

av hjelpearbeidet. Som vi så i kapittel 4, gikk Norges Røde Kors og Det Norske Flyktningeråd 

(Flyktningerådet) til innkjøp av tre eiendommer i Østerrike som skulle benyttes som 

flyktningleirer til de ungarske flyktningene. Hvordan gjennomførte Norges Røde Kors (og 

Flyktningerådet) hjelpearbeid i de norskeide leirene og hvordan fortsatte de sitt samarbeid med 

Ligaen for å hjelpe flyktningene i Østerrike? Norges Røde Kors bidro etter hvert også til 

hjelpearbeidet for ungarerne som flyktet til Jugoslavia. Hvordan ble dette arbeidet organisert 

sammenlignet med arbeidet i Østerrike? Samtidig som arbeidet i nærområdene pågikk, bled et 

overført ungarske flyktninger til Norge. Hvordan bidro Norges Røde Kors til mottaket og 

utplassering av de ungarske flyktningene i Norge? I tillegg til disse å besvare disse spørsmålene 

vil kapitlet, som i det foregående kapitlet, diskutere hvordan Norges Røde Kors samarbeidet 

med Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Ligaen av Røde Kors-foreninger 

(Ligaen), samt andre nasjonale Røde Kors-foreninger, da spesielt Svensk Røde Kors og Dansk 

Røde Kors.   

Et etablert hjelpearbeid 

Leif Hanoa reiste hjem til Norge i begynnelsen av desember 1956 og ble avløst som delegat av 

Bergljot Galtung som var ansatt i Oslo Røde Kors. Galtung var for øvrig delegat i Østerrike fra 

5. desember 1956 til 5. januar 1957. Galtung beskrev den første tiden i Wien på denne måten:  

Norge hadde jo en særstilling innen det internasjonale hjelpearbeidet i Wien. Ingen 

annen nasjon hadde gått hen og kjøpt sine egne hjem for flyktninger, og vi hadde kjøpt ikke 

                                                 
415Henrik A. Broch om Norges Røde Kors’ innsats i Østerrike. RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0434, fortrolig brev fra 

Henrik A. Broch, minister ved den norske ambassade i Bern, til UD, 25.03.57. 
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mindre enn tre. Disse skulle ikke bare settes i stand bygningsmessig sett, de to var nemlig 

bombet under krigen eller ødelagt av russerne, alt utstyr skulle skaffes inntil den minste 

detalj. (…) etter hvert som jeg fikk innblikk i sakene, skjønte jeg for et fantastisk arbeide det 

var gjort av Norges representanter dernede (sic).416 

 

Galtungs jobb var først og fremst å holde kontakten med Ligaen og ICRC. I Wien hadde 

Galtung hjelp av en tysk medisinstudent som fungerte som sekretær, en tysk høyskolestudent 

jobbet som bokholder og en norsk hjelpekorpsmann var Galtungs assistent. Galtung deltok 

daglig på møter med Ligaen, ICRC og andre nasjonale Røde Kors-foreninger frem til 18. 

desember, da var det møter kun to dager I uken. I møtene ble det rapportert om hvilke behov 

ICRC hadde for Ungarns vedkommende og hvilke behov Ligaen hadde i Østerrike, slik at de 

nasjonale foreningene kunne tilpasse forsendinger fra hjemlandene og hjelpearbeid deretter. I 

midten av desember hadde transport av varer inn i Ungarn stabilisert seg og gikk enten med 

bilkolonner, tog eller med skip på eleven Donau.417 

ICRC sørget for at mer enn 50 000 skolebarn i Ungarn fikk et varmt måltid om dagen 

og etter hvert ble det også satt i gang pakkeutdeling til nødlidende slik at omtrent 100 000 fikk 

en daglig ekstrarasjon av varer. Også brensel til hospitaler, sykehjem og barnehjem ble 

transportert og også medisiner til sykehusene. Alle disse prosjektene kunne gjennomføres som 

resultat av avtalen ICRC hadde inngått med Ungarsk Røde Kors og ungarske myndigheter den 

16. november. Et av punktene i avtalen slo fast at ICRC skulle, i samarbeid med Ungarsk Røde 

Kors, starte ulike programmer for assistanse som var i samsvar med de behov som fantes og 

varer som var tilgjengelige. Til å begynne med skulle assistanseprogrammene gjelde syke, 

sårede, spedbarn, gravide kvinner, eldre og uføre.418 De overnevnte programmene som 

inkluderte skolebarn og andre nødlidende kunne mest sannsynlig gjennomføres fordi transport 

av varer til Ungarn nå var regelmessig og hjelpen kunne utvides til å gjelde andre deler av 

befolkningen.  

I midten av januar, så hadde hele 52 nasjonale foreninger av Røde Kors gitt sin hjelp til 

det ungarske folk gjennom Ligaen og ICRC.419 Hvilke nasjonale foreninger dette var sier 

kildene mine ingenting om, men de tolv landene som hadde hatt de største økonomiske 

                                                 
416 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0428, rapport av Bergljot Galtung, 08.02.57. 
417 Ibid.  
418 Gyurcsán, Judit, The ICRC’s operations in Hungary between 1956 and the 1960s, Miskolc Journal of 

International Law. Volume 3, s. 28-40, 2006, 32.  
419 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, pressemelding fra Ligaen, 14.01.57. 
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bidragene da Ungarnaksjonen var avsluttet var USA, Tyskland, Sverige, Storbritannia, Sveits, 

Norge, Østerrike, Nederland Canada, Danmark, Finland og Frankrike.420 

 ICRC var for øvrig den eneste internasjonale hjelpeorganisasjonen som arbeidet inne i 

Ungarn. Dette skyldtes at ICRC var den eneste internasjonale aktøren som fikk tillatelse av de 

sovjetiske myndighetene til å drive hjelpearbeid inne i Ungarn etter opprøret.421 Det at ICRC 

hadde nasjonale foreninger i både Sovjet og Ungarn må ha vært en medvirkende årsak til at de 

fikk drive hjelpearbeid der. Heller ikke FNs høykommissær for flyktninger (Høykommissæren) 

fikk tillatelse til å drive arbeid i Ungarn. FNs generalforsamling erklærte den 9. november at 

all humanitære hjelp til de ungarske flyktningene skulle koordineres av Høykommissæren. 

Imidlertid ble ikke Høykommissærens ledere tatt imot verken i Moskva eller i Budapest. Til og 

med FNs generalsekretær Dag Hammarskjöld ble ansett som persona non grata i både Sovjet 

og Ungarn.422 At Høykommissæren var tvunget til å bedrive hjelpearbeidet fra Wien, og etter 

hvert Beograd, førte til at organisasjonen valgte å overføre mange av sine oppgaver til ICRC.423 

En av oppgavene ICRC overtok var distribusjonen av varer inne i Ungarn, som var gitt av FN.424 

Mens ICRC håndterte transport og distribusjon av varer til Ungarn, så var Ligaen, 

sammen med Østerriksk Røde Kors og østerrikske myndigheter, ansvarlig for flyktningleirene 

i Østerrike. Denne arbeidsfordelingen var beskrivende for hvordan Ligaen og ICRC hadde 

jobbet forut for Ungarnkrisen og for hvordan de kom til å jobbe etterpå. ICRC viet i stor grad 

sin oppmerksomhet mot utviklingen og applikasjonen av internasjonal humanitær lov og 

operasjoner og aktiviteter som skulle sikre beskyttelse og assistanse til ofre for væpnet konflikt 

og indre uroligheter.425 Ligaen hadde, sammen med de nasjonale foreninger, på sin side to klare 

områder der de bidro. For det første hjalp de ofre for naturkatastrofer, epidemier og sult. For 

det andre ga de hjelp til flyktninger og andre som var utvist fra hjemlandet sitt.426 Arbeidet 

Ligaen gjorde for de ungarske flyktningene havnet i den andre kategorien, og var en av største 

aksjonene Ligaen hadde gjennomført etter krigen.427 Jusprofessor Hans Haug beskriver 

                                                 
420 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0432, Norges Røde Kors’ innsats i Ungarnhjelpen sammenlignet med andre land, 

18.01.58. 
421 Cardia, Isabelle Vonèche, Hungarian October: Between Red Cross and Red Flag. The 1956 Action of the 

International Committee of the Red Cross, (Genève: International Committee of the Red Cross, 1999), 2.  
422 Nóvé, Béla, «The Orphans of the Revolution: Hungarian Under-age Refugees of 1956» i Mazurkiewicz, 

Anna (red), East Central Europe i Exile Volume 1. Transatlantic Migrations, (Newcastle: Cambridge Scholars 
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425 Haug, Hans, Humanity for All. The International Red Cross and Red Crescent Movement. Henry Dunant 

Institute, (Berne: Paul Haupt Publishers, 1993), 372.  
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forholdet mellom ICRC og Ligaen ved at de to institusjonene gjør hverandres oppgaver lettere 

og at de supplerer hverandre. Ingen av de to institusjonene kunne gjort alt arbeidet alene. Ligaen 

ville manglet uavhengigheten og nøytraliteten som behøves i konflikter, mens ICRC ville 

manglet egenskaper som kreves i fredstid, som for eksempel en representativ basis og en 

generelle universell medbestemmelse.428  

Ligaen tok etter hvert på seg ansvaret for flere leirer i Østerrike. I midten av desember 

omfattet dette 10 leirer med til sammen 20 000 flyktninger, mens to uker senere var antallet 24 

leirer med 30 000 flyktninger. Ligaen skulle skaffe matvarer, sengetøy, toalettsaker og 

medisiner, samt sørge for legehjelp og sykepleiere i leirene.429 I begynnelsen av februar overtok 

de syv leirer fra østerrikske myndigheter, og hadde da totalt ansvar for 31 flyktningleirer. De 

tre leirene som var kjøpt av norske hjelpeorganisasjoner kom i tillegg til disse 31 

flyktningleirene. Alle leirene var ledet av et team fra en nasjonal avdeling av Røde Kors.430 

Norske Røde Kors-team ledet flyktningleirene Norges Røde Kors og Flyktningerådet hadde 

kjøpt, mens team fra andre nasjonale Røde Kors-foreninger ledet Ligaens leirer. De andre 

skandinaviske foreningene av Røde Kors hadde hver stilt til disposisjon like mange team som 

Norge, altså tre. I tillegg hadde Svensk Røde Kors seks representanter som jobbet i Wien og to 

lagerarbeidere. Danske Røde Kors hadde bare én delegat i Wien, som ifølge Norges Røde Kors’ 

delegat omtrent aldri var å se på Ligaens møter.431 

Hjelpearbeidet ble utført av både kvinner og menn, selv om det var en klar overvekt av 

menn i ulike roller i hjelpearbeidet som ble drevet fra Wien. Dette viser seg spesielt i den akutte 

delen av hjelpearbeidet, da Norges Røde Kors sendte representanter fra Hjelpekorpset for å 

bistå i hjelpearbeidet. Alle team i flyktningeleirene hadde en teamleder og for de leirene som 

Svensk Røde Kors hadde ansvar for var teamlederne kvinnelige.432 For de norskeide leirene var 

kjønnsfordelingen mer delt. I Bad Kreuzen var det kvinnelig teamleder gjennom hele perioden 

Norges Røde Kors var tilstede i Østerrike. I Bad Neuhaus var det på sin side mannlig teamleder 

hele perioden. I Wiesenhof var det ingen teamleder, men en mannlig skoleleder ettersom 

eiendommen ble bestemt å skulle brukes som internat for flyktningbarn.433  

                                                 
428 Ibid., 372.  
429 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0428, rapport av Bergljot Galtung, 08.02.57. 
430 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, pressemelding fra Ligaen, 01.02.57. 
431 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0430, brev fra Johannes Bjørknes til Leif Hanoa, 25.01.57. 
432 Söderberg, Sten, Svenska Röda Korset. 1865-1965. De första 100 åren, Utgitt i samarbeid med Svensk Røde 

Kors, (Stockholm: AB Svensk Litteratur, 1965), 319.  
433 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0428, Liste over personell knyttet til Ungarnaksjonen, 31.06.57. 
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Kvinnene hadde derimot en annen viktig rolle i det som nå var å anse som en mer 

etablert del av hjelpearbeidet, nemlig som sykepleiere i flyktningleirene. Alle sykepleierne i de 

norskeide leirene var kvinner. Noe som jo ikke var uvanlig, da sykepleieyrket var et kvinneyrke 

i Norge på 1950-tallet. Faktisk var det Norges Røde Kors som sto for utdanningen av 

sykepleiere i Norge frem til 1986 da utdanningen ble overført til staten, og historiker Eldrid 

Mageli hevder at utdanningen av sykepleiere var en kjernevirksomhet i Norges Røde Kors’ 

arbeid frem til utfasingen av utdannelsen startet på slutten av 1960-tallet.434 

I forhold til at Norges Røde Kors hadde gått til innkjøp av egne eiendommer som skulle 

fungere som flyktningleirer, så var det ikke alle i Røde Kors-miljøet som var udelt positive til 

initiativet. I et brev til generalsekretær i Norge Røde Kors Sten Florelius, uttrykte Henrik Beer, 

generalsekretær i Svensk Røde Kors og ansvarlig for koordinering av Ligaens hjelp i Østerrike, 

sine tanker rundt at Norge hadde kjøpt opp leirer. Beer mente at planen kunne være bra, men 

han mente også det måtte utvises forsiktighet slik at ikke andre Røde Kors-foreninger eller 

andre organisasjoner ble oppmuntret til å gjøre slike separatoverenskomster. Beer la vekt på 

hvor viktig det var å samordne alle operasjoner og at den avtalen som var gjort mellom Ligaen 

og østerrikske myndigheter ga de nasjonale foreningene av Røde Kors muligheten til å ha sine 

team i leirer som var innenfor rammen av en felles organisasjon.435  

Utsagnene til Beer tydet på at han ikke var overbegeistret for at Norge hadde kjøpt egne 

eiendommer. Det at Norge hadde egne leirer medførte en annen logistikk enn i leirene som var 

under Ligaen kontroll. Ligaen hadde, som nevnt, ansvar for å skaffe matvarer, sengetøy, 

toalettsaker og medisiner, samt sørge for legehjelp og sykepleiere i de leirene Ligaen hadde 

ansvar for. Bad Kreuzen var under Ligaens matforsyningsprogram, men de to andre norske 

leirene sto utenfor Ligaens ansvar når det gjaldt forsyninger. Det medførte at Norge, som eneste 

land, hadde et eget lager i Wien. På dette lagret ble det lagret varer som skulle til de norske 

leirene, men om Ligaen eller ICRC hadde akutt behov for varer som fantes på det norske lagret, 

så var Norges Røde Kors behjelpelige med det.436 

Norges Røde Kors’ arbeid i Østerrike forgikk etter hvert på tre områder: 1) det direkte 

arbeidet i tilknytning til Ligaen og ICRC. Dette var det stort sett Norges Røde Kors’ delegat i 

Wien som håndterte. 2) Organiseringen av de norske flyktningleirene, som stort sett ble håndtert 

av Arne Torgersen og 3) Overføringen av ungarske flyktninger til Norge, som jo ikke var 

                                                 
434 Mageli, Med rett til å hjelpe, 225. 
435 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0430, brev fra generalsekretær i Svensk Røde Kors Henrik Beer til generalsekretær 
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Norges Røde Kors sitt ansvar, men som allikevel tidvis la beslag på arbeidskraften.437 Norges 

Røde Kors’ deltagelse i overføringsarbeidet besto i å delta i arbeidsutvalget som ble nedsatt i 

Wien.438 Norges Røde Kors var også behjelpelige med ekspedering ved flyavgangene. Den 

første gangen ble det, som nevnt i kapittel 3, også gjort i stand en liten avreisepakke til hver av 

flyktningene med frukt, kjeks, sjokolade og lignende.439 

Det var ikke bare fryd og gammen i Wien. Situasjonen på grensen kunne være vanskelig 

og det ble meldt om at flyktninger ble skutt etter og ved en anledning ble en kvinnelig flyktning 

funnet død med skuddsår i tinningen.440 Også disponent Johannes Christian Bjørknes opplevde 

urovekkende situasjoner ved grensen da han overtok for Bergljot Galtung som Norges Røde 

Kors’ delegat i Wien i slutten av desember 1956. Den 12. januar var Einar Roos, en norsk 

student som jobbet frivillig for Norges Røde Kors, på grensen til Ungarn sammen med en 

amerikaner og skulle hjelpe noen ungarske studenter over Einser-kanalen. I det de skulle padle 

over kanalen med studentene ble de to pågrepet av to ungarske grensevakter og arrestert.441 

Noen dager senere tilkalte Norges Utenriksdepartement Ungarns chargé d’affaires Karoly 

Hackler og ba om at Roos måtte utleveres.442 To uker etter at Roos ble arrestert satt han 

fremdeles fengslet i Budapest og ville ifølge Halden Arbeiderblad bli stilt for retten om kort tid. 

Den norske ambassadør ved ambassaden i Tsjekkoslovakia, Jørgen Finne-Grønn, var i 

Budapest for å snakke med den ungarske utenriksminister, som ga uttrykk for at han skulle 

gjøre alt han kunne i saken.443 Ifølge Halden Arbeiderblad ble Roos sluppet fri og kunne vende 

hjem til Norge i begynnelsen av februar, tilsynelatende uanfektet av hendelsene han hadde vært 

med på.444 

Foruten om hendelsene ved grensen, hadde Bjørknes også hendene fulle i sin periode 

som delegat. Situasjonen forandret seg hele tiden i Wien - «[s]nart til det bedre, snart til det 

verre», reflekterte Bjørkenes til Hanoa.445 Flyktningstrømmen fra Ungarn fortsatt i høyt tempo, 

og Bjørknes kunne melde om at den østerrikske statskasse ble tømt raskt. Ifølge Bjørknes hadde 

glansen lagt seg og en tretthet meldte seg hos det østerrikske folk. Derimot var han snar til å 
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rose arbeidet som ble gjort av Norges Røde Kors i Norge: «(d)et er dere hjemme som gjør det 

gjeveste arbeidet. Vi er i den lykkelige situasjon at vi høster fruktene av det og innkasserer 

blomstene.»446 

Som vi så i kapittel 4, fikk Leif Hanoa etter å ha vært i Wien en stund i oppgave å 

kartlegge forholdene i flyktningleirene sammen med østerrikske myndigheter.447 Denne jobben 

fortsatte han med til han reiste hjem til i Norge i midten av desember. Hanoa kom imidlertid 

tilbake til Wien i begynnelsen av januar for å ta opp igjen arbeidet med å inspisere 

flyktningleirene. Hans hovedoppgave var å danne kontakt mellom leirene og Ligaen. Imidlertid 

tok det ikke lang tid før Hanoa skjønte at han ikke kom til å få noen hjelp av Ligaen. Ligaen 

var lite villige til å følge opp det Hanoa rapporterte tilbake om og Hanoa var stort sett overlatt 

til å arbeide på egen hånd. Han besøkte noen leirer rundt Wien på eget initiativ, men var så 

misfornøyd med arbeidsoppgavene og mangel på støtte fra Ligaen at han fikk tillatelse til å 

slutte. I stedet for å dra hjem til Norge, ble Hanoa igjen for å bistå delegat Bjørknes med hans 

oppgaver.448 

Under Bjørknes’ tid som delegat i perioden 27. desember 1956 til 18. februar 1957 

hadde han ansvar for å få av gårde to fly med ungarske flyktninger til Norge, ettersom han 

automatisk ble medlem av Overføringsstyrets arbeidsutvalg i Østerrike da han tok over som 

delegat etter Bergljot Galtung. Ellers besto hans arbeid av mye av det samme som Bergljot 

Galtungs: møter i Ligaen og kontroll på vareforsendelsene som kom fra Norge, grensearbeid 

og diverse arbeid i forbindelse med de norske leirene.449 

I midten av februar 1957 ble Bjørknes avløst av formann i Sortland Røde Kors 

Hjelpekorps Jac. Høyersten, som delegat i Wien. Høyersten var delegat fra 8. februar til 5. mai. 

Også Høyerstens arbeid besto av å opprettholde kontakt med Ligaen og ICRC. I tillegg hadde 

han jevnlig kontakt med Jugoslavisk Røde Kors ettersom at situasjonen der utviklet seg raskt 

på den tiden. Høyersten hadde i all hovedsak ansvar for arbeid knyttet til Ligaen og ICRC, mens 

det var Arne Fjellbu som tok seg av arbeidet med de norske leirene.450  

Årsaken til arbeidsfordelingen var at Arne Fjellbu i slutten av februar ble utnevnt til å 

ha overoppsyn med de norske leirene i Østerrike.451 Fjellbus oppgaver ble med det å ha den 
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øverste ledelse av de tre norske flyktningleirene i Østerrike på vegne av Norges Røde Kors og 

Flyktningrådet. Han sto administrativt direkte under Norge Røde Kors og skulle rapportere hver 

14. dag til denne. Fjellbu jobbet uavhengig av Norges Røde Kors og Flyktningrådets 

representanter i Wien, men skulle samarbeide med dem når det var nødvendig. 

Flyktningleirenes daglige drift var underlagt de respektive leirteamene, men disse sto under 

Fjellbus ledelse og kommando. Fjellbu hadde også den materielle og økonomiske kontroll i alle 

tre leire og alle anskaffelser skulle gå igjennom han.452 

Innsatsen som ble gjort av ICRC på den ene siden, og Ligaen sammen med de nasjonale 

foreningene på den andre siden, virket å ha vært svært godt organisert og gjennomtenkt. 

Allikevel vet vi at dette var den største aksjonen Ligaen hadde vært med på etter andre 

verdenskrig og for Norges Røde Kors sin del, var det den største hjelpeaksjonen foreningen 

hadde deltatt i siden dens opprettelse i 1865. ICRC var kanskje den delen av organisasjonen 

som hadde mest erfaring med det omfattende hjelpearbeidet som fulgte opprøret i Ungarn.  

Vi har sett at Norges Røde Kors’ delegater har tatt fått på arbeidsoppgavene i Wien med 

mot og vilje til å hjelpe, med solid støtte fra alle som arbeidet hjemme i Norge. Norges Røde 

Kors hadde erfaring fra tidligere hjelpeaksjoner, blant annet under krigen i Palestina og Korea-

krigen. Verken store matleveranser eller arbeid i felten var noe nytt for Norges Røde Kors. 

Under Korea-krigen ble det sendt et team på 80 leger, sykepleiere og annet helsepersonell som 

skulle jobbe på et norsk feltsykehus. Feltsykehus var aktivt i 3 år og behandlet over 90 000 

pasienter i løpet av den tiden.453 Allikevel kan situasjonen som oppsto etter opprøret i Ungarn, 

med den store strømmen av flyktninger som kom til Østerrike, sies å ha brakt helt nye 

problemstillinger, både til Norges Røde Kors og den internasjonale delen av organisasjonen.  

 

Norges Røde Kors’ arbeid hjemme i Norge 

Som jeg var inne på i kapittel 4, hadde kommunene ansvaret for flyktningene etter at de var 

ankommet gjennomgangsstedene. Norges Røde Kors og andre norske hjelpeorganisasjoner ble 

oppfordret til å bistå i velferdsarbeidet i gjennomgangsstedene. Her oppfordret Norges Røde 

Kors sine lokalforeninger til å ta kontakt med ordførerne i de kommunene som var bedt om å 

ta imot ungarske flyktninger og være behjelpelig i mottaket på best mulig måte, både med 
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innkvartering og med å skaffe arbeidsmuligheter for flyktningene.454 Også URK-foreningene 

(Ungdommens Røde Kors) ble oppfordret til å delta, herunder å forhøre seg i forhold til utstyr 

til barna som var ventet å komme og til å samle inn leker og sportsartikler i god stand.455Det 

var tydelig at man organiserte arbeidet på en slik måte at alle deler av Norges Røde Kors var 

med på velferdsarbeidet, også ungdommen. 

Arbeidsoppgavene som ungdommen ble gitt i forbindelse med velferdsarbeidet for de 

ungarske flyktningene var ikke uvanlige. I Stavanger hadde organisasjonen jobbet hardt for å 

få URK inn i skolene og på byens syv folkeskoler var URK-arbeid blitt en del av den ordinære 

skoleundervisningen. Elevene gjorde Røde Kors-arbeid i form av sløyd- og håndarbeid eller i 

geografi- og helsefagtimene. URK-ungdommen samlet også inn ødelagte leker og satt dem i 

stand, før lekene ble sent videre til barnehjem. Mange lagde også hefter om eget fylke og eget 

land og sendte dem til barn i andre land.456 Hvis man tar i betraktning arbeidet URK gjorde for 

de ungarske flyktningene og det arbeidet som ble gjort utenom, kan det virke som det var et 

mål at ungdommen skulle hjelpe vanskeligstilte på sin egen alder.  

Norges Røde Kors bidro etter hvert på ulike måter for å hjelpe de ungarske flyktningene 

etter at de var kommet til Norge. På den ene siden hjalp de lokale foreningene til med 

istandsetting, mottak og administrasjon på gjennomgangsstedene. På den andre siden delte 

foreningene ut «gavepakker, frukt, sjokolade, røkesaker, lesestoff m.m.»457 Norges Røde Kors 

hjalp også til med å innrede hjemmene til de ungarske flyktningene og arrangerte hyggekvelder 

for at de skulle føle seg velkomne i sitt nye hjemland.458 Norges Røde Kors arbeidet dermed 

også aktivt etter at flyktningene var utplassert i sine nye hjem.  

Arbeidet som Norges Røde Kors gjorde for de ungarske flyktningene etter at de var 

ankommet Norge skilte seg ut fra det arbeidet som Svensk Røde Kors gjorde. I Sverige var det 

Föreningen Inomeuropeisk Mission som drev to mottakingsleirer for flyktningene, mens det 

var staten som bekostet transporten av flyktningene.459 Svensk Røde Kors samlet inn utstyr til 

flyktningene i mottakingsleirene i Sverige, men hadde ingen befatning med flyktningene etter 

at de var ankommet til Sverige.460 Det var ikke et samarbeid på samme måte som i Norge, og 
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avdelinger samt distriktsrådsformennene for Ungdommens Røde Kors, Barnehjelpen og Hjelpekorps, 01.02.57. 
458 Ibid.  
459 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0428, brev fra det svenske utenriksdepartementet til den norske ambassade i 

Stockholm, 30.01.57. 
460 Ibid.  
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det svenske utenriksdepartementet uttalte at «Som synes förefinnes icke något systematiskt 

samarbete mellan staten och hjälporganisationerna.»461 Her skiller dermed det svenske og det 

norske hjelpearbeidet seg for de ungarske flyktningene  klart fra hverandre.  

Utfordringer knyttet til ungarske jøder 

Etter hvert som flyktningstrømmen fra Ungarn økte og leirene ble full, oppsto det problemer 

knyttet til de ungarske jødene som flyktet. Østerrikske myndigheter hadde fått rapporter om at 

det foregikk antijødiske demonstrasjoner i flere av flyktningleirene, og myndighetene bestemte 

derfor at alle ungarske jøder skulle flyttes til en egen leir. Roll-Hansen og Østbye hevder at 

dette var en delikat sak for både østerrikske myndigheter og for det internasjonale apparatet 

generelt. Det var nemlig frykt for at demonstrasjonene i leirene kunne utarte seg og at det skulle 

bli kjent og utnyttet i motpartens propaganda.462 I et fortrolig brev fra Norges chargé d’affaires 

i Wien, Sigurd Ekeland, til Utenriksdepartementet (UD) uttrykte han sin bekymring for at «det 

ville ha en meget dårlig virkning på den frie verdens hjelpearbeid for Ungarn dersom det ble 

kjent at den antisemittiske innstillingen var så sterk hos mange av de ungarske flyktningene.»463  

Utfordringene knyttet til hvor man skulle plassere de ungarske jødene ble aktuell, både 

for norske myndigheter og norske hjelpeorganisasjoner, da Bad Kreuzen kom opp som 

alternativ til nytt oppholdssted for jødene. Bad Kreuzen var én av leirene som var kjøpt av 

norske myndigheter og norske hjelpeorganisasjoner tidligere på høsten. Både den norske 

legasjonen i Wien, Flyktningerådets representant Arne Torgersen og Andreas Grasmo, 

representant for Overføringsstyret, stilling til spørsmålet om man skulle bruke Bad Kreuzen til 

å huse de ungarske jødene, var at det norske standpunkt alltid hadde vært at det var østerrikske 

myndigheter som skulle administrere leirene og avgjøre hvilke flyktninger som skulle være der. 

Hvis det kom en forespørsel om å bruke Bad Kreuzen ville dette også være svaret, og den norske 

regjerings representanter ville ikke reise noen innvendinger.464 Også styreformann i 

Flyktningerådet, Erling Steen, stilte seg åpen for å bruke Bad Kreuzen til ungarske jøder, og 

bekreftet at det var østerrikske myndigheter som selv hadde ansvar for driften av leiren og 

hvilke flyktninger som var der.465 

                                                 
461 Ibid.  
462 Roll-Hansen, Hege og Eva Helen Østbye, Hjelp og beskyttelse. Flyktningerådet 1946-1996, (Oslo: 

Leseselskapet, 1996), 55-56.  
463 UD 26.8 /23B, boks 1381, fortrolig brev fra chargé d’affaires Sigurd Ekeland til UD, 12.12.56. 
464 Ibid.  
465 UD 26.8 /23B, boks 1382, brev fra styreformann Erling Steen i Flyktningerådet til UD, 12.01.57. 
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Da forespørselen om å benytte seg av Bad Kreuzen til ungarske jøder kom fra det 

østerrikske innenriksministeriet hadde Ekeland svart at «en fra norsk side hadde stillet de 

‘norske’ leirene til de østerrikske myndigheters disposisjon. Det var de østerrikske 

myndigheters sak å avgjøre hvilke flyktninger som skulle sendes til disse leirene. Om de 

østerrikske myndigheter bestemte å sende bare jødiske flyktninger til Bad Kreuzen, ville en 

ikke fra norske side gjøre noen innvending.»466 I et brev til UD lufter Ekeland spørsmålet om 

hvorvidt norsk presse burde fått en fortrolig orientering om saken. Det ville nemlig være 

ønskelig «å unngå at det fra norsk hold blir reist kritikk mot de norske hjelpeorganisasjoner 

eller de norske myndigheter hvis Bad Kreuzen blir reservert for en bestemt kategori 

flyktninger.»467 Det ble imidlertid bestemt av ledelsen i SD at man ikke skulle sende ut en egen 

pressemelding om saken.468 Kildene mine sier ingenting om hvorfor Ekeland var bekymret for 

at det skulle bli reist kritikk. Vi kan imidlertid gå ut fra at det østerrikske innenriksministeriet 

besluttet å bruke Bad Kreuzen til å huse ungarske jøder, da det om lag en uke senere kom 

melding til UD om at den første puljen med jødiske flyktninger var ankommet leiren.469 

Det var Norges Røde Kors og Flyktningerådet som hadde ansvaret for Bad Kreuzen, og 

Norges Røde Kors’ delegat i Wien, Johannes Bjørknes, mente at det beste ville være om jødene 

som var kommet til Bad Kreuzen kunne flyttes over til Bad Neuhaus, den andre av de norske 

flyktningleirene, når denne leiren var ferdig renovert. Også Arne Torgersen i Flyktningerådet 

var enig i dette. Grunnen var at Bad Neuhaus lå nærmere Wien og ville fungere bedre som en 

transittleir. Bjørknes mente at det burde være et mer permanent belegg i Bad Kreuzen på grunn 

av eiendommens karakter. Det var mye som skulle gjøres på eiendommen av daglige gjøremål, 

og Bjørknes mente at belegget (leirboerne) måtte være mer behjelpelig med dette arbeidet. 

«Dette kan de ikke, delvis på grunn av den mentalitet som dette spesielle belegg er besjelet av, 

og delvis, og ikke minst, på grunn av at det er transittfolk med uro i blodet og som det rent 

teknisk ikke er godt å sette inn i et arbeide når de allikevel skal reise av gårde (av gårde) om 

kortere eller lenger tid.» uttalte Bjørkens om jødene.470   

 Hva Bjørknes mente med uttalelsene om jødene sier kildene ingenting om. Det kan være 

at uttalelsene hans om at de jødiske flyktningene var et transittfolk med uro i blodet, sprang ut 

                                                 
466 UD 26.8 /23B, boks 1381, fortrolig brev fra chargé d’affaires Sigurd Ekeland til UD, 12.12.56. 
467 Ibid.  
468 UD 26.8 /23B, boks 1381, fortrolig brev fra chargé d’affaires Sigurd Ekeland til UD, 12.12.56. Påskrifter av 

statssekretæren og utenriksråden i UD.  
469 UD 26.8 /23B, boks 1381, brev fra chargé d’affaires Sigurd Ekeland til UD, 20.12.56. 
470 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0430 og RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0432, brev fra Johannes Bjørknes til Wilhelm S. 

Bøe, 30.01.57. 
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av en oppfatning av jødene som et folk uten hjemland. Staten Israel ble opprettet i 1948, men 

en slik holdning til jøder kan ha hengt igjen. Det kan også sikte til det gamle, folkelige uttrykket 

om «den evige jøde», eller Ahasverus, som ifølge et sagn var dømt til å vandre for evig fordi 

han nektet Jesus hvile på veien til Golgata.471 Når det gjelder uttalelsen om at jødene var 

vanskelig å sette i arbeid, kan det sikte til at en gruppe flyktninger som allikevel skal reise innen 

kort tid, ikke ønsket å investere tid og krefter i å rehabilitere en leir de bare skulle oppholde seg 

i en kort periode. Denne uttalelsen trenger derfor ikke å ha sammenheng med noen form for 

fordomsfull oppfatning av jødene.  

Da Bjørknes forlot Wien i midten av februar var det ca. 700 jøder i Bad Kreuzen. Bad 

Neuhaus var nettopp klargjort til innflytting. Torgersen kunne imidlertid meddele Bjørknes rett 

før han reiste at jødene mest sannsynlig ikke ville bli flyttet til Bad Neuhaus, da man regnet 

med at «belegget» ville være emigrert innen påske.472 Også Jac. Høyersten kunne bekrefte dette 

da han kom ned for å avløse Bjørknes som Norges Røde Kors’ delegat i Wien.473 Derimot 

ønsket både det østerrikske innenriksministeriet og Ligaen å flytte jødene over til en annen av 

Ligaens leirer som skulle fungere som en gjennomgangsleir for de som hadde størst mulighet 

for å emigrere.474 Dette tydet på at jødene ble sett på som en flyktninggruppe som var enkel å 

plassere. Hvorfor de som bidro i hjelpearbeidet hadde en oppfatning om at jødene var lette å 

plassere sier kildene ingenting om, men det går an å tenke seg at Israel tok imot mange av de 

ungarske jødene, uten at jeg vet dette med sikkerhet. Man kan anta at de jødiske flyktningene 

emigrerte videre innen kort tid ettersom hverken kilder fra Norges Røde Kors eller 

myndighetene sier noe mer om hva som skjedde med dem.  

Velferdsarbeid for de ungarske flyktningene i leirene i 

Østerrike 

En hovedinnsats til Norges Røde Kors i Østerrike var knyttet til velferden til flyktningene som 

var i flyktningleirer. Det var Tupsy Molstad som hadde ansvaret for dette velferdsarbeidet. 

Molstad var formann i Norges Røde Kors’ barnehjelp og hadde derfor erfaring med slikt arbeid. 

Norges Røde Kors’ barnehjelp fikk formel status som spesialavdeling i Røde Kors i 1945. 

                                                 
471 Kruken, Kristoffer, «Ahasverus», Store Norske Leksikon, 15.12.09, (hentet 04.11.16), 

https://snl.no/Ahasverus.  
472 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0434, rapport fra delegat Johannes Bjørknes fra tiden 4. januar til 13. februar 1957, 

25.02.57. 
473 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0434, brev fra Jac. Høyersten til Norges Røde Kors i Oslo, 25.02.57. 
474 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0434, brev fra Jac. Høyersten til Norges Røde Kors i Oslo, 03.03.57. 
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Barnehjelpen befattet seg med ulike ting i Norge, blant annet med å drive daghjem for barn. Å 

gi omsorg for funksjonshemmede var også en viktig barnehjelpsak. Etter hvert fikk også 

Barnehjelpen utenlandsprosjekter. Formålsparagraf fra landsmøtet i 1970 sa at Barnehjelpen 

skulle «arbeide og drive hjelpevirksomhet for barn, fortrinnsvis syke, funksjonshemmede og 

vanskeligstilte barn i inn- og utland.»475 Selv om paragrafen er fra nesten 15 år etter at de 

ungarske flyktningene kom til Norge, så skal vi se at arbeidet som ble gjort for flyktningene var 

i overensstemmelse med det som etter hvert ble retningslinjer for Barnehjelpen.  

Tupsy Molstad reiste til Wien i mars 1957 for å besøke de norske leirene og planlegge 

det fremtidige velferdsarbeidet. Generalsekretær Florelius ville at velferdsarbeidet skulle 

konsentreres rundt de norske leirene, men hvis man fant rom for det kunne arbeid i andre leirer 

også være interessant.476 I tillegg til det velferdsarbeidet som ble gjort av Norges Røde Kors i 

norske flyktningleirer, finansierte organisasjonen også opprettelsen av et daghjem med plass til 

30-40 barn i en av de andre leirene som Ligaen hadde ansvar for.477 

Da Molstad besøkte Bad Kreuzen var allerede velferdsarbeidet godt i gang. Leiren 

hadde ingen skole, men om lag hundre barn i alderen 10 til14 år besøkte landsbyens skole for 

å lære seg engelsk eller tysk. I tillegg fikk om lag 150 voksne engelskundervisninger en time 

om dagen.478 Leiren hadde også en barnehage for barn mellom tre og seks år. Det var den 

jødiske organisasjonen American Jewish Joint Distribution Committee (JOINT) som hadde 

bidratt med midler til opprettelsen av barnehagen, og også et kulturrom.479 Også ungdom ble 

tilgodesett i velferdsarbeidet. Det fantes både biljardbord og ping pong-bord, og det ble 

arrangert filmfremvisning to ganger i uken. Det fantes også språkkurs og undervisning for barn 

mellom 6 og 16 år. Undervisningen ble gitt av ungarske lærere i samarbeid med østerrikske 

myndigheter. Norges Røde Kors bidrag i denne sammenhengen var i stor grad å stå for 

anskaffelse av utstyr til velferdsarbeidet.480  

I Bad Neuhaus var det i slutten av mars under planlegging et daghjem for barn under 

planlegging. I daghjemmet skulle det være plass til 30 til 40 barn i alderes 3 til 6 år. Og kontrakt 

                                                 
475 Mageli, Med rett til å hjelpe, 284.  
476 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0430, Notat fra generalsekretær Sten Florelius til Tupsy Molstad, formann i Norges 

Røde Kors’ Barnehjelp, 27.02.57. 
477 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427 og RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0428, brev fra Tupsy Molstad, formann i Norges 

Røde Kors’ barnehjelp til Norges Røde Kors representant Jac Høyersten og Flyktningerådets representant Arne 

Fjellbu, 01.04.57. 
478 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0430, månedlig rapport om Bad Kreuzen av Nanna Lynneberg, 15.01.57. 
479 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0428 og RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0434, Rapport av Tupsy Molstad, formann i 

Norges Røde Kors’ barnehjelp, 02.04.57. 
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Røde Kors’ barnehjelp til Norges Røde Kors representant Jac Høyersten og Flyktningerådets representant Arne 

Fjellbu, 01.04.57. 
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på leie av en dansesal som skulle brukes til dette formålet og ellers som samlingssted, var 

allerede undertegnet.481 I tillegg til velferdsarbeidet for barn, så tok Young Men’s Christian 

Association (YMCA) seg av ungdomsarbeidet i Bad Neuhaus med både språkundervisning og 

fritidsbeskjeftigelser.482  

Wiesenhof var i utgangspunktet et hotell, men Arne Torgersen tok raskt opp spørsmålet 

om man skulle benytte eiendommen i Wiesenhof som skolehus og ha undervisning for ungarsk 

flyktningeungdom. Torgersen tok straks opp saken med generalsekretær Sten Florelius. 

Florelius ville imidlertid at man skal undersøke saken i Ligaen og eventuelt i ICRC for å høre 

hva de mente om det. I så fall måtte Norges Røde Kors innpasse seg under de retningslinjer 

som eventuelt ville bli trukket opp for et slikt prosjekt. Florelius stilte seg først avventende til 

saken og ville at Bjørknes skulle gjøre de nødvendige undersøkelser før man tok noe 

standpunkt. Man ville rett og slett ikke at et slikt prosjekt skulle ende opp med å medføre flere 

forpliktelser enn man hadde oversikt over på daværende tidspunkt.483  

Bjørknes tok saken i sine hender og diskuterte den med Torgersen uten å komme til 

noen konklusjon. Men han mente at det var helt på det rene at det var behov for 

undervisningsanstalter i Innsbruck-området for ungarsk flyktningeungdom i alderen 14 til 18 

år. Bjørknes’ inntrykk var at det var denne gruppen flyktninger som hittil hadde vært minst 

tilgodesett og hadde størst behov for støtte. Den gruppen som hittil har vært minst tilgodesett 

og har størst behov for støtte i øyeblikket. Bjørknes mente i tillegg at Wiesenhof ville egnet seg 

godt som undervisningsanstalt, og man bestemt burde forfølge ideen.484  

Wiesenhof ble etter hvert omgjort til skolehjem, men siden det ikke sto under Ligaens 

ansvar (slik som Bad Kreuzen), så var arbeidet til andre frivillige organisasjoner enn Norges 

Røde Kors viktig.485 Lederen for Wiensehof var B. E. Risberg, som tiltrådde sin stilling 28. 

februar 1957. Da hadde det allerede vært drevet skole der en måned. Lærerne var alle ungarere 

som også hadde flyktet etter opprøret, og de fleste av dem hadde ingen lærererfaring fra 

hjemlandet. Skolen hadde omkring 100 elever som både bodde og fikk undervisning der. 

Elevene hadde et svømmebasseng og en fotballbane som de kunne benytte seg av, i tillegg til 

                                                 
481 Ibid.  
482 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0428 og RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0434, Rapport av Tupsy Molstad, formann i 
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at Norges Røde Kors sto for anskaffelsen av blant annet musikkinstrumenter og speiderutstyr. 

Elevene hadde fotoklubb og radioutstyr, og de skrev sin egen skoleavis: 

«Oktoberungdommen». Skole- og internatdriften ble i sin helhet dekket av Flyktningerådet og 

Norges Røde Kors’ midler.486  

I mars var Henrik A. Broch, minister ved den norske ambassade i Bern, på besøk i de 

norske flyktningleirene i Østerrike. Han besøkte samtidig andre leire og kunne melde om at 

forholdene var mye dårligere enn i de norske leirene og «(…) når vi sammenlignet med de 

andre leirene vi så, forsto vi at Bad-Neuhaus fortjente å bli kalt ‘hjem’ og ikke ‘leir’.» Brochs 

oppfatning var at «(p)å bakgrunn av flyktningsituasjonen i Østerrike kan man vel si at Norges 

Røde Kors og de samarbeidende norske hjelpeorganisasjoner både har fulgt en riktig politikk 

og gjort en beundringsverdig innsats ved å reise de tre norske flyktningehjem i Østerrike.»487 

I begynnelsen av april tok chargé d’affaires Ekeland kontakt med president i Norges 

Røde Kors, Erling Steen, vedrørende et prosjekt Ekeland hadde fattet interesse for. Det var en 

stor andel av de ungarske flyktningene som fremdeles var igjen i østerrikske flyktningleirer som 

var under 18 år, og mange av disse hadde flyktet uten foreldrene sine. På grunn av risikoen for 

eventuelle problemer med repatriering, så mente Ekeland at mange mottakerland vegret seg for 

å ta imot flyktningeungdommen. Ekeland var av den oppfatning av at på tross av at flere land 

hadde opprettet skoler og internater for flyktningene slik at de kunne fortsette sin skolegang, 

deriblant Norge, så var det mange av ungdommene som i stedet hadde behov for en 

yrkesutdanning slik at de kunne lære et fag.  

Alt for mange av ungdommene var overlatt til seg selv i leirene uten noe særlig 

velferdsordninger. Ekeland så på det å hjelpe disse ungdommene som en av de viktigste 

oppgavene i flyktningarbeidet i Østerrike på daværende tidspunkt. Ekeland var redd for at det 

kunne bli opptøyer i leirene og at det derfor var en sak det hastet med å få gjort noe med. 

Oppgaven med å hjelpe disse flyktningene var av en slik karakter at Ekeland mente at ingen 

utenlandsk eller internasjonal hjelpeorganisasjon kunne organisere et slikt sosialt arbeidet som 

det var behov for i leirene. Heller ikke kunne en alenestående østerriksk organisasjon gjøre det 

i fare for å bli anklaget for å ha en «bestemt politisk slagside.»488  
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fra chargé d’affaires i Wien Sigurd Ekeland til president Erling Steen i Norges Røde Kors av 01.04.57. 
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Derimot hadde Ekeland vært i kontakt med en organisasjon som ble kalt 

Bundesjugendring. Dette var en «over-politisk» østerriksk organisasjon som var en 

sammenslutning av østerrikske ungdomsbevegelser.489 Bundesjugendring trengte økonomisk 

støtte for å gjennomføre det planlagte prosjektet for sosialt arbeid i leirene. Østerrikske 

myndigheter hadde ikke mulighet til å gi støtte, men Ekeland mente at de ville se med glede på 

det hvis noen andre tok initiativ. Ekelands syn var at: «(p)engemektige internasjonale 

hjelpeorganisasjoner kan tenkes å komme inn i bildet når programmet er lansert, men noen må 

få snøballen til å rulle.»490 Og den som kunne få snøballen til å rulle var Norges Røde Kors. 

Ekelands forslag var at Norges Røde Kors kunne gå inn å garantere driften av 

Bundesjugendrings program for seks måneder med 200 000 shilling (ca. 55 000 kr).491 Ekeland 

uttalte at «(d)et ville vært godt om nettopp Norge gjorde noe.»492 President Erling Steen var 

positiv til forslaget og etter å ha diskutert det med Overføringsstyrets representant Andreas 

Grasmo, ble det bestemt at det skulle stilles til disposisjon 55 000 kroner til tiltaket som Ekeland 

skisserte.493 

Initiativet som ble tatt av Ekeland og Norges Røde Kors fikk nettopp den 

snøballeffekten som Ekeland håpet på. Ved å garantere 55 000 kroner til Bundesjugendrings 

velferdsarbeid for de mindreårige ungarske flyktningene, så fikk flere øynene opp for arbeidet 

Bundesjugendring ønsket å gjennomføre. Etter hvert ble det enighet mellom Høykommissæren 

og ca. 20 hjelpeorganisasjoner om å koordinere det fremtidige arbeidet med ungarsk 

flyktningeungdom. Det ble nedsatt et utvalg bestående av representanter for Høykommissæren, 

østerrikske myndigheter og Bundesjugendring. De retningslinjer for arbeidet som man ble enige 

om var inspirert av et forslag fra Bundesjugendring. På dette tidspunktet hadde allerede 

Bundesjugendring gått i gang med prosjektet sitt med støtte fra det østerrikske 

innenriksministeriet, og det var snakk om at Høykommissæren ville gå inn å støtte en utvidelse 

av Bundesjugendrings arbeid.494 I hvilken grad dette skjedde sier kildene til denne oppgaven 

ikke noe presist om. Det som kommer tydelig frem er hvilken rolle Norges Røde Kors spilte 

for at Bundesjugendrings prosjekt kunne få støtte blant andre hjelpeorganisasjoner, og at denne 
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Steen i Norges Røde Kors, 01.04.57. 
493 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0433, notat til president Erling Steen fra generalsekretær Sten Florelius, 03.04.57. 
494 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0433, notat av chargé d’affaires i Wien Sigurd Ekeland om Österreichischer 

Bundesjugendrings arbeid for de mindreårige flyktningers problemer, 18.05.57. 
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rollen ble anerkjent av andre. Ekeland kunne nemlig melde om at Østerriksk radio og presse 

ofte refererte til Norges Røde Kors’ støtte til Bundesjugendring som årsak til at arbeidet deres 

har tatt en slik retning.495 

Initiativet som chargé d’affaires Ekeland igangsatte spilte uten tvil en stor rolle for at 

Budesjugendrings prosjekt kunne settes i gang og etter hvert gjennomføres. At det var Norges 

Røde Kors som sto for det økonomiske bidraget som fikk «snøballen til å rulle» stemte bra med 

de mål organisasjonen hadde i forhold til å bedrive velferdsarbeid for de ungarske flyktningene. 

Denne hendelsen illustrerer også godt i hvilken grad norske myndigheter samarbeidet med de 

norske hjelpeorganisasjonene under Ungarnkrisen. I dette tilfellet ved at en utsending fra norske 

myndigheter fremsatte et forslag til hjelpeorganisasjonen om et prosjekt han ønsket 

gjennomført. Det at kildene fra UD ikke inneholder noe om denne saken tyder imidlertid på at 

dette kan ha vært et personlig engasjement hos Ekeland, hvor han forespurte den organisasjonen 

han visste hadde midler til å gjennomføre initiativet.  

Hjelp til de ungarske flyktningene i Jugoslavia 

I slutten av februar gikk Jugoslavisk Røde Kors inn for å hjelpe de ungarske flyktningene som 

var kommet over grensen fra Ungarn. Jugoslavisk Røde Kors hadde også spurt Ligaen om hjelp, 

og Ligaen indikerte at de kunne bistå med hjelp til 10 000 av flyktningene og kanskje alle 

17 000. Til forskjell fra Ligaens arbeid for de ungarske flyktningene i Østerrike ville ikke 

Ligaen bistå med hjelpeteam i de jugoslaviske leirene, men oppnevne liaisonoffiserer i Beograd 

som skulle koordinere aksjonen.496 Den store forskjellen på hjelpearbeidet i Jugoslavia og 

Østerrike var at mens Ligaen ledet det i Østerrike, så var det Jugoslavisk Røde Kors som hadde 

ansvar for hjelpearbeidet i Jugoslavia.  

Den aller første hjelpen fra Røde Kors kom fra Norge. I slutten av januar 1957 fikk 

Norges Røde Kors’ delegat i Wien Johannes Bjørknes melding om situasjonen i Jugoslavia 

forverret seg og flere og flere flyktninger kom fra Ungarn. Bjørknes tok dermed kontakt med 

hovedkontoret til Norges Røde Kors i Oslo og fikk fullmakt til å ta kontakt med Jugoslavisk 

Røde Kors. Det ble samtidig stilt 100 000 kroner til disposisjon for eventuelle innkjøp av 

livsviktige varer til flyktningene i Jugoslavia. Bjørknes reiste til Beograd den 27. januar.497 

                                                 
495 Ibid.  
496 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, pressemelding fra Ligaen, 26.02.57. 
497 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0434, rapport fra delegat Johannes Bjørknes fra tiden 4. januar til 13. februar 1957, 

25.02.57. 
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Bjørknes’ førsteinntrykk av Jugoslavisk Røde Kors var nok ikke det aller beste. 

Hjelpearbeidet gikk, ifølge Bjørknes, svært tregt og var svært byråkratisk: «Jugoslavisk Røde 

Kors er en organisasjon som arbeider i nøye sammenheng med regjeringen for å si det på en 

pen måte.»498 Allerede den 2. februar var det planlagt at første fly med varer til Jugoslavia skulle 

gå fra Norge. Bjørknes gledet seg til at flyet skulle komme og hadde informert Jugoslavisk 

Røde Kors om det og de var fra seg av begeistring. Bjørknes kommentar til dette var: «(du) 

skjønner i et kommunistisk land der skal jo ingenting mangle. Nå er imidlertid tilfellet at de 

faktisk mangler alt, og det er veldig vanskelig for dem å erkjenne det, ikke minst overfor et 

kapitalistisk land. De må derfor bruke all sin makt for ikke å vise for stor begeistring, you 

see.»499 Bjørknes erfarte raskt at forholdene i leirene Jugoslavia var betydelig verre enn i de 

østerrikske leirene. Da han returnerte til Wien den 3. februar, var fly nummer to på vei fra Norge 

og det var sendt av gårde seks jernbanevogner med varer fra Wien til Jugoslavia.500 

Etter hvert ble det også bestemt at Norges Røde Kors skulle gå til innkjøp av en Land 

Rover som skulle bli gitt til Jugoslavisk Røde Kors. Jugoslavisk Røde Kors ville at denne skulle 

bli levert i Beograd som en «gest» siden det var den første bilen de fikk. Svenskene hadde 

visstnok også lovet en bil til Jugoslavisk Røde Kors, men lå noen dager etter.501 Norges Røde 

Kors’ delegat på den tiden, Jac. Høyersten, dro også, korrekt nok, til Beograd og overleverte 

Land Roveren til Jugoslavisk Røde Kors.502 

Høyersten mente mer måtte gjøres i Jugoslavia og at planleggingen av et utvidet 

hjelpearbeid måtte skje i samarbeid med Jugoslavisk Røde Kors. Norges Røde Kors burde sende 

en representant til Jugoslavia for å kontakte Jugoslavisk Røde Kors, og det burde være noen 

som var kjent med forholdene der og hjelpearbeid generelt. «Vi må huske at selv om Jugocross 

er vennlig innstillet (sic) overfor NRK så er de lite elastiske og de kan være nokså trege å 

samarbeide med.»503 Høyersten foreslo derfor at enten Wilhelm S. Bøe eller Andreas Grasmo 

skulle reise. Hvis ingen av disse hadde mulighet, så kunne Høyersten tilby seg å reise selv, men 

han mente at de andre to var bedre skikket.504 Wilhelm S. Bøe kunne melde om at det ikke var 

planlagt å sende noen representant til Jugoslavia. Derimot kunne det hende at de nå måtte 

                                                 
498 Ibid.  
499 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0430 og RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0432, brev fra Johannes Bjørknes til Wilhelm S. 

Bøe, 30.01.57. 
500 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0434, rapport fra delegat Johannes Bjørknes fra tiden 4. januar til 13. februar 1957, 

25.02.57. 
501 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0434, brev fra Jac. Høyersten til Norges Røde Kors i Oslo, 03.03.57. 
502 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0434, brev fra Jac. Høyersten til Norges Røde Kors i Oslo, 14.03.57. 
503 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0430 og RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0434, brev fra Jac. Høyersten til Norges Røde 

Kors, 15.04.57. 
504 Ibid.  
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begynne å frakte varer med bil fra Norge fordi jernbanefrakten nå var blitt så høy. Bøe mente 

at «(d)et vil iallefall (sic) bli veldig fin propaganda så vi kommer sikkert til å gjøre det en gang 

under forutsetning av at bilene er i stand til å klare en slik påkjenning.»505  

Sten Florelius bekreftet i et brev til generalsekretæren i Jugoslavisk Røde Kors, Olga 

Milosevic, at transport av varer med jernbane måtte opphøre på grunn av kostnaden. Imidlertid 

var de to lastebilene som var lånt ut av Norges Røde Kors til ICRC for transport mellom Wien 

og Budapest, trukket tilbake. Dermed var de tilgjengelig for transport mellom Oslo og 

Zagreb.506 I samme brev tok Florelius opp spørsmålet om å gjøre mer for de ungarske 

flyktningene i Jugoslavia. Til nå hadde Norges Røde Kors arbeid i Jugoslavia begrenset seg til 

å supplere Jugoslavisk Røde Kors med varer. Florelius understreket at Norges Røde Kors ikke 

kom til å ta på seg et lignende prosjekt som i Østerrike, ei heller ville de ta på seg 

administrasjonen av et slikt prosjekt da det var forståelse for at det var jugoslaviske myndigheter 

og Jugoslavisk Røde Kors som hadde ansvaret for flyktningleirer i Jugoslavia. Derimot kunne 

Norges Røde Kors tenke seg å sponse oppholdet for en spesiell type flyktninger som kunne 

plasseres i samme flyktningleir. Forståelsen til Florelius var at ungarske studentflyktninger var 

spredd rundt i ulike leirer uten mulighet til å fortsette utdannelsen sin. Derfor foreslo Florelius 

at dette var en gruppe flyktninger man godt kunne tenke seg å hjelpe.507 

Jugoslavisk Røde Kors var i full overenstemmelse med forslaget om å opprette en egen 

leir for studenter og det var allerede tatt opp forhandlinger med studentorganisasjoner 

vedrørende prosjektet. Det var imidlertid mange detaljer som måtte diskuteres og Jugoslavisk 

Røde Kors hadde også et par andre prosjekter som de trodde at Norges Røde Kors kunne være 

interessert i. Jugoslavisk Røde Kors mente at detaljene man måtte enes om var for mange til å 

ta over telefon eller via brev og ønsket at Norges Røde Kors skulle sende en representant til 

Beograd for å diskutere saken.508  

Som første representant for Røde Kors-foreningene, reiste Johannes Bjørknes til 

Jugoslavia. Bjørknes tok kontakt med de myndigheter som hadde med flyktninger og gjøre og 

det viste seg at det allerede var stor interesse rundt prosjektet Norges Røde Kors hadde planlagt. 

Imidlertid hadde Jugoslaviske Røde Kors et alternativ til det studenthjemmet som Norges Røde 

Kors hadde i tankene. De foreslo at man skulle opprette et rekonvalesenthjem for ungarske 

                                                 
505 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0430, brev fra Wilhelm S. Bøe til Jac. Høyersten, 26.04.57. 
506 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0431 og RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0432, brev fra generalsekretær Sten Florelius til 

generalsekretær Olga Milosevic i Røde Kors i Jugoslavia, 03.05.57. 
507 Ibid.  
508 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0432, notat av Wilhelm S. Bøe fra telefonsamtale med Jugoslaviske Røde Kors, 

10.05.57. 
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flyktninger som hadde vært på sykehus og andre som hadde behov for et rekonvalesentopphold, 

og som det ikke var hensiktsmessig å plassere rett tilbake i de overfylte leirene. De hadde 

forslag til lokasjon, et hotell i Otesevo, som Bjørkens i løpet av sitt opphold i Jugoslavia reiste 

og undersøkte forholdene i. Bjørkens skulle også sammenfatte noen kalkyler for hvor mye et 

slikt prosjekt ville koste.509 

I slutten av mai ble det bestemt at Norges Røde Kors skulle etablere et 

rekonvalesenthjem for de ungarske flyktningene i Jugoslavia. Rekonvalesenthjemmet skulle 

plasseres i hotell Otesevo og Norges Røde Kors skulle bidra med 715 000 kroner for å dekke 

kost og losji for 200 flyktninger i 12 måneder. Prosjektet var et samarbeid mellom Norges Røde 

Kors og Jugoslavisk Røde Kors hvor Norges Røde Kors sto for etablering og finansiering og 

Jugoslaviske Røde Kors hadde ansvar for å drifte rekonvalesenthjemmet. I tillegg 

finansieringen av kost og losji for flyktningene, sendte Norge Røde Kors ned medisinsk utstyr, 

inkludert en røntgenmaskin, og en ambulanse til å frakte flyktningene til og fra hjemmet. For å 

forsikre seg om at alt gikk som det skulle i det nyopprettete rekonvalesenthjemmet ville Norges 

Røde Kors at det skulle plasseres en representant fra Jugoslaviske Røde Kors i hjemmet.510 

Kildene mine sier dessverre ikke noe om hvorvidt dette faktisk skjedde. 

I tillegg til å etablere og finansiere rekonvalesenthjemmet, hadde Norges Røde Kors 

siden februar sendt forsyninger til Jugoslavia til en verdi av 400 000 kroner. Det var også 

planlagt at man skulle gi to ambulanser (inkludert ambulansen som ble gitt til 

rekonvalesenthjemmet), en Land Rover terrengbil og to lastebiler. Det skulle også fortsatt 

sendes forsyninger fra Norge til de ungarske flyktningene gjennom Jugoslavisk Røde Kors.511 

Norges Røde Kors var den første Røde Kors-foreningen som bidro med hjelpearbeid for 

de ungarske flyktningene i Jugoslavia. De sendte både matvarer, biler og opprettet et 

rekonvalesenthjem for ungarske flyktninger. Hovedforskjellen på arbeidet som ble gjort i 

Østerrike og Jugoslavia, var at Norges Røde Kors var stasjonert i Østerrike og arbeidet aktivt 

inne i Østerrike med hjelp til de ungarske flyktningene. Det arbeidet som ble gjort i Jugoslavia, 

var i all hovedsak basert på et samarbeid med Jugoslavisk Røde Kors og Jugoslaviske 

myndigheter hvor disse aktørene gjennomførte Norges Røde Kors sine initiativer. Denne 

forskjellen var gjenspeilet i hvordan Ligaen valgte å gjennomføre sitt hjelpearbeid i Jugoslavia, 

                                                 
509 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0432, notat av Wilhelms S. Bøe fra telefonsamtale med Johannes Bjørknes, 

15.05.57. 
510 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0432 og RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0431, brev fra Erling Steen til Jugoslavisk Røde 

Kors, 21.05.57. 
511 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0432, brev fra generalsekretær Sten Florelius i Norges Røde Kors til UD, 22.05.57. 
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nemlig ved å ikke selv gå inn med personell. Hvorfor man brukte denne fremgangsmåten i 

Jugoslavia sier kildene mine ingenting om, men det kan spekuleres i om årsaken kan finnes i 

manglende ønske i Jugoslavia til å la internasjonale hjelpearbeidere få operere i landet. En 

alternativ eller bidragende faktor kan ha vært at kapasiteten var så vidt sprengt i arbeidet i 

Østerrike og at det Jugoslaviske Røde Kors hadde kapasitet til å utføre arbeidet selv, trolig i 

nært samarbeid med myndighetene.  

Avviklingen av Norges Røde Kors’ hjelp til de ungarske 

flyktningene  

Ligaens ansvar for hjelpeaksjonen for de ungarske flyktningene i Østerrike ble overført til 

Østerriksk Røde Kors den 1. juli 1957. Ligaen anså da at den akutte flyktningkrisen var over, 

og at Østerriksk Røde Kors kunne håndtere det gjenstående arbeid alene. Ligaen skulle 

fremdeles assistere den østerrikske foreningen av Røde Kors, men ansvaret var ikke lenger 

Ligaens.512 ICRC på sin side avsluttet hjelpeaksjonen for det ungarske folk 30. juni. 1957. Da 

ble ICRCs delegasjon i Wien lagt ned og delegasjonen i Budapest ble redusert til fem personer, 

for så å legges helt ned i september samme år.513 For Norges Røde Kors’ del var aksjonen i all 

hovedsak også avsluttet på dette tidspunkt. Det som gjensto var å bestemme hva som skulle 

skje med eiendommene som var kjøpt opp i samarbeid med norske myndigheter og 

Flyktningerådet.  

Erling Steen, president i Flyktningerådet, var på besøk i de norskeide flyktningleirene i 

Østerrike i april. Han var også på besøk ved den offisielle åpningen av det norske gymnas for 

ungarske flyktninger i Bad Wiesenhof 12. april.514 Hva man skulle gjøre med de norskeide 

leirene i Østerrike når Overføringsstyret ble lagt ned var et tema som var oppe til drøfting, og 

man kan tenke seg at en av grunnene til at Erling Steen var på besøk på dette tidspunkt var for 

å forhøre seg rundt dette spørsmålet. Sigurd Ekeland, i form av sitt virke som chargé d’affaires 

i Wien var tydelig blitt konferert i saken og hadde, etter å ha diskutert saken med Jac. Høyersten 

(Norges Røde Kors), Arne Torgersen (Flyktningerådet) og Arne Fjellbu (Flyktningerådet), 

kommet frem til sitt synspunkt.515  

                                                 
512 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, brev fra B. de Rougé i Ligaen til president Erling Steen i Norges Røde Kors, 

18.06.57. 
513 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, pressemelding fra ICRC, 02.07.57. 
514 UD 26.8/23.B, boks 1383, brev fra chargé d’ affaires Sigurd Ekeland til DU, 07.05.57. 
515 UD 26.8/23.B, boks 1383, brev fra chargé d’ affaires Sigurd Ekeland til Erling Steen, 10.05.57. 
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Intensjonen hadde hele veien vært å overdra de norskeide eiendommene til østerrikske 

myndigheter. Eiendommene det var snakk om var leirene Bad Neuhaus og Bad Kreuzen og det 

norske gymnaset i Wiesenhof. Ekeland var av den oppfatning at spørsmålet om hvordan 

eiendommene best kunne disponeres, ville oppfattes ulikt fra østerriksk og norsk hold. Ekeland 

mente at det fra norsk hold ville være ønskelig at eiendommene fremdeles skulle brukes til 

veldedige formål, og kanskje også fremdeles til flyktningeformål. I hvert fall burde Bad 

Kreuzen også i fremtiden knyttes til flyktningarbeid. Dette var fordi eiendommen var særlig 

egnet til dette formål. Østerrikske myndigheter derimot, mente Ekeland, kunne være av den 

oppfatning at de fortjente å få noe igjen for alt arbeidet de hadde gjort for de ungarske 

flyktningene. Ekeland mente derfor at det var en viss sjanse for at myndighetspersoner ville 

benytte eiendommene til eget privat bruk. Ekelands syn var at det viktigste var at eiendommene 

ble brukt til formål som norske givere kunne akseptere, ettersom det tross alt var norske givere 

som hadde finansiert kjøp av eiendommene i utgangspunktet. Ekeland la til at han mente at 

Østerrikske Røde Kors ikke hadde den «organisasjonsmessige eller finansielle styrke som 

trenges for å overta og sikre den framtidig drift av de norske eiendommer.»516  

Løsningen på eiendomsspørsmålene ble Norges Røde Kors enige om i samråd med 

norske myndigheter og Flyktningerådet. Bad Kreuzen ble gitt som gave til Østerriksk Røde 

Kors sommeren 1957 av president i Norges Røde Kors, Erling Steen.517 Formelt ble 

eiendommen overdratt til Røde Kors i Østerrike i desember samme år. Forutsetningen for at 

Østerriksk Røde Kors skulle få overta Bad Kreuzen, var at de inngikk en avtale med det 

østerrikske innenriksministeriet i Wien om at myndighetene skulle forpakte eiendommen i ti år. 

Et annet krav fra Norges Røde Kors var at eiendommen skulle brukes til flyktningarbeid. 

Østerriksk Røde Kors fikk i tillegg en gave fra Norges Røde Kors på 125 000 norske kroner 

som skulle brukes til flyktningarbeid.518 Bad Kreuzen ble etter hvert etablert som en varig 

institusjon for flyktninger, eid av Østerriksk Røde Kors og drevet av myndighetene. 

Høykommissæren ga 1.5 millioner østerrikske schilling til det videre flyktningarbeidet der, og 

det østerrikske innenriksministeriet bevilget 600 000 østerrikske schilling. Pengene skulle 

brukes til å sette i stand eiendommen til omskoleringssenter for flyktningeungdom.519 

                                                 
516 UD 26.8/23.B, boks 1383, fortrolig notat fra chargé d’ affaires Sigurd Ekeland til Erling Steen, 10.05.57. 
517 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, notat av Wilhelm S. Bøe, 21.10.57. 
518 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0427, notat av Wilhelm S. Bøe til generalsekretær i Norges Røde Kors Haakon 

Mathisen, 06.12.57. 
519 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0432 og RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0436, Norges Røde Kors’ katastrofehjelp-

flyktningehjemmene i Østerrike, 15.01.58. 
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Østerriksk Røde Kors var derimot ikke interessert i Bad Neuhaus. Men det var 

østerrikske myndigheter.520 I motsetning til Bad Kreuzen, var ikke Bad Neuhaus kjøpt av 

Norges Røde Kors og Flyktningrådet. Eiendommen var leid på en tretten års kontrakt. 

Kontrakten ble overført til østerrikske myndigheter som en gave i midten av juli 1957 sammen 

med inventar for 250 mennesker. Det var det østerrikske innenriksministeriet som skulle ha 

ansvaret for den fortsatte drift og i begynnelsen av 1958 var Bad Neuhaus fremdeles brukt som 

internat for flyktninger.521 

Østerriksk Røde Kors ønsket å overta Wiesenhof, men denne eiendommen forble i norsk 

eie. Ettersom både Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp hadde bidratt økonomisk til Norges 

Røde Kors’ Ungarnaksjon, kunne ikke Norges Røde Kors betrakte seg som ene-eier av 

Wiesenhof. I slutten av 1957 ble eiendommen fremdeles drevet som skole for ungarsk ungdom, 

og det var Flyktningrådet som sto for driften.522 Eiendommen i Wiesenhof forble skole for 

ungarske flyktninger frem til 1963. Da stengte alle de fem skolene som var blitt drevet i 

Østerrike for å gi ungarske flyktningeungdom muligheten til utdannelse.523 Hva som skjedde 

med de andre to eiendommene sier kildene mine ingenting om.  

I forbindelse med Norges Røde Kors’ arbeid for Ligaen, pliktet Norges Røde Kors å ha 

tre representanter i de norske leirene frem til 30. september. Dette var for å hjelpe Østerrikske 

Røde Kors med det gjenværende arbeidet.524 Denne forpliktelsen gjaldt selv om leirene skulle 

være overdratt andre institusjoner, som f.eks. Bad Neuhaus som var overdratt østerrikske 

myndigheter. 

Mens flyktningearbeidet i Østerrike var under avvikling sommeren 1957, fortsatte 

arbeidet i Jugoslavia, både i form av varelevering til Røde Kors i Jugoslavia og i form av det 

nylig opprettede rekonvalesenthjemmet i Otesevo. Dette hjemme ble imidlertid flyttet høsten 

1957 for å kunne være nærmere utvandringssentrene i Jugoslavia. På tross av at utvandringen 

fra Jugoslavia tok seg betraktelig opp i løpet av andre halvdel av 1957, var det fremdeles behov 

for rekonvalesenthjemmet. Mange av flyktningene var av helsemessige årsaker ikke blitt 

godkjent av utvandringskommisjonen i Jugoslavia, og derfor fortsatte driften av 

rekonvalesenthjemmet inn det neste året.525 

                                                 
520 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0430, notat av Wilhelm S. Bøe, 07.05.57. 
521 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0432 og RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0436, Norges Røde Kors’ katastrofehjelp-

flyktningehjemmene i Østerrike, 15.01.58. 
522 Ibid.  
523 Nóvé, «The Orphans of the Revolution», 80.  
524 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0430, brev fra Leif Hanoa til Arne Fjellbu, 28.05.57. 
525 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0432 og RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0436, Norges Røde Kors’ katastrofehjelp-

flyktningehjemmene i Østerrike, 15.01.58. 
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Per august 1957 hadde Norges Røde Kors brukt til sammen 13 475 000 kroner på 

Ungarnaksjonen.526 Sammenlignet med de andre nasjonale Røde Kors foreningene, var Norges 

Røde Kors den nest største giveren av alle i arbeidet i Jugoslavia, mens de var den femte største 

i arbeidet i Østerrike. Hvis man regner på totalinnsatsen, inkludert de midlene som ble stilt til 

disposisjon for Ligaen, havnet Norges Røde Kors på en 6. plass over brukte midler.527 Som takk 

for Norges Røde Kors’ innsats i arbeidet i Østerrike, ble president Erling Steen både tildelt 

æresmedaljen «Grosses Silbernes Ehrenzeichen» og Østerriksk Røde Kors’ gullmedalje.528 

Oppsummering 

Dette kapitlet har vist at det som ble viktig for Norges Røde Kors i den mer etablerte fasen av 

hjelpearbeidet, var arbeidet som ble gjort for de ungarske flyktningene i flyktningleirene. Fordi 

Norges Røde Kors hadde hovedvekten av sitt personell i arbeid i de flyktningleirene som var 

blitt kjøpt av Norge, var også arbeidet konsentrert om flyktningene i disse leirene. Vi har sett 

at det var viktig for Norges Røde Kors å gjennomføre velferdsarbeid i flyktningleirene, da 

spesielt for barn og unge. Velferdsarbeidet var også en stor del av det arbeidet som ble gjort av 

Norges Røde Kors for de ungarske flyktningene som kom til Norge. Selv om Norges Røde Kors 

ikke hadde noe offentlig ansvar for flyktningene som var kommet til Norge, så bidro de både 

på mottakingsstedene og etter at flyktningene var kommet i egen bolig.  

Da flyktningstrømmen til Jugoslavia økte drastisk, var Norges Røde Kors den første 

nasjonale foreningen til å bidra med hjelp. Vi har sett at hjelpearbeidet i Jugoslavia ble gjort 

gjennom Jugoslavisk Røde Kors og jugoslaviske myndigheter, i motsetning til i Østerrike der 

organisasjonene var fysisk inne å gjorde arbeidet. Indirekte, gjennom Jugoslavisk Røde Kors 

og jugoslaviske myndigheter, sendte Norges Røde Kors varer til de ungarske flyktningene, 

donerte biler som kunne bidra i hjelpearbeidet og opprettet et rekonvalesenthjem for 

flyktningene. Norges Røde Kors handlet hele tiden i samsvar med moderorganisasjonen og 

samarbeidet med både ICRC og Ligaen, selv om det at Norge hadde kjøpt egne flyktningleirer 

gjorde at de jobbet mer selvstendig.  

                                                 
526 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0433, regnskap Ungarnaksjonen per august 1957, ingen dato. 
527 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0432, Norges Røde Kors’ innsats i Ungarnhjelpen sammenlignet med andre land, 

18.01.58. 
528 RA/PA-0250/F/Fg/Fge/L0434, rapport fra Jørgen Hviding om hans 2.gangs representasjon i Østerrike, 

09.06.57. 
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Kapittel 6: Avslutning 

(L)ooked at with hindsight today, when international politics and public relations have 

come to devour most emergencies, when refugees and asylum are to do with politics and are 

no longer affaires of the heart, the Hungarian episode has an air of innocence.529 

På denne måten beskriver Caroline Morehead Ungarnkrisen sett fra ICRCs perspektiv. Denne 

beskrivelsen virker imidlertid dekkende også for den norske innsatsen under krisen, som viste 

seg å bli svært vellykket. Ungarnaksjonen ble gjennomført uten de store utfordringer og med 

stor støtte fra det norske folk. Norske myndigheter og norske hjelpeorganisasjoner gjorde en 

viktig innsats for det ungarske folk, men spesielt for de ungarske flyktningene i Østerrike og 

Jugoslavia. Norges Røde Kors gjennomførte sin største hjelpeaksjon til da i organisasjonens 

historie og hadde en viktig rolle også sett med internasjonale øyne. De hadde en særstilling i 

hjelpearbeidet og var en av de nasjonale foreningene som bidro mest økonomisk under 

Ungarnkrisen Norske myndigheter var mer tilbakeholden i sin umiddelbare innsats, men da de 

først vedtok å ta imot ungarske flyktninger til Norge ble dette gjort med stor suksess. Norske 

myndigheters håndtering skulle også vise seg å bli en sped begynnelse på en type 

flyktningpolitikk som også er gjeldende i dag, hvor fokus på hjelp i nærområdene er viktig.  

Norske myndigheters tiltak under Ungarnkrisen 

Norske myndigheters behandling av flyktningkrisen som oppsto etter opprøret Ungarn i 1956 

bar preg av et sterkt fokus på hjelp i nærområdene. Dette, hevder Svein Gjerdåker, er en del av 

en helhetlig flyktningpolitikk som for alvor gjorde gjeldende i Norge fra 1980-tallet.530 Hjelp i 

nærområdene var ikke en uttalt politikk ved flyktningkriser på 1950-tallet, men det var likevel 

en slik tilnærming norske myndigheter hadde til de ungarske flyktningene frem til det ble 

vedtatt å motta flyktninger i Norge. På tross av at norske myndigheter prioriterte hjelp i 

nærområdet rett etter opprøret, var det en kontinuerlig diskusjon innad i  

Utenriksdepartementet (UD) og Sosialdepartementet (SD) om hvordan man best kunne 

hjelpe flyktningene og om det burde innebære å ta imot flyktninger i Norge. Også på Stortinget 

ble det diskutert hvordan man best kunne hjelpe flyktningene, men da i sammenheng med 

                                                 
529 Morehead, Caroline, Dunant's Dream. War, Switzerland, and the History of the Red Cross, (New York: 

Caroll and Graf Publishers, 1999), 584.  
530 Gjerdåker, Svein, «Norsk menneskerettspolitikk» i Knutsen, Torbjørn L., Gunnar Sørbø og Svein Gjerdåker 

(red), Norges utenrikspolitikk, (Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 1997), 234.  
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stortingsproposisjonene som ble fremlagt om hjelp til de ungarske flyktningene. Hjelpen som 

ble gitt i nærområdet var først og fremst økonomisk og ble kanalisert gjennom SD som skulle 

ha ansvar for fordelingene av midlene. Departementenes vurderinger med hensyn til avveiingen 

om man skulle hjelpe i nærområdet eller motta flyktninger i Norge, ble foretatt i nært samarbeid 

med både utsendinger fra norske myndigheter og delegater fra norske hjelpeorganisasjoner. En 

særlig viktig rolle spilte chargé d’affaires i Wien, Sigurd Ekeland, som ga jevnlige rapporter 

om tilstanden i Østerrike.  

Norske myndigheter var opptatt av hva flyktningene selv ønsket og fulgte de 

anbefalinger som kom fra norske utsendinger i Østerrike om at flyktningene ønsket å forbli i 

nærheten av hjemlandet sitt. Hensynet til hva flyktningene selv ønsket var viktigere enn 

oppfordringene som kom fra Høykommissæren om å åpne for å ta imot flyktninger, også når 

flyktningstrømmen økte betraktelig. Selv om den økende flyktningstrømmen ikke førte til at 

norske myndigheter åpnet for å ta imot flyktninger, innså myndighetene at andre tiltak måtte 

settes i stand i nærområdene, i tillegg til økonomiske bidrag. I samarbeid Norges Røde Kors og 

Flyktningrådet gikk norske myndigheter derfor til innkjøp av tre eiendommer i Østerrike som 

skulle fungere som flyktningleirer for de ungarske flyktningene.  

Som nevnt i kapittel 2, så hevder Göran Melander, professor i jus, at det er tre tiltak et 

land kan igangsette overfor flyktninger. For det første kan myndigheter gi økonomisk hjelp til 

flyktningene i nærområdene, ofte gjennom organisasjoner som Høykommissæren. Dette var det 

første tiltaket norske myndigheter igangsatte over de ungarske flyktningene. For det andre kan 

myndigheter velge å gi asyl til flyktninger som det Melander karakteriserer som første asylland. 

Under Ungarnkrisen tok både Østerrike og Jugoslavia imot ungarske flyktninger som første 

asyland og innvilget umiddelbart asyl. Det tredje alternativet myndigheter kan igangsette 

overfor flyktninger er å ta imot flyktninger som andre asylland.531 Norge opptrådde nettopp 

som et andre asylland da de vedtok å ta imot ungarske flyktninger til Norge. Melander hevder 

at når et land tar imot flyktninger som et andre asylland, skjer det bare i de tilfellene der det 

første asyllandet ikke er villige eller har ikke har mulighet til å fortsette å gi asyl.532 For 

Østerrike førte den store flyktningstrømmen til at landet ikke hadde mulighet til å fortsette å gi 

asyl til alle de ungarske flyktningene og behovet for hjelp fra andre land var økende. De 

ungarske flyktningene som kom til Norge fikk dermed innvilget asyl i et andre asylland.   

                                                 
531 Melander, Göran, «Refugee Policy Options – Protection or Assistance», i Göran Rystad (red), The Uprooted. 

Forced Migration as an International Problem in the Post-War Era, (Lund: Lund University Press, 1990), 137.  
532 Melander, «Refugee Policy Options…», 140.  
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Da norske myndigheter den 6. desember 1956 vedtok mottak av ungarske flyktninger, 

kan dette hevdes å skyldes flere forhold. For det første var flyktningstrømmen blitt så stor at 

Østerrike umulig kunne håndtere flyktningene alene. For det andre meldte myndighetenes 

utsendinger etter hvert om at flyktningene ønsket å komme til land som var lenger vekk, selv 

om ingen uttrykket et spesifikt ønske om å komme til Norge. En tredje faktor var at både 

Danmark og Sverige hadde vedtatt mottak av flyktninger. Til slutt så må nok press fra hjemlig 

presse og et generelt press i Stortinget om å gjøre mer ha hatt betydning. Da vedtaket først var 

gjort, gikk prosessen for å få de ungarske flyktningene til Norge raskt. Dette var mulig fordi 

Flyktningerådet på forhånd hadde nedsatt et beredskapsutvalg som hadde gjort de nødvendige 

forberedelser. Norske myndigheter overførte to store overføringer av ungarske flyktninger fra 

Østerrike samt én overføring fra Jugoslavia. I tillegg til disse overføringene kom det mindre 

overføringen med tuberkuløse flyktninger og allerede ankomne flyktningers familie.  

Mottaket av de ungarske flyktningene bygde på erfaringer fra tidligere mottak, spesielt 

mottaket av jødene og tsjekkoslovakene på slutten av 1940-tallet. Likheter med tidligere mottak 

var blant annet at det ble sendt en uttakingskommisjon som skulle plukke ut flyktninger i 

flyktningeleirer og at flyktningene ble plassert i gjennomgangssteder når de kom til Norge. 

Hovedforskjellen var at ansvaret for flyktningene etter at de var kommet til Norge i stor grad 

var kommunenes. Det var den enkelte kommune som skulle sørge for at de ungarske 

flyktningene fikk bolig og arbeid. 

Et annet trekk ved mottaket av de ungarske flyktningene, var samarbeidet mellom 

kommunene og norske hjelpeorganisasjoner. Det var forventet at norske hjelpeorganisasjoner 

bidro i gjennomgangsstedene som ungarerne først kom til, spesielt med velferdsarbeidet. Dette 

skilte seg både fra tidligere mottak av flyktninger i Norge etter andre verdenskrig og mottaket 

av de ungarske flyktningene i Sverige. I Sverige var det i all hovedsak myndighetene som hadde 

ansvaret for mottaket av de ungarske flyktningene, mens Danmark hadde en lignende 

tilnærming som Norge ved at hjelpeorganisasjoner var sterkt involvert.  

Det har vist seg at et aspekt av mottaket av ungarske flyktninger som ble viktig for 

norske myndigheter, var hvilke typer flyktninger myndighetene valgte å plukke ut. Under 

diskusjonen om hvorvidt man skulle ta imot flyktninger, ble det slått fast at hvis så skulle skje 

så skulle Norge følge sin tradisjonelle linje i flyktningpolitikk, nemlig å ta imot 

minusflyktninger. Etter at det i 1952 ble slått fast i en stortingsmelding at hvis man skulle ta 

imot flyktninger til Norge, måtte det dreie seg om mindre grupper med minusflyktninger, så var 

det den linjen norske myndigheter hadde valgt å følge. Mottaket av de ungarske flyktningene 
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var et brudd med denne tradisjonelle linjen. Bortsett fra mottaket av 30 tuberkuløse flyktninger 

og deres pårørende, besto flyktninggruppen som kom til Norge i all hovedsak av unge, 

arbeidsføre mennesker som umiddelbart kunne bidra i det norske arbeidsmarkedet.  

Oppgaven har vist at selv om det ikke fantes noe skandinavisk samarbeid mellom 

norske, svenske og danske myndigheter, var både norske myndigheter og Norges Røde Kors 

opptatt av hva de andre skandinaviske landene foretok seg i hjelpearbeidet. Norske myndigheter 

hadde kontakt med myndighetene i de andre skandinaviske landene via den danske og svenske 

ambassade i Norge. Spesielt var kontakten med den svenske ambassaden viktig. Ved å ha en 

slik kontakt kunne norske myndigheter holde seg oppdatert på hva de andre landene foretok seg 

og avveie egne tiltak ut fra dette. Spesielt ved avgjørelsen om å motta flyktninger, kan man 

tenke seg at informasjon om hva svenske og danske myndigheter vedtok var viktig. Et annet 

eksempel på at norske myndigheter var opptatt av hva svenskene foretok seg var da norske 

myndigheter skulle plukke ut flyktninger i Jugoslavia. Kildene viser her at det var viktig for 

den norske uttakskommisjonen at de ankom Jugoslavia før den svenske kommisjonen, slik at 

de fikk bedre behandling av jugoslaviske myndigheter.  

Forholdet mellom norske myndigheter og norske 

hjelpeorganisasjoner 

Samarbeidet mellom norske myndigheter og norske hjelpeorganisasjoner, og spesielt Norges 

Røde Kors, var svært tett under håndteringen av Ungarnkrisen. Dette har Grete Brochmann og 

Knut Kjeldstadli pekt på som en viktig faktor ved norske flyktningpolitikk, som kom til å gjelde 

i årene fremover.533 Håndteringen av Ungarnkrisen var begynnelsen på en slik retning innen 

flyktningpolitikken.  

Det humanitære miljøet i Norge på 1950-tallet var lite og mange av personene innehadde 

dobbeltroller. Erling Steen var president i Norges Røde Kors og styreformann i Flyktningerådet, 

Sigurd Halvorsen hadde en rolle både i Norsk Folkehjelp, Flyktningerådet og i 

Overføringsstyret, mens Andreas Grasmo, som var svært viktig i uttakingsarbeidet, var 

representant i Overføringsstyret, Kirkens Nødhjelp og Flyktningerådet. Arne Torgersen, som 

var Flyktningerådets permanente representant i Wien, var også funksjonær hos 

Høykommissæren. At det humanitære miljøet i Norge var såpass lite og tett, gjør at det noen 

                                                 
533 Brochmann, Grete og Knut Kjeldstadli, A history of immigration. The case of Norway 900-2000, (Oslo: 

Universitetsforlaget, 2008), 182-183. 
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ganger har vært vanskelig å identifisere når norske myndigheter handler alene og når de handlet 

gjennom en frivillig organisasjon.  

Også på organisasjons- og myndighetsnivået var båndene tette. Flyktningerådet fikk en 

svært sentral rolle i norske myndigheters håndtering av krisen. Som en halvstatlig organisasjon 

med representanter fra både myndighetene og hjelpeorganisasjonene, var Flyktningrådet et 

bindeledd mellom stat og frivillighet. Flyktningerådet handlet ved flere anledninger som en 

forlengning av myndighetene og organisasjonen var samtidig norske myndigheters fremste 

rådgiver, i tillegg til chargé d’affaires Sigurd Ekeland i Wien.  

Vi har sett at Norges Røde Kors samarbeidet med norske myndigheter på flere ulike 

måter under Ungarnkrisen. Norges Røde Kors var direkte involvert i norske myndigheters 

arbeid for de ungarske flyktningene ved at organisasjonen var representert i Overføringsstyret. 

Med seg hadde Norges Røde Kors nesten 100 år med erfaring innen humanitært arbeid og det 

er rimelig å anta at Norges Røde Kors’ deltagelse i Overføringsstyret påvirket hvordan 

Overføringsstyret la opp sitt arbeid. Mer indirekte ser vi at Norges Røde Kors’ representanter i 

Wien hadde gjennomgående kommunikasjon og interaksjon med Norges faste delegat i Wien, 

chargé d’affaires Sigurd Ekeland. Det kommer klart frem av kildematerialet at det var et tett 

samarbeid mellom utsendingene til norske myndigheter, da i kraft av Overføringsstyret 

overføringsteam, og representanter fra både Norges Røde Kors og Flyktningerådet.  

Motiver bak den norske flyktningpolitikken overfor de 

ungarske flyktningene 

Det kan være vanskelig å indentifisere motivene til enkeltaktører hvis dette ikke er formulert 

eksplisitt i kildene, og det kan ofte ikke utelukkes at det finnes flere motiv enn dem som er 

omtalt. Dette gjelder også for norske myndigheters beslutninger om mottak av ungarske 

flyktninger og gjennomføringen av mottak. Derimot kan handlingene i seg selv si oss noe om 

hva slags motiver som kan ha ligget bak den flyktningpolitikken norske myndigheter førte 

overfor de ungarske flyktningene.  

Når jeg skal analysere norske myndigheter motiver under Ungarnkrisen velger jeg å ta 

utgangspunkt i de tre faktorene Kim Salomon mener har betydning for utformingen av et lands 

flyktningpolitikk; politiske faktorer, økonomiske faktorer og humanitære faktorer.534 Disse 

                                                 
534 Salomon, Kim, Refugees in the Cold War. Toward a New International Refugee Regime in the Early Postwar 

Era, (Lund: Lund University Press, 1991), 20-24.  
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faktorene må ha spilt en rolle for de vurderingene som norske myndigheter gjorde og derfor 

også for motivene bak beslutningene som ble tatt. 

For norske myndigheters del handlet det først og fremst om å gi hjelp til flyktninger i 

nød. Rett etter opprøret førte norsk myndigheter en politikk som gikk ut på å hjelpe flyktningene 

i nærområdet, altså i flyktningleirene i Østerrike. På tross av at FNs høykommissær for 

flyktninger appellerte til myndighetene om å ta imot flyktninger, så var norske myndigheters 

vurdering at pengene ville komme best til nytte i nærområdet. Man ville kunne hjelpe flere ved 

å hjelpe i Østerrike enn ved å ta et antall flyktninger til Norge. Norske myndigheter var også 

svært opptatt av hva flyktningene selv ønsket. Ettersom både delegater fra de norske 

hjelpeorganisasjonene og utsendinger fra myndighetene meldte om at flyktningene ønsket å 

forbli i nærheten av hjemlandet, vurderte også myndighetene dette som best. Man kan i så 

henseende si at norske myndigheter handlet ut fra et humanitært motiv.  

Som nevnt over var det mest sannsynlig flere årsaker til at norske myndigheter til slutt 

valgte å ta imot flyktninger til Norge, og at det lå humanitære motiver bak det å motta de 

ungarske flyktningene til Norge kan det ikke være noen tvil om. Spørsmålet er om norske 

myndigheter hadde andre motiver. Hvis man ser på hvordan mottaket av de ungarske 

flyktningene ble gjennomført, kan man få et klarere bilde av eventuelle andre motiver. Både 

ved forberedelse og gjennomføring av mottaket var det tydelig at det var viktig for norske 

myndigheter å ta imot flyktninger som kunne komme rett inn i det norske arbeidsmarkedet. På 

den ene siden henger nok dette sammen med et ønske om at flyktningene raskt skulle tilpasse 

seg det norske samfunnet, samtidig må det sees i sammenheng med behovet for arbeidskraft 

som var i Norge på denne tiden. Da gjennomføringen av mottaket var gjort kan man se at de 

flyktningene som kom til Norge i stor grad var unge, arbeidsføre mennesker som lett kunne 

tilpasses det norske arbeidsmarkedet, mens mottaket av syke og på andre måter vanskeligstilte 

flyktninger, som jo var Norges tradisjonelle linje i flyktningpolitikken før Ungarnkrisen, var 

svært lite. Dette tyder i stor grad på at i tillegg til de humanitære motivene, var økonomiske 

motiver vel så viktige.  

Statsviter Gil Loescher hevder at skillet mellom humanitære og politiske motiver ofte 

er uklart, og at humanitært arbeid ofte er sterkt sammenflettet med poltikk, spesielt arbeid med 

flyktninger.535 De politiske motivene norske myndigheter kan ha hatt er derimot vanskeligere å 

analysere basert bare på handlinger, enn det humanitære motivet. Det er lett å spore de 

                                                 
535 Loescher, Gil, «Humanitarianism and Politics in Central America». Political Science Quarterly, Vol. 103, 

No. 2, s. 295-320, 1988, 295.  
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humanitære motivene bak valget om å hjelpe flyktningene i nærområdet i stedet for å ta 

flyktninger til Norge, men man kan også tenke seg at det også lå politiske motiver bak denne 

avgjørelsen. Spørsmålet er hvorvidt norske myndigheter så mottak av flyktninger i 

sammenheng med Norges forhold til nabolandet, Sovjetunionen. Som vi så i kapittel 3, så var 

Sosialminister Gudmund Harlem motvillig til å ta imot flyktninger på grunn av 

«securitymessige årsaker». Nå vet vi ikke hva Harlem mente med dette utsagnet, men det er lett 

å tenke seg at det er knyttet til kald krig-spørsmål. For det første kan det tenkes at Harlem ikke 

ønsket å risikere at Norge tok imot flyktninger som hadde et politisk syn som ville være 

problematisk fra norsk hold. For det andre kan det hende Harlem fryktet reaksjoner fra Sovjet 

dersom man tok imot ungarske flyktninger.  

Eventuelle politiske motiver fra norske myndigheters side kommer ikke eksplisitt frem 

i kildematerialet mitt. Det betyr imidlertid ikke at slike motiver ikke har eksistert. Det kan være 

at slike motiver var så åpenbare for de samtidige aktørene at de ikke ble skrevet ned. Ellers kan 

de politiske motivene ha tilhørt et vurderingsnivå som var høyere enn de mer operative 

dokumentene som jeg har sett på, som er knyttet til spørsmålet om mottak. På bakgrunn av dette 

er det vanskelig å hevde noe spesifikt politisk motiv hos norske myndigheter, men 

sannsynligheten for at det eksisterte er stor.  

En faktor som spilte en rolle for at norske myndigheter til slutt vedtok mottak av 

ungarske flyktninger, var at den hjemlige pressen etter hvert trykte stadig flere artikler om at 

norske myndigheter var nødt til å gjøre noe mer enn å bidra økonomisk. I tillegg hadde mange 

andre land åpnet grensene sine, inkludert nabolandene Sverige og Danmark. Dette faktum må 

ha medført at norske myndigheter følte et press fra det internasjonale samfunnet til å ta imot 

flyktninger og hjelpe Østerrike på den måten. Disse to faktorene passer ikke inn Salomons 

vurderinger rundt et lands flyktningpolitikk. Jeg velger derfor å sette disse to faktorene i en 

egen kategori. Norge ble, ifølge professor i historie Hallvard Tjelmeland, sett på som en pionér 

når det gjaldt mottak av minusflyktninger etter andre verdenskrig.536 Og norske myndigheter 

hadde ellers en liberal flyktningpolitikk helt frem til 1980-tallet.537 Å opprettholde et slikt rykte, 

både hjemme i Norge og internasjonalt, må ha vært et viktig motiv for den poltikken som ble 

ført overfor de ungarske flyktningene.   

Norske myndigheters hovedmotiver for den politikken de førte overfor de ungarske 

flyktningene var i stor grad basert på humanitære og økonomiske faktorer. Disse motivene kan 

                                                 
536 Tjelmeland, Hallvard og Grete Brochmann. I globaliseringens tid, 1940-2000, bind 3.  red. Knut Kjeldstadli, 

Norsk innvandringshistorie, (Oslo: Pax Forlag AS, 2003), 45. 
537 Gjerdåker, Svein, «Norsk menneskerettspolitikk», 234.  
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imidlertid ikke skilles fra de politiske motivene som kommer mindre tydelig frem i kildene, 

men som allikevel med stor sannsynlighet kan sies å ha vært til stede.  

Norges Røde Kors’ arbeid 

Norges Røde Kors var raskt ute med å respondere på ICRCs appell om hjelp etter at opprøret 

brøt ut i Ungarn. Etter kort tid ble varer sendt til Østerrike og også delegater som skulle bistå 

med å koordinere det humanitære arbeidet. I Østerrike ble Norges Røde Kors’ delegater raskt 

en del av den internasjonale aksjonen bestående av ICRC, Ligaen og nasjonale Røde Kors 

foreninger. Norges Røde Kors hadde et godt samarbeid med Ligaen, som i begynnelsen hadde 

hovedansvaret for varemottak og transport av varer til Ungarn, og de fikk raskt en særstilling i 

arbeidet ved at de norske representantene fikk ansvaret for varetransport. Spesielt fikk 

hjelpekorpssjef Leif Hanoa en viktig rolle da han overtok varekoordineringsansvaret etter 

generalsekretær i Svenske Røde Kors, Henrik Beer. Hanoa fikk også ansvar for å inspisere 

flyktningleirene i Østerrike. Denne oppgaven frasa han seg imidlertid på grunn av manglende 

oppfølging fra Ligaen.    

Da flyktningstrømmen økte ble den viktigste jobben, i tillegg til varekoordineringen til 

Ungarn, å sørge for hjelp til flyktningene som var flyktningleirer. Sammen med norske 

myndigheter og Flyktningerådet kjøpte Norges Røde Kors, tre eiendommer i Østerrike som ble 

gjort i stand til flyktningleirer. Selv om det i utgangspunktet var Flyktningerådet som skulle ha 

ansvar for disse, ble Norges Røde Kors etter hvert mer og mer deltagende i denne siden av 

hjelpearbeidet ved at det var Norges Røde Kors som bemannet de tre norskeide leirene. Norges 

Røde Kors sto også for velferdsarbeidet i de norskeide leirene, samt at de ga økonomisk støtte 

til den den østerrikske velferdsorganisasjonen for ungdom, Bundesjugendring. Etter hvert ble 

det klart at også Jugoslavia hadde behov for hjelp med håndteringen av de ungarske 

flyktningene som var kommet dit. I motsetning til arbeidet i Østerrike, sendte ikke Norge Røde 

Kors noen delegasjon til Jugoslavia, men samarbeidet med Jugoslavisk Røde Kors og 

jugoslaviske myndigheter om tiltak. Norges Røde Kors bidro med blant annet varer, biler og 

bidrag til opprettelsen av et rekonvalesenthjem for ungarske flyktninger som skulle drives av 

Jugoslavisk Røde Kors.  

Ved å være representert i Overføringsstyret og i Arbeidsutvalget i Østerrike, var Norges 

Røde Kors deltagende i arbeidet med å overføre flyktninger til Norge. Organisasjonen hadde 

likevel ikke en avgjørende rolle, og arbeidet med flyktningene som kom til Norge var ikke deres 
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hovedfokus. I stor grad besto arbeidet til Norges Røde Kors i Norge av å drive flere av 

gjennomgangsstedene, og å bistå kommunene i å finne bolig og arbeid til flyktningene. Også 

Ungdommens Røde Kors var delaktige i arbeidet for flyktningene i Norge.  

For Norges Røde Kors var Ungarnkrisen den største enkeltaksjonen organisasjonen 

hadde deltatt i siden opprettelsen i 1865. Erfaringene som organisasjonen hadde med seg fra 

tidligere kriser, samt arbeidet med å utvikle en nasjonal katastrofeberedskap samt et 

katastrofefond, må ha vært avgjørende for at organisasjonen kunne respondere raskt, og med 

stor styrke, på appellen fra ICRC. Samtidig brakte Ungarnkrisen med seg nye erfaringen og 

utfordringer som Norges Røde Kors måtte ta stilling til etter som de oppsto. Enkeltmenneskers 

dyktighet samt det gode samarbeidet både innad i organisasjonen, med moderorganisasjonen 

og med andre norske og internasjonale aktører bidro til at håndteringen av gikk såpass 

knirkefritt for Norges Røde Kors. 

For Norges Røde Kors’ del stilte saken om samarbeid med de andre skandiaviske 

landene seg litt annerledes enn for norske myndigheter. Hovedvekten av deres arbeid under 

Ungarnkrisen var i Østerrike i samarbeid med Ligaen, ICRC og andre nasjonale foreninger av 

Røde Kors. Et samarbeid med de andre skandinaviske foreningene virker mer sannsynlig enn 

hva tilfellet var for norske myndigheter. Likevel er det ingenting i kildene mine som tilsier at 

et spesifikt samarbeid mellom de skandinaviske landene fant sted. Tilfellet var som med staten, 

Norges Røde Kors hadde kontakt med de andre skandinaviske foreningene og holdt seg 

oppdatert på hva de fortok seg, men samarbeidet ikke eksplisitt. 

* 

For mange nordmenn var frykten for naboen i øst reel, og man følte med det ungarske folk som 

hadde stått opp mot kommunistregimet, eller som Arnulf Øverland sa det:  

 

Glemmer vi Ungarn, hvordan kan vi da kreve  

rett til å leve,  

Og hvem skal selvfølgelig slåss  

nettop for oss? 

Hvem satte grenser  

mellom de folk som kan trampes ned,  

og som ingen enser,  

og dem som skal verges for hver en pris?  

- hvoriblandt Norge, naturligvis?538 
 

                                                 
538 Øverland, Arnulf, «Ungarn 1956» i Arnulf Øverland, Samlede dikt, (Oslo: Aschehoug, 1986), 601.  
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