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Forord
Den foreliggende rapporten er et resultat av den forskningssatsingen som Norges
forskningsråd (NFR) på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet fikk ansvaret for i
tidsrommet 1996-99. Bakgrunnen for oppdraget fra departementet var krav fra tidlig på
1990-tallet om en uavhengig undersøkelse av den politikken som var blitt ført overfor
taterne i Norge. I NFR ble forskningssatsingen organisert som et delprogram under
forskningsprogrammet Velferd og samfunn. Høsten 1995 ble professor Bjørn Hvinden ved
Institutt for sosiologi og statsvitenskap (NTNU) engasjert av NFR som forskningskoordinator for i alt fire prosjekter. Prosjektet om sterilisering er gjennomført av
undertegnede med professor Anne-Lise Seip som prosjektleder, begge ved Historisk
Institutt, Universitetet i Oslo. Arbeidet har vært lagt opp og blitt utført selvstendig uten
styring fra Sosial- og helsedepartementet.
Prosjektet var opprinnelig avgrenset til den steriliseringspraksisen som var hjemlet i
lov i perioden 1934-77. Underveis viste det seg at en undersøkelse som utelukkende var
konsentrert om den lovregulerte praksisen, ville la et viktig spørsmål stå ubesvart: Hva
kunne tenkes å ha forekommet av sterilisering utenfor lovens rammer? Det ble derfor
besluttet at det også skulle foretas en undersøkelse med utgangspunkt i pasientjournaler
ved utvalgte sykehus. En slik undersøkelse ble gjort mulig gjennom en tilleggsbevilgning
fra Sosial- og helsedepartementet til NFR. I tilknytning til denne delen av prosjektet ble
forsker Johanne Sundby, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag,
Universitetet i Oslo, oppnevnt som medisinsk veileder.
Under arbeidet har jeg hatt god praktisk hjelp av mange. Takk til rådgiver Steinar
Kristiansen (NFR), ledelsen og ansatte ved Kommunearkivet i Trondheim, Riksarkivet,
Statsarkivene i Oslo, Stavanger og Trondheim, arkivlederne ved Bærum sykehus,
Kongsberg sykehus og Molde sykehus, samt arkivleder Thor Kristoffersen i Justisdepartementet og fhv. arkivleder i Statens helsetilsyn, Irene Oseth. Takk også til Anders
Evang for adgang til Karl Evangs privatarkiv. En spesiell takk går til underdirektør Tor
Breivik, Riksarkivet.
Prosjektene i NFRs forskningssatsing har vært fulgt av en rådgivende forskergruppe
med følgende medlemmer: Georg Henriksen (Sosialantropologisk institutt, Universitetet i
Bergen), Alice Kjellevold (Rettsvitenskapelig seksjon, Universitetet i Bergen), Henry
Minde (Historisk institutt, Universitetet i Tromsø) og Johanne Sundby. Den rådgivende
gruppen, de øvrige forskerne - Lise Bjerkan, Linda Dyrlid, Hjørdis Fodstad, Karen-Sofie
Pettersen, Anne Berit Sandvik - og prosjektlederne Jan Brøgger (Institutt for sosialantropologi, NTNU) og Hedda Giertsen (Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo) har
i prosjektperioden vært samlet til inspirerende faglige samtaler. Takk til dere alle.
Underveis har jeg også ført samtaler med andre om temaet sterilisering. Takk til Lene
Koch (Danmark), Urban Lundberg (Sverige), Arve Monsen, Kåre Olsen, Nils RollHansen, Maija Runcis (Sverige), Eva Simonsen og Tore Tennøe for faglige utfordringer i
møtet med emnet.
Til slutt, men ikke minst, rettes en stor takk til Bjørn Hvinden og Johanne Sundby for
kommentarer til utkast til ulike deler av rapporten. En særlig takk går til Anne-Lise Seip
for god faglig bistand.
Oslo, 4. august 2000
Per Haave
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Innledning
I 1934 ble det innført en steriliseringslov i Norge. Loven var – med unntak av et par år
under krigen, da den ble erstattet med en nazistisk steriliseringslov - gjeldende fram til 1.
januar 1978. Da trådte en ny steriliseringslov, som var blitt vedtatt i 1977, i kraft. I
tidsrommet 1929-38 ble steriliseringslover også innført i de øvrige nordiske landene. I
Danmark, Sverige og Finland ble de første lovene erstattet med beslektede, men utvidede
lover i henholdsvis 1935, 1941 og 1950. Liksom i Norge ble den eldre lovgivningen i
Norden for øvrig erstattet med nye lover på 1970-tallet.
Steriliseringslovene som var gjeldende fra mellomkrigstiden, åpnet for sterilisering
uten eget samtykke av nærmere angitte grupper, som sinnssyke og åndssvake (tvangssterilisering). Men lovene åpnet også for sterilisering med eget samtykke eller etter eget
ønske fra psykisk normale personer (frivillig sterilisering). Vilkårene for tvangssterilisering kunne variere. Den norske loven opererte med strengere vilkår enn for
eksempel den finske loven av 1950. Også vilkårene for frivillig sterilisering kunne variere.
Eksempelvis stilte den svenske 1941-loven krav om at det skulle foreligge en nærmere
angitt årsak, som for eksempel svekket helse hos kvinnen eller at det forelå en risiko for
videreføring av arvelige sykdommer. I den norske 1934-loven var kravet kun at grunnen
for sterilisering skulle være ”aktverdig”. Noen nærmere definisjon av kategorien
”aktverdig grunn” – hva den skulle romme – ble ikke gitt.
Ingen av de nordiske steriliseringslovene inneholdt regler om sterilisering av sosiale
grupper i befolkningen, som for eksempel tatere eller sigøynere. Like fullt vil vi finne at
det i årene forut for lovvedtakene ble satt fram tanker om sterilisering av tatere. Dette
skjedde i Sverige (”tattare”), og det skjedde i Norge. Forut for lovvedtaket i Norge, viet
generalsekretæren i Norsk misjon blant hjemløse dette spørsmålet atskillig oppmerksomhet, og en toneangivende lege som Johan Scharffenberg, satte i 1934 – det samme året
som steriliseringsloven ble vedtatt - fram et privat lovforslag med egne regler om
sterilisering av ”omstreifere”, men uten at dette fikk konsekvenser for utformingen av den
steriliseringsloven som ble vedtatt mot en stemme i Odelstinget.
I ettertid ble spørsmålet om sterilisering av tatere trolig første gang viet offentlig
oppmerksomhet i Norge i 1986, da journalist Bjørn Westlie i tidsskriftet Liv satte et kritisk
blikk på Misjonens virksomhet.1 Det var likevel ikke før på 1990-tallet at spørsmålet fikk
større oppmerksomhet, etter at journalist Hans Kringstad i Verdens Gang i 1991 brakte et
oppslag om tvangssterilisering av en 15 år gammel taterjente i 1935.2 Senere er spørsmålet
om sterilisering av tatere blitt behandlet i flere presseoppslag og artikler. Den mest
omfattende behandlingen har spørsmålet fått i boken En landevei mot undergangen fra
19963. Det må antas at denne litteraturen dannet en viktig bakgrunn for tidligere Stortingsrepresentant Erling Folkvords (RV) uttalelse om at norske myndigheter hadde drevet
”etnisk rensing” - ”en bevisst, planmessig utryddelsespolitikk overfor taterne”, og med det

1

Westlie 1986.
Kringstad 1991. Oppslaget var basert på en klausulert hovedoppgave i historie om Misjonens virksomhet i
mellomkrigstiden, Saenger 1983. Den 15 år gamle taterjenta er identisk med den unge kvinnen som kort ble
omtalt i Westlie 1986.
3
Bastrup og Sivertsen 1996
2
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siktet spesielt til ”rasehygieniske overgrep som tvangssterilisering av taterkvinner.”4 Noe
tidligere kommenterte Hans Fredrik Dahl overfor Klassekampen at: ”Tegn tyder på at det
ble gjennomført en uhyggelig tvangssterilisering av taterne. I dagens terminologi ville vi
kanskje kalt det etnisk rensing. Å sterilisere seg vekk fra en uønsket minoritet er vel noe
av det mest drastiske en kan tenke seg.”5
Ifølge oppslaget i Verdens Gang i 1991 innledet steriliseringen av den 15 år gamle
”Anne” i 1935 et nytt ”kapittel i norsk minoritetspolitikk”: ”Gjennom denne tvangssteriliseringen hadde myndighetene tatt i bruk et nytt redskap i bekjempelsen av taternes
påståtte dårlige egenskaper.”6 I en artikkelserie tre år senere omtalte avisen steriliseringsspørsmålet på nytt og slo fast at ”[r]asetenkningen i mellomkrigstiden førte til at også
tvangssterilisering ble tatt i bruk som virkemiddel.”7 I 1991 ble ”Anne” også omtalt av
Bjørn Westlie i et etterord til forfatteren Britt Karin Larsens bok En gang var vi som
vinden, der sterilisering ble sett som ett av flere tiltak Misjonen tok i bruk overfor sine
”klienter”: ”Noen av virkemidlene som er brukt overfor ’klientene’ er tvangskristning,
tvangsadopsjoner, tvungen bosetting, arbeidsleire og også tvangssterilisering.”8
Tatere ble sterilisert. Hvor mange det kan dreie seg om, er usikkert. I boken En landevei
mot undergangen, er det blitt anslått at minst 500 taterkvinner ble sterilisert fra midten av
1930-årene og fram til 1971.9 Tallet utgjør ifølge bokens forfattere rundt tredjeparten av
”kvinner som Norsk misjon blant hjemløse hadde myndighet over i tiden etter at
steriliseringsloven ble innført i 1934,” samt ”alle de som aldri hadde befatning med
misjonen.”10 I undersøkelsen som ligger til grunn for denne rapporten, er det funnet at 128
ble sterilisert med hjemmel i lov fra 1930- til 1970-årene. Dette tallet skal ikke betraktes
som absolutt; det er det antallet som har latt seg gjøre å dokumentere i dette prosjektet.
Tatere som ble sterilisert, utgjør ingen ensartet gruppe. Det dreide seg om voksne og
barn, flest kvinner, men også noen menn. Enkelte var plassert i institusjon, som for
eksempel skolehjem, åndssvakeskole eller psykiatrisk sykehus. Andre var satt bort i privat
forpleining eller fosterhjem. Noen var bofaste, andre ikke. Noen ble sterilisert uten eget
samtykke, andre etter egen begjæring. Enkelte ønsket selv å bli sterilisert, andre følte seg
tvunget til å la seg sterilisere, ikke nødvendigvis på grunn av et ytre press, men fordi de
stod i en vanskelig livssituasjon.
Felles for alle var at de tilhørte en folkegruppe som gjennom århundrer var blitt sett
ned på, forfulgt og utstøtt, men også definert som en spesielt hjelpetrengende gruppe. De
utgjorde en minoritet i befolkningen, og de ble – særlig gjennom 1900-tallet – utsatt for en
hardhendt assimilasjonspolitikk. Denne politikken var sanksjonert av sentrale myndigheter, men ble for en stor del drevet i regi av en kristen filantropisk organisasjon, som
4
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lenge gikk under navnet Norsk misjon blant hjemløse.11 Gjennom et omfattende
barneverns- og bosettingsarbeid tok denne organisasjonen mål av seg å bringe ”omstreiferlivet” til opphør. Kort tid etter at steriliseringsloven var blitt vedtatt uttalte generalsekretæren i Misjonen at loven ”efterhvert ganske sikkert” ville ”få stor betydning for
løsningen av omstreiferproblemet i Norge.”12 Et par år tidligere hadde generalsekretæren
gjennom en henvendelse til landets justisminister forsøkt å påskynde regjeringens arbeid
med å fremme forslaget til lov om sterilisering. Han understreket at en lov om ”tvungen
sterilisering i en eller annen form” ville utgjøre et viktig ledd i ”samfundets kamp mot
omstreiferondet”.13 I et radioforedrag høsten 1934 omtalte han taterne som et folk i fysisk
og psykisk ”forfall”. Derfor ville ”enhver ny generasjon som settes i gang på dette
sviktende grunnlag […] være handicapped fra første stund.”14
Sterilisering av tatere er blitt sett i nær sammenheng med rasehygienens framvekst i
mellomkrigstiden. Eksempelvis skriver Ragnhild Schlüter at ”omstreiferne [ble] pekt ut
som en gruppe med særdeles dårlige arveegenskaper. Mange betraktet dem som
representanter for en mindreverdig rase.” Schlüter nevner spesielt Scharffenbergs teori om
de reisende som en mindreverdig rase, hans understrekning av arvens viktighet og
nødvendigheten av sterilisering. Internering og sterilisering av dem var derfor løsninger
som ble diskutert, også i pressen.”15 Bastrup og Sivertsen mener at de fleste av de ”minst
500” ble sterilisert på rasehygienisk grunnlag. Forfatterne antar videre at mange av de
steriliserte taterkvinnene var mindreårige: ”Det forholdsvis store antallet mindreårige
tatere som er blitt sterilisert, viser klart hvordan rene rasehygieniske motiver har vært
bestemmende for praksis.” De mener også å kunne dokumentere at rasehygienisk
sterilisering av tatere bevisst ble satt i verk av norske myndigheter: ”Den norske
steriliseringspraksisen var rasehygienisk motivert og i hovedsak rettet mot tre grupper:
sinnssyke, personer med mangelfullt utviklede sjelsevner samt tatere.”16 Bastrup og
Sivertsen konkluderer med at: ”Ut fra det som er dokumentert, er det [...] all grunn å tro at
samfunnet som sådan har hatt en sterk interesse i å få sterilisert så mange tatere som
mulig. Ja, det er faktisk grunnlag for å hevde at myndighetene hadde en særlig interesse av
å sterilisere barna.”17
Spørsmålet om sterilisering av tatere utgjør rapportens emne. Noen av temaene som vil bli
belyst, er holdninger til sterilisering av tatere, hvordan disse nedfelte seg i praksis,
hvordan søknader om sterilisering kom i stand, hvilke begrunnelser for sterilisering som
ble gitt, hvordan søknader ble behandlet, om tatere ble utsatt for annen behandling enn
andre som ble sterilisert, og om sterilisering av tatere var et resultat av en bevisst politikk.
Misjonen vil stå sentralt i framstillingen, og som vi skal se, kom organisasjonen til å
spille en forholdsvis tung rolle i den praksisen som rammet tatere.
Forholdsvis mange tatere ble sterilisert under krigen – både i den tiden 1934-loven var
gjeldende, og under 1942-loven. Okkupasjonsmyndighetene planla også en omfattende og
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systematisk sterilisering av tatere. Framstillingen vil av den grunn vie okkupasjonstiden
atskillig oppmerksomhet.
For å nå fram til en bredest mulig forståelse av spørsmålet om sterilisering av tatere,
har det vært nødvendig å gå inn på steriliseringspraksisen i sin helhet. Uten kunnskap om
denne, er det vanskelig å si noe spesielt om den praksisen som gjaldt tatere, og hvorvidt
tatere ble rammet på en særskilt måte.
Framstillingen er først og fremst rettet mot den steriliseringspraksisen som var hjemlet
i lov, det vil si Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni 1934 og Lov nr. 1 til vern om
folkeætten av 23. juli 1942. Det skal her understrekes at sterilisering med hjemmel i disse
lovene ikke var en medisinsk praksis i den forstand at siktemålet var å helbrede. Selv om
praksisen administrativt sorterte under helsemyndighetene, dreier det seg altså ikke om en
praksis med medisinens tradisjonelle helbredelsesformål.
Sterilisering i tidsrommet 1934-77 foregikk ikke bare med hjemmel i lov. Det fant
sted en forholdsvis omfattende steriliseringspraksis også utenfor lovens rammer. Det var
full adgang til å foreta sterilisering uten offentlig tillatelse, dersom det forelå en medisinsk
indikasjon, eksempelvis når svangerskap og fødsel medførte en fare for kvinnens liv og
helse. Men mange inngrep ble, som vi skal se, foretatt på andre indikasjoner enn strengt
medisinske. Grensen mellom ”den legale” og ”den medisinske” steriliseringspraksisen var
i det hele flytende, og hvorvidt et inngrep skulle foretas med hjemmel i lov eller ikke,
synes ofte å ha blitt avgjort skjønnsmessig av den enkelte lege. I tilknytning til dette spørsmålet, er det foretatt undersøkelser av praksis med medisinsk sterilisering ved fem alminnelige sykehus.
Undersøkelsen hviler tungt på dokumenter i særlig to arkiver.18 Det ene er Misjonens
privatarkiv (Riksarkivet), det andre er det såkalte steriliseringsarkivet (Riksarkivet). Fra
Misjonens arkiv er utnyttet diverse ”interne” dokumenter og offisielle dokumenter, som
for eksempel årsberetninger og skriv fra Misjonen til ulike departementer. Arkivet
inneholder også et omfattende klientarkiv som er blitt brukt i prosjektet. Steriliseringsarkivet består i all hovedsak av ”pasientmapper” med søknader og andre dokumenter, noe
trykt materiale, register over søknader og, for enkelte år, protokoller over steriliseringsrådets forhandlinger og kopibøker.
For å finne fram til tatere i steriliseringsmaterialet var det nødvendig å lage et
personregister med utgangspunkt i Misjonens arkiv. Dette registeret er laget på bakgrunn
av ulike typer kort, registre, lister og andre dokumenter. Registeret omfatter personer født i
tidsrommet 1900-59 i alt 2513 kvinner og 2616 menn. Det er også foretatt en
gjennomgang av bevarte kolonistprotokoller fra Svanviken arbeidskoloni (Statsarkivet i
Trondheim).
Med utgangspunkt i dette registeret er det søkt på navn i steriliseringsregisteret. Men
før steriliseringsregisteret kunne brukes på denne måten, var det nødvendig å foreta en
omfattende bearbeiding. Registerbøkene i steriliseringsarkivet fra 1934 til 1969 inneholder
kun en håndskrevet kronologisk innførsel med fornavn først.19 For å søke systematisk i
dette registeret, var det derfor nødvendig å alfabetisere innførslene på etternavn. Dette er
gjort for samtlige søknader i perioden 1934-1969 - ca. 18 000. I enkelte tilfeller var det
nødvendig å korrigere opplysningene i registerbøkene ved hjelp av opplysninger i
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”pasientmappene”.20 Det nyopprettete registeret (1934-69) innholder foruten navn, hvilken
lovparagraf som ble anvendt, og type inngrep. Tallmaterialet som presenteres i rapporten
(søknader, innvilgede søknader, avslåtte søknader og utførte inngrep) tar også utgangspunkt i det nyopprettete registeret, foruten en systematisk bearbeiding av det eksisterende
alfabetiserte registeret fra perioden 1970-77.
Samtlige av de bevarte søknadene i perioden 1934-45 er gjennomgått, foruten et større
antall søknader fra tidsrommet 1945-77.21 Totalt er ca. 5000 søknader gjennomgått.
Når det gjelder arbeidet med steriliseringspraksisen under 1942-loven i krigsårene, har
jeg også brukt materiale i Dr. Dedichens privatarkiv (Riksarkivet). Arkivet inneholder kort
over personer som ble sterilisert og kastrert. Kortene er originale og stammer trolig fra
Innenriksdepartementet, Helseavdelingen. Kartoteket er ikke fullstendig. Kortene gir blant
annet opplysninger om sivil stand, antall barn, diagnose, begrunnelse for inngrepet, hvorvidt det forelå samtykke fra vedkommende, hvem som behandlet saken, om saken ble
innanket og hvor inngrepet ble foretatt.
I tilknytning til den foreliggende undersøkelsen ble steriliseringspraksis ved fem
alminnelige sykehus undersøkt. I alt 636 saker er gjennomgått. Ved to sykehus ble
undersøkelsen avgrenset til utelukkende å gjelde kvinner av taterslekt. Ved ett sykehus ble
det ikke funnet noen kvinner av taterslekt som ikke ble sterilisert utenfor lovens rammer.
Materialet fra dette sykehuset er følgelig ikke tatt med i framstillingen.
Rapporten bygger i stor utstrekning på personsensitivt materiale. Flere steder er konkrete
steriliseringssaker anvendt for å belyse ulike sider ved praksis. Av hensyn til personvernet
er ingen sak framstilt samlet, fra initiativ til sterilisering til eventuelt utført inngrep. Av
samme hensyn er heller ikke vedkommendes geografiske tilhørighet omtalt, heller ikke
navnet på den institusjon vedkommende eventuelt var anbrakt i. Det er heller ikke angitt
navn på leger eller andre som hadde befatning med en steriliseringssak – med enkelte
unntak. Unntakene er gjort der slik anonymisering vanskelig kan unngås. Eksempelvis
gjelder dette navn på Misjonens generalsekretær. Enkelte andre aktører er navngitt i
tilknytning til behandlingen av konkrete saker, der dette er blitt vurdert som viktig av
hensyn til for eksempel forståelsen av vedkommendes befatning med steriliseringspraksisen.
Siden enkeltsaker er blitt brukt til å belyse ulike sider ved steriliseringspraksisen, er
det ut fra en vurdering av muligheten for å rekonstruere disse sakene, bare unntaksvis
angitt referanser. Hensynet til personvernet har vært avgjørende for denne beslutningen.
En mulighet ville vært å angi en kode for hver enkelt sak. Men siden den samme koden da
ville bli angitt flere steder i rapporten, ville det gjøre det mulig å rekonstruere enkeltsaker
med utgangspunkt i kodeangivelsen. Av den grunn er heller ikke denne løsningen valgt.22
De to første kapitlene handler om tiden før 1934. I det første kapitlet gis en framstilling av
steriliseringstankens framvekst. I kapittel 2 følger en framstilling av Misjonens stilling til
steriliseringsspørsmålet forut for innføringen av steriliseringsloven av 1934. I kapittel 3
20
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går jeg inn på forarbeidene til 1934-loven, mens kapittel 4 handler om tilblivelsen av den
nazistiske steriliseringsloven.
Deretter følger åtte kapitler som er viet praksis. Kapittel 5 handler om kastrering,
mens de øvrige seks kapitlene griper fatt i ulike sider ved steriliseringspraksisen. Det
gjøres rede for omfanget i kapittel 6. Kapittel 7 handler om bakgrunnen for en
steriliseringssøknad, om hvem som tok initiativ til sterilisering, satte fram begjæring og
samtykket. I kapittel 8 gis en nærmere framstilling av begrunnelser for sterilisering som
ble gitt i søknadene. Deretter følger en framstilling av den sentrale saksbehandlingen
(kapittel 9), mens kapittel 10 tar for seg iverksettingen av innvilgede søknader. Når det
gjelder initiativ, begjæring og samtykke, sentral saksbehandling og iverksetting, utgjør
dette en prosess som ledet fram til sterilisering, og i tilknytning til hvert ledd i denne
prosessen vil spørsmålet om tvang og frivillighet stå sentralt. Kapittel 11 handler om den
steriliseringspraksisen som fant sted utenfor lovens rammer, såkalt medisinsk sterilisering.
Også her er spørsmålet om tvang og frivillighet forsøkt belyst.
I de to siste kapitlene løftes blikket. I kapittel 12 tar jeg opp spørsmålet om
sterilisering av tatere var en bevisst politikk. Framstillingen fokuserer spesielt på Misjonen
og myndighetenes rolle, og det undersøkes nærmere hvilke holdninger til sterilisering av
tatere som synes å ha forekommet, og hvilke konkrete tiltak som eventuelt ble forsøkt satt
i verk for å sterilisere tatere etter innføringen av steriliseringsloven i 1934 og fram til
1960-årene.
Steriliseringsloven av 1934 bygde på frivillighetsprinsippet. Mange uttrykte misnøye
med dette. Krav om utvidet adgang til tvangssterilisering ble reist. I rapportens siste
kapittel skal vi følge den løpende diskusjonen om tvangssterilisering mer allment fra
1930-tallet til slutten av 1960-tallet.
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1 Steriliseringstanken vokser fram

1.1 Sterilisering – en praksis med flere formål
Sterilisering var ett virkemiddel mellomkrigstidens rasehygieniske bevegelse ønsket å ta i
bruk for å stanse en påstått tilbakegang i befolkningskvaliteten – en tilbakegang som
skulle skyldes at mindreverdige grupper i befolkningen satte flere barn til verden enn de
mer verdifulle samfunnsmedlemmene. Internasjonalt ble argumentasjonen for rasehygienisk sterilisering særlig kraftfull fra slutten av 1920-årene. Men på dette tidspunktet
var sterilisering i flere land – også i Norge - en mer eller mindre etablert praksis.
Formålene var flere.
Spredte opplysninger lar oss få vite at sterilisering av kvinner var jevnt økende i
Norge fra midten av 1920-tallet. Som regel ble inngrepet foretatt i tilknytning til fødsel og
svangerskapsavbrudd. Eksempelvis ble 126 kvinner sterilisert i barselsengen ved
Rikshospitalets Kvinneklinikk i perioden 1926-32.23 I 1930 publiserte en reservelege ved
kvinneklinikken en undersøkelse som viste at 221 av 717 kvinner ved 21 av landets
sykehus var blitt sterilisert samtidig med svangerskapsavbruddet.24 I løpet av 1928 og
1929 ble 72 kvinner sterilisert ved Skien sentralsykehus.25 Ved Sauda sykehus var
sterilisering av kvinner blitt foretatt siden 1926.26
På grunn av bestemmelser i straffeloven kunne sterilisering strengt tatt bare foretas av
medisinske hensyn, det vil si av hensyn til kvinnens liv og helse. Etter alt å dømme ble
sterilisering også begrunnet på denne måten. Framfor alt gjaldt dette dersom grunnlaget
for å avbryte et svangerskap ble antatt å ha en varig karakter: ”Hvor den foreliggende
indikasjon for å fremkalle abort – av hvilken natur den enn måtte være – må forutsettes å
bli varig bestående, er det irrasjonelt ikke å føie sterilisasjon til svangerskapets
avbrytelse,” bemerket reservelegen ved Rikshospitalets Kvinneklinikk.27 Lungetuberkulose, hjertesykdommer, blødninger, pernisiøs anemi, meget sterk oppkasting under
svangerskapet og psykiske lidelser er eksempler på hva som kunne begrunne sterilisering
på medisinsk grunnlag i tilknytning til svangerskapsavbrytelse eller fødsel.
Men ikke sjelden ble den medisinske indikasjonen utvidet med ”et socialt eller humant
tilsnitt”. I 1929 het det om praksis ved Rikshospitalets Kvinneklinikk at man i økende grad
også steriliserte ”patienter som har født, hvis de ønsker det, på profylaktisk medisinske
indikasjoner – eventuelt i utvidet forstand med henblikk på sociale og humane
momenter.”28 Spesielt gjaldt dette ”den utslitte mor”: ”Hvorfor skal hun så grovt
mishandles som å behandles med abortus provocatus? Hun bør og skal steriliseres, det er
den eneste riktige behandling”, uttalte overlegen ved kvinneklinikken, professor Anton
Sunde, under abortdebatten i Det norske medicinske Selskab i 1931. ”Det blir gjort i ikke
så liten utstrekning på Kvinneklinikken. I forrige år hadde jeg ansvaret for 20 slike
sterilisasjoner som jeg mener var fullt berettiget. At de sociale forhold blir en viktig
komponent ved den medisinske vurdering av indikasjonen, sier sig selv.”29
23
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Med sosiale forhold kunne flere ting menes. Dels kunne det dreie seg om kvinnens
eller familiens sosiale og økonomiske situasjon. Trolig tilhørte størsteparten av de
steriliserte kvinnene arbeiderfamilier. For store deler av arbeiderklassen betydde mellomkrigstiden arbeidsløshet og fattigdom. En økning i barnetallet kunne lett medføre en
forverring av for eksempel ernæringssituasjonen i den enkelte familie, et forhold norske
leger viet stadig større oppmerksomhet i mellomkrigsårene.30 Undersøkelser av ulike
sosiale gruppers reproduktive atferd tyder også på at det blant arbeiderklassens kvinner
forelå et ønske om å begrense barnetallet av så vel økonomiske som helsemessige
grunner.31 I en tid med begrenset tilgang til og mangelfull kunnskap om preventive midler,
foruten mange legers restriktive holdning til prevensjon - men ikke til sterilisering, kunne
et steriliseringsinngrep lett framstå som den eneste løsningen på en vanskelig sosial og
økonomisk situasjon.32
Sosiale motiver for sterilisering kunne også ta ugangspunkt i hva som var best for
samfunnet. Eksempelvis framholdt en distriktslege under den store abortdebatten i Det
norske medicinske Selskab i 1931 ønskeligheten av sterilisering i familier som ikke var
”selvhjulpne”, og som lå ”det offentlige til byrde”, familier hvis ”elendighet skyldtes
degenerasjon, alkoholisme, sykdom”.33 Det er vanskelig å si hvor utbredt slike synspunkter var, men det er ikke utenkelig at sterilisering ble foretatt også i den hensikt å
innskrenke barnetallet i fattige og antatt asosiale familier for å redusere kommunale sosialutgifter.
I mellomkrigstidens rasehygieniske debatt i Norge ble den eksisterende steriliseringspraksisen i liten eller ingen grad omtalt. Trolig spilte da heller ikke rasehygieniske
motiver, det vil si ønsket om å forbedre befolkningskvaliteten, noen rolle i steriliseringspraksisen. Det kan likevel ikke sees bort fra at eugeniske hensyn inngikk i legenes
motivkrets. Eksempelvis kunne den norske fødselslegen Emil Rode allerede i 1909 - på
Nordisk kirurgisk forenings møte i Helsingfors – fortelle at han i forbindelse med
svangerskapsavbrudd på ”degenererte” kvinner i enkelte tilfeller foretok samtidig
sterilisering: ”Naar der ved degenereret ascendens er svangerskabsbesværligheder i høiere
grad, er jeg snart villig til at fremkalde abort og ogsaa gøre en paafølgende operation, der
steriliserer kvinden for livet.” Hensynet til avkommet spilte en viktig rolle: Det kunne ikke
være ”ret […] at sætte barn til verden, der paa forhaand er bestemt til at føre en ynkelig
tilværelse.” Men Rode så steriliseringsinngrepet også i et samfunnsmessig perspektiv:
Samfunnet burde befris for ”en unødig tung ballast”.34
Den eugeniske indikasjonen var imidlertid omstridt, og Rodes foredrag utløste da også
en kommentar og advarsel til norske leger fra medisinaldirektør Michael Holmboe. Det
var første gang han hadde sett at en lege offentlig hevdet at arvelig belastning kunne
begrunne operative inngrep, bemerket han i Tidsskrift for Den norske lægeforening. Men
vel fortrolig med legeprofesjonens holdninger, kunne Holmboe tilføye: ”jeg vet, at doktor
Rode langtfra staar alene med sin mening.” Selv fant han standpunktet problematisk, for
hvilke skritt var man berettiget til å ta for å ”hindre, at degenererte individer forplanter sig
og derved paafører samfundet en unyttig og besværlig byrde”? Han ville ikke ta stilling til
spørsmålets moralske side, men understreket at begrunnelsen ennå ikke var alminnelig
anerkjent, og at den var i strid med straffelovens bestemmelser. Ingen lege måtte derfor la
30

Se Haave 1990.
Blom u.å.: 125 ff.
32
Om legers holdninger til prevensjon, se Bull 1977.
33
Det norske medicinske selskap 1932: 63 f.
34
Rode 1909: 86 f. Rode praktiserte som spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp i Kristiania fra 1884
til 1912. I 1907-8 var han formann i Kristiania kirurgiske forening.
31
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”hensynet til fosterets senere skjebne” influere på sine beslutninger: ”Er der noget
omraade, hvor man bør være varsom med at utvide indikationerne for et operativt indgrep,
saa er det her.”35
Kort tid etter innledet Holmboe til debatt om ”Egteskapshindringer fra et medicinsk
synspunkt” i Det norske medicinske Selskab.36 Han kom inn på ”det racehygieniske
hensyn” – ”hensynet til avkommets aandelige og legemlige sundhet” – og bemerket at
ekteskapsforbud ikke ville forhindre den biologiske reproduksjonen blant arvelig belastede
personer. Skulle man oppnå sikre resultater, måtte man ty til sterilisering, slik som i
enkelte amerikanske delstater, og som det var blitt foreslått i Sverige.37 Lege Johan
Scharffenberg delte Holmboes vurdering.38 Også han viste til praksis i USA, der flere
hundre ”imbecille vaneforbrydere o.l.” var blitt sterilisert: ”Derved beskytter samfundet
sin egen fremtid og skaaner et sandsynligvis elendig avkom for et ulykkelig liv. Flere av
Galtonlaboratoriets arbeider peker i samme retning.”39 For å belyse ønskeligheten av å
sterilisere ”imbecille”, gav han et eksempel som han selv kjente:
En imbecil pike viste sterke erotiske tilbøieligheter og blev besvangret utenfor egteskap og
fødte et vanskapt barn. Av denne grund har hun senere aarevis været indsat i et norsk
sindssykeasyl, hvor hun gjør god nytte for sig, næsten som en tjenestepike; samtidig føler
hun indesperringen meget tungt. Hva er nu mest humant, enten at holde hende indesperret i
et asyl, til hun har naadd den klimateriske alder, eller at sterilisere hende ved underbinding
av tuberne? I mine øine er det sidste indgrep det mest humane.40
Tilfellet var neppe enkeltstående, mente Scharffenberg, og påpekte - med referanse til den
amerikanske psykologen Henry Herbert Goddards undersøkelser av ”åndssvake” barn - at
forekomsten av åndssvakhet var ”uhyggelig sterk” i enkelte familier.41 Dermed var veien
kort fra ”hensynet til avkommets aandelige og legemlige sundhet”, slik Holmboe hadde
definert ”det racehygieniske hensyn”, til den rasehygieniske bekymringen over
befolkningskvalitetens nedgang. Scharffenberg kom da også senere til å føre en kampanje
for legalisering av rasehygienisk sterilisering.
Selv om steriliseringsspørsmålet ikke først og fremst - eller ene og alene - var knyttet
til rasehygienen, kom den rasehygieniske bekymringen over befolkningskvalitetens
nedgang til å danne viktig ramme rundt steriliseringsspørsmålet i de første tiårene av
35

Holmboe 1910. Holmboe siktet til § 245 i straffeloven av 1902 som forbød svangerskapsavbrytelse med
mindre inngrepet var nødvendig av hensyn til kvinnens liv eller helse.
36
Foranledningen var et samarbeid mellom Danmark, Norge og Sverige for å få i stand en ensartet
ekteskapslovgivning. For Norges vedkommende resulterte dette arbeidet i ekteskapsloven av 1918.
37
Holmboe 1911: 1011 f.
38
Det medicinske selskab 1912 b: 136. Scharffenberg var på dette tidspunktet lege ved Kristiania tvangsarbeidsanstalt og praktiserende lege i Kristiania. Fra 1914 til 1919 var han reservelege ved Gaustad asyl, fra
1919 til 1940 lege ved Botsfengslet. Fra 1922 ble han i tillegg autorisert som konstituert bestyrer og overlege
ved Oslo Hospitals sinnssykeasyl, en stilling han hadde inntil 1941, da han ble avsatt av det nazistiske
okkupasjonsregimet.
39
Det medicinske selskab 1912 b: 135 f. The Galton Laboratory for National Eugenics ble opprettet av
Francis Galton i 1904, og stod under ledelse av matematikeren Karl Pearson. Ved laboratoriet ble det
utarbeidet et omfattende statistisk materiale som angivelig viste forekomsten av arvelige lidelser i
befolkningen.
40
Det medicinske selskab 1912 b: 166.
41
Sst 167. Goddard var ansatt som forskningsdirektør ved åndssvakeanstalten The Vineland Training School
for Feeble-Minded Girls and Boys i New Jersey, der han med utgangspunkt i Binet-Simons intelligenstester,
som han hadde introdusert i USA, foretok omfattende undersøkelser av barnas intelligens. I ettertid er han
særlig kjent for sin studie av pseudonymfamilien ”Kallikak”. Om denne studien, se nedenfor.
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1900-tallet. La oss derfor kaste et kort blikk på den internasjonale utviklingen, før vi ser
nærmere på rasehygienen og steriliseringsspørsmålets stilling i Norge forut for 1934, da
den norske steriliseringsloven ble vedtatt.42

1.2 Rasehygienen og steriliseringsspørsmålet – den internasjonale bakgrunnen
Den moderne rasehygienen føres gjerne tilbake til den britiske naturforskeren Francis
Galton. Kort fortalt mente Galton at befolkningen kunne deles inn i mennesker med ulik
verdi, og at så vel fysiske som intellektuelle egenskaper var arvelige. Med interesse for
arvelighetsspørsmålet og under innflytelse av sin fetter Charles Darwins evolusjonsteori
utviklet Galton i siste halvdel av 1800-tallet et biologistisk syn på samfunnsutviklingen.
Som en følge av medisinske, hygieniske og sosialpolitiske tiltak var ”det naturlige utvalg”
satt ut av spill: ”Mindreverdige” individer gikk ikke lenger til grunne i kampen for
tilværelsen, og de fødte flere barn enn de mer ”verdifulle” samfunnsmedlemmene.
Konsekvensen var ifølge Galton en tilbakegang i befolkningskvaliteten som innebar en
trussel mot den moderne sivilisasjonen.43
Galton lanserte tanken om ”eugenikk” som vitenskap og sosialpolitisk program for å
hindre en fortsatt nedgang i befolkningskvaliteten. På den ene siden understreket han
nødvendigheten av å studere de faktorene som påvirket befolkningens kvalitet, på den
andre siden å påvirke denne kvaliteten gjennom sosialpolitiske tiltak.44 Påvirkningen
skulle skje ved å fremme forplantningen blant de mest verdifulle samfunnsmedlemmene
(positiv eugenikk), og ved å forhindre at de mindreverdige satte barn til verden (negativ
eugenikk).
Liknende tanker ble - under begrepet ”rasehygiene” – satt fram i Tyskland i 1890årene. Tankegodset var godt forberedt av biologen og antropologen Ernst Haeckel, ”den
tyske Darwin”.45 I likhet med Galton tegnet Haeckel bildet av den moderne samfunnsutviklingens degenerative tendens, og gjennom sitt forfatterskap populariserte han en
biologistisk fundert sivilisasjonskritikk. I neste omgang ble rasehygienen formulert som et
vitenskapelig og sosialpolitisk program av de tyske legene Wilhelm Schallmayer og
Alfred Ploetz.
Rasebegrepet i den rasehygieniske tenkningen som tok form fra slutten av 1800-tallet
var ikke entydig. Enkelte rasehygienikere siktet med rasebegrepet til befolkningen som
sådan, andre til bestemte folkeslag. I det første tilfellet ble menneskelige egenskaper
rangert som mer eller mindre verdifulle. I det siste tilfellet ble rangeringen foretatt i tråd
med antropologisk rasisme: Fysiske og intellektuelle forskjeller mellom folkegrupper
(”raser”) markerte ulik menneskelig verdi. I europeisk rasehygiene, og da framfor alt den
tyske varianten, vil vi finne at den ”hvite” eller ”nordiske” rase ble vurdert som mer
verdifull enn andre raser, mens ulike grupper nye innvandrere ble gjenstand for en
tilsvarende verdirangering i amerikansk rasehygiene fra slutten av 1800-tallet.46
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Hensikten er ikke å gi en bred beskrivelse av rasehygienens framvekst internasjonalt, som er behandlet i
en etter hvert omfattende litteratur. Blant sentrale arbeider om amerikansk, britisk og tysk rasehygiene, kan
nevnes Bock 1986, Kevles 1995, Kühl 1994, samme 1997, Paul 1995, Schwartz 1995, Weingart et al. 1992.
Sentrale arbeider om rasehygienen i de nordiske landene er Broberg och Tydén 1991, Broberg and RollHansen 1996, Koch 1996, Mattila 1999.
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Se Kevles 1995: 3 ff, Paul 1995: 30 ff.
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Koch 1996: 16, Weingart et al. 1992: 88. Galton viet seg til disse spørsmålene fra 1860-årene av, men det
var først i 1883 han lanserte begrepet ”eugenikk” (fra gresk ”som er av god fødsel”).
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Reyer 1991: 15.
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Forsøk på å dele inne menneskeheten i ulike raser ut fra biologiske kriterier kom for alvor i første halvdel
av 1800-tallet, kulturelle forskjeller ble i økende grad tolket som naturgitte (Banton 1998: 44, Malik 1996:
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Fra begynnelsen av 1900-tallet vant rasehygienen gradvis oppslutning i politiske og
vitenskapelige miljøer i og utenfor Europa. Før første verdenskrig ble det etablert en
internasjonal rasehygienisk bevegelse, og fram til annen verdenskrig ble det avholdt flere
internasjonale kongresser.47 En omfattende litteratur så dagens lys, og i flere land ble det
etablert rasehygieniske selskaper og forskningsinstitutter.48 Interessen for befolkningens
kvalitet gav støtet til et vitenskapelig og sosialpolitisk engasjement som i all hovedsak
kom til å kretse rundt tre temaer: De befolkningspolitiske konsekvensene av at angivelig
mindreverdige individer fødte flere barn enn de mer verdifulle, kriteriene for en biologisk
verdirangering av mennesket og de mindreverdige egenskapenes arveforhold.49
Rasehygienens framvekst i Europa kan vanskelig forstås uten å trekke inn i bildet de
demografiske endringene som inntraff mot slutten av 1800-tallet. Et markant trekk ved
disse endringene er nedgangen i fødselsraten. Fruktbarhetsnedgangen var en vesentlig
årsak til at fødselsraten sank.50 Den inntraff i mange europeiske land, men ikke samtidig i
alle sosiale lag.51 Barnetallet sank først innen de mer høyerestående befolkningslagene, i
mellomkrigstiden fulgte de brede lag etter. I England, der fruktbarheten hadde falt siden
1877, førte den sosialt differensierte fruktbarhetsnedgangen til hva historikeren Harold
Perkin har kalt frykten for de fattige.52 Når barnetallet innen de sunnere og de angivelig
mer moralske og intelligente lag av befolkningen sank raskere enn i fattigbefolkningen,
ble dette antatt å føre til en nedgang i nasjonens fysiske, intellektuelle og moralske
kapasitet. I 1890-årene beregnet den senere lederen av det rasehygieniske Galtonlaboratoriet, Karl Pearson, at ektepar innen den 20-25 prosent fattigste delen av
befolkningen, ville stå for halvparten av barnetallet i den etterfølgende generasjonen.
Frykten for de fattige fikk næring fra undersøkelser som mente å kunne dokumentere
en nær sammenheng mellom fattigdom, ukontrollert forplantning, somatiske og psykiske
lidelser og høy dødsrate. I 1911 argumenterte en toneangivende autoritet på åndssvakhet,
den britiske neurologen dr. Alfred Tredgold at sinnssyke, åndssvake, syke, fattige – ”hele
nasjonens parasittklasse” – ynglet uforminsket og ukontrollert.53
Forestillingen om befolkningskvalitetens tilbakegang hentet i første omgang betydelig
næring fra 1800-tallets degenerasjonsteorier, framfor alt den franske psykiateren Benoit
Augustin Morels teori om progressiv degenerasjon. Ifølge Morel kunne sykdommer,
forgiftninger, umoralsk, uhygienisk og asosial livsførsel og dårlig arv framkalle en rekke
”degenerative tilstander”. Morel antok at disse tilstandene ville nedarves, og med
utgangspunkt i forestillingen om en progressiv degenerasjon, mente han at de ville anta en
stadig mer alvorlig karakter inntil forplantningsevnen gikk tapt, som regel etter tredje eller

71 ff, Poliakov 1978: 70). På slutten av århundret og begynnelsen av 1900-tallet var den biologiske
verdirangeringen av ulike folkeslag svært utbredt blant leg og lærd: Diskriminering mellom raser ble av
mange betraktet som en del av naturens og samfunnets orden, og flere vitenskapsgrener om mennesker
adopterte forestillingen om rasenes innbyrdes hierarki (Banton 1998: 92 f, Lavik 1998: 13).
47
For en grundig framstilling av den internasjonale rasehygieniske bevegelsen, se Kühl 1997. Se også
Weindling 1989: 147 ff.
48
Weindling 1999. En fortegnelse fra 1924 over rasehygienisk litteratur omfattet bortimot 9000 titler - de
fleste fra begynnelsen av århundreskiftet, se Hansen 1924.
49
Bock 1986: 36.
50
Fødselsraten er et gjennomsnittsmål for antall levendefødte pr. 1000 innbyggere pr. år. Fruktbarheten
uttrykker forholdet mellom fødsler og kvinner i reproduktiv alder. Det er et hypotetisk mål som viser hvor
mange barn kvinnene ville ha fått dersom de gjennomlevde hele sin fødedyktige periode.
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For en kortfattet oversikt med referanser til relevant litteratur, se Quine 1996: 1 ff.
52
Perkin 1989: 53 ff. Fødselsraten nådde en topp i 1876 med 36, 3 pr. 1000 innbyggere, og falt til 28,5 i
1901.
53
Sst 60.

20

fjerde ledd.54 På det psykiske området ble mangelfull utvikling av intelligens og moral,
nervøsitet og alvorlige sinnslidelser, dyp sløvhet og idioti, regnet som degenerative
tilstander. Degenerasjon kunne også fremkalle disposisjoner for alkoholisme, selvmord,
døvstumhet og sinnssykdom. En stadig mer omseggripende degenerasjon ville i siste
instans true samfunnets eksistens.
Degenerasjonslæren ble et utbredt tankegods i Europa i siste halvdel av 1800-tallet, og
den dannet et viktig intellektuelt innslag i den tidlige rasehygienen, ikke minst fordi den
foregav å ha funnet en forklaring på forholdet mellom biologi og sosiale fenomener. På
mange måter må rasehygienen i utgangspunktet forstås som en biologistisk fundert
sosialpolitikk, der målet var å stanse en fortsatt nedgang i befolkningskvaliteten ved å
kompensere for den sosialt differensierte fruktbarhetsnedgangen.
Men hvem var egentlige de mindreverdige? Hvordan ble de identifisert, og på hvilken
måte mente man å vite at de representerte en biologisk trussel? Konstruksjonen av de
mindreverdige som en biologisk trussel, støttet seg i all hovedsak på slektsstudier.
Amerikanske studier fra begynnelsen av 1900-tallet fikk stor betydning internasjonalt, og
da især Henry Herbert Goddards studie av pseudonymfamilien Kallikak, der ”stamfaren”
foruten å få barn med en normal kvinne, fikk et uekte barn med en åndssvak kvinne.
Gjennom fem generasjoner stammet 496 etterkommere etter ekteskapet med den normale
kvinnen, hvorav en av etterkommerne var unormal. Fra den åndssvake kvinnen stammet
480 etterkommere, hvorav over halvparten var unormale. Studien, som ble publisert i
1912, ble et sentralt referanseverk i den rasehygieniske litteraturen. Kategorien
åndssvakhet stod sentralt i studien, og Goddard beskrev åndssvakhet som et arvelig
fenomen som forårsaket asosial og antisosial atferd, og mente å kunne vise at åndssvakhet,
som nærmest ble gjort synonymt med sosialt og moralsk avvik, hopet seg opp i ”dårlige
familier”. Det var også et sentralt poeng i Goddards studie at lettere åndssvake
representerte den største biologiske trusselen, og det var da også de lettere åndssvake - i
vid forstand - som kom til å utgjøre den sentrale målgruppen for rasehygieniske tiltak.55
Hva kunne gjøres for å hindre mindreverdige i å sette barn til verden? I
utgangspunktet forelå det ingen konkrete og ferdige utformede løsninger, men et vidt
spekter av ideer.56 En idé som ble lansert av Galton, var å foreta legeundersøkelser og
utstede helsesertifikater før ekteskapsinngåelse.57 Andre tiltak var prevensjon og abort,
innvandringskontroll, internering og sterilisering. Men det var ingen bred enighet om
hvilke tiltak som burde settes i verk.58
Steriliseringstanken vant utbredelse først i USA. Lovforslag ble utformet i Michigan i
1897 og i Pennsylvania i 1901 og 1905, men uten å bli vedtatt. Den første loven kom i
Indiana i 1907. Den åpnet for tvangssterilisering av åndssvake, seksualforbrytere og andre
kriminelle innsatt i statsinstitusjoner (fengsler, asyler m.v.). I 1940 var tilsvarende
steriliseringslover blitt innført i 30 amerikanske stater, 28 av dem innen utgangen av 1931.
Lovgivningen i USA gjenspeiler ifølge den amerikanske historikeren Gerald Grob
ikke nødvendigvis en bred enighet om rasehygienisk sterilisering i det amerikanske
samfunnet. Det var i første rekke enkelte toneangivende rasehygienikere, som Harry H.
Laughlin, og direktørene ved de store statsasylene, som var pådrivere bak steriliseringslovene. Mange psykiatere forholdt seg taust. Andre var kritiske, som for eksempel den
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framtredende psykiateren Abraham Myerson.59 Likeledes inntok den amerikanske mentalhygienebevegelsen en kritisk holdning, fordi man vanskelig kunne se at kunnskapen om
arv var tilstrekkelig stor til å rettferdiggjøre tvangssterilisering på rasehygienisk
grunnlag.60 I flere stater ble lovene da også i liten grad brukt. Størst omfang fikk praksis i
California, Kansas, Michigan, Minnesota og Virginia. California alene stod for rundt 40
prosent av de bortimot 36 000 inngrepene som er blitt registrert foretatt i tidsrommet
1907-40.61
Tanken om sterilisering som rasehygienisk virkemiddel vant i første omgang ikke
tilsvarende terreng i Europa. De første steriliseringslovene ble innført først mot slutten av
1920-tallet: i den sveitsiske kantonen Vaud (1928) og i Danmark (1929).62 I 1903 utgav
den tyske legen Wilhelm Schallmayer sin prisbelønte avhandling om Vererbung und
Auslese uten å omtale steriliseringsspørsmålet.63 Derimot tok den sentrale tyske
psykiateren Ernst Rüdin samme år til orde for samfunnets rett til å foreta sterilisering på
rasehygienisk grunnlag. Men han møtte betydelig kritikk i så vel fagmiljøer som opinion,
og tyske rasehygienikere inntok en avventende holdning inntil Rüdin i 1908 uttalte at
”ufrivillig ufruktbargjørelse” spilte en underordnet rolle i det rasehygieniske arbeidet.64
Ennå midt på 1920-tallet var steriliseringsspørsmålet omstridt blant tyske leger.65 Også i
England møtte steriliseringstanken motstand innad i den rasehygieniske bevegelsen. Den
var framfor alt av moralsk art: Sterilisering legitimerte seksuelt samliv som ikke tjente
reproduksjonen, og dermed fremme promiskuøs atferd og øke risikoen for spredning av
veneriske sykdommer.66 Dette argumentet ble også hevdet av Alfred Tredgold, som i
tillegg mente at selve tanken om å sette i verk rasehygienisk sterilisering med åndssvake
som målgruppe, hvilte på et feil teoretisk grunnlag: Svært få åndssvake var barn av
foreldre som ut fra den rasehygieniske tenkningen burde vært sterilisert.67 Dette
argumentet ble også satt fram av den danske plantefysiologen Wilhelm Johannsen:
Avkommets genetiske egenskaper lot seg ikke forutsi.68
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Når det ble sådd tvil om sterilisering som eugenisk virkemiddel, dannet ny kunnskap
om arvelighet en viktig forutsetning. Mendels arvelover, som var blitt gjenoppdaget i år
1900, fikk således stor betydning for den nordeuropeiske og angloamerikanske
rasehygienen. Én viktig konsekvens var at læren om progressiv degenerasjon mistet
legitimitet.69 Morels arvebegrep lot seg vanskelig opprettholde i møtet med den moderne
arvelæren. En annen ting var at Morels lære vanskelig lot seg forene med forestillingen
om en stigende fødselsrate blant de mindreverdige. Ifølge Morel var det tvert imot en raskt
synkende fødselsrate som kjennetegnet de mindreverdige, det vil si befolkningsgrupper
som var blitt rammet av degenerative tilstander.
Men mendelismen innebar ikke nødvendigvis et oppgjør med mer allmenne
forestillinger om degenerasjon. Morels lære kunne lett oppgis uten at man av den grunn
avviste forestillingen om at defekttilstander rammet enkelte familier eller slekter mer enn
andre. Goddards forskning og popularitet illustrerer dette. Han var selv sterkt orientert mot
den mendelske arvelæren, samtidig som han var særlig interessert i degenererte familier.70
Før 1900 gav arvelæren en begrenset forståelse av menneskets arveforhold.
Gjenoppdagelsen av Mendels arvelover la grunnen for en ny forståelse som dannet
utgangspunktet for moderne genetikk. Eksempelvis hadde Galton kunnet ”demonstrere” at
mentale egenskaper gikk i arv i familier, men han hadde ikke kunnet forklare hvordan.
Etter 1900 mente man å kunne vise at nedarvingen fulgte et bestemt mønster.71
Mendelismen gav opphav til skillet mellom dominant og recessiv arvegang. Enkelte
arveanlegg eller arvefaktorer (gener) kunne ifølge Mendels lover være så dominerende at
de gjorde seg gjeldende under så å si alle forhold, selv om de bare var arvet fra den ene av
foreldrene. En lidelse som skyldtes slike arveanlegg, ville gå videre nedover gjennom
generasjonene, så lenge arveanlegget var til stede. Men arvegangen kunne også tenkes å
anta en annen form. En lidelse kunne skyldes vikende eller recessive arvefaktorer. Det
innebar at arvefaktorene kunne gå en skjult gang gjennom generasjonene, bre seg til
sidegrener og etter hvert bli representert hos et stadig større antall individer, inntil de
plutselig gav seg til kjenne i avkommet til foreldre som begge var bærere av det samme
arveanlegget. Ifølge teorien om recessiv arvegang kunne altså friske foreldre bære på
sykdomsanlegg og få syke barn, hvis de begge tilhørte såkalte belastede slekter. De som
selv framviste en recessiv arvelidelse, utgjorde slik sett bare toppen av isfjellet - et lite
antall av de som bar på sykdomsanleggene.
Den rasehygieniske fortolkningen av teorien om recessive arveanlegg innebar at den
største trusselen mot sivilisasjonen lå skjult i befolkningens ”arvemasse”.72 Dette var en
tenkemåte som var nært beslektet med den samtidige psykoanalysen. Mens psykoanalysen
rettet oppmerksomheten mot de skjulte betingelsene for individets utviklingen, rettet
mendelismen blikket mot de skjulte betingelsene for befolkningens utvikling.73 Latente
defekter i en generasjon ville i etterfølgende generasjoner kunne komme til syne som
åpenbare defekter.
Med Mendels arvelære fulgte også et skille mellom organismens biologiske grunnlag
og dens observerbare ytre, mellom anleggspreg (genotype) og fremtoningspreg (fenotype).
Skillet ble utviklet av Wilhelm Johannsen.74 Han understreket at det kun var genotypen
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som ble overført fra foreldre til barn, mens fenotypen var uten konsekvenser for
kommende generasjoners egenskaper. Dette skillet var ifølge Johannsen av stor betydning
for å unngå at ”ægte” arv skulle forveksles med ”falsk” arv. Arv i biologisk forstand, det
vil si den ekte arv, omfattet kun genotypens elementer. I dette lå en kritikk av hva
Johannsen kalte ”Galton-Eugenikk” som med utgangspunkt i fenotypen tok sikte på å
forbedre befolkningskvaliteten.
Den mendelske arvelighetsforskningen fikk to viktige konsekvenser for rasehygienen
som sosialpolitisk program. De trakk i motsatte retninger. På den ene siden kunne
mendelismen legitimere et samfunnsmessig ansvar for den enkeltes reproduktive atferd,
fordi arveanleggene tilhørte slekten og ikke individet som personlige egenskaper.75 På den
andre siden bidro mendelismen til å svekke forestillingen om at befolkningskvaliteten lot
seg påvirke med rasehygieniske tiltak: Få arvelidelser fulgte en dominant arvegang, og det
var følgelig ikke mulig å forutsi avkommets genetiske egenskaper, liksom det var umulig å
skille ut bærerne av dårlige arveanlegg, som langt oversteg dem som selv var syke. Av den
grunn var det vanskelig å etablere et vitenskapelig holdbart grunnlag for rasehygieniske
tiltak, slik Johannsen påpekte i 1918.76 Flere sentrale tyske medisinere stilte seg av samme
grunn kritisk til rasehygienen som sosialpolitisk program.77
Selv om den mendelske arvelighetsforskingen bidro til å svekke forestillingen om at
befolkningskvaliteten kunne forbedres, vant steriliseringstanken likevel større oppslutning
– både i og utenfor den organiserte rasehygieniske bevegelsen – i tiden fram mot annen
verdenskrig. Eksempelvis var det først mot slutten av 1920-tallet at steriliseringsspørsmålet fikk en mer framskutt plass i tysk rasehygiene.78 Og i USA var det først mot
slutten av 1920-årene, nærmere bestemt etter krakket på aksjebørsen i Wall Street i New
York i 1929, at tallet på legale steriliseringer for alvor begynte å stige. Inntil 1928 var
rundt 9000 blitt sterilisert med hjemmel i delstatslovgivningen, i 1940 hadde tallet steget
til nesten 36 000.79 Mot slutten av 1920-tallet vant steriliseringstanken økende oppslutning
også i den rasehygieniske bevegelsen i England – ikke nødvendigvis fordi man trodde at
sterilisering ville forbedre befolkningskvaliteten, men fordi sterilisering var et billigere
alternativ enn internering, og fordi åndssvake og asosiale av ulike kategorier ikke ble
ansett som skikket til å ha barn.80 Den britiske ”steriliseringskampanjen” (Thomsen) førte
til to lovforslag om adgang til frivillig sterilisering - et privat forslag fra 1931, og et
forslag fra en departemental komité i 1934. Men motstanden i parlamentet, framfor alt fra
Labour-representantene, var begge ganger så stor, at ingen av forslagene ble vedtatt.81
Den raskt økende oppslutningen om steriliseringstanken fra slutten av 1920-årene, må
sees i sammenheng med de sosiale og økonomiske krisene. Krisene gav økt legitimitet til
sterilisering, men det avgjørende var ikke lenger om sterilisering ville påvirke
befolkningskvaliteten. Sosiale og framfor alt økonomiske hensyn gjorde det hensiktsmessig å hindre mindreverdige individer å sette barn til verden. I økende grad ble den
rasehygieniske begrunnelsen supplert eller erstattet med rent sosiale og økonomiske
begrunnelser for sterilisering. Slik sett kunne sterilisering rettferdiggjøres selv om man
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ikke kunne regne med å oppnå noen vesentlig biologisk effekt.82 Den danske
sosialreformatoren Karl Kristian Steincke berørte dette spørsmålet allerede i 1920:
Eugenikkens Hovedopgave i Øjeblikket, saa vidt den skal have tilstrækkelige Støtte i videnskabelige Kendsgerninger, vil altsaa kun kunne blive at modvirke saadanne Degenerationer,
som fra et rent socialt Vurderingsstandpunkt, ikke et egentlig arveligt, fortjener at
bekæmpes.83
Men samtidig som steriliseringstanken vant økende oppslutning fra slutten av 1920-tallet,
vokste det også fram kritiske holdninger fra eugenisk interesserte arvelighetsforskere og
medisinere. Enkelte tok avstand sterilisering overhodet, selv av åndssvake. Andre holdt
fast ved steriliseringstanken, men førte samtidig videre arvelighetsforskningens
innvendinger mot en overdreven tro på steriliseringens biologiske effekt. Innen angloamerikansk rasehygiene førte dette til hva historikere har omtalt som en todeling av
rasehygienen i en tradisjonell rasehygiene (”mainline eugenics”) og en reformeugenikk
(”reform eugenics”).84
Ifølge amerikaneren Daniel J. Kevles ble skillet mellom tradisjonell rasehygiene og
reformeugenikk særlig tydelig fra 1930-årene av. Kort fortalt hviler typologiseringen på
fire kriterier. Ett kriterium er knyttet til forholdet mellom biologisk vitenskap og
rasehygiene som sosialpolitisk program: Den tradisjonelle rasehygienen er blitt beskrevet
som pseudovitenskapelig, i motsetning til reformeugenikken, som er blitt omtalt som
vitenskapelig. Et annet kriterium er knyttet til forståelsen av ”rase”. Den tradisjonelle
rasehygienen er blitt omtalt som en posisjon med en utbredt antropologisk rasistisk
tenkning, mens reformeugenikere skal ha avvist forestillingen om genetiske forskjeller
mellom folkegrupper. Et tredje kriterium gjelder ”klasse”: Der tradisjonalistene lokaliserte
dårlig arv til grupper lavt plassert på den sosiale rangstigen, hevdet reformistene at dårlige
arveanlegg var spredt rundt i alle sosiale lag av befolkningen. Et fjerde kriterium gjaldt
synspunkter på bruk av tvang: Tradisjonalister er blitt tilskrevet en større tilbøyelighet til å
ville bruke tvangssterilisering, mens reformister fortrinnsvis skal ha argumentert for
frivillig sterilisering.
Oppdelingen i tradisjonell rasehygiene og reformeugenikk er blitt kritisert i nyere
forskning. Blant annet er det blitt reist innvendinger mot å anvende vitenskap som et
kriterium for typologisering, fordi flere framstående vitenskapsmenn knyttet an til den
tradisjonelle rasehygienen – et forhold som bidrar til å svekke påstanden om at den
tradisjonelle rasehygienen hvilte på et pseudovitenskapelig grunnlag.85 Ifølge Stefan Kühl
er heller ikke ”rase” velegnet til å trekke et skille mellom en tradisjonell og reformert
rasehygiene. Selv om ”rase” ble gjenstand for ulike definisjoner, hvilte de ulike
definisjonene ifølge Kühl på et felles fundament, nemlig rangering av biologisk eller
genetisk kvalitet.86
I det hele synes inndelingen av rasehygienen før annen verdenskrig i en tradisjonell
rasehygiene og en reformeugenikk å innebære en forenkling. På den andre siden er skillet
viktig for å forstå sentrale utviklingstrekk i mellomkrigstiden, ikke minst det faktum at den
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rasehygieniske tenkningen fikk et betydelig nedslagsfelt i politisk radikale miljøer som
eksplisitt distanserte seg fra politisk konservative rasehygienikere.87 Selv om vi blant
politisk radikale rasehygienikere finner et samfunnssyn som var sterkt preget av biologisk
tenking, var kritikken av den antropologiske rasismen sterk.88 Likeledes ble den sosiale
slagsiden, som var så sterkt framtredende i den tradisjonelle rasehygienen, kritisert.

1.3 Rasehygienen og steriliseringsspørsmålet i Norge
Ved inngangen til 1900-tallet var det framfor alt kjemikeren og apotekeren Jon Alfred
Mjøen som kom til å målbære det rasehygieniske tankegodset i Norge. Mjøen etablerte
tidlig kontakt med tyske rasehygienikere, og foretok etter hvert ”lange foredragsferder” i
Tyskland og USA.89 Mjøen stod også bak etableringen av en norsk rasehygienisk
organisasjon, en liten elitistisk organisasjon som gjennom en utstrakt opplysningsvirksomhet må antas å ha bidratt til forme vanlige folks forestillinger om rasehygieniske
spørsmål.90 Noen annen rasehygienisk organisasjon ble ikke etablert i Norge, og det var
gjennom Mjøens organisasjon Norge var representert i den internasjonale rasehygienebevegelsen - The Permanent International Commission for Eugenics, fra 1925 kalt
International Federation of Eugenic Organizations.
Rasehygienen – et korrektiv til moderne sosialpolitikk
Fruktbarhetsfallet dannet et viktig utgangspunkt også for Mjøen, og i tråd med
dominerende rasehygieniske synspunkter mente også han at sosialpolitiske tiltak var en
viktig årsak til det høye barnetallet blant ”lavværdige raceelementer”:
Den individuelle hygiene understøtter og hjælper for det meste bare de svake, de forkomne i
samfundet paa bekostning av de sterkere. Da der nu blandt disse ulykkelige findes flere som
paa grund av daarlige anlæg vil vedblive at være syke med en tendens til at avle sykelig
avkom, saa ligger der i en individuel hygienisk beskyttelse som omfatter alle samfundslemmer - gaaende ut paa en formildning av kampen for tilværelsen - en tendens til og en
91
fare for at efterkommernes kvalitet forringes.

Samfunnets individuelt velgjørende beskyttelse hadde som konsekvens en progressiv
økning av skadelige arvefaktorer i befolkningen; ”moderne humanitære bestrebelser”
forårsaket hva Mjøen kalte ”et fysiologisk proletariat”. På denne måten bidro samfunnet
selv til å undergrave sin eksistens: ”Først og fremst støter vi altsaa i vort moderne kultursamfund ved hvert skridt paa den kjendsgjerning, at humaniteten saadan som den har artet
sig i vore borgerlige statssamfund istedetfor at stoppe forfaldets fremskriden hjælper til og
skynder paa.”92
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Sosialpolitiske tiltak grep med andre ord forstyrrende inn i evolusjonen; de virket
kontraselektorisk. Tidligere hadde naturen selv kvittet seg med de mindreverdige, nå ble
de holdt i live.93 Slik sett ble ”nationens biologiske kraft og sundhet” svekket, samtidig
som det kostet samfunnet dyrt å ta vare på de mindreverdige.94
I Norge ble Mjøen kritisert for vitenskapelig dilettantisme.95 Men kritikken rørte ikke
nødvendigvis ved begrunnelsene for å sette i verk rasehygieniske tiltak. Fruktbarhetsnedgangen dannet et viktig premiss også i Johan Scharffenbergs rasehygieniske – eller
slektshygieniske - tenkning: ”det er fortrinsvis de kloke, ansvarsfølende, velstilte familier
som innskrenker sin fruktbarhet, mens de åndelig lavtstående, letsindige og forkomne
yngler blindt. […] ‘Klinten’ formerer sig sterkere enn ‘hveten’ i alle moderne
kultursamfund.”96 I 1932 understreket han barnetallet var særlig stort ”i ekteskaper mellem
lettere åndssvake, hvis mangel på ansvarsfølelse og på innsikt volder at de ikke bruker
preventive midler.” På denne bakgrunnen mente han at barnebegrensningen i ”de
intellektuelt og økonomisk best stilte familier” gjorde det mer påkrevd enn noen gang
begrense barnetallet i familier som var ”dårlig” utrustet. Norge hadde ”en særlig grunn til
å gå så radikalt frem som mulig” fordi det i forhold til folketallet var flere sinnssyke og
åndssvake i Norge enn i Danmark og Sverige.97
Men problemet skyldtes ikke bare barnebegrensingen i de best utrustede familier.
Liksom Mjøen trakk Scharffenberg fram den uheldige biologiske konsekvensen av sosialpolitiske tiltak: ”vår humane tid [holder] liv i mange skrøpelige barn som i naturtilstanden
vilde gått til grunne før forplantningsdyktig alder.” Selv om Scharffenberg hyldet
humaniteten i moderne samfunn, fryktet han at humaniteten satte kampen for tilværelsen
ut av spill for de ”slektshygieniske og sosialt minst verdifulle individer.” Humaniteten
motarbeidet ”det naturlige utvalg”.98 Forestillingen om moderne sosialpolitikk som en
kontraselektorisk mekanisme spilte slik sett en viktig rolle også i Scharffenbergs tenkning.
Scharffenberg førte sosialpolitikkens uheldige befolkningspolitiske konsekvenser
tilbake til en mangelfull forståelse av årsakene til sosiale problemer. Sosiale reformer ville
føre fram bare dersom levekårene var årsaken til problemene. Men slike reformer ville
komme til kort der ”skylden ligger i dårlig arv. […] De arvelig brøst blir tilbake og danner
et selvstandig problem, hvis løsning krever andre midler.”99 For å forhindre at samfunnet
alte ”op skrap på de sunde og dyktiges bekostning,” måtte slektshygienen danne et
korrektiv til det sosiale reformarbeidet: ”Når menneskene hindrer seleksjonen gjennem
kampen for tilværelsen fra å rense slekten, må slektshygienen tre i dens sted. Ellers vil
humaniteten virke kontraselektorisk og skade folkestammen.”100
Scharffenberg understreket at slektshygienen måtte bygge på ”den moderne eksakte
arvelighetslære.” Han hadde stiftet bekjentskap med Mendels arvelover i 1904.101 Og han
gav tidlig uttrykk for at den moderne arvelæren rettferdiggjorde et samfunnsmessig ansvar
for individets biologiske reproduksjon I debatten om ekteskapshindringer i Det norske
medicinske Selskab i 1911 hevdet han at menneskets forplantning ikke var ”en individuell
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sak, men et slegtsanliggende”, fordi ”kjønscellerne” kun var ”deponert” i individets
legeme – ”som et biologisk fideikommis”. Forestillingen om arveanlegg som betrodd
gods, ”fideikommis”, brøt med hva Scharffenberg omtalte som ”det rent individualistiske
syn på kjønsforholdet, at dette bare er en sak, som vedkommer de to vordende egtefæller”.
Mot dette synet hevdet han ”samfundets ret til at gribe regulerende ind i ordningen av
menneskenes kjønsliv”. Grunnlaget for denne retten lå ifølge Scharffenberg i samfunnets
interesse av at det kun ble født ”aandelig og legemlig friske [barn], med de bedst mulige
arvelige anlæg til at bli gode og nyttige borgere.”102 Dette standpunktet var beslektet med
den tanken som lå under Mjøens rasehygieniske program, og som ble sammenfattet i
følgende ledesetning: ”Vi maa lære at skjelne mellem retten til at leve og retten til at gi
liv.”103
Det kan vanskelig trekkes et skille mellom Mjøen og Scharffenberg når det gjelder
vurderingen av årsakene til det rasehygieniske eller slektshygieniske problemet. De delte
også forestillingen om at problemer som skyldtes arv, ikke lot seg løse ved sosialt
reformarbeid. Uten et rasehygienisk eller slektshygienisk korrektiv til det sosiale reformarbeidet, ville problemene vokse i omfang og svekke ”nationens biologiske kraft og
sundhet” eller skade ”folkestammen” Begge kunne enes om at problemet måtte løses ved
forplantningshindring. Men de gav ulike svar på hvordan dette fortrinnsvis burde skje.
Sterilisering eller internering?
Selv om Mjøen ville forhindre at mindreverdige fikk barn, var han kritisk til tvangssterilisering, som han fryktet ville bringe rasehygienen i vanry. Eksempelvis mente han at
amerikanerne var ”mer agressive end gavnlig er for den i og for sig gode sak. [...] Den
raskhet hvormed denne reform er ført frem, er jeg bange for, let vil føre til reaktion.”
Mjøen tilrådde varsomhet når det gjaldt så vidt ”radikale foranstaltninger.” På denne
bakgrunnen burde tvangsmessig sterilisering - eller kastrering - avgrenses til kun å gjelde
”forbrydertyper”. Andre, som ”epileptikere, vanedrankere og aandssvake av den type, som
maa erklæres for forholdsvis ufarlige og, som ønsker ikke at komme under anstaltbehandling”, burde få valget mellom internering og sterilisering. All den stund vedkommende da fikk et valg, omtalte Mjøen dette som sterilisering på frivillig basis.104
Mjøen betraktet internering – eller segregering - som den negative rasehygienens
viktigste middel: ”Ved segregation forstaar man en utskillen av de lavværdigste
raceelementer fra de andre og deres permanente ophold i kolonier eller anstalter”.105 Ennå
i 1929 omtalte han segregering som rasehygienens viktigste middel, og han mente at de
fleste rasehygienikere nå var kommet bort fra sterilisering og kastrering.106 Men fra
begynnelsen av 1930-tallet kom han til å engasjere seg i arbeidet med å få vedtatt en
steriliseringslov i Norge, noe jeg kommer tilbake til i kapittel 3.
Da Scharffenberg i 1911 tok opp spørsmålet om rasehygienisk sterilisering i Det
norske medicinske Selskab, bemerket han at tiden ennå ikke var inne til å iverksette et
bredt handlingsprogram. Fortsatt manglet det vitenskapelige fundamentet. Derfor ville
rasehygienikere ennå en stund være henvist til å drive arvelighetsforskning og ”vække
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folkets ansvarsfølelse paa dette omraade” gjennom opplysningsarbeid. Men opplysning
ville neppe være tilstrekkelig overfor alle grupper i befolkningen, og spørsmålet var om
man ikke snarest burde sette i verk ”meget radikale forholdsregler for at utelukke daarlige
og fremme gode raceelementers forplantning.” Han siktet til ”de imbecille, løsgjængerne,
vanforbryderne og skjøgerne”, som bare med tvang kunne hindres i å sette barn til verden,
”enten ved internering (for kvindernes vedkommende til klimakteriet) eller ved
sterilisering”.107
Senere bemerket han at internering ofte kunne være nødvendig av hensyn til
samfunnets sikkerhet, men internering var ”en meget kostbar forholdsregel”. Det innebar
også ”et unødig stort inngrep i vedkommendes personlige frihet.” Internering var heller
ikke ”helt betryggende”: den internerte kunne rømme, og det kunne også skje at internerte
kvinner ble gravide. Sterilisering ville være en langt billigere og enklere løsning, og
”dypest sett også humanere enn internering på ubestemt tid”.108 Av den grunn burde ”alle
kulturfolk” følge den sveitsiske kanton Vaud, som i november 1928 hadde vedtatt en
steriliseringslov. Loven trådte i kraft 1. januar 1929 og måtte ifølge Scharffenberg
betegnes som ”det første européiske skritt på en bane alle kulturfolk vil måtte slå inn på
for selvbevarelsens skyld. Nettop vår tids stadig stigende begrensning av barnetallet i gode
slekter gjør det tvingende nødvendig å forebygge forplantning i de dårlige slekter.”109
Sterilisering – ikke bare av eugeniske grunner
I 1911 hadde Scharffenberg ment at kunnskapen om arv ennå var for liten til å sette i gang
et bredt rasehygienisk program. Fra slutten av 1920-tallet antok han at kunnskapen var
tilstrekkelig stor, selv om han medgav at det i praksis ofte ville vanskelig å fastslå arvens
rolle. Eksempelvis gjaldt dette åndssvakhet - et ”sekkebegrep” som omfattet både
”arvelige og ikke arvelige former.”110 Sterilisering ville likevel være aktuelt som et sosialt
og økonomisk tiltak overfor ”sinnssyke, idioter, omstreifere, vaneforbrytere o.s.v.”
Personer som ikke selv kunne forsørge og oppdra sine barn, burde ikke gis anledning til å
få barn som ville falle ”samfundet til byrde og gjennem skattene tynger på de arbeidende
normale borgere til skade for deres barn.” Sterilisering ville derfor ”hurtig føre til
besparelser på fattigbudgettet”.111 Av den grunn alene måtte samfunnet ”ha full rett til i
selvforsvar å hindre abnorme eller antisosiale mennesker i å yngle”.112 Det var ifølge
Scharffenberg ingen ”‘naturlig menneskerett’ […] å avle barn” som ville bli en byrde for
samfunnet.113
På denne bakgrunnen mente Scharffenberg at sterilisering også burde tillates av andre
grunner enn eugeniske. Han tok opp dette flere ganger, blant annet i omtalen av den
sveitsiske kantonen Vauds steriliseringslov, som kun tillot sterilisering på eugenisk
grunnlag:
Så enig jeg enn er i at de arvelige anlegg spiller en dominerende rolle ved disse tilstander,
finner jeg det ikke heldig at loven begrenser inngrepet til de tilfeller hvor det ansees bevist
at vedkommende er ‘uhelbredelig’ og efter all sannsynlighet bare kan få dårlig avkom. Dette
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vil de sakkyndige læger mangen gang ikke med videnskabelig sikkerhet kunne bevidne, om
de enn er aldrig så overbevist om at vedkommende ikke er skikket til å være far eller mor.

En steriliseringslov burde ifølge Scharffenberg bare angi hvilke ”sykdommer eller defekttilstander” som kunne gjøre sterilisering aktuelt, og i den grad loven skulle sette nærmere
betingelser for inngrepet, burde disse kun knyttes til at vedkommende på grunn av sin
tilstand ikke var skikket til å forsørge og oppdra barn: ”Lovteksten bør ikke tale om
overførelse av dårlige arvelige anlegg, selv om de får en fremskutt plass i motivene.”114 På
dette grunnlaget stilte Scharffenberg seg også kritisk til den tyske steriliseringsloven av
1933, som forbød sterilisering av sosiale og humanitære grunner: ”Loven er således
utpreget ensidig, spør bare om arvestoffets formentlige dårlighet. Dette er hovedinnvendingen mot den. Hvis lægen ikke kan bevidne at åndssvakheten er av arvelig natur,
kan man ikke sterilisere en idiot.”115
Ved inngangen til 1930-tallet stod Scharffenberg ikke alene blant vitenskapsmenn om
dette synspunktet. Han fikk følge av dr.med. Georg Henrik Magnus Waaler, som i 1928
hadde tatt doktorgraden på en avhandling om arvelighetsforholdene ved medfødt rødgrønn fargeblindhet – en studie som bygde på en kartlegging av fargesynet hos 18 000
skolebarn. Senere arbeidet han med arvelighetsforholdene ved kreft.116
I et foredrag om ”Sterilisasjon av åndssvake” på Norges Venstrekvinners landsmøte i
1931 trakk Waaler opp en historisk linje innen hygienearbeidet, fra individuell hygiene via
sosialhygiene til rasehygiene. Så vel den individuelle hygienen som sosialhygienen hadde
kommet til kort overfor ”all mulig slags mindreverdighet”. Waaler gav derfor følgende
konklusjon: ”En hygiene som i sin kjerne ikke er rasehygiene vil ikke kunne ventes å føre
til varige resultater.” Rasehygienens mål var å forbedre befolkningens ”arvestoff.”
Gjennom positive og negative rasehygieniske tiltak ville ”summen av arvestoff i
befolkningen gjennemsnittlig ha mulighet for å forbedres.”117 Men Waaler medgav at ikke
all slags ”mindreverdighet” skyldtes arv, at man visste lite om forholdet mellom arv og
miljø og at kunnskapen om arvegangen for ”de eventuelt arvelige faktorer” var liten.
Derfor mente også Waaler at en lov ikke skulle sette fare for nedarving av uønskede
egenskaper som betingelse for sterilisering: ”Det vil virke innskrenkende.” Det ville være i
samfunnets interesse å sterilisere åndssvake uansett om åndssvakheten var arvelig betinget
eller ikke, dels fordi ingen åndssvake eller vaneforbrytere kunne skape et godt miljø for
barn, og dels fordi sterilisering ville bidra til å redusere de sosiale utgiftene. En lov burde
derfor vektlegge humane og sosiale begrunnelser – ”[d]a ville de rasehygieniske hensyn –
som vi kanskje nok kunde sette mest pris på – av sig selv bli tilgodesett.”
Waaler, som tilhørte arvelighetsforskningsmiljøet i Norge, stilte seg kritisk til ”de
mange typiske arvelighetsforskere” som innvendte mot rasehygienen at den i sitt forsøk på
”å regulere menneskeavlen” handlet i blinde: ”[P]å mig har dog disse argumenter aldri
virket overbevisende.” Ifølge Waaler var ikke vesentlig å vite hvordan egenskaper arves,
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så lenge det fantes mindreverdige arveanlegg. Det alene var grunn til å hindre bærere av
dårlige arveegenskaper i å få barn.118
”Kun samfundsmessig tvang kan tøile dem”
Når Scharffenberg hevdet at samfunnet hadde rett til å regulere den biologiske
reproduksjonen, innebar dette at sterilisering burde skje tvangsmessig. Det var for så vidt
et logisk standpunkt, for hvis samfunnet har en rett, vil utøvelsen av denne retten ikke
være bundet av individets frivillighet.119
Scharffenberg betraktet tvangssterilisering som ”et praktisk utslag” av den ”stigende
interesse for arvelighetslære og slektshygiene”. Han kunne vanskelig se at en lov om
sterilisering kunne bli effektiv uten tvangsbestemmelser: ”Mange av de arvemessig
dårligst utstyrte mennesker står så lavt i intelligens og moral at de bare følger sine drifter
uten tanke på ansvaret overfor barna.” Han holdt det for lite sannsynlig at ”de mer eller
mindre uttalte åndssvake” var i stand til ”å tøile sine drifter av hensyn til avkommet”. Det
samme mente han gjaldt ”mange omstreifere, forbrytere og drankere.” Overfor alle disse
ville det ikke nytte å appellere til noen ansvarsfølelse: ”Kun samfundsmessig tvang kan
tøile dem.” Noe senere slo han kategorisk fast at ”Alle avledyktige åndssvake bør
steriliseres; åndssvake med tøilesløs kjønnsdrift bør helst kastreres.” Likeledes burde
”omstreifere” og ”vaneforbrytere” steriliseres ”systematisk”.120
Scharffenberg framhevde også betydningen av å tvangssterilisere mindreårige. Han
kom inn på dette i en omtale av den danske regjeringens forslag til steriliseringsloven av
1929. Forslaget inneholdt en bestemmelse om at sterilisering av ”psykisk abnorme
Personer” ikke kunne foretas med mindre vedkommende hadde nådd myndighetsalder.
Ifølge Scharffenberg ville det ofte være for sent å foreta sterilisering først når
vedkommende hadde nådd myndighetsalder – ikke minst fordi mange mindreårige
åndssvake var plassert i privat forpleining – i motsetning til i Danmark, der storparten av
de åndssvake var anbrakt i institusjon.
I det hele oppfattet Scharffenberg det danske lovforslaget som ”såre forsiktig”. Selv
om det kunne være berettiget å gå forsiktig til verks, måtte man ikke inngjerde adgangen
til sterilisering med så mange ”innskrenkninger” at en steriliseringslov bare i liten grad
ville bli brukt: ”Sterilisasjon av noen få personer vil ikke monne noe til forminskelse av de
abnormes hær på mangfoldige tusen.” Av den grunn antok han at den danske loven ville
bli ”en raritet uten merkbar praktisk nytte for samfundet, selv om den kan tjene til hjelp
for enkelte individer.” Ikke desto mindre markerte den danske loven et viktig skritt på ”en
ny vei til slektshygienens, samfundssikkerhetens og samfundsøkonomiens fremme.”121
På denne bakgrunnen er det ikke overraskende å finne at Scharffenberg i 1933 omtalte
tvangsbestemmelsen i den tyske steriliseringsloven, som ”[m]eget viktig”. Han avviste
imidlertid tvangsterilisering av manisk-depressive sinnslidende, som han holdt for å være
en helbredelig sinnslidelse. Han tok også avstand fra ”legemlig tvang”, at sterilisering
skulle gjennomføres med politiets hjelp.122
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Scharffenberg fikk følge av Waaler; tvangssterilisering var nødvendig, men han stilte
seg tvilende til at tvangen kunne utøves direkte – ingen kunne ”med vold” legges på
”operasjonsbordet.” Det kunne derfor vise seg nødvendig å stille opp sterilisering som et
alternativ til internering, ”således at det blev for disse individer regnet som en fordel om
de kunde få slippe ut i det fri samfund mot at de vilde la sig sterilisere”. På den måten
kunne man sikre seg individenes ”villighetserklæring”. Uten trussel om internering ville et
inngrep vanskelig la seg gjennomføre, fordi vedkommende høyst sannsynlig ville nekte.
Trolig ville også kirurger ”kvie sig for å gjøre det mot vedkommendes vilje, - selv om det
var befalt eller anbefalt av samfundet.”123
Tvangssterilisering - ”det mest rasjonelle middel mot omstreiferondet”
Som nevnt, mente Scharffenberg også at ”omstreifere” burde underkastes sterilisering.
Etter alt å dømme reiste han dette spørsmålet første gang i et foredrag om ”Barnetallet” i
Oslo Arbeidersamfund i 1928. Ifølge Dagbladets referat var Scharffenberg forbauset over
at Misjonen bygde ”hjem for omstreiferbarn, men intet gjorde for å hindre disse meget
ofte mindreverdige mennesker å sette barn inn i verden.”124 Noe senere skrev han at:
”Arbeidet går [...] ut på å ta barna vekk fra fantestien så tidlig som mulig, helst før
fireårsalderen, og opdra dem i barnehjem eller hos fastboende familier, men man har hittil
intet gjort for å hindre foreldrene i fortsatt barneavl.” Dette var ifølge Scharffenberg et
typisk eksempel på hvor ufornuftig samfunnet stelte seg.125 I det hele stilte han seg kritisk
til Misjonens arbeid. I 1930 omtalte han for eksempel Svanviken arbeidskoloni som en
svært uheldig ”avlsstasjon” – menn og kvinner burde interneres hver for seg.126
Bosettingsarbeidet innebar også en trussel mot befolkningskvaliteten fordi det økte ”faren
for ekteskaper mellem folk av omstreiferslekt og den fastboende befolkning”.127
Kritikken av Misjonen hvilte på en ”rasjonell” tenkemåte: ”Kampen mot et hvilket
som helst onde kan bare føres rasjonelt når man kjenner dets årsaker.” Han avviste ikke at
miljøforbedring kunne spille en viktig rolle i kampen mot ”omstreiferuvesenet”, og han
betraktet det som ”en uavviselig human plikt for et ordnet samfund å søke å redde
omstreiferbarna”.128 Med det mente han at ingen barn skulle vokse opp på ”fantestien”.
Misjonen burde derfor fortsette barnevernsarbeidet og med ”støtte av stat, kommuner og
private, og vergerådene [...] konsekvent ta barnene fra omstreiferne så tidlig som
mulig.”129 Men han hadde ingen tro på at ”omstreiferproblemet” lot seg løse ved å gi
”omstreifere” bedre levekår. Det var å angripe problemet feil, fordi ”omstreiferondet”
langt på vei var et biologisk problem.130 Derfor kunne man ikke bli ”kvitt

bruk av preventiver tungvint, og sterilisering av mannen var ”et langt uskyldigere inngrep enn fremkallelse
av abort hos hustruen.” (samme 1929 b).
123
Waaler 1931. Vi ser her at Waaler – i motsetning til Mjøen – beskrev valget mellom internering og
sterilisering som en form for tvangsutøvelse.
124
Oslo Arbeidersamfund 1928. Scharffenberg talte uten manus og foredraget ble aldri trykt. Scharffenberg
opplyste dette i et brev til generalsekretær Jørgen H. Berner i Den norske lægeforening, som hadde bedt om
å få tilsendt manuset. Scharffenberg bemerket samtidig at Dagbladets referat inneholdt mange feil, men
gjengav ”grunntankene” riktig.” Pa 280 Da (75). Brev til J. H. Berner fra J. Scharffenberg, 4.2.29.
125
Scharffenberg 1932 b (11. oktober).
126
Samme 1930 (25. november). Om Svanviken Arbeidskoloni, se rapportens kapittel 2.1 og 2.2.
127
Samme 1928 a.
128
Sst
129
Samme 1930 (25. november).
130
Samme 1932 c: 88.

32

omstreifervesenet” med mindre man stanset tilsiget av ”defekte og forulykkede
individer.”131
På denne bakgrunnen tok Scharffenberg til orde for en omfattende og systematisk
”tvungen sterilisasjon av omstreiferne og deres barn” som ”det mest rasjonelle middel mot
omstreiferondet”. Etter å ha gjort rede for en ”kriminelt belastet” taterslekt, mente han det
måtte være i ”samfundets interesse om alle individer i slike slekter kunde steriliseres når
de kommer under offentlig forsorg eller i straff”. Men ”ad frivillighetens vei vil dette
neppe kunne gjennemføres systematisk”.132 Han holdt det som usannsynlig at tatere
frivillig ville la seg sterilisere: ”her kommer man ingen vei med frivillighet. Jeg har gang
på gang søkt å overtale fanger av disse slekter til å la sig sterilisere, men hittil helt
forgjeves. For fantefølgene kan barna være en likefrem inntektskilde ved å vekke
medlidenhet når de tigger.”133
Tvangssterilisering av tatere burde ifølge Scharffenberg ikke alene iverksettes ut fra
slektshygieniske hensyn. Som vi har sett, mente han at sterilisering var aktuelt også i
tilfeller der det ikke lot seg gjøre å påvise arvelige ”defekter”. Dette synspunktet gjorde
han gjeldende også når det gjaldt tatere. Selv om han holdt ”omstreiferproblemet” for å
være et vesentlig biologisk problem, medgav han at det ikke var ansett som ”bevist” at
”omstreifere” var ”bærere av dårlige arvelige anlegg.134 I sin store artikkelserie om
”Omstreiferondet” i Arbeiderbladet høsten 1930 understreket han derfor at tvangssterilisering burde tillates på ”sosial indikasjon.”135
I sitt eget forslag til steriliseringslov, som Scharffenberg offentliggjorde kort tid etter
at Straffelovkomiteen av 1922 hadde lagt fram sitt utkast til hva som – med små endringer
– skulle bli steriliseringsloven av 1934, hadde han utarbeidet en paragraf med
bestemmelser om personer som var anbrakt i ulike typer institusjoner, herunder ”anstalt
for omstreifere”.136 Scharffenberg ønsket en steriliseringslov der ”omstreifere” eksplisitt
ble gjort til en målgruppe.
Hvorfor reiste Scharffenberg spørsmålet om tvangssterilisering av tatere? Svaret er i
første rekke å finne i hans interesse for kriminologiske spørsmål, en interesse som gikk
tilbake til årene før første verdenskrig, og som etter hvert også kom til å omfatte
”kriminaliteten hos omstreiferne”.137 Scharffenberg, som var Botsfenglsets lege fra 1919
til 1940, samlet opplysninger om slektsforholdene til 70 menn av ”omstreiferslekt” som
var innsatt i Botsfengslet mellom 1919 og 1930. Svært mange av de innsatte viste seg å
tilhøre ”gamle omstreiferslekter” som på 1800-tallet hadde vært gjenstand for bosettings-
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forsøk - uten at dette ifølge Scharffenberg hadde påvirket de etterfølgende generasjoners
levemåte i nevneverdig grad:
Jeg fant at deres efterkommere ofte enten levde ganske på samme vis som farende folk, eller
om de hadde tatt fast opholdssted, hørte til den asosiale undergrunnsverden av arbeidssky,
tiggende, stjelende snyltere på samfundet, - som barn ofte i tvangsskoler og skolehjem, som
voksne i straff eller tvangsarbeid en stor del av sitt liv.138

Selv om Scharffenberg innrømmet at han ikke hadde noe bredt kjennskap til
”omstreiferne”, tvilte han ikke på at fangematerialet langt på vei var representativt, og at
antallet straffede var langt større blant dem enn i noen annen gruppe av befolkningen, og
at deres kriminelle handlinger ofte var ”av meget samfundsfarlig art”: ran, vold mot
politiet, legemsfornærmelser, drap, voldtekt, utukt med mindreårige, blodskam.
Scharffenberg var dessuten overbevist om at kriminaliteten var vesentlig arvelig betinget.
Av de 70 innsatte i Botsfengslet fant han at 90 prosent hadde slektninger som var straffet.
På denne bakgrunnen hevdet han at mange ”omstreiferslekter” var ”forbryterslekter.”
Skulle samfunnet få satt en stopper for deres kriminelle handlinger, var det nødvendig ved
hjelp av sterilisering å stanse reproduksjonen av ”kriminelle anlegg”.
Begrunnelsen inngikk også i et videre perspektiv. Fordi barnebegrensningen hadde
inntruffet blant ”de intellektuelt og økonomisk best stilte familier” var det særlig maktpåliggende å stanse forplantningsevnen i ”de dårligere utrustede familier”. Liksom sinnssyke, åndssvake, alkoholikere og forbrytere generelt, hadde ”omstreifere […] ofte flere
barn enn gjennemsnitsbefolkningen.”139 Scharffenberg la også vekt på økonomi. Sammen
med sinnssykdommene, åndssvakheten, forbryterondet voldte omstreifervesenet samfunnet
”svære økonomiske offer”.140 I 1930 trakk han fram Stortingets bevilgninger til Misjonen.
For budsjettåret 1930-31 var det blitt bevilget 92 000 kroner. I tillegg kom statens bidrag
til de vergerådsbarna som Misjonen tok seg av. Misjonens samlede budsjett kom følgelig
opp i vel 200 000, det vil si vel 3 millioner 1985-kroner.141
Dypere sett førte Scharffenberg forklaringen på ”omstreifernes” atferd tilbake til
rasemessige forhold. Med begrepet ”omstreifer” siktet han til to hovedgrupper: Sigøynere
av indisk opprinnelse og ”andre omstreifere” av norsk, nordisk og germansk opprinnelse.142 Scharffenberg støttet seg på Eilert Sundts teori om ”fantefolkets” herkomst og var
overbevist om at det fortsatt var et betydelig innslag av ”sigøinerblod” og et stort antall
”næsten ‘fullblods’ sigøinere” i den norske ”omstreiferhæren”.143
Kort fortalt hadde Eilert Sundt ment at ”fantefolket“ opprinnelig bestod av to
stammer, såkalte ”storvandringer“ og ”småvandringer“. Storvandringene var ifølge Sundt
sigøynere eller ætlinger av disse; de hadde ”mer af de gamle tateres eller sigeneres blod i
sine årer, mere af deres nedarvede sind og skik: utæmmet vildskab og djærv færd, som
fører dem på rastløse reiser [...] og mere uskikkede til at finde smag i og vænne sig til det
rolige liv blandt bosatte folk.” Småvandringerne beskrev han som ”en mindre
fremmedartet race af europæisk og indenlandsk herkomst”.144 Videre antok Sundt at
storvandringer og småvandringer gradvis hadde smeltet sammen, slik at det norske
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”fantefolket“ kom til å bestå av en blanding av indiske sigøynere, fremmede europeere og
omstreifende personer fra Norge.145
Sundts bestemmelse av storvandringenes opprinnelse hvilte tungt på den tyske
forskeren Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann, som med boken Historischer Versuch über
die Zigeuner (1783) etter alt å dømme var den som først lanserte tanken om sigøynere som
en folkegruppe med felles opprinnelse og identitet. Ifølge migrasjonsforskeren Wim
Willems var betegnelsen sigøyner før dette mer en sosial kategori som ble brukt på ulike
grupper, som stod utenfor eller levde i konflikt med samfunnet, men som hadde det til
felles at de ikke var bofaste. Blant disse gruppene fantes det også enkelte som selv tok i
bruk betegnelsen sigøyner. Grellmann anvendte imidlertid sigøyner som en fellesbetegnelse på alle slike grupper, og utstyrte dem med en felles etnografisk profil, skriver
Willems. Dermed ble betegnelsen sigøyner forvandlet fra en sosial til en etnisk kategori.146
Grellmanns bok vant stor oppmerksomhet i Europa, men teorien om en etnisk
homogen gruppe fikk likevel et kortvarig liv. Nye studier utover på 1800-tallet, framfor alt
feltstudier av engelskmannen George Borrow og senere feltstudier i regi av det
innflytelsesrike angloamerikanske selskapet Gypsy Lore Society, trakk et skille mellom
ekte sigøynere og andre grupper som levde på nomadevis.147 Feltstudiene resulterte i
differensiering: den sosiale kategorien dukket opp på ny, men nå som en tilleggskategori
til ”etniske sigøynere”. Ifølge Willems er det også karakteristisk for 1800-tallets feltstudier
at ekte sigøynere ble betraktet som en eksklusiv, men utdøende gruppe mennesker.
Etter alt å dømme fikk Borrow størst betydning for Sundts studier av ”fantefolket”.
Sundt adopterte den dødsdømmende holdningen, og liksom Borrow trakk han et skille
mellom etniske og sosiale grupper, eller mellom storvandringer og småvandringer:
mellom sigøynere eller tatere på den ene siden og andre ”fanter” og ”norske dagdrivere og
kanske hele dagdriverfamilier” på den andre siden.148 Samtidig brukte han betegnelsen
”fant” som en fellesbetegnelse for alle grupper. Alt i Beretning om Fante- eller
Landstrygerfolket i Norge fra 1852 mente han de ekte sigøynere utgjorde en forsvinnende
liten del av ”fantefolket”; de fleste tilhørte hva han kalte en ”halvblodsrace”.149
I større grad enn Sundt synes Scharffenberg å ha ment at sigøynerslektene dannet en
forholdsvis ensartet gruppe med røtter tilbake til indiske sigøynere, de var livskraftige,
men også ville og farlige.150 De utgjorde ”en lavere rase” som ikke kunne ”omdannes til
en verdifull bestanddel av vårt folk”.151 Blant de norske og nordiske ”omstreiferslektene”
fantes det ifølge Scharffenberg flere undermålere, nervøst svekkede eller sinnssyke
personer, noe han mente skyldtes rekrutteringen av ”alskens mer eller mindre abnorme
individer, åndelige undermålere (imbecille), eller endog sinnssyke (navnlig lettere former
av schizofreni), forhutlede alkoholikere, arbeidssky, luffende forbrytere og tiggere.”152
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Likeledes betraktet han ”omstreifere av germansk opprinnelse” som biologisk eller
eugenisk mindreverdige.153
Sigøynere og andre ”omstreifere” skilte seg ifølge Scharffenberg ut fra ”den fastboende befolkning” ved deres utpregede ”vandrelyst”. Når det gjaldt ”andre omstreifere”,
sprang vandrelysten høyst sannsynlig ut av et vekselspill mellom arv og miljø, mellom
”arvelig vandrelyst” og ”erhvervet uvane”. For sigøynernes vedkommende antok han at
vandrelysten skyldtes biologisk arv. Mens andre folkegrupper hadde gjennomgått en
overgang fra ”nomadeliv til fast bosettelse som bønder”, hørte sigøynerne - liksom
”samene (flyttlappene)” - til kulturutviklingens ”efterblevne” folkegrupper.154 På grunn av
slektskapet med sigøynerne framstod taterne med andre ord som en dysfunksjonell levning
fra en forgangen historisk epoke.
I samtiden ble gjenstanden for en vitenskapelig rasehygiene sagt å være ”de mer eller
mindre høiverdige og lavverdige arvelige anlegg som finnes blandet i alle raser og
selvsagt i enda høiere grad i alle folkeslag,” slik professor i anatomi, Kristian Emil
Schreiner, uttrykte det i et radioforedrag i 1932. Schreiner avviste en verdirangering av
ulike ”raser” som ”uvidenskapelig”, og slo fast at ”når det tales om videnskapelig
rasehygiene, bør man holde sig klart for øie at ordet rase […] ikke må settes i forbindelse
med den ene eller annen antropologiske rase,” slik mange ”såkalte rasehygienikere”
feilaktig gjorde.155 En vitenskapelig rasehygiene skulle med andre ord befatte seg med
befolkningens biologiske kvalitet generelt – uten å skjele til ulikheter eller motsetninger
mellom raser. I dette lå en kritikk, blant annet av den rasehygieniske tenkemåten som Jon
Alfred Mjøen representerte.
Mjøen på sin side støttet seg til rådende synspunkter innen fysisk antropologi, slik
disse blant annet ble utviklet og formidlet av tidligere militærlege Halfdan Bryn, som
gjennom 1920-tallet hadde arbeidet nært sammen med Schreiner.156 Inspirert blant annet
av tysk og svensk rasebiologi kom Bryn til å framheve de legemlige og sjelelige fortrinn
ved ”den nordiske rase”. Og gjennom flere populærvitenskapelige arbeider om fysisk
antropologi, bidro Bryn til å forme folks forestillinger om rasevariasjon i den norske
befolkningen.157 Bryns antropologi stod også sterkt i vitenskapssamfunnet på 1930-tallet.
Eksempelvis lå ”den Brynske rasisme” (Klausen) til grunn for professor Werner
Werenskiolds omtale av ”folkeraser” i det populærvitenskapelige verket Norge vårt land
fra 1937.158
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I likhet med Schreiner trakk Scharffenberg et skille mellom en vitenskapelig og en
ikke-vitenskapelig rasehygiene. Og for å markere avstand til en ikke-vitenskapelig
rasehygiene foretrakk Scharffenberg, som nevnt, begrepet slektshygiene. ”Ulykkeligvis er
slektshygienen (eugenikken) blitt rotet sammen med rasesnakket, som følge av den
ulyksalige betegnelse ”rasehygiene”. Uheldige arveanlegg finnes selvfølgelig i enhver
rase, og arbeidet for å hindre deres bærere i å formere sig er påkrevd innenfor alle
raser.”159 Men dette var likevel ikke til hinder for at Scharffenberg var særlig opptatt av
spørsmålet om sterilisering av tatere og begrunnet dette med henvisning til taternes
slektskap med en fremmed og ”lavere rase”. Med sin vurdering av sigøynerne kom
Scharffenberg til å reprodusere en raseteoretisk tenkemåte han i andre sammenhenger tok
avstand fra.
I et internasjonalt perspektiv synes Scharffenberg i det hele å ha vært blant de første
rasehygienikere som konsekvent omtalte sigøynere og deres etterkommere i tråd med
antropologisk rasistiske forestillinger. I Tyskland skjedde dette ifølge Willems først midt
på 1930-tallet med psykiateren og kriminalbiologen Robert Ritter, som ble en toneangivende ekspert i Hitler-regimets sigøynerpolitikk.160 I 1936 ble Ritter ansatt som
bestyrer av det nylig opprettede Rassenhygienische und Bevölkerungsbiologische
Forschungsstelle des Reichgesundheitsamtes, kort tid etter ble han ansatt som rådgiver i
Reichskriminalpolizeiamt. I 1941 ble han satt til å bestyre det nylig opprettede Kriminalbiologisches Institut der Sicherheitspolizei, som fikk hovedansvaret for videreføringen av
naziregimets sigøynerpolitikk. Etter å ha arbeidet teoretisk med sigøynerspørsmålet siden
begynnelsen av 1930-årene, satte Ritter og medarbeidere i 1936 i gang slektsundersøkelser
av reisende, i første rekke personer av fremmed herkomst, i den sydtyske regionen
Schwaben. Undersøkelsen ble finansiert av Deutsche Forschnungsgemeinschaft etter
sterke anbefalinger av blant andre rasehygienikeren Ernst Rüdin. I 1940 ble undersøkelsen
utvidet til å omfatte alle ”sigøynerstammer” i Tyskland og Østerrike. Foruten slektsundersøkelser ønsket Ritter å kartlegge helsetilstand, utdannelse, kriminell løpebane og
sosial tilpasningsevne.161
Også Ritter kom til å anbefale systematisk sterilisering, men ikke av ”raserene”
sigøynere; målgruppen var de såkalte ”bastardene” (Zigeunermischlinge).162 Han beskrev
bastardene som asosiale, de ekte som tradisjonsbundet i sin levemåte. Men de ekte
sigøynerne utgjorde bare en minoritet. Ritter antok at 90 prosent av sigøynerbefolkningen
bestod av bastarder, det vil si rundt 27 000 mennesker.

1.4 Kritiske blikk og avventende holdning
Skillet mellom tradisjonell rasehygiene og reformeugenikk er blitt anvendt av Nils RollHansen i beskrivelsen av rasehygienens utviklingen i Norge fram til annen verdenskrig.
Men i motsetning til den suksessive utviklingen fra tradisjonell rasehygiene til
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reformeugenikk som Kevles mente å kunne identifisere i angloamerikansk rasehygiene,
fant det ifølge Roll-Hansen sted en todeling i Norge allerede under rasehygienens
formative år, det vil si i tiden rundt første verdenskrig: En tradisjonell rasehygiene med
Jon Alfred Mjøen som framtredende representant, og en reformeugenikk med blant andre
Otto Lous Mohr i spissen.163 Den videre utviklingen var likevel ikke entydig. Johan
Scharffenberg knyttet an til en vitenskapelig rasehygiene, men stod på mange måter den
tradisjonelle rasehygienen nær. Han tilrådde sterilisering av sosiale og økonomiske
grunner der det ikke lot seg påvise at ”defektene” var arvelig betinget, og han
argumenterte sterkt – langt sterkere enn for eksempel Mjøen – for tvangsmessig
sterilisering. Han distanserte seg fra en rasistisk tenkemåte, men beskrev like fullt tatere –
og sigøynere – i tråd med antropologisk rasisme. Roll-Hansen har da også – med
henvisning til Scharffenberg – i et senere arbeid tonet ned motsetningen mellom
tradisjonell rasehygiene og reformeugenikk i Norge.164
Men spørsmålet er om ikke skillet mellom tradisjonell rasehygiene og reformeugenikk
– anvendt på den norske utviklingen – også innebærer en overbetoning av rasehygienens
stilling, eksempelvis i legeprofesjonen. Selv om de angloamerikanske reformistene stilte
seg kritisk til den tradisjonelle rasehygienen, utviste de like fullt en tro på eugenikken som
vitenskap og sosialpolitisk handlingsprogram. Som vi skal se, kom flere sentrale norske
leger som fattet interesse for steriliseringsspørsmålet, til å målbære synspunkter som ikke
bare stod i kontrast til den tradisjonelle rasehygienen, men også til de synspunktene som
ble hevdet av reformeugenikkens talsmenn. På denne bakgrunnen blir todelingen i en
tradisjonell rasehygiene og reformeugenikk for grovmasket til at den griper de stridsspørsmålene som oppstod omkring rasehygienen i det norske mellomkrigssamfunnet.
I 1929 bemerket Gabriel Langfeldt, som i 1940 etterfulgte Ragnar Vogt som professor
i psykiatri, at sterilisering var omstridt, selv om stadig flere leger nå mente at staten burde
gripe inn for å gardere seg mot ”mindreverdige avkom”. Selv mente Langfeldt at
”eugenikernes bestrebelser” i første rekke måtte være ”å øve innflydelse på inngåelsen av
ekteskaper.”165 Heller ikke i tilknytning til åndssvakesaken, som fikk en mer framskutt
plass på den sosialpolitiske dagsordenen på 1920-tallet, synes steriliseringsspørsmålet å ha
inntatt noen sentral plass. På det sjette nordiske møte for ”abnormsaken” i Helsingfors i
1912 hadde blant annet den danske professoren Christian Keller fremmet tanken om
rasehygieniske tiltak overfor åndssvake.166 Men blant norske leger og pedagoger synes
spørsmålet om rasehygienisk sterilisering likevel ikke å ha blitt bredt drøftet i tilknytning
til åndssvakesaken gjennom 1920-tallet.167 Spørsmålet ble tatt opp av Norges
Barnevernsråds komité for åndssvakeforsorg, men da kun i form av en omtale av de
amerikanske tiltakene.168
To hovedgrunner synes å ha vært avgjørende for at rasehygienen lenge ble møtt med
en kritisk og avventende holdning. For det første synes ikke teorien om en progressiv
degenerasjon å ha stått spesielt sterkt i den norske legeprofesjonen. I siste halvdel av
1800-tallet hadde teorien øvd innflytelse på sinnssykelegenes forståelse av sinnssykdommenes utbredelse i befolkningen, men teorien ble med enkelte unntak aldri gjenstand
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for noen nesegrus beundring.169 Eksempelvis stilte overlegen ved Rikshospitalets avdeling
for nervesykdommer, Christopher Leegaard, seg kritisk til Morels lære etter å ha
gjennomført en studie av slekter med flere tilfeller av sinnssykdom, åndssvakhet,
alkoholisme, nervesykdommer og legemlige utviklingsmangler:
Mine Slægters Skjæbne kan være mørk nok, men til den progressive Degeneration efter
MOREL’S Schema er der da heldigvis ingen Antydning. […] Er Spiren end seig og holder
den sig i mange Slægled, saa er det dog vel hyppigere, at Slægten tilslut overvinder denne,
end at den beseirer Slægten; forholdt det sig ikke saaledes, vilde det se daarligt ud for
Menneskeheden.170

Derfor kunne formannen i Norsk psykiatrisk forening, Hans Evensen, i 1909 foreta et
kritisk oppgjør med Morels degenerasjonslære uten at det vakte større debatt.171 Ifølge
Evensen manglet degenerasjonslæren et vitenskapelig grunnlag. I det hele mente han at
psykiatrien burde komme bort fra ”det uklare og ubestemmelige ord degeneration.”172
Evensens kritikk gjaldt også degenerasjonslærens forståelse av menneskets arveforhold. Den moderne arvelighetsforskningen hadde vist at avkommets egenskaper alene
ble bestemt av ”slegtsanlægget (stammen)” – og ikke av de egenskapene som foreldrene
hadde pådratt seg ved for eksempel sykdom, forgiftning og usunne levekår.173 Forestillingen om degenerativ arv kunne vanskelig opprettholdes i den grad man gjorde krav på å
være på høyde med mendelismens begrep om arv. Det bringer oss over på den andre
grunnen til at interesserte leger inntok en reservert og avventende holdning til rasehygienen i årene fram til første verdenskrig.
Mendelismen satte tidlig spor.174 Eksempelvis stilte landets medisinaldirektør og
direktørene ved statens sinnssykeasyler seg kritisk til å forby sinnssyke å inngå ekteskap
på rasehygienisk grunnlag, blant annet fordi kunnskapen om arv var mangelfull.175 En
toneangivende psykiater som politilege Paul Winge, karakteriserte rasehygienen som
”drømmerier om et fremtidens paradis”, som riktignok måtte sies å være uttrykk for ”en
ædel bestræbelse”, men som helt manglet ”videnskabelig underbygning”.176 I 1915 - under
en debatt om arvelighetsforskning i Det norske medicinske Selskab - mente han at
forskningen ikke hadde kommet tilstrekkelig langt til å kunne begrunne et rasehygienisk
handlingsprogram.177 Lege Vilhelm Magnus, en av pionerene i norsk arvelighetsforskning,
uttalte samme sted at forskningens resultater var så ”smaa og motstridende” at det i det
hele tatt var vanskelig å opprettholde noen ”begeistring” for arvelighetsforskningen.178
Andre, som Hans Evensen og Ragnar Vogt, inntok en mer positiv holdning til
rasehygienen, men stilte seg likevel kritisk til å sette i verk rasehygieniske tiltak på grunn
av den mangelfulle kunnskapen om menneskets arveforhold.179 Vogt antok at rundt 85
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prosent av de sinnssyke var barn av friske foreldre, og at de fleste av de øvrige 15 prosent
var født før sinnslidelsen hadde brutt ut hos den ene av foreldrene.
Om man skred til et saadant voldsomt middel som sterilisation ved ethvert tilfælde av
konstatert sindssygdom, vilde man altsaa i høiden kunne forebygge et par procent av disse
lidelser. Skulde det vise sig i fremtiden, at en eller flere sindssygdomsformer hadde negativ
karakter, vilde desuten sterilisation savne teoretisk berettigelse, al den stund vedkommende
sindssyke kunde avle sundt avkom med en person i hvis anetavle den samme
180
sindssygdomsform ikke hadde forekommet.

Vogt stilte seg imidlertid mer positivt til sterilisering av åndssvake, fordi han antok at
åndssvakhet i større grad enn sinnssykdom var arvelig betinget, framfor alt gjaldt dette ”de
let aandssvake”. Men fordi de lettere åndssvake som regel var barn av ”let debile og
abnorme forældre”, ville det være svært vanskelig å ”vinde bugt” med dem ved hjelp av
rasehygieniske tiltak.181 I 1912 konkluderte han derfor med at sterilisering bare unntaksvis
burde foretas, ”f.eks. ved seksuel ustyrlighet som følge av uhelbredelig sindssygdom og
høigradig aandssvakhet, naar vedkommende herved kan forskaanes for en pinlig følt
internering.”182
Vogt utdypet sitt syn på sterilisering i Arvelighetslære og racehygiene fra 1914. Siden
et stort antall arvelidelser fulgte en recessiv arvegang, utgjorde ”de angrepne individer”
bare en liten brøkdel av de som bar på sykdomsanleggene. Derfor kunne det vanskelig
oppnås noen biologisk gevinst om ”de angrepne individer undlater at formere sig.”183 Ikke
desto mindre mente Vogt at samfunnet vanskelig kunne akseptere at ”sindssyke og
utpræget aandssvake” satte barn til verden. Men fordi sterilisering ifølge Vogt var
forbundet med ”etiske betenkeligheter”, burde inngrepet ikke tillates med mindre
ekteskapsforbud ikke føret fram, og valget derfor kom til å stå mellom sterilisering og
internering på ubestemt tid. Vogts prinsipale løsning var å bygge ut institusjonsomsorgen:
”Jo bedre der sørges for disse individer, desto mindre behov for at gjøre dem ufrugtbare.”
Vogt konkluderte på denne måten: ”Respekterer man disse ledetanker, blir der antagelig
særdeles litet tilbake at opnaa ved operativ sterilisation.”184
Selv om Vogt ved inngangen til 1900-tallet vurderte arvelighetsforskningens resultater
og muligheter som betydningsfulle, betraktet han likevel kunnskapen om menneskets arv
som utilstrekkelig til å begrunne en rasehygienisk praksis: ”Det vil bli forbeholdt de
kommende aartier og aarhundreder at utnytte arvelighetslovene racehygienisk. Vort
kjendskap til disse love er endnu for litet til at man derav kan trække vidtgaaende
praktiske slutninger for livsførselen.”185 Vogt understreket derfor nødvendigheten av å
etablere et institutt for arvelighetsforskning, et initiativ som i 1915 var blitt tatt av
professor Kristine Bonnevie.186 Foruten den rent vitenskapelige betydningen av en
organisert arvelighetsforskning, ble det argumentert for denne forskningens sosialpolitiske
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betydning.187 Vogt, som i 1915 ble tildelt landets første professorat i psykiatri, uttalte da
også i sin tiltredelsesforelesning i mars 1916 at det ”racehygieniske program” ville få en
langt mer framskutt plass etter hvert som arvelighetsforskningen vant fram.188
Otto Lous Mohr, som skulle bli en av de sentrale skikkelsene i miljøet rundt Institutt
for arvelighetsforskning, berørte steriliseringsspørsmålet i den populære boken Arvelærens
grunntrekk, som utkom første gang i 1923. Han anså sterilisering som berettiget i enkelte
tilfeller dersom man kjente ”anlegget for en eller annen dominerende arvelidelse”. Han
viste i denne sammenhengen til USA, der man inntil 1923 hadde ”sterilisert 3000 menn og
kvinner, som med større eller mindre berettigelse antokes å være slette arvebærere.”189
Arvelæren var ifølge Mohr imidlertid ikke tilstrekkelig utviklet til at den kunne begrunne
et program for ”å forbedre menneskerasene”. Følgelig var den viktigste sosialpolitiske
oppgaven ”å skape menneskene gode livsvilkår, de best mulige betingelser for utfoldelsen
av de verdifulle arveanlegg.” Bare på den måten ville man gi alle samfunnsmedlemmer
”mest mulig like chanser ved starten, vil man gjøre kampen for tilværelsen fair og derved
begunstige, at de arvemessig sett virkelig verdifulle individer slår igjennem.”190
I 1926 ble steriliseringsspørsmålet diskutert i Det norske medisinske Selskab.
Foranledningen var et foredrag av overlege Sigurd Dahlstrøm ved Ullevål sykehus’
psykiatriske avdeling om kastrering.191 Dahlstrøm mente kunnskapen om arveforholdene
hos åndssvake var tilstrekkelig stor til å rettferdiggjøre sterilisering: ”Gifter to svaksindede
individer sig med hinanden, saa er i regelen avkommet ogsaa svaksindet. Naturligvis faar
vi ikke 100 pct. defekte barn, men sandsynligheten er praktisk talt saa stor.” Dessuten ville
de ”svaksindede” ikke kunne skape et godt miljø for sine barn. Derfor vil man bli ”tvunget
til at se at sterilisation av aandssvake er en velsignelse for samfundet.” Men han avviste
forestillingen om at ”aandssvakheten” kunne utryddes ved hjelp av sterilisering.192
Kirurg Otto Johan Borchgrevink delte Dahlstrøms syn på risikoen for nedarving. Han
anså det som ”rikelige bevist” at arveligheten var utpreget blant ”aandelig defekte”. Selv
om ”defekte” foreldre ikke alltid fikk ”defekte” barn, var tallet likevel bortimot 100
prosent. Og om den ene av foreldrene var ”aandelig defekt”, ville godt over 50 prosent av
barna bli ”defekte”. Av den grunn kunne samfunnet ikke beskyttes ”hjælp av tidsaandens
middel, forbedring av de defektes miljø og individuel utvikling”.193
Slike synspunkter møtte kritikk. Daværende statens overlege for sinnssykevesenet,
senere medisinaldirektør Karl Wilhelm Wefring, tok kategorisk avstand fra samfunnets
rett til å sterilisere såkalte arvesyke i den hensikt å forbedre befolkningskvaliteten; til det
var kunnskapen om arv ikke tilstrekkelig stor. Dessuten hadde arvelæren vist at
åndssvakhet og sinnssykdom var recessive lidelser. Derfor var det ikke bare de syke selv,
men også et stort antall friske individer, som bar på sykdomsanlegget, og som derfor
kunne føre ”sygdomsspiren” videre ved forplantning. En konsekvent rasehygiene måtte
følgelig sterilisere et stort antall friske mennesker – et tiltak Wefring forkastet. Han
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konkluderte med at ”sterilisationsoperationer efter ren racehygienisk indikasjon” for tiden
ikke burde tillates.194
På den andre siden stilte Wefring seg postivt til sterilisering på ”sociale indikationer”
– framfor alt av åndssvake, fordi åndssvake var uskikkede som foreldre. Og selv om en
slik operasjon ikke nødvendigvis gagnet vedkommende selv, mente han at den kunne være
til stor nytte for samfunnet. Han avviste imidlertid at slike operasjoner skulle utføres
tvangsmessig – ”uten samtykke fra vedkommende eller vedkommendes maalsmand.”195
Psykiateren Henrik A Th. Dedichen sluttet seg til Wefrings standpunkt, han fant
rasehygienisk sterilisering ”helt og ubetinget uberettiget”: ”Jeg vet, det er salt i sure øine,
naar jeg sier, at om arvens rolle for sindssygdommenes tilblivelse vet vi litet, nærmest
intet og i hvert fald ikke nok til at kunne bygge en lov paa det.” I den grad et svangerskap
hos enkelte ble ansett som uønsket, ville man ifølge Dedichen komme langt med bedre
prevensjonsmidler og – i nødsfall – svangerskapsavbrudd. Dedichen antok at sterilisering
ville være aktuelt kun i et lite antall tilfeller: bare personer med ”en meget tidlig paaviselig
sjælelig undermaalstilstand med sterkt øket seksualtrang” burde steriliseres. På den andre
siden var sterilisering et tveegget sverd, framfor alt når det gjaldt seksuelt hemningsløse
kvinner. Sterilisering ville ikke påvirke kjønnsdriften, slik at steriliserte kvinner kunne ”bli
en rivende smittekilde for veneriske lidelser.”196
Ragnar Vogt deltok også i steriliseringsdebatten, og i likhet med Wefring og Dedichen
forkastet han tanken om å iverksette rasehygienisk sterilisering, dels fordi han ikke kunne
akseptere at samfunnsinteressen skulle stilles over hensynet til den enkelte pasient, og dels
fordi han avviste at sterilisering kunne redusere forekomsten av åndssvakhet. Selv om
Vogt tidligere hadde lagt stor vekt på arv som årsak til åndssvakhet, betvilte han nå arvens
dominerende rolle:
Der var en tid, for 10-15 aar siden, da man trodde mesteparten av aandssvakhet skyldtes arv,
og at de fleste aandssvake var kriminelle resp. asociale. [...] Nu antar vi, at forholdet tildels
ligger adskillig anderledes an, at det f.eks. snarere er ca. 50 pct end som før ca. 90 pct av de
aandssvake, som er arvelig belastet, og at procenten av kriminelle, asociale ikke er høiere
end 7-10 pct. [...] De aandssvake har heller ikke gjennemgaaende saa mange barn. Riktignok
har en og anden av dem et stort antal aandssvake ætlinger, men flerheten av de mere
197
utpræget aandssvake har vel overhodet ikke noget avkom.

Vogt konkluderte med at det ikke var spesielt bekymringsfullt om det ble født en del
åndssvake, bare man skaffet dem et godt miljø og sørget for at ”den lille procent av
asosiale” blant dem ble anbrakt i anstalt.

1.5 En vitenskapelig fundert rasehygiene uten sosial slagside
Flere interesserte leger stilte seg altså kritisk og avventende til rasehygienisk sterilisering
fordi arvelæren ikke kunne rettferdiggjøre slike inngrep på et vitenskapelig grunnlag. En
mer optimistisk vurdering ble gitt av den politisk radikale legen Karl Evang, som på 1930tallet tok til orde for en vitenskapelig fundert rasehygiene uten sosial slagside.
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Evangs interesse for rasehygieniske spørsmål går tilbake til studietiden, da han
arbeidet som assistent for professor Otto Lous Mohr ved Anatomisk institutt.198 Liksom
Mohr stilte Evang seg kritisk til Jon Alfred Mjøen. I 1933 skrev Evang en artikkelserie om
rasebiologi og rasehygieniske spørsmål i tidsskriftet til Sosialistiske lægers forening, der
han selv var formann.199 Året etter ble artiklene samlet og utgitt som bok under tittelen
Rasepolitikk og reaksjon. Her angrep Evang i skarpe ordelag en rasehygienisk tenkning
med rasistiske trekk og sosial slagside.
Evang avviste forestillingen om den moderne sosialpolitikkens kontraselektoriske
virkning – som dannet et viktig premiss i blant annet Scharffenbergs slektshygieniske
tenkning, og som utgjorde det grunnleggende utgangspunktet for den tradisjonelle
rasehygienen. Evang beskrev denne forestillingen som reaksjonær.200 Likeledes
tilbakeviste han den utbredte ”læren om de mindreverdige”. Mindreverdige var et
utflytende begrep som ikke bare gav anledning til misforståelser, men som også åpnet
”veien for samfundsmessige overgrep overfor de mennesker som får mindreverdighetsstemplet på sig”.201 Evang kunne vanskelig akseptere påstanden om at mindreverdige
påførte samfunnet store økonomiske utgifter. Ifølge Evang konstruerte den reaksjonære
rasehygienen et problem som i neste omgang skulle løses ved for eksempel sterilisering:
”Det […] forespeiles at disse utgifter kan bringes voldsomt ned ved forskjellige
rasehygieniske tiltak: Sterilisasjon, internering, kolonisasjon o.l.”202
Evang avviste likevel ikke selve begrepet om mindreverdige, men understreket at det
måtte gis et mer presist innhold: ”Hvem er […] egentlig i snevrere forstand disse
‘mindreverdige’”? I et forsøk på å skape større klarhet trakk han et skille mellom tre
kategorier: de biologisk, medisinsk og sosialt mindreverdige.
Blant de sosialt mindreverdige ville man ifølge Evang finne mennesker som av en
eller annen grunn ikke klarte ”å hevde sig i det vanlige samfundsliv” og som kom på kant
med samfunnet: ”såkalte forbrytere: Tyver, voldsforbrytere, sedelighetsforbrytere, løsgjengere, umoralske typer som er umulig å ha med å gjøre både i hjemmet og ellers, og
som ikke kan komme i gang med noe arbeide”. Han viste videre til at rasehygienikere
hadde en tilbøyelighet til også innlemme fattigunderstøttede i denne kategorien. Med
medisinsk mindreverdige tenkte Evang i første rekke på individer med tuberkulose,
psykopati, alkoholisme, perversitet, døvhet, blindhet, vanførhet og nedbrutt helse av andre
grunner. Den tredje kategorien – de biologisk eller arvemessig mindreverdige – omfattet
ifølge Evang dels ”individer som selv frembyr tegn på arvelige sykdommer av alvorlig
karakter”, og dels individer som måtte ”antas å være bærere av arveanlegg for sykdom og
som derfor med sikkerhet eller stor sannsynlighet kan antas å forplante disse lidelser til sitt
avkom ved arv.” Evang siktet til ”arvelig åndssvakhet, arvelige sinnssykdommer, arvelig
epilepsi, arvelig st.veitsdans, visse former av blindhet, døvhet, visse former av legemlige
misdannelser o. l. og dernest en rekke andre lidelser hvor arvegangen ennu ikke er fullt
klarlagt, som f. eks. sukkersyke, pernisiøs anemi, o. flere.”203
Evang aksepterte ikke forestillingen om at de sosialt mindreverdige representerte et
biologisk problem. Snarere var det snakk om tilstander som var miljømessig betinget. Av
den grunn forkastet han tanken om at disse gruppene skulle underkastes rasehygienisk
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sterilisering. Og i motsetning til Scharffenberg tok han avstand fra tvangssterilisering på
sosiale indikasjoner:
De som allikevel står fast på kravet om sterilisasjon av vaneforbrytere, alkoholister o. l.
anfører gjerne et annet argument: selv om disse ting kanskje ikke først og fremst er arvelige,
men vesentlig samfundsbetinget, vil disse individene allikevel være lite egnet til å skape et
sundt miljø for opvoksende barn. De vil skape et slet hjem, hvor barna vil ha skade av å
vokse op. Denne argumentasjonen ser man ikke bare når det gjelder alkoholister og mange
forbrytere, men hva der er verre, når det gjelder folk hvis eneste ”asocialitet” består deri at
de ikke kan forsørge sig selv, men er understøttet av forsorgsvesenet. / Dette er et overmåte
farlig resonnement, vel å merke hvis man her tar sikte på tvangsmessig sterilisasjon. Det
åpner vei for en vilkårlighet som i økonomisk vanskelige tider ingen skarp grense har mot
en direkte brutalitet.204

Også overfor medisinsk mindreverdige forkastet Evang tanken om tvangssterilisering. Det
dreide seg her om sykdommer som i første rekke var oppstått ved ”ytre skadelig
påvirkning”. Samfunnets oppgave måtte derfor være å forebygge at slike sykdommer
oppstod, og gi de syke en god behandling. Kravet om sterilisering av disse gruppene
betraktet Evang som et utslag av ”[d]en almindelige brutalisering av samfundet”. Han så
imidlertid ikke bort fra at flere av disse sykdommene delvis kunne være arvelige betinget,
men ”for å ha rett til rasehygienisk inngripen av tvangsmessig art må man dog forlange
meget mer enn dette, nemlig at de arvemessige forhold er helt dominerende i forhold til de
miljømessige.”205
Kun overfor de biologisk mindreverdige mente Evang at sterilisering ville være på sin
plass, men kun når arveanlegget var av ”helt dominerende betydning”, og når lidelsen var
av ”alvorlig natur”. Når disse to betingelsene forelå, kunne man med rette ”foreslå å
innskrenke antallet arvebærere ved sterilisasjon.”206 Med dette utgangspunktet ville
sterilisering kunne komme på tale når det gjaldt ”de virkelig påviselige slette arvebærere”.
Evang anså det som uproblematisk å innskrenke forplantningsevnen blant ”arvemessig
syke […] så sterkt som mulig”. Siden befruktningshindrende midler sjelden ville strekke
til, ville sterilisering være ”den beste og for samfundet mest økonomiske”.207
Evang stilte seg likevel kritisk til forestillingen om at man ved hjelp av sterilisering
kunne utrydde arvelige sykdommer. Selv om man steriliserte ”alle syke individer” ville
man i ”virkeligheten ikke kunne opnå særlig meget.” Han satte opp et enkelte regnestykke
og fant ut at selv etter ca. 300 år ville tallet på arvesyke ikke være sunket til halvparten.208
Og når man i tillegg trakk inn i bildet alle recessive arvebærere, ble det innlysende at
sterilisering ville spille en liten eugenisk rolle.209
Evang forkastet altså tanken om at medisinsk og sosialt mindreverdige individer
skulle underkastes sterilisering – enten begrunnelsen var eugenisk eller sosial. På den
andre siden aksepterte han ”rasehygienisk inngripen av tvangsmessig art” overfor
biologisk mindreverdige på visse vilkår. Men for ikke å påføre vedkommende psykisk
skade, anså han det som nødvendig å gå fram med varsomhet - ”[d]en største
tilbakeholdenhet”. Ideelt sett burde et inngrep ikke foretas uten at vedkommende var fullt
klar over at operasjonen i seg selv ikke ville medføre skade, og var helt enig i at inngrepet
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ble foretatt. ”Selv hos mennesker som nok gjennem sine ord gir tilslutning til inngrepet,
men hvor man ved nærmere undersøkelse finner at de dypere sett ikke har forsonet sig
med saken, må operasjonen frarådes inntil full klarhet og tilslutning er oppnådd.” 210
Vurdert mot Scharffenberg inntok Evang et forsiktig standpunkt. Eksempelvis omtalte
Evang den tyske steriliseringslovens tvangsbestemmelse som en av lovens ”meget farlige
punkter”.211
Evangs eugeniske engasjement hadde en utopisk dimensjon. En vitenskapelig fundert
rasehygiene lot seg ikke sette ut i livet under den kapitalistiske samfunnsordenen. Først
når kapitalismen var lagt i grus, kunne rasehygienen komme til sin fulle rett. I et framtidig
sosialistisk samfunn ville arbeidet med ”å begrense antallet dårlige arvebærere […]
naturlig inngå som et ledd i det forebyggende sundhetsarbeide.” Men dette arbeidet skulle
ikke – som i det kapitalistiske samfunn - være styrt av økonomiske betraktninger og et
biologistisk perspektiv som naturaliserte sosial ulikhet: ”Socialismen […] advarer mot den
brutaliserende innflytelse det vilde ha på samfundslivet overhodet under de nu rådende
vilkår å ville gjennemføre en klappjakt på ‘mindreverdige’ av enhver art.” Først under ”en
rasjonell planmessig samfundsorden” – som ikke var ”bundet av klasse- og rasehensyn” ville arvelæren og rasehygienens prinsipper kunne komme til å spille en ”betydningsfull
og viktig rolle.”212 Evang delte her syn med andre politisk radikale rasehygienikere,
eksempelvis den toneangivende amerikanske arvelighetsforskeren Herman Muller, som i
en artikkel Evang lot trykke i Socialistisk Medisinsk Tidsskrift mente at ”den kommende
dyptgripende økonomiske samfundsomveltning [er] en nødvendig forutsetning for en
virkelig sund rasehygiene.”213
Evangs synspunkter stod på mange måter i gjeld til tysk sosialistisk eugenikk med
røtter tilbake til arbeiderbevegelsens sosialpolitiske engasjement fra slutten av 1800-tallet.
Sentralt i denne tradisjonen, især på 1920-tallet, stod sosialmedisineren Alfred Grotjahn –
en av Evangs store forbilder overhodet. Grotjahn stod i skarp opposisjon til det rasehygieniske miljøet rundt Alfred Ploetz og Wilhelm Schallmayer, og hans rasehygieniske
tenkning fikk stor betydning for politisk radikale tyske leger og den internasjonale
sosialistiske legebevegelsen, som ble dannet i 1931.214 Evang deltok på stiftelsesmøtet i
Karslbad i Tsjekkoslovakia og dannet samme år en norsk avdeling, Sosialistiske lægers
forening.215 Våren 1934 deltok Evang på den andre internasjonale sosialistiske
legekonferansen i Brünn i Tsjekkoslovakia, der han holdt et foredrag om rasehygiene og
sosialisme.216
Sosialistiske lægers forening trakk til seg leger med en radikal sosialmedisinsk profil,
men som ikke nødvendigvis var sosialister eller kommunister.217 Flere av dem kom senere
til å spille en sentral rolle i utbyggingen av det norsk helsevesenet. Evang selv ble utnevnt
til landets medisinaldirektør i 1938 – en stilling han hadde fram til 1972.218 Denne
stillingen innebar at han fikk et overordnet ansvar for praktiseringen av steriliseringsloven
av 1934.
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1.6 Steriliseringstanken vinner terreng
Internasjonalt var interessen for steriliseringsspørsmålet jevnt økende gjennom siste
halvdel av 1920-tallet. Mot slutten av tiåret kan vi også spore en større interesse for
sterilisering i det norske samfunnet, og da ikke bare - eller først og fremst - i
legeprofesjonen.
I 1929 satte Norske Kvinners Nasjonalråd opp ”slektshygiene” som tema på landsmøtet.219 En resolusjon ble sendt til Justisdepartementet: Straffelovens sikringsbestemmelser måtte håndheves strengere for å beskytte samfunnet mot seksualforbrytere,
samtidig som det burde innføres regler om tvangskastrering av ”farlige sedelighetsforbrydere” i tilknytning til sikringsbestemmelsene. Nasjonalrådet anbefalte videre at det
skulle gis adgang til å sterilisere åndssvake.220 Våren 1930 oppfordret redaktøren av
nasjonalrådets organ, Norges Kvinder, Den norske lægeforening til å ta opp steriliseringsspørsmålet på landsmøtet som stod for døren. Det ble vist til interessen for sterilisering i
USA, Sveits, Tyskland og England, samt Danmark, Sverige og Finland: ”Når man ser på
forholdene her hos oss, hvor defekte individer - helt ut i den ytterste imbecilitet - får lov til
uhindret å sette barn i verden, så må man jo begynne å tenke over, hvad dette til slutt vil
føre til.” Åndssvake var til ingen ”glede verken for sig selv eller for sine nærmeste”, de
utgjorde en viktig årsak til ”menneskeslektens forringelse” og de tynget ”sterkere og
sterkere statens og kommunenes budgetter.” Hun fortsatte:
[H]vis der ingen forholdsregler tas, vil man komme til å stå overfor nødvendigheten av å
velge mellom forsorgen for det defekte i samfundet og den sunde utvikling av det normale
med de fremskritt og sociale reformer som utviklingen krever. / Både av menneskelige,
sociale og økonomiske grunner bør vi derfor ta op spørsmålet om sterilisasjon til alvorlig
overveielse. Det bør drøftes av læger ut fra medisinske hensyn, men det bør også drøftes av
221
socialt interesserte mennesker ut fra sociale og økonomiske hensyn.

Nå kunne generalsekretær Jørgen H. Berner i legeforeningen opplyse at spørsmålet
allerede var ført opp på programmet.222 Han hadde tidlig utvist interesse for
rasehygieniske spørsmål, og allerede i studietiden hadde han knyttet kontakt med Jon
Alfred Mjøen.223 Nå ønsket han å vekke legenes interesse for rasehygieniske spørsmål, få
dem ”til å tenke over saken. Jeg tror det er svært mange, som ennu ikke har gjort det. Så
kan den litt efter litt modnes.”224 I 1930 bemerket Berner at han ved et par anledninger
hadde foreslått å sette spørsmålet om en steriliseringslov under debatt, men uten å lykkes.
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Han beklaget at Norge i motsetning til Danmark og Sverige ennå ikke syntes moden for en
steriliseringslov.225
Berner hadde invitert stadsfysikus og Venstre-mann Henrik Ouren til å innlede om
rasehygiene og sterilisering på legelandsmøtet.226 Ouren hadde året i forveien holdt et
foredrag i Trondhjems lægeforening, der han argumenterte for rasehygieniske tiltak. I
likhet med Mjøen og Scharffenberg stilte Ouren seg kritisk til sosialt reformarbeid som
ikke tok hensyn til ”biologiske og rasehygieniske lover”. Særlig kritisk var han til
fattighjelpen: ”Man overser at man svekker samfundet og folket ved å gi de slette og
dårlige elementer anledning til å leve uten å arbeide for sitt underhold og for sine barns”227
Synspunktene ble utdypet året etter i en pamflett, der Ouren også gikk spesielt inn på
sterilisering. Han var overbevist om at ”patientene selv – om de er såpass friske - eller
deres verger” langt på vei ville ”gi sitt samtykke” til sterilisering dersom de ble gjort klar
over inngrepets betydning. Men han antok at det også ville bli nødvendig med en lov som
kunne gi ”adgang til i oplagte tilfeller å utføre sterilisering tvangsmessig”. Hovedsaken
måtte være ”å vareta det hele folks sundhet. Det er viktigere enn å ta hensyn til syke folks
luner.”228 Ouren var overbevist om at tiden nå var moden for en steriliseringspolitisk
offensiv. Steriliseringstanken var i ferd å vinne terreng: ”Mange mener […] nu, at
samfundet […] må gjøre noe for å hindre at disse folk får anledning til å forplante sig.”
Han siktet til sterilisering av mennesker som ”belemret med særlig dårlige egenskaper,
åndssvakhet, sinnssykdom, forbryteregenskaper, arbeidsskyhet og lignende, eller som i det
minste er bærere av dette arvestof.”229
På legelandsmøtet i 1930 gjentok Ouren sine synspunkter på moderne sosialpolitikk,
og betonte overfor legene at samfunnet stod overfor en alvorlig biologisk trussel fordi ”de
arvemessig sett tarvelige og dårlige elementer i folkedypet” uhindret kunne sette barn til
verden. Legene måtte bære sin del av ansvaret, som i alt for stor grad var med på ”å
begunstige de mange i flere henseende dårlige elementer som også tyr til lægene for å få
deres bistand til å få leve på samfundets bekostning, skjønt de kunde skaffe sig det
nødvendige ved eget arbeid - om de måtte.”230 Hovedsaken måtte derfor bli ”å få
sterilisering anerkjent som praktisk middel i hensikt å stanse den faretruende tilgang av
åndssvake, sinnssyke og forbrytere, av abnorme av arvelig art.”231
Nå var Ouren fullt klar over at steriliseringsspørsmålet var omstridt, og at det av den
grunn kunne være vanskelig å vinne aksept for eugenisk sterilisering som et lovlig og fullt
ut akseptabelt virkemiddel. Mange ”mer eller mindre sakkyndige” inntok ifølge Ouren et
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forsiktig standpunkt, og det kunne av den grunn være ”klokt” å ikke gå ”hårdt på”:
”Metoden bør innarbeides i ro og under kontroll.”232
Karl Evang, som deltok på landslegemøtet for første gang, uttrykte begeistring over at
landslegemøtet hadde tatt opp steriliseringsspørsmålet, men understreket at en
steriliseringspraksis måtte ha feste i arvelæren: ”Skulde man kunne utrette noget, maatte
man bygge paa en sund videnskabelig basis og ikke begi sig utover de grundsætninger
man hadde, slik som apotekeren, dr. Mjøen og dr. Ouren hadde gjort.” Evang gikk hardt ut
mot Ourens synspunkter, som han fant uklare, uvitenskapelige og reaksjonære – på linje
med Mjøens rasehygieniske tenkning. Og han oppfordret legene til å ta avstand fra
”rasefordommer og nasjonalistiske fordommer”. Legene tilhørte en privilegert stand, de
hadde en utdannelse som var utilgjengelig for det brede lag. De burde derfor vokte seg vel
for ikke å kaste stein eller sparke mot en del av folket.233
Når legeforeningens generalsekretær hadde ønsket å vekke legestandens interesse for
rasehygieniske spørsmål, kan dette tyde på at mange leger ikke var spesielt interessert
sterilisering og rasehygiene. Men interessen var etter alt å dømme voksende. I 1922 hadde
ifølge lege Ingeborg Aas, som var med på å utarbeide utkastet til lov om sterilisering,
leger flest vært mot legalisering av steriliseringsinngrep som ikke var strengt medisinsk
begrunnet. Etter flere ”stikkprøver”, blant annet i lokale legeforeninger, hadde interessen
økt betydelig midt på 1920-tallet. I 1931 mente hun å kunne se at ”[m]otstanden fra
lægehold mot operative inngrep i rasehygienens (og også forbryterprofylaksens) tjeneste
fortar sig utvilsomt nu hos oss med raske skritt.”234 Og da komiteens innstilling forelå i
1932 ”var motstanden brutt praktisk talt ned over hele linjen.”235 Abortdebatten fra
begynnelsen av 1930-tallet tyder da også på at interessen for steriliseringspørsmålet hadde
vokst betydelig blant norske leger.
Sterilisering ble ikke inngående drøftet i den abortkomiteen som Den norske
lægeforening satte ned i desember 1929. Men så vel flertallet som mindretallet i komiteen
stilte seg positivt til at det i en del tilfeller ble foretatt sterilisering samtidig med
svangerskapsavbrudd.236 Flertallet mente at sterilisering ville være ”ønskelig” i en del
tilfeller det abort ble utført på sosial, når svangerskapet skulle avbrytes hos ”psykisk
mindreverdige individer.”237 Distriktslege Stian Erichsen, som utgjorde mindretallet, satte
steriliseringsspørsmålet inn i et rasehygienisk perspektiv. Han viste til at barnetallet hadde
gått ned fra slutten av 1800-tallet og antok at nedgangen var sterkest i ”de klasser i
samfundet som biologisk sett skulde frembringe det beste avkom.” Om denne utviklingen
skulle fortsette, hva det var grunn til å anta, og dersom man antok at ”merverdige foreldre
frembringer bedre avkom enn mindreverdige” ville de mindreverdige med tiden komme i
flertall. Med mindreverdige elementer siktet han framfor alt til ”den ikke selvhjulpne del
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av folket […], som er merket av degenerasjon, alkoholisme, sykdom og lignende – den del
som i det hele lever under pauperismens tegn”.238
I februar 1931 ble abortspørsmålet gjenstand for en større debatt i Det norske
medicinske Selskab, der den kristne gynekologen Louise Isachsen la fram et eget forslag
om adgangen til svangerskapsavbrudd. Også hun reiste forslag om sterilisering i
tilknytning til svangerskapsavbrudd - hos den ”utslitte mor” og når det forelå ”besvangring
av eller ved mindreverdige individer”.239
I løpet av de første årene av 1930-tallet ble det satt fram flere forslag om adgang til
svangerskapsavbrudd.240 Samtlige kom inn på ”spørsmålet om at visse grupper av kvinner
bør steriliseres for definitivt å sette en stopper for ytterligere barneavl,” bemerket lege
Ingeborg Aas i 1935.241 Lovforslagene og abortdebatten viser med andre ord at
steriliseringstanken nå hadde vunnet terreng. Debatten involverte – på ulike måter - et
større antall leger, og det er ikke funnet noen uttalt motstand mot sterilisering – enten
begrunnelsen var sosial, økonomisk eller eugenisk.
Abortdebatten engasjerte også kirkelige organisasjoner, og på kirkelig hold vant
Isachsens lovforslag stor tilslutning.242 Eksempelvis uttalte advokat Aage Schou på Det
13. frivillige kirkemøte, at abort med sterilisering var berettiget når det gjaldt ”notorisk
mindreverdige individer” – personer uten en klar forståelse av kjønnsaktens betydning
eller foreldreskapets innhold.243 Samme år oppfordret en hospitals- og fengselsprest
kirkens menn til å støtte opp om tanken å sterilisere og internere ”degenererte” individer
som syntes ”dømt til å slå inn på forbryterbanen”.244
Steriliseringstankens økende oppslutning går også fram av kravene som ble reist om å
få vedtatt en steriliseringslov etter at Straffelovkomiteen av 1922 hadde avlevert sitt utkast
til lov om sterilisering i januar 1932. Direktøren ved E. C Dahls stiftelse i Trondheim
håpet Stortinget snarest ville lovfeste komiteens innstilling.245 Sommeren 1933 rettet
Østfold fattigstyreforbund en henstilling – som var blitt enstemmig vedtatt på forbundets
årsmøte - til regjeringen om å fremme en proposisjon om vedtak av Straffelovkomiteens
forslag: ”Møtet vil fremholde hvilken byrde for samfundet forsørgelsen av de åndssvake
og andre psykisk abnorme er og påpeke at disse individer er uskikket til å opdrage og
forsørge barn.246
Det var likevel ikke fra legehold eller fattigstyrene kravene om en steriliseringslov i
første rekke ble reist. Den borgerlige kvinnebevegelsen ble en viktig pådriver, slik den
også selv oppfattet seg som.247 Høsten 1932 mottok Stortinget og regjeringen
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anmodninger om å få vedtatt en steriliseringslov fra Norske Kvinners Nasjonalråd, Norges
Venstrekvinnelag, Drammens kvinneråd, Drammens kvinnesaksforening og Oslo
Høirekvinners Klubb. Samtlige la vekt på betydningen av å sterilisere ”lavverdige
befolkningselementer”, slik det het i høyrekvinnenes henstilling.248 Synspunktene var i
samsvar med hva Straffelovkomitémedlem Ingeborg Aas hadde framholdt. I det hele spilte
Aas en tung rolle i opinionsdannelsen. Flere av de anmodningene som ble sendt Stortinget
og regjeringen, kom i stand på hennes initiativ.249
Hvorfor vant steriliseringstanken terreng rundt 1930? Siden tidlig på 1900-tallet var
sterilisering – framfor alt på rasehygienisk grunnlag omgitt av en voksende om enn
begrenset interesse. Tanken om rasehygienisk sterilisering ble også gjenstand for ulike
vurderinger. Blant leger var det ingen bred enighet om den biologiske nytten av
sterilisering. Siden midten av 1920-tallet, da steriliseringsspørsmålet vant økende
oppmerksomhet i legeprofesjonen, inntok flere leger en avventende og kritisk holdning til
rasehygienisk motivert sterilisering. En vesentlig grunn til dette var at man med
utgangspunkt i arvelæren ikke kunne foreskrive rasehygieniske tiltak i den hensikt å
forbedre befolkningskvaliteten. Men en vitenskapelig begrunnet reservasjon førte ikke til
en mindre interesse for sterilisering. I økende grad ble sterilisering vurdert som
hensiktsmessig ut fra sosiale og økonomiske hensyn. Eksempelvis argumenterte
Scharffenberg vel så mye ut fra slike hensyn som rent eugeniske. For Scharffenberg ble
det å hindre forplantningen i befolkningsgrupper som angivelig ville påføre samfunnet
sosiale og økonomiske byrder et overordnet mål – enten dette skyldtes slektsbelastning
eller ikke.
Rundt 1930 var dette en argumentasjon som vant atskillig terreng i det kriserammede
norske samfunnet. Fra midten av 1920-årene førte en økende arbeidsledighet til et stadig
større press på offentlige utgifter til sosiale formål.250 Fra 1925 til 1935 steg antallet
hovedpersoner på fattigkassa fra 85 295 til 158 209. I 1935 fikk hver femte husholdning i
landet fattighjelp. I løpet av 1930-tallet opplevde rundt en firedel av hele befolkningen å
bli fattigunderstøttet.251
De sosiale og økonomiske krisene trakk generelt i retning av sparing. I 1922/23
utgjorde de sosiale utgiftene vel 17 prosent av landets samlede budsjett. De økonomiske
krisene i 1926-27 og 1930-34 førte til en nedgang i mange budsjettposter. Nedgangen i de
sosiale utgiftene var likevel ikke større enn at de både i 1926/27 og i 1933/34 utgjorde noe
over 13 prosent av landets samlede budsjett.252
Størsteparten av de sosiale utgiftene falt på kommunene – i 1933/34 mer enn 72
prosent av et beløp på vel 144 millioner kroner. Kommunene møtte utgiftsveksten i
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fattigvesenet ved å stramme inn fattighjelpen. Det årlige stønadsbeløpet til den enkelte ble
redusert.253 I mange kommuner ble den økonomiske hjelpen erstattet med matlapper, flere
steder ble det stilt krav om arbeid som vederlag for fattighjelp. Men tross innstramningene
utgjorde fattigutgiftene en betydelig del av kommunenes utgifter, og i første halvdel av
1930-tallet la fattigutgiftene beslag på mer enn halvparten av kommunenes sosiale utgifter.
Samtidig satt mange av landets kommuner i en gjeldsknipe.254
De sosiale utgiftene omfattet også andre poster. Tallet på sinnssyke med offentlig
forpleining økte fra 8941 i 1925 til 13 715 i 1935. Det var da blitt vel 1400 flere sinnssyke
med offentlig forpleining i byene, og over 3300 flere i bygdene.255 I 1933/34 la utgiftene
til forpleiningen av sinnssyke beslag på bortimot åtte prosent av landets samlede sosiale
utgifter. I tillegg kom en rekke mindre poster som til sammen utgjorde noe over tre
prosent av utgiftene til sosiale formål.256 I tillegg kom landets ”kriminalbudgett”, som
lederen av Norges Vernesamband, Ivar Rummelhoff, kalte utgiftene til ”forbryterondet”.257
”Man er for alvor blitt oppmerksom på hvilke forferdende summer enkelte mindreverdige slekter koster samfundet i form av forbrytelser, øket rettspleie, forsorgsvesen og
ophold i fengsler og lukkede anstalter av forskjellige art m.m.”, uttalte en fylkesdyrlege i
januar 1932.258 Overlege Sofus Widerøe viste til ”[s]tatistikken – som vi på dette punkt
dessverre ikke kan la være å ta alvorlig”: ”Der kommer årlig krav om øket antall plasser
for sinnssyke. Særskoler for åndssvake, blinde, døve, og vanføreskoler krever hvert år
store summer. Og disse budgetter stiger automatisk.”259 Likeledes bemerket redaktøren i
Norges Kvinder at ”de åndelig defekte personer” kostet stat og kommuner ”svære
pengesummer”, foruten at de verken var til ”glede […] for sig selv eller andre”. Derfor
burde samfunnet gripe inn – ”av menneskelige, sociale og økonomiske grunner”.260
Uttalelsene synes å være representative. I økende grad ble sterilisering vurdert som et
middel til å redusere så vel sosial nød som sosiale utgifter i et kriserammet samfunn.
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2 Misjonen tar stilling
Samtidig som steriliseringstanken for alvor vant terreng rundt 1930, ble spørsmålet om
sterilisering av tatere viet større oppmerksomhet. Eksempelvis hevdet stadsfysikus Henrik
Ouren – i likhet med Johan Scharffenberg – at Misjonen drev ”kortsynt velgjørenhet”:
De av dem som blir tatt vare på lenge nok, kan bli noenlunde bra mennesker, men sine
mange arvelige svakheter beholder de til sin død og overfører dem på nye slektsledd, som
blandes inn i bedre slekter og forringer og forsimpler disse. Stort sett er det dette - og bare
dette - man opnår ved å gjøre omstreiferne mere levedyktige og mere forplantningsdyktige
261
[…].

I praksis mente Ouren at Misjonens virksomhet gikk ut på ”å drette op mange undermålere
og dårlig utrustede mennesker.” Han hadde ikke noe å bemerke til Misjonens arbeid så
lenge man holdt taterne ”så å si innenfor ‘murene’.” Faren oppstod, mente han, når ”disse
mennesker som voksne slippes ut blandt folket”. ”De sunde friske slekter” burde få vite
hva man risikerte ved ”å blande blod med omstreiferbarn.”262 Også Ingeborg Aas mente at
tatere spesielt burde steriliseres: ”Nyere undersøkelser viser, at en meget stor prosent av
omstreiferne er defekte og psykiske undermålere, og de sociale hensyn ligger tydelig i
dagen.” Hun antok det sikkert ikke ville ”støte på noen stor motstand i den almindelige
opinion å gjøre noe effektivt for å sette en stopper for denne ‘landeplage’.”263
Spørsmålet ble også tatt opp utenfor legeprofesjonen. Eksempelvis uttalte en
politimester i 1931 at ”Det mest effektive middel til å bli kvitt fanteplagen [...] vilde [...]
formentlig være å få en lov som tillot myndighetene å gjøre denslags mennesker utjenlige
til å forplante sig.”264 Likeledes gikk lederen av Norges Vernesamband inn for at
”omstreifere” burde steriliseres – mange av dem trakk ”på en sørgelig dårlig arv”, var
”svakt begavet og også moralsk defekte.”265 Sterilisering burde også foretas av
økonomiske grunner: enkelte ”omstreiferslekter” hadde kostet samfunnet ”hundre tusen
kroner eller mer”.266 I en artikkel om ”Fanter” i Arbeidernes leksikon i 1933 ble også de
”store beløp både av offentlige og private midler til bekjempelse av omstreifervesenet,”
omtalt, og med referanse til Scharffenbergs artikkelserie om ”Omstreiferondet” i
Arbeiderbladet ble det antatt at ”sterilisasjon av de mange arvelig belastede
forbryternaturer” kunne komme i betraktning.267
Ved inngangen til 1930-tallet var det likevel Misjonens generalsekretær Ingvald B.
Carlsen som kom til å vie spørsmålet om sterilisering av tatere størst oppmerksomhet.268
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Og i 1933 anmodet han justisministeren om å påskynde regjeringens arbeid med å fremme
en lov om sterilisering med tanke på ”samfundets kamp mot omstreiferondet”: ”Det er så
store menneskelige og samfundsmessige interesser knyttet til denne sak, at det synes
påtrengende nødvendig at der blir gjort noget snarest mulig. Det er mit håb at den
nuværende regjering vil fremsette forslag til lov om disse ting allerede i vinter.”269
Ingvald B. Carlsens interesse for steriliseringsspørsmålet kan ikke sees løsrevet fra
Misjonens handlingsprogram som tok sikte på å løse ”omstreiferproblemet”. Jeg skal
derfor først kort gjøre rede for dette programmet, og hva det ifølge Misjonen var ment å
løse.270 Deretter skal det gjøres nærmere rede for den konteksten som bidro til å
aktualisere Misjonens økende interesse for steriliseringsspørsmålet: I siste halvdel av
1920-årene kan vi spore en viss resignasjon fra Carlsens side: Handlingsprogrammet ble
vurdert som utilstrekkelig, og framfor alt mente Carlsen at det skortet på myndighetenes
vilje til å løse ”omstreiferproblemet”. Dette danner en viktig bakgrunn for Carlsens
tilslutning til steriliseringsspørsmålet, og det vil derfor bli gjort nærmere rede for
Misjonens forsøk på å trappe opp ”samfundets kamp mot omstreiferondet” fra slutten av
1920-tallet.
Misjonens tilslutning til steriliseringstanken skjedde ikke uten ”indre” motstand:
Sterilisering hadde slik Carlsen i utgangspunktet så det, feste i en rasehygienisk tenkemåte
som stod i motsetning til Misjonens miljøarbeid og kristne etikk. Av den grunn reagerte
Carlsen negativt på Johan Scharffenbergs utspill sist på 1920-tallet. Det skulle likevel ikke
gå lang tid før den ”indre” motstanden ble brutt ned; en syntese av kristen etikk og
rasehygiene ble etablert, og med dette utgangspunktet kunne Carlsen gi sin tilslutning til
steriliseringsspørsmålet. Vi skal se nærmere på hvorfor og hvordan dette skjedde. Vi skal
også forsøke å vurdere hvorvidt Misjonens standpunkt på tilsvarende måte som
Scharffenbergs standpunkt dypest sett var rasistisk begrunnet.

2.1 ”Omstreiferproblemet” og Misjonens handlingsprogram
”Omstreiferproblemet” ble ikke skapt med Misjonen, som ble etablert i 1897. Det har
røtter tilbake til 1500 - 1600-tallet, og har gjennom lang tid utgjort en side ved Europas
sosiale og politisk-administrative historie. Reisende grupper representerte en levemåte
som stod i kontrast til den måten som flertallet levde og virket på: en stedbunden
landbruksbefolkning, selvbergingsøkonomi, med begrenset handel, kjøp og salg.271 Lenge
ble ulike grupper av reisende, framfor alt grupper som gikk under betegnelsen
”sigøynere”, forfulgt og utsatt for ”den hårdeste fredløshedsdom” i de europeiske stater,
skriver Eilert Sundt i sin første beretning om ”fantefolket”: ”De christne fyrster og
lovgivere betragtede [...] denne landflygtige slægt ikke [...] som mennesker, men som
udyr, hvis tilværelse allerede var en brøde; taterne skulle udryddes.”272 En tilsvarende
holdning hadde Sundt funnet hos de dansk-norske konger: ”Ligesom i næsten hele det
øvrige Europa synes de dansk-norske konger i det 16de århundrede at have anseet taternes
bestod av organisasjoner som helt eller delvis arbeidet med barn og ungdom opp til 21 års alder. SD, KUD
og Oslo kommune var representert i rådet.
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udryddelse for en af de vigtigste statssager; hver af dem skyndte sig strax efter sin
regjeringstiltrædelse med at give love om dem.”273
På 1700- og 1800-tallet kan det i europeisk og norsk historie spores et skifte i synet på
hvordan reisende grupper skulle håndteres. I 1736 anbefalte biskopen i Christiania
myndighetene å anbringe de reisende i tukthus, der de skulle lære å arbeide og undervises
til konfirmasjon.274 Midt på 1800-tallet, da ”fantefolket” i økende grad ble forstått som et
sosialt problem, forsøkte myndighetene å gjennomføre en mer omfattende og systematisk
assimilering, men det var først på 1900-tallet assimilasjonspolitikken for alvor ble satt ut i
livet.275
Misjonen, som ble stiftet på sokneprest Jakob Walnums initiativ, kom til å spille en
tung rolle i assimilasjonspolitikken. Misjonen var en privat kristen filantropisk
organisasjon, og den drev sin virksomhet med offentlige midler og vide fullmakter fra
Sosialdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementet. Organisasjonen ble stiftet i
1897, og den ble formelt avviklet som ”omstreifermisjon” i 1986. Selv om Misjonen
formelt var en selvstendig organisasjon, var den en integrert del av Den norske kirke;
eksempelvis ved at organisasjonens ledere var ordinert som prester i Den norske kirke.
Walnum hadde sett med bekymring på det voksende antallet ”omstreifere” i det
norske samfunnet. Den såkalte fantefortegnelsen fra 1845 omfattet mer enn 1100 personer.
Walnum utarbeidet en ny fortegnelse, den omfattet bortimot 4000 personer. ”[D]et viser
[...] sig altså, [...] at omstreifervæsenet trods alle anstrengelser ikke blot er holdt vedlige,
men at det har udviklet sig og er bleven et samfundsonde, der i aller høieste grad
nødvendiggjør, at der skrides alvorligt ind imod det.”276
”Omstreiferproblemet” var ifølge Misjonen et sammensatt problem: Mange levde et
liv i analfabetisme, fattigdom, sykdom og sosial elendighet. De trengte hjelp til å komme
ut av omstreifertilværelsen og inn i et ordnet liv med skolegang, fast arbeid - og et hjem.
Med utgangspunkt i en slik forståelse skulle sosialt hjelpearbeid bli én bærebjelke i
Misjonens virksomhet – etter mønster av den tyske protestantiske sosiale indremisjonsbevegelsen.277
Men ”omstreiferlivet” ble også oppfattet som en trussel mot samfunnets sosiale,
kulturelle og moralske orden. Jakob Walnum uttrykte det på denne måten i 1896:
Det er mørke skygger, der hviler over omstreiferlivet. Det er et liv udenfor alle love. Den
smule haandverk eller anden haandtering, de driver med, er i de fleste tilfælde en bisag. Den
egentlige levevei er tiggeri. Dette drives med en paatrængenhed, der gjør omstreiferne til en
sand landeplage. [...] Et liv i lediggang som omstreiferlivet fører selvfølgelig til de værste
udskeielser. [...] Der er [...] foruden al den moralske smitte, omstreiferne fører ud over
bygderne, en anden, der er endnu langt værre. Et usædeligt liv som det, disse mennesker
lever, er en frugtbar jordbund for den værste af alle sygdomme, venerisk sygdom. [...]
Bortset også fra dette er omstreiferlivet en opdragelse til usædelighed. En mængde
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forbindelser er konkubinat. Og ligesaa let, som de slutter forbindelser, ligesaa let opløser de
278
dem.

Et par tiår senere understreket Ingvald B. Carlsen at ”et ordnet kristent samfund bør ikke
tåle disse parasiter som lever et uverdig liv til skade både for sig selv og andre.”279
I disse to utsagnene trer én kjerne i ”omstreiferproblemet” fram: ”omstreiferne” levde
som ”parasiter”, og deres levemåte stod i dyp kontrast til det fastboende samfunnet.
Carlsen vendte flere ganger tilbake til dette, eksempelvis i et radioforedrag i 1928:
”omstreifernes” grunntrekk var ”en evig uro” som dannet en ”kontrast til det trofaste,
byggende borgersinn.” Det ustadige og urolige ved ”omstreiferne” gjorde dem til ”fiender
av et ordnet samfundsliv og et utholdende arbeidsliv, setter sitt preg på hele deres vesen og
forklarer den karakterløshet som man med rette kan bebreide dem.”280 Å beskytte
samfunnet mot den trusselen man mente ”omstreiferne” på denne måten representerte,
kom til å bli den andre bærebjelken i Misjonens arbeid: ”omstreiferne” skulle bringes
”under sterkere kontroll”, slik organisasjonens generalsekretær Olav Bjørnstad uttrykte det
i 1957.281
For å realisere målsettingen om å løse ”omstreiferproblemet”, tok Misjonen sikte på å
assimilere taterne i det norske samfunnet, gjøre dem til ”positivt byggende lemmer av
folkefellesskapet”, slik det ble formulert i et skriv til Sosialdepartementet i 1954.282
Formålet var dobbelt: På den ene siden skulle den sosiale nøden man mente kjennetegnet
folkegruppen, avskaffes. På den andre siden var siktemålet å bringe taterne inn i ”et ordnet
samfund” med plikter og rettigheter som skulle ivareta den sosiale, kulturelle og moralske
orden. Slik fikk Misjonens virksomhet preg både av sosialt hjelpearbeid og sosial kontroll.
I siste instans handlet det om å bringe ”omstreiferne” som en egen folkegruppe til opphør:
”De skal ikke utgjøre noen egen gruppe i folket lenger, de skal assimileres i det vanlige
folkeliv.”283
Hva mente så Misjonen konkret kunne gjøres for å løse ”omstreiferproblemet”?
Gjennom 1900-tallet ble flere tiltak satt i verk. Særlig sentralt ble organisasjonens arbeid
med barn. Dette arbeidet utgjorde fra første stund av kjernen i Misjonens virksomhet, ”thi
de slette tilbøieligheder, omstreiferlivet afføder, ligger disse i blodet og faar ved det
omflakkende liv den bedste anledning til at udvikles allerede i den tidligste alder.”284 Av
den grunn mente Walnum, at ”omstreiferuvesenet” ikke lot seg løse uten ”et alvorligt og
opofrende arbeide” med barna.285 Walnums etterfølger, generalsekretær Carlsen, mente
målet måtte være å fjerne samtlige ”omstreiferbarn” fra landeveien: ”Hvis man kan opnå
at hvert eneste omstreiferbarn som kommer til verden får et godt hjem da vil omstreiferlivet i Norge ophøre av sig selv i løpet av en eller to generasjoner.” Oppgaven burde ikke
være umulig, mente Carlsen i 1926, for trolig ble det ikke født mer en rundt 50
”omstreiferbarn” i året.286 Med støtte i barnevernslovgivningen kunne ”samfundet når som
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helst sette en stopper for det forkastelige familiereiseliv, hvor barna jo er dømt til å bli
omstreifere.”287
Misjonen etablerte barnehjem for ta problemet ved roten. Det første, Askviknes
barnehjem ved Bergen, ble åpnet i 1899. Året etter fulgte Lillegården barnehjem i
Eidanger og Rostad barnehjem i Trøndelag.288 Ved disse tre barnehjemmene ble barna tatt
opp som ganske små. Aldersgrensen for opptak ble satt til fire år. Som regel ble barna
værende i barnehjemmene til 10-12 års alder. Etter barnehjemsoppholdet skulle barna ikke
tilbakeføres til foreldrene, men plasseres i fosterhjem.
Det viste seg at Misjonen ganske snart kom til å ta hånd om barn som var eldre enn
fire år.289 Av den grunn etablerte Misjonen ytterligere tre institusjoner, der eldre barn
skulle være en kortere periode før de ble plassert i fosterhjem. Den første av disse
institusjonene, Eilert Sundts barnehjem, ble etablert i 1918. Deretter fulgte Jakob
Walnums barnehjem i 1921 og Sørlandets barnehjem i 1929.
Inntil midten av 1920-årene hadde Misjonen plassert 120 barn i Askviknes, Lillegården og Rostad barnehjem. Det ble antatt at rundt 75 prosent av disse ikke ville falle
tilbake til ”omstreifertilværelsen”, noe som i Misjonens øyne gav grunn til optimisme:
”Efter de erfaringer som hittil er vunnet mener vi at hovedvekten i vårt arbeid må legges
på å løfte barna inn i gode hjem så tidlig at reiselivet og samværet med foreldrene ennu
ikke har satt preg på dem.”290 I 1930 kunne Misjonen opplyse Kirke- og undervisningsdepartementet at mellom 500 og 600 barn var blitt anbrakt i Misjonens samtlige seks
barnehjem. ”Regner vi at ca. 2/3 av disse stort sett blir selvhjulpne og nyttige samfunnsmennesker så vil det si at antallet av omstreifere må bli tydelig redusert i årenes løp.”291
Overfor Justisdepartementet bemerket Carlsen at barnevernsarbeid måtte sies å være en
vesentlig årsak til at ”omstreiferplagen” flere steder i landet var blitt ”betydelig redusert”
siden århundreskiftet.292
Opprinnelig var Misjonens tanke at foreldrene frivillig skulle komme med barna til
barnehjemmene, noe som etter alt å dømme også skjedde til en viss grad. Men ikke sjelden
tok foreldrene barna tilbake før skolegang og opplæring i Misjonens regi var endt. Denne
erfaringen gjorde det maktpåliggende for Misjonen å få satt barna under vergeråd i
henhold til vergerådsloven av 1896.293 Med hjelp av denne loven kunne Misjonen hindre
at foreldre tok barn ut av barnehjemmene uten at det forelå vedtak om dette fra
vergerådets side. I enkelte tilfeller ba Misjonen vergerådene frakjenne foreldrene
foreldremyndigheten: ”Derved kan vi ha myndighet til å nekte dem besøk ved
barnehjemmene eller på annen måte gripe forstyrrende inn i opdragelsen.”294
Ved siden av anbringelse i barnehjem benyttet Misjonen seg etter hvert også av
anbringelse i private fosterhjem. Ordningen kom inn i fastere former da Kirke- og
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undervisningsdepartementet i 1914 stilte til rådighet en egen bevilgning til dekking av
utgifter til barn anbrakt i fosterhjem etter beslutning av vergeråd.295
Vergerådsloven skulle bli et viktig og nødvendig instrument for Misjonen, dels fordi
et vergerådsvedtak gjorde det mulig for Misjonen å beholde barn mot foreldrenes ønsker,
og dels fordi et slikt vedtak utløste offentlige midler.296 Slik sett ble Misjonens målsetting
om å bringe ethvert ”omstreiferbarn” bort fra foreldrene avhengig av et nært samarbeid
med kommunale myndigheter.
Ved siden av arbeidet med barna, kom bosetting av familier til å utgjøre et annet
sentralt satsningsområde i Misjonens handlingsprogram. Misjonens bosettingsarbeid var
en arv fra 1800-tallets taterpolitikk.297 Men Misjonen gav det en annen innretning. Mens
bosetting tidligere foregikk direkte, skulle det nå foregå indirekte ved at familiene først ble
plassert i en arbeidskoloni, for deretter å flytte ut i samfunnet i hus som ble leid, kjøpt eller
bygd for statens regning. På dette grunnlaget ble en arbeidskoloni etablert ved Svanviken
på Nordmøre. I likhet med barnevernsarbeidet ble også bosettingen forsøkt brakt inn i
fastere former ved hjelp av lovgivningen. Anbringelse i arbeidskolonien kunne skje med
støtte i løsgjengerloven av 1900, og ved kongelig resolusjon av 27. november 1907 fikk
Misjonen et særskilt ansvar for bosetting av ”omstreifere”.
Løsningen på ”omstreiferproblemet” var i Misjonens øyne avhengig av at antallet
”omstreifere” ikke økte. Av den grunn ble ekstern grensekontroll for å hindre et tilsig av
”omstreifere” utenfra, framfor alt fra Sverige og Finland, vurdert som et viktig ledd i
assimilasjonspolitikken. Da det midt på 1950-tallet ble foreslått å avskaffe den såkalte
sigøynerparagrafen - § 3 tredje ledd i fremmedloven av 1927, bemerket generalsekretær
Bjørnstad at:
Bestemmelsen i fremmedloven ble tatt inn for å hindre at vårt hjemlige omstreiferproblem
skulle bli ytterligere forøket ved tilsig av liknende elementer fra utlandet. Det er en
kjennsgjerning at ”Sigøynerparagrafen” har vært til hjelp når det gjelder løsningen av
omstreiferproblemet her i landet. Arbeidet for omstreiferne kunne konsentreres om de som
298
var i landet. Loven satte en stopper for tilsig utenfra.

Sigøynerparagrafen bestemte at ”Sigøinere og andre omstreifere” uten norsk statsborgerrett, skulle ”nektes adgang til riket.”299 Paragrafen ble vedtatt i 1927 uten debatt. Bestemmelsen var ikke uten forløpere. I årene forut for lovvedtaket hadde Justisdepartementet i
flere rundskriv innskjerpet kontrollen med sigøynere og andre reisende uten norsk
statsborgerskap.300 Paragrafen hadde også røtter i eldre lovgivning og anordninger, som
alle var blitt fjernet i forbindelse med avskaffelsen av passtvangen i 1860.301 Et annet
forbilde var trolig et tillegg til fremmedloven av 4. mai 1901 som ble gitt 24. juni 1915,
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om at særskilt tillatelse for utlendinger som ville søke erverv under reise eller vandring fra
sted til sted ved håndverk eller annen håndtering, ikke måtte gis til sigøynere eller
tatere.302
Mot slutten av 1920-tallet vurderte generalsekretær Carlsen de sentrale tiltakene i
Misjonens handlingsprogram, barneverns- og bosettingsarbeidet, og måten tiltakene ble
drevet på, som utilstrekkelige: Flere tiltak burde settes i verk, og sentrale myndigheter
burde mer aktivt medvirke i arbeidet med å løse ”omstreiferproblemet”. Nye retningslinjer
for det videre arbeidet ble utformet av en privat komité, Den frivillige komité til
behandling av omstreifer- og løsgjengerspørsmålet, der Carlsen var sekretær. Innstilling
ble avlevert til Justisdepartementet våren 1933. I sum trakk komiteens utspill i retning av
en assimilasjonspolitikk der tvangselementet ble mer uttalt enn tidligere. Den private
komiteen, heretter kalt Omstreiferkomiteen, var kjent med Straffelovkomiteens forslag til
lov om sterilisering og anbefalte at en slik lov ”snarest mulig” ble vedtatt, slik at det kunne
gis ”adgang til å ufruktbargjøre lavtstående og mindreverdige individer.”
Med den store fruktbarhet som omstreiferne fremviser - i de fleste familier er 10-15 barn det
almindelige - er det innlysende at der må bli mange individer som vil bli til byrde for
samfundet. Både for samfundets skyld og av hensyn til de enkelte individers ulykkelige
skjebne, må der søkes satt en stopper for den planløse og skadelige formering blandt de
303
dårligste elementer.

2.2 ”Et planmessig arbeid for å stanse dette uvesen”
”Det har stadig vært fremholdt fra vår side at omstreifermisjonen alene aldri vil kunne
makte å løse det vanskelige omstreiferproblem, men at myndighetene også må gripe inn
med kraftig hånd om det skal lykkes.” Carlsen understreket dette i et skriv til Kirke- og
undervisningsdepartementet i 1930.304 Han kunne vanskelig se en ende på ”omstreiferuvesenet” uten at myndighetene mer aktivt tok del i arbeidet. Misjonens oppgave var ”å gå
kjærlighetens ærind til de hjemløse og søke å overtale dem til å begynne et nytt liv,” men
det måtte være ”myndighetenes ansvar [...] å ta sig av dem, som trots advarsler og tilbud
om hjelp, fortsetter sitt dårlige liv til skade for sig selv og andre.”305
Misjonens hovedstyre hadde fire år tidligere tatt initiativet til en privat komité for å
anspore myndighetene til større aktivitet. Formålet med komiteen var å utarbeide
”forholdsregler der bør treffes fra myndighetenes side til en effektiv bekjempelse eller
regulering av omstreifer- og løsgjengeruvesenet.”306 Initiativet ble tatt etter et utspill fra
fylkesmannen for Oslo og Akershus, som høsten 1926 hadde innhentet opplysninger om
”omstreiferplagen” fra politimestrene i Akershus fylke. Hensikten var å legge grunnen for
”et planmessig arbeide for å stanse dette uvesen, som ikke hører hjemme i et ordnet
samfunn”.307 Misjonen, som fikk oversendt deler av materialet til vurdering, sluttet seg til
fylkesmannen: ”Spørsmålet om et planmessig arbeid for å stanse omstreiferuvesenet er for
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oss av den allerstørste interesse og vi deler herr Fylkesmannens ønske om at man nu snart
må finne en praktisk løsning på det.”308
Omstreiferkomiteen ble konstituert 21. januar 1927. Kort tid etter ble Justisdepartementet informert og anmodet om velvillig medvirkning til å utarbeide en samlet
plan.309 Det var ikke tilfeldig at henvendelsen ble rettet til Justisdepartementet. Som vi
skal se, var det i første rekke ”ordensmakten” - politi- og lensmannsetat - komiteen ønsket
å mobilisere. Komiteens sammensetning bar også bud om dette. Foruten fylkesmann
Hroar Olsen (formann) og Ingvald B. Carlsen (sekretær) bestod komiteen av
fengselsdirektør Thomas Segelcke Thrap, politimester Johan Olaus Søhr, oppdagelsessjef
Reidar Sveen og en lensmann.
Omstreiferkomiteens innstilling forelå i mai 1933 - etter tre møter i 1927, et møte i
1929 samt et avsluttende møte i 1933. Foruten å effektivisere barneverns- og bosettingsarbeidet, fremmet komiteen forslag om en ”omstreifer- og løsgjengersentral”, registrering
av ”omstreifere og løsgjengere”, en trykt fortegnelse over ”alle omvankende mennesker”,
en undersøkelse av innsattes hjemstavnsforhold samt internering av ”utpreget asosiale
omstreifere” og sterilisering av ”de laveststående omstreifere”. I tillegg foreslo komiteen
særskilte tiltak overfor ”løsgjengere”.310
Komiteen kunne ha tenkt seg mer omfattende forholdsregler, men man hadde funnet
at tiltakene måtte tilpasses de økonomiske forholdene i landet: ”[L]øsningen vil nu ikke
avhenge så meget av store statsbevilgninger som av de lovgivende og administrative
myndigheters interesse og gode vilje”, uttalte oppdagelsessjef Reidar Sveen i Aftenposten
kort tid etter at komiteens innstilling var blitt avgitt til Justisdepartementet.311 Hvilke mer
omfattende forholdsregler som burde iverksettes, ble ikke nevnt.
”Barnearbeidet” må effektiviseres
Misjonens hovedstyre mente komiteens hovedoppgave måtte være å trekke opp tok
retningslinjer for et mer effektivt ”barnearbeid”.312 Selv om Kirke- og undervisningsdepartementet i 1904 hadde anmodet landets vergeråd om å samarbeide med Misjonen,
mente organisasjonen at vergerådene i altfor liten grad utnyttet vergerådslovens muligheter.313 Misjonens hovedstyre pekte på dette i henvendelsen til fylkesmann Olsen i 1926
og mente at vergerådene - og politiet – måtte utvise et større engasjement: ”[D]et som er
hovedsaken [...] er at vergeråd og politi blir klar over hvad de med nuværende midler kan
gjøre med omstreifernes barn og at det er deres plikt å gjøre det.” Det ble foreslått at både
Kirke- og undervisningsdepartementet og Justisdepartementet utformet en ”bestemt og
streng instruks” om å gripe inn overfor familiene.314 Carlsen hadde på dette tidspunktet
også vært inne på tanken om at ”omstreifere” ved lov skulle forbys å reise med barn, fordi
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svært få av dem maktet å oppdra barn. Han så helst at en slik bestemmelse ble vedtatt som
et tillegg til vergerådsloven. Hensikten skulle ”ikke være å få foreldrene til å slå sig til ro det vilde man naturligvis også opnå i mange tilfelle - ; men å få barna bort fra foreldrene
og få dem inn under opdragelse og god påvirkning.”315 I 1930 ba Carlsen
Justisdepartementet ved rundskriv å pålegge politiet alltid å varsle vergerådet før ”et
arrestert eller pågrepet omstreiferfølge med barn” fikk reise videre. Dersom vergerådet
nektet å gripe inn, måtte politiet sørge for midlertidig anbringelse og innberetning til
Misjonen.316
I Omstreiferkomiteens innstilling fra 1933 het det at så vel lovgivning som
finansiering lå til rette for ”et effektivt arbeid med omstreifernes barn.” Tross dette var det
fortsatt ”mange hundre barn” uten ”et godt hjems omsorg og opdragelse”. Hovedgrunnen
til dette ble sagt å være myndighetenes, spesielt vergerådenes ”manglende interesse og
forståelse”.317 Komiteen fant det derfor høyst påkrevd at Justisdepartementet minnet både
politiet og vergerådene om sitt ansvar. Komiteen foreslo videre at departementet fulgte
opp Carlsens anmodning fra august 1930: ”en rundskrivelse til politiet med pålegg om
innberette til vergerådet, såsnart politiet får befatning med omstreiferbarn som man har
grunn til å anta lider overlast på en eller annen måte.”318 Departementet kom komiteens
krav i møte. Politiet ble pålagt å bistå vergerådet i anbringelsen av ”omstreiferbarn”,
eventuelt underrette Misjonen dersom vergerådet ikke samarbeidet.319
Bosetting for dem som er skikket - internering av ”de uskikkede”
Misjonens hovedstyre kunne i 1926 opplyse fylkesmann Olsen at vel 30 av 45 bofaste
familier holdt ”sig iro”, etter et par års opphold i Svanviken arbeidskoloni. Men bosetting
var kostbart. Dessuten nådde Misjonen på denne måten bare en brøkdel av ”omstreiferne”.
Skulle man sette ”en endelig stopper for omsteriferuvesenet” var det ifølge hovedstyret
nødvendig å gjennomføre en obligatorisk bosetting – myndighetene måtte ved lov påby
alle voksne ”omstreifere” å bosette seg innen en viss frist. De som ikke selv klarte det,
skulle ”hjelpes”, men da på betingelser som ikke var ”altfor lette.” Og de som ikke ville,
skulle ”anbringes i tvangsarbeid.” Hovedstyret var innforstått med at obligatorisk
bosetting var ressurskrevende, ikke minst ville en slik strategi forutsette at det var
muligheter for sysselsetting. Med blikk til 1920-årenes økonomiske og sosiale kriser fant
Misjonen at planen nok burde vente på bedre tider.320
Misjonens bosettingspolitikk hvilte på prinsippet om inklusjon, ”omstreiferne” skulle
innordnes i det ordinære samfunnslivet. Midt på 1920-tallet ble tanken om en alternativ
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bosettingspolitikk lansert. Den var basert på prinsippet om eksklusjon. ”Omstreiferne”
skulle holdes permanent atskilt i egne avmålte rom, ”en stor farm” i hvert fylke. Forslaget
ble fremmet offentlig av en lensmann. Han antok at en slik ordning ville gjøre det mulig
for samfunnet å bli kvitt ”omstreiferplagen” på kort tid, kanskje i løpet av et par år.
Carlsen stilte seg kritisk. Det var uheldig å plassere så mange på ett sted, og det ville være
i strid med ”omstreifernes natur” å gjøre dem avhengig av jordarbeid. Carlsen trodde
heller ikke at ”omstreiferproblemet” kunne løses i løpet av et par år. Dessuten ville
livslang tvangsanbringelse, slik lensmannen hadde foreslått, kreve store endringer i
lovverk og rettspraksis, som nok ikke lot seg gjennomføre. Saken hadde også en
økonomisk side: ”De millioner som lensmannens prosjekt vil kreve kan ikke skaffes
tilveie, og selv om de kunde skaffes er det yderst tvilsomt om det norske folk vilde gå med
på et så kostbart eksperiment.”
Carlsen kunne derimot tenke seg at det ble etablert et par nye arbeidskolonier uten
tilknytning til jordbruket. Koloniene burde dels være beregnet på kortvarig opphold - for
dem som viste seg skikket for ”et ordnet samfundsliv”, og dels på langvarig opphold helst livsvarig - for ”de uskikkede”. Carlsen ville kombinere prinsippet om inklusjon og
eksklusjon. Han hadde imidlertid liten tro på at en slik plan lot seg gjennomføre: ”[...]
sådanne store planer krever megen forståelse fra samfundets side - og mange penger.”321
Da komiteens innstilling forelå i 1933, var 50 familier blitt bosatt etter opphold i
Svanviken arbeidskoloni. Det ble antatt at rundt to tredeler av dem ville ”holde sig i ro og
stelle sig nogenlunde bra.”322 Men bosettingsarbeidet befant seg i en kritisk fase: ”Den
største vanskelighet med omstreiferes bosettelse for tiden er den langvarige arbeidsløshet,
hvorved familieforsørgeren og barna som vokser op blir gående uten fast beskjeftigelse.
Man ser derfor at ikke så få av de unge driver ut i reiselivet igjen.”323 Misjonen hadde
gjort Sosialdepartementet kjent med disse vanskene, blant annet i årsberetningen for 192829. ”De mange uheldige resultater av arbeidet med bosettelsen” hadde også ført til at
mange av Misjonens lokalforeninger ikke lenger var villig til å bidra økonomisk til driften
av Svanviken arbeidskoloni. Spørsmålet om bosettingsarbeidets fremtid ble derfor
inngående behandlet på Misjonens fellesmøte i Oslo september 1929.324 Carlsen
understreket nødvendigheten av å fortsette arbeidet, samtidig som det burde gjøres mer
effektivt. Han foreslo at oppholdstiden i Svanviken arbeidskoloni burde betraktes som
bosetting i henhold til løsgjengerloven. Dermed kunne familiene ”tvinges til å være der
inntil 5 år.” Med så lang oppholdstid ville det ifølge Carlsen la seg gjøre å ”få klarhet over
om det virkelig kan nytte å bosette fam. eller om de voksne bør reise sin vei og barna tas
fra dem.” På denne bakgrunnen vedtok fellesmøtet å forlenge oppholdstiden fra to til fem
år. Carlsen bemerket at arbeidskolonien dermed delvis ville ”skifte karakter” og bli en sårt
tiltrengt ”interneringsleir for omstreifere”.325 Sosialdepartementet ble underrettet om den
nye oppholdstiden gjennom Misjonens årsberetning for 1928-29.326
Carlsen reiste også spørsmålet om ikke det administrative ansvaret for bosettingsarbeidet burde flyttes fra Sosial- til Justisdepartementet, for å bringe arbeidet under
politiets kontroll.327 Spørsmålet hadde vært oppe i 1909. Den gangen ble det bestemt at
arbeidet skulle sortere under Sosialdepartementets fattigkontor, ikke minst fordi
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”omstreiferarbeidet” allerede lå til dette kontoret.328 I 1922 hadde Misjonen tatt opp
spørsmålet på nytt. Grunnen var noen tilfeller med ”mislykket” bosetting. Det kunne
ifølge Carlsen ikke være meningen at familier som ble bosatt med statens hjelp ustraffet
skulle kunne ”vrake den kostbare hjælp Staten og samfundet har git dem.” Carlsen mente
Sosialdepartementet burde innlede forhandlinger med Justisdepartementet - strengere
forholdsregler og et samarbeid med politiet ville kunne gjøre bosettingsarbeidet mer
”betryggende”.329 Sosialdepartementet fulgte opp og la saken fram for Justisdepartementet.330 Overfor sekretær Ole F. Harbek i Justisdepartementets understreket
Carlsen at det var av aller største betydning for Misjonens arbeid at det ble grepet inn
”effektivt og med hård hånd” overfor dem som var blitt anvist bopel: ”Omstreiferen må
vite, at det ikke vil nytte ham å rømme fra bostedet, men at han da straks vil bli pågrepet
av politiet. Ellers vil han stadig bli fristet til å begynne omstreiferlivet igjen.” Carlsen
anmodet derfor Harbek om å få etablert en ordning der Misjonen ved behov kunne be
departementet om politiets bistand. Harbek kunne vanskelig se at departementet skulle
påta seg noen oppgave når det gjaldt bosettingen. Derimot kunne det nok være behov for
en lovbestemmelse som gjorde det mulig å anbringe ”omstreifere” i tvangsarbeid, ”når
kun det faktum” forelå ”at angj. ikke har nogen fast bopel, men lever som omstreifer, og
heller ikke foretar sig noget for å få fast bopel.”331
Misjonens henvendelse til Sosialdepartementet i 1922 førte altså ikke til endring.
Dette utgjør grunnen til at Carlsen i 1929 foreslo å flytte det administrative ansvaret for
bosettingsarbeidet over til Justisdepartementet. Men da Sosialdepartementet ba Misjonen
om å gjøre nærmere rede for saken, hadde tvilen meldt seg. Bosettingsarbeidet måtte nok
først og fremst betraktes som ”et socialt hjelpearbeid”, ikke som ”en politimessig
tvangsforanstaltning”. Misjonen ønsket derfor å opprettholde den gjeldende ordningen,
men anmodet Sosialdepartementet om å innlede et samarbeid med Justisdepartementet for
å kunne få politiets assistanse i bosettingsarbeidet. Framfor alt ønsket Misjonen at lokale
politimyndigheter skulle føre tilsyn med de bosatte familiene.332 I den anledning utarbeidet
Misjonen et forslag til instruks om hvordan politi- og lensmannsetat skulle forholde seg til
familier som skulle bosettes. Instruksen burde ifølge Misjonen også gjelde for alle dem
tidligere var blitt bosatt med statens hjelp.333 I forslaget til instruks het det blant annet at
en bosatt familie skulle ”holde sig i ro, opføre sig ordentlig og ernære sig ved hederlig
arbeid.” Det skulle ikke være anledning til ”å huse omstreifere eller på nogen måte gjøre
hjemmet til tilholdssted for sådanne.” Dersom familien begynte ”å streife eller på annen
måte å gi grunn til klage og advarsel ikke har fruktet”, ville familien bli anmeldt for
overtredelse av løsgjengerloven. Samtidig skulle barna anbringes av vergerådet. Alle
”uregelmessigheter” skulle innberettes direkte til Misjonen, telegrafisk eller pr. telefon om
det hastet.
Sosialdepartementet la saken fram for Justisdepartementet, som hentet inn uttalelser
fra to politimestere. Ingen av dem fant å kunne støtte Misjonens forslag, som dermed rant
ut i sanden. Politimesteren i Romerike understreket at bosetting var sosialt arbeid og
følgelig Justisdepartementet uvedkommende. Dessuten mente han ”omstreiferplagen” var
mer ”avtagende enn tiltagende.” Politimesteren i Aker, som for øvrig var med i
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Omstreiferkomiteen, kunne heller ikke se at det her var snakk om ”nogen særlig
politiopgave”.334
I Omstreiferkomiteens innstilling ble Carlsens forslag om bosetting under politiets
tilsyn ikke fulgt opp. Isteden formulerte komiteen et mer forsiktig forslag, som nærmest
var en kommentar til Stortingets sosialkomité, som våren 1930 hadde vurdert ”helt å
sløife” bidraget til bosettingsarbeidet, med den begrunnelse at resultatene stod ”i avgjort
misforhold til de anvendte midler.” Komiteen innstilte likevel på bevilgning, men
bemerket at Misjonens arbeid i større grad burde konsentreres om ”å redde omstreifernes
barn”, framfor alt ved forhindre at foreldre eller pårørende fikk ”adgang til å øve
innflytelse på disse efter at de er tatt op på hjemmene - en innflytelse som må antas å
motvirke det formål der ønskes nådd ved disse bevilgninger.”335 I Omstreiferkomiteens
innstilling het det at samfunnet fortsatt burde ”ha en dør åpen gjennom bosettelsen for de
familier som sterkt ønsker å komme til ro, og som har betingelser for et ordnet
samfundsliv.” I denne forbindelse ble Justisdepartementet anmodet om å ta opp til
vurdering hjemstavnsbestemmelsene. Ifølge gjeldende lovgivning kunne foreldrene - i
motsetning til barna - ikke vinne hjemstavn i den kommune de eventuelt ble bosatt.
”Kommunene frykter for store byrder i fremtiden og gjør hvad de kan for å holde
omstreifere borte fra bygden.” Slik sett syntes hjemstavnsbestemmelsene å vanskeliggjøre
et fortsatt bosettingsarbeid. Lovgivningen burde av den grunn vurderes revidert på en måte
som ikke gjorde kommunene økonomisk skadelidende.336
Omstreiferkomiteen sluttet seg imidlertid til Carlsens ønske om å internere ”de
uskikkkede”: ”[D]et er absolutt påkrevet å ta sikte på effektive forholdsregler, som kan
ramme nettop disse omstreifere som ikke har evne eller vilje til å innpasse sig i et ordnet
samfundsliv, og som fremdeles føles som en uhyggelig plage i store strøk av vårt land.”337
En mulig løsning ville være å legge om ”den ordinære bosettelse” og frigjøre Svanviken
arbeidskoloni til et sted der man kunne ”internere vanskelige og brysomme omstreifere
som ingen kommuner vil ha.” På sikt anbefalte komiteen at det ble etablert ett eller flere
områder der ”de utpreget asosiale omstreifere” kunne interneres for kortere eller lengre
tid.338 Forslaget ble imidlertid ikke fulgt opp av Justisdepartementet.
Et offentlig register over alle ”omstreifere” og ”løsgjengere”
På Omstreiferkomiteens første møte ble etableringen av ”et utførlig og pålidelig register
over alle ‘farende folk’” sett på som den mest presserende oppgaven.339 I et skriv til
Justisdepartementet 27. januar 1927 framholdt komiteens formann og sekretær at
registreringsarbeidet burde settes i gang straks:
Det gjelder efter komiteens opfatning å få en såvidt mulig pålidelig og utførlig fortegnelse
over alle omstreifere og løsgjengere som er uten fast bopel. Disse mennesker utgjør
tilsammen en hær på flere tusen. Mange av dem kommer sjelden eller aldri med i nogen
offentlig folketelling. De er unddratt enhver kontroll fra samfundets side. Dette bundfall har
334
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en uhyggelig tendens til å trekke til sig andre dårlige elementer. Det første middel til å vinde
bukt med eller iallfall begrense dette uvesen er at samfundet vet om disse mennesker og
340
holder øie med dem.

Opplysningene burde hentes inn av politi- og lensmannsetat. Foruten navn, alder og
fødested, ville komiteen ha opplysninger om familieforhold, de voksnes levevei og bopel,
spesielle kjennetegn, om vedkommende var halt, skjeløyd, kopparret osv. og oppnavn eller
tilnavn.
Departementet kom komiteens ønske i møte og påla landets politimestere i rundskriv
av 25. februar 1927 å samle inn opplysninger om ”reisende som går under navn av tatere,
fanter, splinter, fark. Her medregnes også sigøinere. Med løsgjengere menes almindelige
(mannlige og kvinnelige) landstrykere, lasaroner, loffere, geseller. Barn må også medtas.”
Oppgavene skulle innleveres senest 15. oktober 1927.341
Carlsen mente at det også burde hentes inn opplysninger om ”sådanne som er delvis
eller vesentlig fastboende, men som lever av betleri og driver lyssky trafikk.” Han tok opp
dette i et skriv til Justisdepartementet 18. mars 1927. Om det ikke lot seg gjøre å
gjennomføre en omfattende registrering, anså Carlsen det som ”ønskelig å ta med sådanne
om hvem der kan herske tvil og det vil være bedre å ta med for mange enn for få.” I denne
sammenhengen gjorde Carlsen oppmerksom på ”særlig utsatte strøk”: områdene mellom
Oslo og Lillestrøm, særlig ”Lørenskogene” - der var det ”visstnok mange irregulære
eksistenser som det offentlige vil ha interesse av å holde øie med.”342
Tellingen ble foretatt i sommerhalvåret 1927. Misjonen bearbeidet ”omstreifer”materialet, mens Opdagelsesavdelingen i Oslo politi bearbeidet oppgavene over ”løsgjengerne”.343 I april 1929 kunne Omstreiferkomiteen gi Justisdepartementet en foreløpig
oversikt: Registreringen hadde gitt som resultat 2143 ”omstreifere” og 2126 ”løsgjengere”. Det ble presisert at listen var ufullstendig - en rekke personer var oppført både
to og flere ganger, og en del var ikke kommet med.344 Ikke desto mindre betraktet
komiteen resultatet som svært verdifullt, framfor alt når det gjaldt ”omstreiferne”. I
komiteens innstilling til Justisdepartementet i mai 1933 ble det opplyst Misjonens
generalsekretær hadde brukt resultatene fra tellingen til å ajourføre Jakob Walnums gamle
”omstreiferfortegnelse” fra 1896 og å utarbeide et ”kartotek, hvor det må antas at man nu
snart har fått med alle virkelige omstreifere”.345
Misjonen var likevel ikke helt tilfreds med tellingen, og i Omstreiferkomiteens
innstilling ble det foreslått at Justisdepartementet burde foreta en ny. En ting var at
oppgavene fra sommerhalvåret 1927 var ”unøiaktige og mangelfulle”, en annen at de
sosiale og økonomiske misforholdene drev ”nye individer ut i reiselivet”. En ny telling
burde gjennomføres snarest mulig. Komiteen foreslo vinterhalvåret 1. oktober 1933 - 31.
mars 1934. Foruten politiet, burde også fattigstyrene pålegges å sende inn oppgaver: ”De
fleste som reiser vil sikkert i løpet av vinteren komme i forbindelse med ett eller annet
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fattigstyre. Ved denne dobbelte kontroll, både fra politiet og fra fattigstyrene, kunde man
da være mere sikker på å få med alle som virkelig streifer.”346
Om registreringen skulle ha noen praktisk nytte, framfor alt for politi, fattigstyrer og
alle offentlige kontorer ”som har befatning med disse ting”, foreslo Omstreiferkomiteen at
det ble lagd en ”kortfattet trykt fortegnelse” med en alfabetisk ordnet navneliste og ”de
viktigste data” om hver enkelt. En første fortegnelse - med ”omstreifere” og ”løsgjengere”
hver for seg - burde kunne foreligge allerede i 1935. Nye fortegnelser burde deretter
sendes ut til politiet, fattigstyrene og de offentlige kontorene hvert femte eller tiende år.347
Forslaget hadde dels hjemlige forbilder. Komiteen viste selv til fantefortegnelsen fra
1846, samt til Eilert Sundts fortegnelser, hvorav den siste ble trykt i 1865. Et viktig
utenlandsk forbilde var den tyske fortegnelsen ”Zigeunerbuch” fra 1905. Fortegnelsen var
kjent av komiteens medlemmer, og Justisdepartementet satt med ett eksemplar.348
Omstreiferkomiteens medlem, oppdagelsessjef Reidar Sveen, hadde allerede i 1924,
mens han ennå var politimester, orientert Justisdepartementet om ”Zigeunerbuch”.
Fortegnelsen inneholdt et alfabetisk ordnet register med personalia, økenavn, særlige
kjennetegn, legemsfeil og portretter av sigøynere og annet ”farende folk”. Den var utgitt
av sigøynersentralen (”Zigeunernachrichtendienst”) ved politidireksjonen i München.349
Da det i Bayern senere ble etablert en fingeravtrykksentral, ble politiet pålagt av
Innenriksministeriet å ta to fingeravtrykk av alle anholdte sigøynere. Sammen med
fingeravtrykkene skulle det følge en utførlig framstilling av vedkommendes personlige
forhold, avstamming, slektskapsforhold, samt opplysninger om de personer eller familier
vedkommende reiste sammen med. På denne måten kunne sigøynersentralen bygge opp
”en slags stamtavle for zigøinere og denne blir siden kompletteret.” Sveen foreslo at det
burde lages en tilsvarende fortegnelse over sigøynere i Norge - med fotografier og
fingeravtrykk. En slik fortegnelse burde også omfatte ”tatere (omstreifere)”.350
Carlsen var også kjent med Bayerns håndtering av sigøynerspørsmålet. I 1926 hadde
delstaten vedtatt Gesetz zur Bekämpfung von Zigeunern, Landfahrern und Arbeitsscheuen.
Med utgangspunkt i en av lovens bestemmelser, foreslo Carlsen at landets embetsmenn
skulle føre registre over ”omstreifere”, og til enhver tid rapportere til Misjonen: I Bayern
”er det tatt op en målbevisst kamp mot omstreiferuvesenet. Man har været klar over, at
dersom denne kamp skal lykkes, må man til stadighet skaffe sig sikre oplysninger om
omstreifernes personalia.” Carlsen kunne opplyse at enhver embetsmann som førte
registre over ”sigøineres og omstreiferes fødsel, ektevielse eller død”, siden 1913 var
pålagt å innberette hvert enkelt tilfelle til sigøynersentralen i München, en bestemmelse
som senere ble inntatt i sigøynerloven av 1926. Han anmodet Kikre- og
undervisningsdepartementet om å innføre en tilsvarende ordning i Norge.351
Departementet sendte saken over til Justisdepartementet, som i rundskriv av 22. mai 1928
påla landets embetsmenn som førte fødselsregistre og kirkebøker, å registrere alle av
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”omstreiferslekt”. Registreringen skulle også omfatte bofaste som man antok var av
”omstreiferslekt”. Samtidig ble embetsmennene pålagt å sende oppgaver til Misjonen og
Statistisk Sentralbyrå.352
Tidligere hadde Misjonen kun sporadisk hentet inn oppgaver fra landets prester. Ifølge
Carlsen hadde flere prester selv bedt om en fastere ordning.353 Med Justisdepartementets
rundskriv av 1928 ble muligheten til å holde nærmere rede på ”omstreiferne” betydelig
utvidet, dessuten kunne Misjonen ved hjelp av embetsmennenes oppgaver løpende
ajourføre sitt eget ”kartotek”. Bestemmelsene i rundskrivet ble fulgt i mange år, men ikke i
den utstrekning Misjonen ønsket. Generalsekretær Oscar Lyngstad bemerket dette i et
skriv til det nazistiske Politidepartementet i februar 1943. Tross purring fra Misjonen var
det mange kirkebokførere som ikke sendte inn beretning.354 Bestemmelsen ble stående,
men i 1960 kunne Lyngstads etterfølger, Olav Bjørnstad, opplyse Justisdepartementet om
at antallet innsendte oppgaver hadde avtatt i de siste årene, høyst sannsynlig fordi mange
prester ikke lenger kjente til rundskrivet.355
En ”omstreifer- og løsgjengersentral” med utstrakt politimyndighet
Omstreiferkomiteens plan var at registeret skulle danne opptakten til en ”omstreifer- og
løsgjengercentral”. Et tidlig forslag gikk ut på å legge registeret til Centralpasskontoret,
men dette ble avvist av Politikontoret i Justisdepartementet: ”Centralpasskontoret har jo
alene med utlendinger å gjøre. De utenlandske løsgjengere og omstreifere blir overalt hvor
man kommer over dem, prompte sendt ut av landet såfremt der er nogen mulighet for å bli
dem kvitt.” Politikontoret foreslo isteden at det ble opprettet en egen ”Omstreifer- og
løsgjengersentral” som kunne kombineres med Fengselsstyrets strafferegister.356
Omstreiferkomiteen hadde ment at ”omstreiferproblemet” ikke kunne løses effektivt
uten en sentral med ”utstrakt politimyndighet”357 Tanken var blitt lansert av flere. I et
skriv til Misjonen sommeren 1926 pekte statsadvokaten i Vest-Agder og Rogaland
lagsogn på det utilfredstillende ved at det ikke fantes et ”centralorgan” som kunne ”ha til
opgave for hele landet at motta indberetninger om løsgjængere, arrestasjoner, mulkter,
betleri etc., og derefter ta ledelsen ved paatalen mot dem.”358 Noe senere ble spørsmålet
reist av riksadvokaten. I 1930 framholdt han overfor Justisdepartementet at politiet ikke
gjorde nok i behandlingen av ”omstreifervesenet”: ”Det som efter min opfatning trenges er
en organisasjon av arbeidet mot omstreifervesenet under en kyndig og energisk
centralmyndighet, f.eks. en politifullmektig ved Oslo politi.” En slik organisasjon burde
ifølge riksadvokaten dels øve tilsyn med ”straffeforfølgingen mot omstreifere” og dels
”treffe administrative forholdsregler”.359
Riksadvokatens brev ble forelagt Sosialdepartementet, men departementet kunne ikke
se at det rådde over noen bevilgning som kunne dekke de nødvendige utgiftene. Dessuten
stilte man seg kritisk til forslaget. Staten bevilget allerede en del midler til ”arbeidet med
omstreifervesenet”, og en ”ny centralmyndighet” ville langt på vei få de samme arbeids-
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oppgavene som Misjonen hadde, og man kunne vanskelig se at det skulle være nødvendig
å overføre ledelsen av dette arbeidet fra Misjonen til en sentral myndighet.360
Kirke- og undervisningsdepartementet, som også ble forelagt riksadvokatens brev, ba
om Misjonens kommentar. Misjonen støttet riksadvokatens forslag, og bemerket samtidig
at organisasjonen selv hadde reist spørsmålet for ”flere år siden”. Sosialdepartementets
innvendinger ble avvist:
En sådan politimessig centralmyndighet vil ikke, som Socialdepartementet synes å anta
gjøre omstreifermisjonens virksomhet delvis overflødig. Forutsetning må være at den skal
samarbeide med omstreifermisjonen. Den skal hevde lovens strenghet, der hvor vi kommer
til kort med den opdragende innflydelse. Derved vil det skapes en tryggere basis for hele det
361
arbeid som samfundet nu har tatt op for å bekjempe omstreiferondet.

I samsvar med dette anmodet Omstreiferkomiteen Justisdepartementet om ”snarest mulig
ta skridt til å realisere tanken om en tidsmessig, kyndig og energisk centralledelse for all
politimessig befatning med omstreifere og løsgjengere.”362 Sentralen ble foreslått lagt
under Oslo politi. Departementet ble anmodet om å drøfte den praktiske innrettingen med
politimester Kristian Welhaven og oppdagelsessjef Reidar Sveen.
Hvorvidt slike drøftelser fant sted, vites ikke. Sentralen så aldri dagens lys. Derimot
knyttet Welhaven, som Norges representant og visepresident i den internasjonale kriminalpolitikommisjonen, Internationale Kriminalpolizeiliche Kommission (IKPK) - forløperen
til Interpol - fra 1934, kontakt med Internationale Zentralstelle zur Bekämpfung des
Zigeunerunwesens, som ble etablert i 1936.363
Kristian Welhaven holdt Justisdepartementet løpende orientert om sigøynersentralens
tilblivelse. IKPKs beslutning om å opprette en slik sentral ble første gang truffet på
kommisjonens møte i Roma sommeren 1933. Året etter ble det satt ned en egen komité,
som skulle studere sigøynerspørsmålet nærmere og bistå den planlagte sentralen med
informasjon og kunnskap. Sommeren 1935 la sigøynerkomiteen fram retningslinjer for en
internasjonal sigøynersentral på IKPKs møte i København. Retningslinjene ble akseptert
av IKPKs ledelse, og i mars 1936 kunne IKPKs generalsekretær underrette
medlemslandene om at sigøynersentralen endelig var blitt etablert. Sentralens oppgave
skulle være å registrere og samle sosiale, økonomiske, biologiske og fysiologiske
opplysninger om sigøynere og personer som levde på sigøynervis, samt etablere
”stamtavler”.364
Som et svar på generalsekretærens underretning, kunne Welhaven opplyse at det i
Norge kun fantes en kjent ”egentlig” sigøyner (tyskfødt). Men det fantes en rekke
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”omstreifere” og ”løsgjengere” av norsk avstamming. Antallet ”omstreifere” ble oppgitt til
15-1700, antallet ”løsgjengere” fra fem til seks tusen. Welhaven trakk fram Misjonens
virksomhet, og at man i Norge de siste 40 årene hadde forsøkt å bringe ”omstreiferne” inn
i et ordnet samfunnsliv.
Generalsekretæren i IKPK hadde etterlyst eventuelle fortegnelser over sigøynere og
andre som levde på sigøynervis. Welhaven kunne fortelle at Misjonen i lengre tid hadde
arbeidet med et register. Han lovet å oversende dette så snart det var ferdig utarbeidet.365
Han må ha siktet til Omstreiferkomiteens forslag om å utarbeide en trykt fortegnelse over
”omstreifere” og ”løsgjengere”, et forslag som var blitt akseptert av Justisdepartementet,
men som trolig ikke ble realisert.366
Den internasjonale sigøynersentralen oppstod ikke i et vakuum. Et viktig forbilde var
sigøynersentralen i München fra 1899. I Weimartiden hadde tiltakene mot sigøynere og
andre som levde på sigøynervis, blitt trappet opp - også utenfor Bayern, og i andre
europeiske land.367 Bayerns sigøynerlov av 1926 markerte ifølge historikeren Michael
Zimmermann en radikalisering av tidligere sigøynerpolitikk, blant annet ved dens vektlegging av internering og deportasjon. I denne loven ble sigøynere for første gang i den
tyske sigøynerpolitikkens historie også omtalt som en egen ”rase”, og politikken fikk nå
en uttalt rasistisk begrunnelse. Det er i dag bred enighet om at loven fra 1926 dannet et
forbilde for det kommende Hitler-regimets sigøynerpolitikk.368
Etter nazistenes maktovertakelse i 1933 ble det etablert et nært samarbeidet mellom
sigøynersentralen i München og den tyske psykiateren og kriminalbiologen Robert
Ritter.369 Ritter framholdt sterkt betydningen av sterilisering, og med ham fikk
steriliseringsspørsmålet en framskutt plass i nazistenes sigøynerpolitikk. Sterilisering av
sigøynere og andre som levde på sigøynervis var også blitt tatt opp på IKPKs møte i
København i 1935. Ministerialrat i Baden, dr. Karl S. Bader, som satt i IKPKs
sigøynerkomité, hadde foreslått at uforbederlige sigøynere burde innlemmes som en
kategori i den tyske steriliseringsloven av 1933.370
”Ufruktbargjørelse (sterilisering) av de laveststående omstreifere”
Sterilisering var det siste forslaget i rekken av tiltak Omstreiferkomiteen satte fram for å
effektivisere kampen mot ”omstreiferuvesenet”: ”Med hensyn til fremtidige forholdsregler
overfor omstreiferne vil komiteen endelig nevne at det også kan bli nødvendig å treffe
foranstaltninger til ufruktbargjørelse (sterilisering) av de laveststående omstreifere for å
hindre en fortsatt forplantning.”371 Som nevnt, var Omstreiferkomiteen fortrolig med
Straffelovkomiteens utkast til lov om sterilisering. Steriliseringsspørsmålet synes
imidlertid ikke å ha vært gjenstand for noen inngående behandling i Omstreiferkomiteen.
Spørsmålet dukket først opp som et punkt på innkallingen til det femte og avsluttende
møtet 18. mai 1933.
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Forslaget om å gjøre sterilisering til et tiltak i arbeidet med å bekjempe ”omstreiferuvesenet” avslører et slektskap med den tyske og internasjonale sigøynerpolitikken. Og så
sent som i mars 1945 – ti år etter at han hadde fratrådt stillingen som Misjonens
generalsekretær - begrunnet Carlsen nødvendigheten av sterilisering med henvisning til
Robert Ritter:
For å avverge altfor store skader både for samfunnet og for disse mennesker selv, foreslår
Ritter at der må foretas en omhyggelig sikting, hvorved de verste blir skilt ut og anbrakt i
arbeidsleire for livstid. For de andre må man prøve å få kontroll med den overveldende
372
fruktbarhet, muligens for enkelte familier ved sterilisering.

Foranledningen til denne uttalelsen var en ”sosial-biologisk studie” av danske vagabonder
og sigøynere som legene Erik D. Bartels og Gudrun Brun hadde foretatt i regi av Institut
for human Arvebiologi og Eugenik ved Københavns Universitet. De danske legene avviste
forestillingen om at disse gruppene utgjorde noen trussel mot befolkningskvaliteten, og de
tok bestemt avstand fra tanken om at ”sigøynerproblemet” burde løses med ”drastiske
forholdsregler” som sterilisering. Isteden anbefalte de ”den naturlige assimileringsprosess”
som burde ta hensyn til minoritetsgruppens ønske om å opprettholde sin tradisjonelle
levemåte.373
I omtalen av denne studien bemerket Carlsen at det var av den største samfunnsmessige ”betydning å få belyst spørsmålet om hvorvidt en så særpreget fremmed rase kan
innpodes i og tilpasses en moderne samfunnsorganisme, og hvilke problemer dette stiller
når det gjelder de arvemessige og miljøbestemte faktorer.”374 Han stilte seg kritisk til de
danske legenes positive innstilling til sigøynerne, og deres optimistiske syn på den
”sosiale assimileringsprosess”: ”Riktignok synes de danske sigøynere å være av noe bedre
kvalitet enn de norske omstreifere. Men med alt det som opplyses om deres mentale og
moralske defekter, må man også der regne med et meget ugunstig arvestoff.” Norge i
større grad enn Danmark ”kjenner dette problem med en fremmed rases assimilering i
befolkningen.” I Norge hadde ”den sosiale assimileringsprosess” pågått ”i minst et par
hundre år”, men resultatet var ifølge Carlsen ”ytterst nedslående”:
Omstreiferblodet har vist seg å være uhyggelig sterkt. Blandingen med de dårligste
elementer i vårt eget folk har frembrakt en befolkningsgruppe som moralsk og intellektuelt
står meget lavt. Rent unntagelsesvis har det forekommet at individer og familier ved gunstig
375
krysning er løftet opp til en mere sosial tilværelse.

I den grad det hadde lykkes å gjøre ”omstreifere” til ”fastboende og selvhjulpne borgere”,
var dette ifølge Carlsen Misjonens fortjeneste: ”Ved det omfattende og godt utbygde
arbeid for barna skjer der en grundig sortering. De som er skikket for det, blir løftet inn i
samfunnet og blir fastboende og selvhjulpne borgere.”376 Men Misjonen stod maktesløs
overfor alle som ikke hadde ”evne eller karakter til å hevde seg i konkurransen”. Overfor
disse måtte samfunnet forfølge en annen linje enn den Misjonen arbeidet etter: ”For de
mest asosiale kan det vel med tiden bli tale om en passende internering. De mentalt mest
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defekte kommer inn under loven om sterilisering, hvorved de i hvert fall hindres fra å
formere seg.”377
Hva var grunnen til at Omstreiferkomiteen i 1933 foreslo sterilisering som et
nødvendig tiltak i arbeidet med å løse ”omstreiferproblemet”? Komiteen selv viste til en
intelligensundersøkelse av barn anbrakt i Misjonens barnehjem, som medisinerstudent
Mikael Kobro hadde utført på oppdrag fra Misjonen.378

2.3 ”Et undermåls folkeferd”
Det som etter alt å dømme utløste generalsekretær Carlsens ønske om å få undersøkt
barnehjemsbarnas intelligens, var et utspill fra en skolehjemsbestyrer som i 1926 overfor
Kirke- og undervisningsdepartementet hadde beklaget seg over anbringelsen av
”omstreiferbarn” i skolehjem. Bestyreren syntes disse barna var ”et meget forstyrrende
element”, og i henvendelsen til departementet ba han om at det måtte opprettes egne
skolehjem for ”omstreiferbarn”. Ifølge bestyreren hadde ”omstreiferbarn” et svært ”ulikevektig temperament”, og de var - i motsetning til andre barn - lite mottakelig for ”etisk
påvirkning”. Årsaken ble ført tilbake til barnas ”sjelelige belastning”: ”et hereditært,
psykisk felleseie av forkjerte sjelelige anlegg (følelse, tanke og vilje) som et omstreiferindivid ikke, - eller iallfald kun undstagelsesvis - kommer utenom. [...] Det dreier sig
m.a.ord om en rasebestemt utviklingsbane”. Først i egne skolehjem ville det være mulig ”å
gjennemføre den uavbrutte individuelle påvirkning, den intensitet i omdannelsesarbeidet,
som i virkeligheten kreves overfor et sjeleliv så sterkt naturbundet i en utpreget
degenerativ slekts arv som omstreiferbarnets.”379
Misjonen fikk tilsendt skolehjemsbestyrerens skriv til Kirke- og undervisningsdepartementet, og Carlsen tok saken opp med de øvrige medlemmene av Omstreiferkomiteen. Komiteen besluttet å hente inn opplysninger om alle ”omstreiferbarn” som var
blitt anbrakt i skolehjem siden 1900. Foruten navn, fødselsdato, foreldrenes navn, ønsket
komiteen opplysninger om grunner til anbringelsen, oppholdstiden, hvor vedkommende
hadde tatt veien etter utskrivning, om vedkommende hadde spesielle legemlige kjennetegn
(stam, skjeløyd o.l.), hvordan det hadde gått med vedkommende og om det var noe særlig
å bemerke. I tillegg ble skolehjemsbestyrerne bedt om å vurdere følgende to spørsmål:
”volder omstreiferbarn spesielle vanskeligheter i skolehjemmet og hvori består disse? […]
hvad mener De om det forslag som er fremkommet at der bør opprettes særskilte
skolehjem for omstreiferbarn?”
Åtte skolehjem, som i sum hadde tatt hånd om 106 ”omstreiferbarn” siden 1900,
svarte på henvendelsen. Bestyreren av Bærum skolehjem sluttet seg til tanken om egne
skolehjem, fordi:
[...] omstreiferbarnet opkaster sig til herre over de dårligere elementer blant barna og får
disse til å gjøre galskaper. Omstreiferpiker er gjerne falsk, søt likeoverfor de overordnede og
farlig bak deres rygg. Hun blir lett brutal og kommer fort på den tanke at hun skal sette
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varme på. En del av dem kan umulig holde sig iro; de tenker ikke på annet enn å renne sin
380
vei.

Andre skolehjemsbestyrere var ikke like negative i sine omtaler av barna. Bestyreren av
Ulfnesøy skolehjem syntes ikke ”omstreiferbarn” bød på spesielle vansker og avviste
tanken om å etablere egne skolehjem for dem: ”Jeg mener det må være heldig for
omstreiferbarn å være sammen med andre barn, og jeg har ikke inntrykk av at
omstreiferbarn i almindelighet har en uheldig innflydelse på disse.” 381 Bestyreren av
Falstad skolehjem bemerket at ”omstreiferbarna” tilhørte ”den vanskeligste fjerdepart av
elevene”, men han fant det ”unødig hjerteløst” å skille dem ut i egne skolehjem.382
Bestyreren av Toten skolehjem mente nok at barna kunne volde vanskeligheter, men han
kunne ikke si noe bestemt om hvorvidt det burde opprettes egne skolehjem.383
Carlsen var lite stemt for tanken på å etablere ”særhjem”.384 I korrespondansen med
bestyrerne kommenterte han ikke de ulike vurderingene av barna, men en artikkel i
Misjonens blad På hjemveien fra 1927 kan leses som en kritikk av påstanden om
”omstreiferbarna” var ”naturbundet i en degenerativ slekts arv”, slik bestyreren av Bastøy
skolehjem i 1926 hadde uttalt til Kirke- og undervisningsdepartementet:
Vi er alle klar over at mange av omstreifernes barn har en ulykkelig arv å slepe på. Det er
nok desverre altfor sant for manges vedkommende det som sies så ofte, at ‘de har det i
blodet’. Særlig tenker man da på den utpregede reiselyst og ustadighet, kanskje også på en
iøinefallende upålidelighet og karakterløshet. Men når det er tale om det som ligger i blodet
så må vi være opmerksom på at slektsarven er ikke alt. Da vilde det se mørkt ut for oss alle.
Slektens skjebne er ikke bare avhengig av de medfødte anlegg, men også av de forhold
hvorunder individene vokser op. Det har vist sig at selv meget slette anlegg kan overvinnes
gjennem god påvirkning og opdragelse. Omstreifermisjonens barnehjemsarbeid er bygget på
denne kjensgjerning, at ikke bare arven men også miljøet er bestemmende for barnets
385
utvikling.

På Misjonens fellesmøte i august 1927 framholdt Carlsen at Misjonen hadde lyktes godt i
arbeidet med å skape ”selvhjulpne, gode samfunnsmennesker”. Men han innrømmet at
arbeidet ikke alltid gav resultater som forventet. Skulle Misjonen lykkes, var det
nødvendig å få skilt ut ”de unormale” og konsentrere innsatsen om de normale. I snart 30
år hadde Misjonen ifølge Carlsen hatt barn som gjorde oppdragelsesarbeidet svært
vanskelig: ”Vi har trukket på adskillige i alle disse år som har vært til utrolig skade!
Vitterlig sinnssyke - og halvt åndssvake.”386 På denne bakgrunnen fant han det nødvendig
at en fagmann undersøkte barnehjemsbarnas intelligens. Dermed ville man kunne ”få et
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holdepunkt i dette vanskelige opdragelsesarbeid”.387 Til dette arbeidet engasjerte han
medisinerstudent Mikael Kobro.388
Kobro gikk til arbeidet med store ambisjoner, og han siktet lenger enn Carlsens rent
pedagogiske siktemål. Framfor alt ønsket han å teste gyldigheten av amerikanske
intelligensmålinger, som skulle ”ha vist at I.Q. er lavest i de laveste samfundslag”.389
Undersøkelsen omfattet i alt 71 barn ved fire av Misjonens barnehjem, det vil si
samtlige barn som hadde fylt fem år. De fleste var i alderen 6-12 år - ”nettop på de
alderstrin hvor disse målinger gir de sikreste resultater.”390 Kobro anvendte Stanfordrevisjonen av Binet-Simons intelligensprøver. Prøvene var individuelle og inneholdt både
praktiske og teoretiske oppgaver: ”Barnet blir bedt om å skrive, tegne og regne, lese op og
gjenfortelle, deres hukommelse, skarpsindighet og opfindsomhet blir undersøkt. De skal
forklare billeder, nevne farver, definere abstrakte og konkrete begreper, knytte skolisser og
utføre små ærinder.” Barna fikk rundt 100 spørsmål, fordelt på 30 prøver og avpasset hvert
enkelt barn etter dets alderstrinn.
Ut fra rådende teorier om intelligensutvikling ble en IQ på mellom 90 og 110 ansett
som normalt.391 Kobro fant at åtte taterbarn, vel 11 prosent av barna, hadde normal
intelligens. To barn lå over, mens de øvrige 61 barna lå under det normale. På denne
bakgrunnen slo Kobro fast at nesten 86 prosent av barna var ”mer eller mindre
undermålere”: 15 barn hadde en IQ mellom 80-90, 28 barn lå mellom 70-80 og 18 barn
hadde en IQ mellom IQ 50-70. Han fant imidlertid ingen dypt åndssvake, ”virkelig
imbesile eller idioter”, blant barna. Alle hadde en IQ på over 50. Med en gjennomsnittlig
intelligenskvotient på 78, lå ”omstreiferbarna” ut fra samtidens gradering av intelligens
under det normale, men over grensen for åndssvakhet.392
På bakgrunn av sine funn mente Kobro at taterne som gruppe utgjorde ”et undermåls
folkeferd”.393 Hva angikk deres intellektuelle utrustning, trakk han paralleller til den
amerikanske testpsykologen Lewis Termanns undersøkelser av visse befolkningsgrupper i
det amerikanske samfunnet: ”Intellektuelt sett står de norske omstreifere i klasse med
negre, indianere og meksikanere”.394 Termann hadde funnet at intelligenskvotienten blant
disse befolkningsgruppene lå mellom 70 og 80.
Kobros omtale av taterne som ”et undermåls folkeferd” hvilte imidlertid ikke
utelukkende på intelligensgrad. I likhet med Termann trakk han også inn i vurderingen
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barnas ”sjelelige innstilling”. I sin første innberetning til Carlsen sommeren 1928
bemerket han:
Det er mig det hele påfallende hvordan jeg ustanselig under dette arbeidet uvilkårlig har
måttet tenke på en annen klasse av de asociale individer, nemlig vaneforbryderne. Såvidt jeg
har forstått må disses sjelelige innstilling kvalitativt sett være analog med omstreifernes.395

Da undersøkelsen endelig ble publisert, skrev han at taternes ”asosiale vaner” stilte dem
sosialt og psykologisk i klasse med vaneforbryterne. Kobro avviste imidlertid forestillingen om at det var en nødvendig sammenheng mellom intellektuell status og sosial
atferd, mellom moral og intelligensnivå. Riktignok aksepterte han den amerikanske
testpsykologiens forestilling om menneskets intelligens som arvelig betinget, men han tok
avstand fra forestillingen om at arv alene bestemte individets sosiale og moralske atferd:
”Barnet arver [...] ikke fra sine foreldre omstreifertrangen. ‘Taterblodet’ er en romantisk
myte.”396 Nå gikk Kobro gikk ikke spesielt inn på spørsmålet om arvens betydning, men
slo fast at både arv og miljø var av betydning for ”menneskets fremtoningspreg”.397 Han
holdt likevel miljøet som avgjørende: ”[...] de forhold barnet lever op under, kaster det
avgjørende lodd i vektskålen.”398 Kobro argumenterte her på linje med professor Otto
Lous Mohr, som i private samtaler med Kobro gjentatte ganger hadde avviste
forestillingen om en sammenheng mellom intelligens og samfunnslag.399
Hvilke praktiske konsekvenser mente så Kobro at undersøkelsen ville få for
Misjonen? Resultatene var utvilsomt ”en bitter pille”, som han uttrykte det.400 Men
oppgaven med ”å opelske og øke omstreifernes sosiale og erhvervsmessige ydeevne” var
ifølge Kobro ikke avhengig av intelligens alene: ”Den kan forringes eller forbedres fra
annet hold, av fysiske og moralske evner, av temperament og karakter og av miljøforholdene.”401 Selv om ”omstreiferbarnas intelligens” ikke kunne økes, ville Misjonen
ved å fjerne barna så tidlig som mulig fra foreldrene, forhindre at de stivnet i ”asosiale
vaner”. Misjonens oppdragelsesstrategi var derfor særdeles viktig med tanke på å utvikle
barnas ”psykiske ydeevne” innenfor de gitte rammer. Dette var i tråd med Mohrs
sosialpolitiske anbefalinger om å skape gode livsvilkår, fordi ”gunstige livsvilkår kan gi et
resultat der ligger over hvad arveanleggene alene innebærer.”402 Kobro drøftet ikke
rasehygieniske tiltak som internering, sterilisering og ekteskapsforbud, noe som for så vidt
hadde vært naturlig ut fra hans orientering mot den rasehygieniske amerikanske
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testpsykologien. Isteden anbefalte han altså en videreføring og intensivering av Misjonens
sosiale arbeid.
Hvordan ble resultatene fra Kobros undersøkelse mottatt av Misjonen? Da Kobro
sommeren 1929 hadde ønsket å publisere resultatene, var Carlsen usikker på om materialet
egnet seg for offentliggjøring. Hensikten hadde vært å skape et grunnlag for Misjonens
arbeid med ”å få skilt ut sådanne som absolutt ikke har betingelser for å opdrages sammen
med normale barn”.403 Om undersøkelsen skulle gjøres kjent, fryktet han at den ville
vekke oppsikt blant ”utenforstående”.404 Carlsen mente dessuten at barnas foreldre ville
føle seg såret ”hvis de på nogen måte får inntrykk av at der likesom skal eksperimenteres
med deres barn i våre barnehjem”.405 En eventuell offentliggjøring fikk utstå til senere etter nærmere drøfting. ”Det er jo mulig at offentliggjørelsen kan skje i en sådan form at
det ikke kan skade nogen av partene”. Kobro tolket dette som en oppfordring til å
bearbeide materialet med tanke på publisering. Høsten 1930 sendte han et nytt manuskript
som Carlsen tok godt imot:
Din artikkel har jeg lest med stor interesse. Det er jo sandt som du sier at disse resultater vil
være en bitter pille for dem som steller med omstreiferne. Men jeg har alltid ment at det er
riktig å være så nøktern som mulig i et arbeid som dette og forsøke å se sannheten som den
virkelig er.406

Carlsens opprinnelige siktemål med å undersøke barnehjemsbarnas intelligens var, som
nevnt, å få identifisert og skilt ut ”de unormale”, slik at innsatsen kunne konsentreres om
de ”normale”, eller de mer ”verdifulle”, som han bemerket i et foredrag på den nordiske
barnevernskongress i Helsingfors 1930. Han la også vekt på den økonomiske betydningen
av sortering: ”Det vil være sund økonomi om man målbevisst søker å anvende mest
penger til de mest levedyktige.”407 Men hva burde gjøres med dem som ikke ville klare
seg på egen hånd, og som etter alt å dømme var ”avgjorte undermålere”?408 Kobros
undersøkelse hadde overbevist Carlsen om at det var en nær sammenheng mellom
”utrustning” og ”livsskjebne”. I Misjonens årsberetning til Sosialdepartementet for
budsjettåret 1931-32 het det: ”Av dem som nu er voksne ser det ut til at ca. 2/3 har
betingelser for å bli både fastboende og selvhjulpne. De som det går dårlig med og som
enten glir ut på landeveien igjen eller havner i bermen i byene, er som oftest sådanne som
står langt tilbake i åndelig utvikling.”409 Når utsiktene for sosialisering og assimilering
syntes små, kunne det fortone seg rasjonelt å følge Johan Scharffenbergs løsning:
Opdragelse og hensiktsmessig anbringelse kan naturligvis bøte på meget [...]. Men der er
utvilsomt hos nogen av dem så dårlig arvestoff at disse helst ikke burde formere slekten.
Tenk på den urimelige fruktbarhet mange av dem er i besiddelse av - 10-12-14 barn er det
almindelige. [...] Jeg mener at mennesker med ansvarsfølelse kan ikke lukke øinene for den
fare som ligger i dette, både for samfundet og for disse mennesker selv.410
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Dette synspunktet ble gjentatt i Omstreiferkomiteens innstilling fra 1933, og da med
henvisning til resultatene fra Kobros undersøkelse.411

2.4 Kristen filantropi og rasehygiene på kollisjonskurs
Carlsens steriliseringspolitiske standpunkt lå tungt på samvittigheten. Ved flere
anledninger poengterte han da også at ”[d]et viktigste og mest effektive botemiddel” ville
være ”aa opdra barna til fastboende og selvhjulpne mennesker”.412 I et foredrag i Oslo
Presteforening i 1933 bemerket han at det norske forslaget til lov om sterilisering, som i
1932 var blitt satt fra av Straffelovkomiteen, betegnet
et radikalt brudd med den tidligere linje for alt sosialt arbeid som kristendommen hittil har
sanksjonert. Den kristne etikk har like til idag sett samfundets ulykkelige individer åndssvake, sinnssyke, moralsk defekte m.v. - utelukkende som objekt for kristen
sjeleomsorg og barmhjertighet. Og nu reises der krav om at disse skal hjelpes på en annen
413
måte, nemlig ved å forebygge at slike vesener blir født.

Steriliseringstanken – og den rasehygieniske tenkemåten generelt – brøt ifølge Carlsen
med kristne verdier for sosialt arbeid. Gode gjerninger var en kristenplikt, og denne
plikten omfattet i særlig grad mennesker som av ulike grunner falt utenfor det ordinære
samfunnslivet. En grunntanke i den kristne filantropien var at mennesket kunne ledes til
det gode.414 På denne bakgrunnen hadde Carlsen reagert negativt på Scharffenbergs
foredrag i Oslo Arbeidersamfund i 1928, der Scharffenberg reiste spørsmålet om
sterilisering som et mer effektivt tiltak mot ”omstreiferondet” enn Misjonens sosiale
arbeid. Carlsen rykket ut offentlig og kritiserte Scharffenberg for å ha kommet med svært
”lettvinte” uttalelser om en meget vanskelig sosial oppgave: ”Overlægen har liten tro på
omstreiferne, fordi han vesentlig dømmer dem efter dem han lærer å kjenne i fengslene.
La oss si at han bare kommer i berøring med den fjerdedel som opdragelsesarbeidet
mislykkes med.” Carlsen så imidlertid ikke bort fra at sterilisering i visse tilfeller kunne
være på sin plass, men han kunne vanskelig se at Misjonen skulle ta noe initiativ:
Med hensyn til disse som på forskjellig måte viser sig å være ”mindreverdig” er jeg ganske
enig at det trengs skarpere midler. På disse betingelser kan jeg også innrømme berettigelsen
av sterilisasjon. Men det kan umulig være overlægens mening at omstreifermisjonen her
skal ta initiativet? Det vilde stille den kristelig-filantropiske virksomhet i en underlig
belysning, foruten at det vilde bety en utidig innblanding i de videnskapelige fagfolks
område.

Carlsen understreket at Misjonens mål var å løfte ”hvert eneste omstreiferbarn som
kommer til verden […] inn i et godt miljø hvor det kan få de beste mulige vilkår for et
menneskeverdig liv.” Misjonen bygde ifølge Carlsen på ”den gamle erfaring med miljøets
innflytelse”.415 I bunnen lå en ”tro på livets fornyende og bevarende krefter”: ”Så får vil
heller ta risikoen med skuffelsen når slektssammenhengens dragsug krever sitt.” I Carlsens
øyne var steriliseringsspørsmålet ”altfor lite belyst og prøvet” til at sterilisering kunne
anbefales framfor andre tiltak. Dessuten var det grunn til å tro at taterne ville føde færre
411
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barn etter hvert som de ble sivilisert og slo rot i samfunnet. Misjonens sosiale
reformarbeid ville derfor på sikt føre til ”en naturlig begrensning av barneantallet.”416
Carlsen avviste ikke at mange ”omstreiferne” hadde ”dårlige anlegg”, men de var også ”et
resultat av [...] ulykkelige kår”: ”Gjennem generasjoner har de levet utenfor alle de goder
som gir vårt liv fasthet og styrke - utenfor hjem, arbeid og kristendom,” - et forhold som
samfunnet selv måtte bære mye av skylden for.417 Noe senere argumenterte han for
miljøets betydning ved å vise til overlege Sigurd Dahlstrøms undersøkelser av vergerådsbarn: ”Det prinsipp som her underbygges har omstreifermisjonen fulgt i sitt arbeid fra
første stund av [...]. Den uheldige arv som mange av disse barn har, kan altså for endel
overvinnes eller nøitraliseres gjennem en hensiktsmessig opdragelse.”418

2.5 Protestantisk eugenikk
Det skulle ikke gå lang tid før Carlsen nærmet seg Scharffenbergs løsning. Et første skritt
ble tatt sommeren 1928, da Carlsen i en artikkel i tidsskriftet Socialt Arbeid mente det var
nærliggende å ta opp ”til drøftelse de rasehygieniske spørsmål” som knyttet seg til
”omstreiferproblemet”.419 Neste skritt kom høsten 1929, da Scharffenberg ble invitert til å
holde foredrag om ”omstreiferslekter og omstreiferliv” på Misjonens fellesmøte. På dettet
tidspunktet forelå også resultatene fra Kobros intelligensundersøkelse. Spørsmålet om
”omstreiferlysten” skyldtes arv eller miljø ble diskutert. Scharffenberg mente begge
faktorer spilte inn, mens Kobro la hovedvekten på miljøet. Carlsen var opptatt av hvordan
”omstreiferlysten” kunne bringes til opphør, og mente at rasehygienen i fremtiden nok
ville danne et viktig supplement til Misjonens oppdragelsesarbeid: ”den religiøse linje”
utelukket ikke ”den vitenskapelige som overlægen her hadde fremholdt.”420
Carlsen behandlet spørsmålet om rasehygienens relevans mer inngående under den
nordiske barnevernskongressen i Helsingfors i 1930. Der framholdt han at alt barnevernsarbeid som hvilte på kristen barmhjertighet - omsorgen for ”de ulykkeligste”, ”de minst
verdifulle” – trengte til nyorientering: ”Vi er […] nu kommet så langt frem at vi kan
forsøke å se vårt barnevernsarbeide i en større sammenheng. En sådan orientering er
nødvendig både for oss selv og for samfundets skyld.” Selv om det ennå var grunn til å ta
mange av rasehygienens ideer med ”forbehold”, kunne man ifølge Carlsen ikke se bort fra
de uheldige befolkningspolitiske konsekvenser av den sosialt differensierte forplantningen: ”[R]asens utvikling, som den nu foregår, må gi grunn til bekymring. Det
bevises statistisk at samfundets dårligste elementer formerer sig 3-4 ganger så hurtig som
de beste.” Han fortsatte:
Biologene lærer oss med ugjendrivelige kjennsgjerninger at samfundets mindreverdige
elementer nu tilgodesees i en faretruende grad på de bedre individers bekostning. Der
fremføres påstander og beviser som vi tvinges til å ta stilling til. Såvidt jeg forstår kommer
vi ikke utenom disse ting, og vi må undersøke om de medfører en omlegning av vårt
barnevernsarbeide eller en supplering og videreførelse.421
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Carlsen kunne slutte seg til den rasehygieniske tenkemåten for så vidt som den søkte ”å
vekke menneskene til å tenke mer rasemessig,” det vil si å gi ”de beste de chanser som
svarer til deres evner og bestemmelse.” Men han kunne vanskelig akseptere påstanden om
barnevernsarbeidet var ”en kortsynt filantropi som straffer de mest verdifulle med
utålelige byrder for å kunne kjele for de mindreverdige. En kritikk som denne skyter
naturligvis over målet.” Det ville likevel være ”tåpelig” å overhøre rasehygienikernes
”røster”:
De peker på den fare, som der faktisk er ved en uforholdsmessig økning av samfundets
mindreverdige individer, og ved at individer med de beste arveanlegg ikke får sin rett. Jeg
innrømmer at slik biologisk vurdering kan falle tungt for oss, som i vårt barnevernsarbeide
er vesentlig religiøst innstillet og som betrakter hver enkelt barnesjel, selv den laveststående,
som en liten gnist av selve guddomsflammen. Vi har vennet oss til å se hvert barn under
evighetens synsvinkel, - med dets gudgivne verd og dets uanede muligheter. Og dette syn
må rasehygienen ikke ta fra oss. Men vi må være villige til å ta imot lærdom av videnskapen
og erfaringen. Den blåøiede optimisme som tror at alle barn er like kloke og like gode, bare
de får de rette utviklingsmuligheter, kan i lengden bare skade barnets sak. […] Er vår
kjærlighet og tro av det rette slag, vil den ikke svekkes ved berøringen med de brutale
kjensgjerninger, men meget heller styrkes og opglødes. 422

Carlsen antok at rasehygienen ville ”melde sig med større og større tyngde efterhvert. Vi
kommer ikke utenom den, hvis vi vil se virkeligheten som den er.” Han medgav at det fra
”kristent hold” ennå kunne reises innvendinger mot ”inngrep eller regulering overfor
naturen. Men det skyldes antagelig at man ikke har tenkt tingen alvorlig igjennom.”423
Når Carlsen kunne akseptere steriliseringstanken, la han vekt på motivvalget: ”Det
avgjørende for den kristne etikk ved bedømmelsen av disse ting, er nemlig de motiver som
man her mener er bestemmende.”424 Carlsen gjorde hva han kalte ”hensynet til slekten” til
et overordnet motiv. Tilsynelatende kunne dette motivet minne om Scharffenbergs ”slektshygieniske hensyn”, men begrunnelsene var ikke helt sammenfallende. Scharffenbergs
slektshygieniske argumentasjon sprang dypest sett ut av en evolusjonær appell:
Befolkningen måtte beskyttes mot faren for en progressiv økning av skadelige
arvefaktorer. Carlsen avviste ikke den evolusjonære appellen, men la først og fremst vekt
på en humanitær begrunnelse, nemlig hensynet til mulige etterkommeres individuelle
velferd: ”Den som stadig lever midt oppe i alt dette og daglig ser hvordan uskyldige barn
lider, ja hvordan de synes å være predestinert til undergang, kan ikke annet enn se det som
en kristenplikt å prøve å forebygge litt av all denne ulykke.”425 Noe tidligere omtalte han
”tanken på de ulykkelige små som fødes inn i en lidelse og en hjelpeløshet som der ikke
finnes midler til å bøte på,” som ”[d]et tyngste kors vi har å bære”: ”Vi må si til oss selv at
det barmhjertigste vilde ha været om mange av disse aldri var født.”426
Carlsen utformet hva vi kan kalle en protestantisk eugenikk – en variant av
rasehygienen som begrunnet sterilisering med utgangspunkt i kristen barmhjertighetstenkning. En tilsvarende posisjon var blitt etablert i Tyskland. Fra midten av 1920-tallet
var rasehygienen og steriliseringsspørsmålet gjenstand for en voksende interesse i den
tyske protestantiske sosiale indremisjonsbevegelsen (Innere Mission), og ved inngangen til
422
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1930-tallet var bevegelsen en viktig pådriver for steriliseringstanken i Tyskland.427
Organisasjonen tok initiativet til flere konferanser, og en av organisasjonens sentrale
aktører, den tyske legen Hans Harmsen, antok at det i Tyskland ville være påkrevd å
sterilisere rundt 300 000 personer.428
Det er ingen grunn til å tro at Carlsen ikke var kjent med Innere Mission, men det er
vanskelig å si hvorvidt han stod under innflytelse av organisasjonens steriliseringspolitiske
standpunkt. Det er ikke funnet at Carlsen viste til den tyske organisasjonens synspunkter i
sine mange artikler og foredrag der han tok opp steriliseringsspørsmålet.
I Norge stod Carlsen ikke alene i det teologiske miljøet om å ville forene kristen
barmhjertighet og rasehygiene. I 1928 hadde tidsskriftet Kirke og Kultur latt trykke et
utdrag fra en større artikkelserie av den tyske teologen Bernhard Bavink, som i likhet med
Harmsen var en framtredende talsmann for rasehygiene på protestantisk grunnlag: ”[…]
rasehygienen og kristendommens menn bør kunne møtes i arbeidet for den store felles
opgave å skape en i legemlig og sjelelig henseende sterk og dyktig befolkning.”429 Teolog
og redaktør Eivind Berggrav bemerket i en innledende kommentar at Bavinks synspunkter
”nok [kunne] innby til motsigelse og kritikk”, men representerte likefullt en fruktbar
tilnærming mellom rasehygiene, religiøs og etisk tenkning.430 Noe senere lot Kirke og
Kultur trykke en anmeldelse av en tysk bok om rasehygiene. Anmelderen, en lektor,
argumenterte for en tilnærming mellom rasehygiene og kristen etikk på denne måten:
[R]asehygienen hviler på et etisk grunnlag, fordi den vil bringe menneskene til å erkjenne
naturens lover for slektens trivsel. Vi lærer å forstå at degenerasjon, slette tilbøieligheter,
mange sykdommer, forbrydelser og prostitusjon vesentlig er utslag av arv. Den grunnleggende tanke for dette er for lenge siden uttalt i de ord: Et godt tre kan ikke bære onde
frukter, og et råttent tre kan ikke bære gode frukter.431

Som vi har sett i kapittel 1, vant så vel steriliseringstanken som abort på eugenisk grunnlag
oppslutning fra kirkelig hold ved inngangen til 1930-tallet. På denne bakgrunnen var
tilnærmingen til rasehygienen og steriliseringsspørsmålet ikke særegen for Misjonen; den
utgjorde snarere en del av en kirkelig akseptert tenkemåte. Carlsen hadde også drøftet
steriliseringsspørsmålet med flere av sine kolleger i Den norske kirke, og i desember 1933
kunne han opplyse justisministeren om at en steriliseringslov ikke ville møte motstand fra
kirkelig hold: ”Av alle samtaler jeg har hatt med prester og andre om dette spørsmål synes
det å fremgå, at man nu også fra kirkelig og religiøst hold finner en sådan lov påkrevet og
kristelig helt forsvarlig”.432
Den evolusjonære og den humanitære begrunnelsen gav ulike svar på spørsmålet om
hvem som burde underkastes sterilisering. Scharffenberg hadde tatt til orde for en
universell strategi, en systematisk og omfattende sterilisering av voksne og barn. Carlsen
antok at rundt to tredeler av de barna som Misjonen tok hånd om, ville kunne bli
427
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”brukbare samfundsmennesker”.433 Den øvrige tredjeparten manglet de nødvendige
forutsetningene, og blant disse antok Carlsen at det ville være ”en temmelig stor brøkdel”
som var uten betingelser for å kunne klare seg selv: ”De glir uvegerlig ut i prostitusjon,
lediggang og omstreiferliv.” Det var grunn til å tro at disse ville ”sette nye flokker av barn
inn i den samme trøstesløse tilværelse”, het det i brevet til justisministeren i 1933. Det var
overfor denne gruppen – ”de mest mindreverdige og mest ulykkelige” – Carlsen i første
rekke ville tilråde sterilisering.434 Men i brevet til justisministeren bemerket han at
sterilisering også burde komme på tale ikke bare overfor ”de oplagt sinnssyke og
åndssvake, men også […] dem som intellektuelt og moralsk står på grensen og savner
fornøden kontrol over sig selv.”435 Selv om målgruppen med dette ikke var ubetydelig i
omfang, var det likevel et godt stykke igjen til Scharffenbergs forslag om en omfattende
og systematisk sterilisering av ”omstreiferne og deres barn”. Den ”kristne slektshygiene”,
et begrep Carlsen tok i bruk i 1933, foreskrev sterilisering som en selektiv strategi i
kampen mot ”omstreiferondet”.436
Carlsen synes imidlertid å ha delt Scharffenbergs syn på bruk av tvang. Det måtte
være ”et uavviselig krav […] i den kristne nestekjærlighets navn […] at de laveststående i
samfundet, de erklært åndssvake og defekte individer nektes enhver rett til videre
forplantning.”437 Overfor justisministeren beskrev Carlsen i detalj ”et sørgelig tilfelle” –
med kriminalitet, blodskam og mange uekte barn. Han konkluderte på denne måten:
Det spørsmål reiser sig uvilkårlig: hvor lenge skal disse mennesker få lov til å drive dette
ansvarsløse spill og sette barn inn i en verden som kun kan by dem lidelse og ulykke? Jeg er
overbevist om at alle rett-tenkende mennesker vil glede sig den dag de vet at samfundet gjør
noget effektivt for å hindre at sådanne ulykkelige barn blir født. Hvis samfundet ikke makter
å internere de individer det her blir tale om, er det ingen annen vei enn å innføre tvungen
438
sterilisering i en eller annen form.

2.6 Misjonens standpunkt – rasistisk begrunnet?
Scharffenbergs forslag om å gjøre tatere til en målgruppe i norsk steriliseringspraksis må
langt på vei sies å ha vært rasistisk begrunnet, til tross for at han på et vitenskapelig
grunnlag tok avstand fra en verdirangering av ulike ”raser”.439 Antok Carlsens humanitære
begrunnelse for sterilisering dypere sett også en rasistisk karakter?
Carlsen aksepterte Sundts teori om ”fantefolkets” slektskap med tidligere innvandrede
sigøynere, men antok at ”de opprinnelige tatere”, såkalte storvandringer, utgjorde en
stadig mindre del av ”omstreiferne” på grunn av et utbredt samkvem mellom sigøynere og
småvandringer: europeiske og skandinaviske ”Skøjere” og ”Natmandsfolk” og ”indfødte
Landstrygerflokke”.440 Men ennå i 1931 mente han at det fantes ikke ”så få efterkommere
av disse indiske sigøynere”. Utseende og språk var de synlige bevisene.441
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Betegnelsen ”omstreifer” skulle ifølge Carlsen med andre ord ikke bare forstås som en
betegnelse på en fremmed ”rase”; betegnelsen var også et uttrykk for ”levevis”:
”Omstreiferen har et utpreget hordeinstinkt, holder sterkt på slekten, reiser som regel med
familie. Ernærer sig ved betling og handel. Driver uregelmessig erhverv som blikkenslager, kobbersmed, ståltrådarbeider, hesteskjærer (‘dyrlege’), bytter hester og klikker
m.v.”442 Betegnelsen ble slik sett assosiert både til en fremmed folkegruppe og til en
levemåte som stod i kontrast til den måten som flertallet levde og virket på. Slik sett
omfattet omstreiferkategorien flere undergrupper hvorav en omfattet personer som
Misjonen mente å vite var etnisk fremmede. Carlsen understreket også at uttrykket
”omstreifere i egentlig forstand”, som første gang dukket opp i Kirke- og undervisningsdepartementets rundskriv av 2. juli i 1904 til landets vergeråd, siktet til begge grupper:
”Hermed menes både de som er omstreifere ved avstamning, som er av omstreiferslekt, og
de som lever på omstreifervis, selv om de oprinnelig er fastboende.”443
Innslaget av ”et fremmed raseelement” kunne ifølge Carlsen et stykke på vei forklare
hvorfor assimilasjonspolitikken ofte ikke gav de forventede resultatene:
Vi må [...] ta i betraktning den kjensgjerning at der her delvis er et fremmed raseelement
som det norske folkelegeme ikke uten videre kan opta. Selv om omstreiferskaren nu for en
vesentlig del er av norsk blod så gjør de østerlandske reminisenser sig fremdeles sterkt
gjeldende. Den gjenstridige uvilje mellem vandrefolket og bufolket er lett forståelig. Her
tørner grunnstemninger i forskjelligfarvet sjeleliv sammen og der er intet som kan reise så
høie og tykke murer mellem mennesker.444

Carlsen førte her vanskene med assimilasjonspolitikken tilbake til hva han oppfattet som
ulike biologiske rasers mentalitet, men utsagnet var ikke rasistisk i den forstand at taterne
ble vurdert som en ”mindreverdig” folkegruppe. Men ganske snart kom Carlsen til å mene
at vanskene ikke bare skyldtes mentale motsetninger mellom det fremmede og det norske.
I et skriv til Sosialdepartementet i mai 1928 bemerket han at ”omstreiferbarna” utgjorde
”noget av det skrøpeligste som finnes i vårt land.” Høyst sannsynlig var 25 prosent av
barna ”så mindreverdige at de neppe er skikket for et selvstendig liv i samfundet. Der er
legemlige, psykiske og moralske defekter som vidner om høi grad av degenerasjon.”445
Likeledes stod foreldrene gjennomgående så ”lavt intellektuelt og moralsk” at det var ”et
gapende svelg mell[om] dem og samfundet.” Foreldrenes lave nivå kom ifølge Carlsen
særlig til syne i barneoppdragelsen. Ett eller flere barn fra rundt 20 av de 47 familiene som
Misjonen hadde fått bosatt fram til 1929, hadde begynt å reise, og vergerådet hadde
bortsatt barn fra 12 av de bosatte familiene. Når det gjaldt familier som ennå hadde barn
hjemme, antok Carlsen at de fleste av disse barna ville ”ta ut på landeveien eller skeie ut
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på annen måte.”446 Med Kobros undersøkelse av taterbarnas intelligens fikk denne
erfaringsbaserte kunnskapen et vitenskapelig belegg, slik Carlsen så det.
Hva var ifølge Carlsen grunnen til forekomsten av ”legemlige, psykiske og moralske
defekter” i taterbefolkningen? Selv om Carlsen støttet seg på Sundts teori om taternes
herkomst, la han ikke den samme vekten på ”sigøynerblodet” som Scharffenberg. Carslen
så ingen nødvendig sammenheng mellom fremmed opprinnelse og atferd, enkelte skikket
seg vel, mens andre var uten evne eller vilje til å leve et normalt samfunnsliv. Han fant
heller ingen nødvendig sammenheng mellom fremmed opprinnelse og nomadisk levemåte.
Liksom det fantes bofaste ”omstreifere”, fantes det tidligere fastboende som levde på
”omstreifervis”.447 Carlsen stilte seg i det hele kritisk til Scharffenbergs påstand om at
”reisetrangen” skulle være ”uutryddelig”, slik han uttrykte det i et brev til Mikael
Kobro.448 En tilslutning til denne påstanden ville da også helt ha revet bort grunnlaget for
Misjonens virksomhet.
Carlsen la isteden vekt på at taterne måtte betraktes som en sammensatt folkegruppe,
en ”bastarddannelse”, der de ulike ”elementene” var rekruttert fra ”det dårligste i sin
rase”.449 Med dette siktet Carlsen til rekrutteringen fra ”de indiske sigøinere”, ”de
europeiske omstreifere” og ”de gamle norske fanter”:
Hver for sig var disse tre utpregede eksponenter for forfall, for degenerasjon i forskjellige
folkeslag og raser. Når de så møttes her på våre landeveier og efterhvert blev rystet sammen
til ett stort vandrefolk, er det ikke å undres over at denne blanding fremviser så mange
nedslående symptomer på fysisk og psykisk degenerasjon.450

Carlsens beskrivelse av taterne som en uheldig ”bastarddannelse” var beslektet med den
rasehygieniske tenkemåten som Jon Alfred Mjøen var en representant for. I sin bok
Racehygiene fra 1914 hevdet Mjøen at han under et års opphold i Nord-Norge - på
grensen til Sverige - hadde truffet på ”tatere og nordmænd” med ”slet” avkom.451 Ifølge
Mikael Kobro hadde Carlsen – med referanse til Mjøen og egen erfaring - gitt uttrykk for
samme forestilling: ”blanningsavkommet av tater og almindelig nordmann” lå ”lavere enn
begge disse rasers store flertall”.452 I likhet med Mjøen var Carlsen bekymret for uheldig
”rasekrysning”, framfor alt fryktet han konsekvensene av en sammenblanding av mindreverdige individer fra ulike grupper av ”omstreifere”.
Carlsens begrunnelse for sterilisering av tatere var likevel ikke rasistisk i samme
forstand som Scharffenbergs. Men steriliseringstanken må likevel sies å ha hatt feste i en
rasistisk tenkemåte: Taterne var ifølge Carlsen en uheldig ”krysning” av ulike folkeslag,
en ”rase” skapt av ”mindreverdige” elementer fra tre andre ”raser”. I bunnen av Carlsens
synspunkt lå med andre ord en forestilling om en ”ren rase” og at ”raseblanding” var
sosialt og biologisk dysfunksjonelt.453
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2.7 Avslutning
Generalsekretær Carlsen forsøkte å feste steriliseringstanken i kristen barmhjertighetstenkning. Han la derfor avgjørende vekt på sterilisering som et humanitært tiltak. Men
dette innebar ikke at Carlsen avviste den samfunnsmessige betydningen av sterilisering.
Selv om han ikke aksepterte sterilisering som ”det mest rasjonelle middel mot omstreiferondet”, beveget han seg i retning av Scharffenbergs samfunnsmessige betraktninger og
beskrev sterilisering som et viktig middel i ”samfundets kamp mot omstreiferondet”, slik
han uttrykte det i brevet til justisministeren i 1933.
Innebar tilslutningen til steriliseringstanken en omdefinering av Misjonens opprinnelige mål, som var å assimilere tatere i det norske samfunnet? Til tross for at Misjonen
på slutten av 1920-tallet mente at tallet på ”omstreifere” hadde sunket betraktelig siden
slutten av 1800-tallet, stod organisasjonen ifølge egne vurderinger overfor mange
vanskeligheter: På den ene siden var det mange tatere som vanskelig lot seg assimilere, på
den andre siden var det mange som ikke lot seg påvirke av organisasjonens miljøtiltak. For
å bøte på denne situasjonen forsøkte Misjonen å gjøre to ting: på den ene siden å
effektivisere barneverns- og bosettingsarbeidet ved å styrke tvangselementet i tiltakene, på
den andre siden å utvide rekken av tiltak.
Sterilisering var ikke et tiltak Carlsen mente skulle erstatte Misjonens tradisjonelle
arbeid, men ble foreslått anvendt på den gruppen som syntes å være upåvirkelige av
miljøtiltakene, en gruppe mennesker som ifølge Carlsen aldri ville kunne bli kompetente
som foreldre. Sagt på en annen måte, sterilisering ble ikke betraktet som en løsning på det
samme problemet som Misjonen ønsket å løse ved hjelp av miljøtiltakene. Misjonens
tilslutning til steriliseringstanken innebar derfor ikke en omdefinering av organisasjonens
assimilasjonspolitiske målsetting, men at et nytt mål - å skille ut de som ikke burde få barn
- ble lagt til organisasjonens opprinnelige handlingsprogram.
Hvorfor fikk dette målet plass i handlingsprogrammet? Skyldtes det kun ytre press?
Gav Misjonens generalsekretær etter for Scharffenberg? Det er god grunn til å hevde at
Scharffenberg i sterk grad bidro til å sette steriliseringsspørsmålet på Misjonens dagsorden. Det er likevel lite sannsynlig at Carlsens tilslutning til steriliseringstanken fullt ut
kan forklares på denne måten. Flere forhold synes å ha vært avgjørende: En voksende
pessimisme med hensyn til Misjonens mulighet til lykkes med sine miljøtiltak gjorde
Carlsen åpen for nye løsninger. Én mulig løsning ville være å få skilt ut ”de unormale” og
konsentrere innsatsen om de normale i barnevernsarbeidet. Med dette utgangspunktet ble
Mikaels Kobros intelligensundersøkelse gjennomført. Resultatet var – i Misjonens øyne –
nedslående. Selv om Kobro selv stilte seg kritisk til rasehygieniske tiltak, kom
undersøkelsen til å legge avgjørende føringer på Carlsen vurdering av forholdet mellom
arv og miljø; troen på miljøets innflytelse lot seg vanskelig opprettholde i møte med dem
som syntes å stå ”langt tilbake i åndelig utvikling”. Slik må Kobros undersøkelse sees som
en sterk medvirkende årsak til Carlsens tilslutning til den rasehygieniske tenkemåten. I
siste instans synes rasjonale bak denne tilslutningen å være: Skulle Misjonen på sikt
lykkes med barneverns- og bosettingsarbeidet, måtte det settes en stopper for nye
generasjoner med ”undermålere”. Ved å skille ut og stanse den biologiske reproduksjonsevnen til én gruppe tatere, kunne innsatsen i større grad konsentreres om den gruppen man
mente kunne påvirkes gjennom miljøtiltak.454 Dermed ble sterilisering rettferdiggjort som
454

Denne type målforskyvning er ikke et ukjent fenomen innen organisasjonsforskningen, se f. eks. Etzioni
1984: 12 ff.

82

et tiltak som ville bidra til å styrke arbeidet med å assimilere taterne i det norske
samfunnet, som var Misjonens opprinnelige og overordnete mål.

3 En steriliseringslov blir til
3.1 Steriliseringslover – en internasjonal oversikt
Året etter innføringen av den norske steriliseringsloven bemerket lege Ingeborg Aas at
”[b]evegelsen for legal sterilisering” ikke var svært gammel: ”Den begynte i Amerika i
begynnelsen av vårt århundre og har siden gått sin seiersgang over den nye og den gamle
verden.”455 Om vi tar utgangspunkt i tidspunktet for innføringen av steriliseringslover, kan
vi snakke om en amerikansk fase som strekker seg fra 1907 til 1931. I løpet dette tidsrommet ble det innført steriliseringslover i 28 delstater i USA.456 De fleste lovene
inneholdt regler om tvangssterilisering på eugenisk og sosialt grunnlag, og de var i all
hovedsak myntet på åndssvake, sinnssyke, sedelighetsforbrytere og andre kriminelle
innsatt i statsinstitusjoner. Det hersket lenge tvil om tvangssterilisering var konstitusjonelt
forsvarlig, og i enkelte delstater ble steriliseringslovgivningen erklært grunnlovsstridig.
Som regel førte dette til at loven ble endret eller erstattet med en ny lov.457 Spørsmålet om
hvorvidt tvangssterilisering var grunnlovsstridig eller ikke, ble endelig avklart i 1927, da
USAs høyesterett erklærte at sterilisering uten eget samtykke ikke var i strid med den
amerikanske grunnloven.458 I enkelte delstater var lovgivningen gjeldende fram til 1990tallet.459
1930-årene representerer en europeisk fase i steriliseringslovgivningens historie. Den
ble innledet med sveitsiske kantonen Vauds steriliseringslov av 1928 som åpnet for
eugenisk begrunnet tvangssterilisering av åndssvake, sinnssyke og kroniske alkoholister.
Loven var etter alt å dømme gjeldende fram til 1944.460 I 1937 ble tilsvarende lover innført
i Estland og Latvia. Den tyske steriliseringsloven ble innført i 1933, kort tid etter
nazistenes maktovertakelse, og avskaffet først i 1988.
I den europeiske fasen kom Norden til å innta en særstilling, idet steriliseringslover
ble vedtatt i samtlige nordiske stater: Danmark (1929, 1935), Norge (1934), Sverige
(1934), Finland (1935), Island (1938).461 I alle land ble det etablert en ordning med
offentlig tillatelse for sterilisering.
Den danske loven av 1929 var den første nasjonale steriliseringsloven i Europa. Den
inneholdt bestemmelser om sterilisering på sosialt grunnlag og fikk status som ”forsøkslov”. Loven omhandlet ikke eugenisk sterilisering. Det betyr likevel ikke at rasehygienen
ikke spilte en viktig rolle, både som drivkraft og underliggende prinsipp for loven.462
Loven var i prinsippet basert på frivillighet, men institusjonsanbrakte ”psykisk abnorme”
som ikke var i stand til å forstå betydningen av inngrepet, kunne likevel steriliseres uten
eget samtykke. I 1935 ble forsøksloven avløst av en permanent lov som regulerte frivillig
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sterilisering av ”psykisk normale” på sosialt og eugenisk grunnlag, og sterilisering med og
uten eget samtykke av ”psykisk abnorme, der ikke er Aandssvage” på sosialt grunnlag.
Sterilisering av åndssvake ble regulert av bestemmelser i den danske åndssvakeloven av
1934. Åndssvakelovens steriliseringsbestemmelser og 1935-loven ble stående fram til
1967, da regler om sterilisering ble samlet i en lov.
Den svenske 1934-loven inneholdt kun regler om sterilisering av personer uten
samtykkekompetanse, såkalte ”rättsinkapabla personer”, på eugenisk og sosialt grunnlag. I
1941 ble loven erstattet med en ny lov med regler om frivillig sterilisering og sterilisering
av kvinner på medisinsk grunnlag. I den nye loven ble også de sosiale og eugeniske
indikasjonene tolket videre enn i 1934-loven, eksempelvis ble den sosiale indikasjonen
utvidet til å omfatte ”asocialt levnadssätt”.
Den finske 1935-loven åpnet for sterilisering med og uten eget samtykke på sosialt og
eugenisk grunnlag. I tillegg ble det innført regler om sterilisering av kvinner på medisinsk
grunnlag i 1950, da 1935-loven ble erstattet med en ny steriliseringslov.
I likhet med den finske loven av 1935, åpnet den norske 1934-loven for sterilisering
med og uten eget samtykke på sosialt og eugenisk grunnlag. Særegent for den norske
loven var at det kun ble stilt krav om en spesifikasjon av indikasjonsgrunnlaget dersom
vedkommende var ”særlig mangelfullt sjelelig utviklet”.463 I alle andre tilfeller skulle det
foreligge en ”aktverdig grunn” – uten at det ble presisert hva som kunne tenkes å falle inn
under begrepet. I motsetning til Sverige og Finland ble det senere ikke innført regler om
medisinsk sterilisering i Norge. Ved årsskiftet 1942/43 ble den norske loven erstattet med
en nazistisk steriliseringslov som var blitt vedtatt innført av okkupasjonsregimet
sommeren 1942. Noe tilsvarende skjedde ikke i Danmark, som også var okkupert av
Tyskland under annen verdenskrig. Etter frigjøringen i mai 1945 ble 1934-loven på ny
gjort gjeldende.
Vilkårene for sterilisering uten eget samtykke kunne variere. Den finske 1935-loven
gikk lengst i retning av tvangssterilisering, idet personer med en ”intelligensalder” på opp
til 14 år kunne underkastes sterilisering uten eget samtykke.464 I Sverige (både 1934- og
1941-loven) var vilkårene noe strammere: I praksis skulle vedkommende stå lavere enn 12
år i intelligensalder. Den norske steriliseringsloven av 1934 inneholdt de strammeste
vilkårene for tvangssterilisering: Vedkommende måtte være ”særlig mangelfullt sjelelig
utviklet”. I praksis innebar dette som regel at ingen kunne steriliseres dersom
intelligensalderen oversteg ni år. Da andelen personer med en intelligensalder på ni år eller
lavere ble antatt å utgjøre en forholdsvis liten del av befolkningen, innebar dette at langt
færre kunne underkastes sterilisering i Norge sammenliknet med Finland og Sverige.
Slik denne kortfattede oversikten viser, var det likheter og forskjeller mellom de
nordiske landenes steriliseringslover.465 Vi vil også finne at like begreper delvis var
innholdsmessig forskjellige. Eksempelvis refererte den sosiale indikasjonen i den norske
1934-loven og den svenske 1941-loven til individets kompetanse til å dra omsorg for barn,
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og kompetansen skulle vurderes på bakgrunn av individets psykiske tilstand (alvorlig
sinnslidelse, åndssvakhet, psykisk svekkelse). Men i den svenske loven omfattet den
sosiale indikasjonen også hva som ble kalt en sosiologisk grunn til inkompetanse, nemlig
”asocialt levnadssätt”.466 Den norske loven opererte ikke med en tilsvarende årsak.
En annen forskjell er at enkelte land i tillegg innførte regler om sterilisering i annen
lovgivning. Som allerede nevnt, inneholdt den danske åndssvakeloven av 1934 bestemmelser om sterilisering. Bestemmelsene gikk blant annet ut på at sterilisering kunne
foretas ved utskrivning fra institusjon. Ved en lovendring i 1938 ble regler om sterilisering
også innført i den danske ekteskapsloven av 1922: ”Den, som er sindssyg, aandssvag,
Psykopat i højere Grad eller kronisk Alkoholist” kunne gis tillatelse til ekteskapsinngåelse
dersom vedkommende lot seg sterilisere. Noen tilsvarende regler ble ikke innført i svensk
og norsk ekteskapslovgivning.467 I Sverige derimot ble det innført regler om sterilisering i
abortloven av 1938: Tillatelse til abort på eugenisk grunnlag ble gjort betinget av at
kvinnen samtidig lot seg sterilisere. Om vedkommende kvinne ble antatt å være uten
samtykkekompetanse, kunne steriliseringsinngrepet foretas uten kvinnens samtykke.
Sterilisering som vilkår for abort på eugenisk grunnlag ble også drøftet i Danmark, men
ikke innført i abortloven av 1937. Men spørsmålet ble ikke sluppet - i 1956 ble
steriliseringsvilkåret innført i den nye abortloven. Noen tilsvarende bestemmelse ble ikke
innført i den norske abortloven av 1960, selv om spørsmålet var blitt drøftet siden tidlig på
1930-tallet.468
Få land utenfor USA og Europa innførte steriliseringslover på 1930-tallet: den
meksikanske delstaten Vera Cruz (1932), de kanadiske provinsene Alberta og Britisk
Colombia (begge 1933) og Puerto Rico (1937). I 1940 ble det innført en steriliseringslov i
Japan. Loven ble omarbeidet i 1947 og opphevd i 1996.469 I 1995 så en nasjonal
steriliseringslov dagens lys i Kina, etter at en tilsvarende lovgivning var blitt innført i
enkelte provinser sist på 1980-tallet. Formålet med den nasjonale loven var å forhindre
barnefødsler blant biologisk mindreverdige personer. Det ble antatt at rundt 260 000
kvinner med ulike typer defekter burde steriliseres.470

3.2 Sterilisering - en lovstridig praksis?
Sterilisering var flere steder en mer eller mindre påbegynt praksis på det tidspunktet da
steriliseringslovene ble innført.471 Fra midten av 1920-tallet synes praksis å ha vært særlig
utbredt i Tyskland. En kartlegging som ble foretatt i 1932, viste at sterilisering gjennom
flere år var blitt foranlediget og finansiert av helserådene i 17 av 95 byer med mer enn 50
000 innbyggere. Flest tilfeller – ”flere hundre” – ble rapportert fra Frankfurt a. M. Etter alt
å dømme spilte det tyske mødrevernforbundet (Deutschen Bundes für Mutterschütz) en
tung rolle som pådriver.472 Også i Norge var sterilisering blitt praktisert i flere år da
steriliseringsloven ble innført.473
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Leger som steriliserte, beveget seg inn i usikkert farvann - juridisk sett. Eksempelvis
risikerte tyske leger før 1933-loven å bli straffedømt etter bestemmelser i straffeloven
dersom de steriliserte på andre indikasjoner enn strengt medisinske.474 Også norske leger
risikerte straff. Ifølge § 9 i den norske straffeloven av 1902 ble tap av forplantningsevnen
regnet som en ”betydelig skade på legeme eller helbred”, og etter reglene i § 231 var det
straffbart å bevirke eller medvirke til at en annen ble tilføyd betydelig skade på legeme
eller helbred, selv om den skadde hadde avgitt samtykke (§ 235). Straffbarheten falt
imidlertid bort dersom inngrepet kunne begrunnes i en nødstilstand (§ 47).475 Ifølge
straffelovens § 47 var en operasjon straffri når den ble foretatt ”for å redde noen person
[…] fra en på annen måte uavvendelig fare, når omstendighetene berettiger ham til å anse
denne som særdeles betydelig i forhold til den skade som ved hans handling kunde
forvoldes.” I praksis ble § 47 påberopt når det forelå medisinske grunner til å avverge et
svangerskap, det vil si når svangerskapet kunne medføre en fare for kvinnens liv eller
helse. Nødrettsparagrafen kunne imidlertid ikke påberopes dersom inngrepet ble foretatt
på andre indikasjoner. Men det var uklart hva som skulle regnes som medisinske
indikasjoner.476 I 1933 antok byråsjef Ole F. Harbek i Justisdepartementets lovavdeling at
sterilisering på medisinsk indikasjon trolig var en ”fiksjon”, og at det i realiteten lå sosiale
og økonomiske hensyn til grunn for inngrepet.477 Dermed løp leger som steriliserte en
risiko, selv om begrepet ”utvidet medisinsk indikasjon” ble tatt i bruk for ikke å komme på
kant med straffelovens bestemmelser.478 ”Man maa [...] gaa ut fra, at det ikke er tillat og at
den som allikevel gjør det, kan risikere paaklage og civilt erstatningssøksmaal,” bemerket
Statens overlege for sinnssykevesenet, Karl Wilhelm Wefring, i 1926.479 Formannen i
Straffelovkomiteen av 1922, professor Jon Skeie, fant situasjonen svært uheldig og
presiserte i en uttalelse som ble vedlagt Straffelovkomiteens utkast til lov om sterilisering,
at en lege ikke burde ”risikere strafferettslig forfølgning om han foretar en operasjon, som
blandt kyndige og samvittighetsfulle fagmenn ansees som vel begrunnet.”480
På denne bakgrunnen er det ikke urimelig å hevde at ønsket om å skape et rettsvern
for leger som steriliserte på andre indikasjoner enn strengt medisinske, var en
medvirkende årsak til at Straffelovkomiteen tok fatt på arbeidet med å lage utkastet til lov
om sterilisering.
Men ikke alle komiteens medlemmer sluttet seg til ønsket om en rettslig-gjøring av
eksisterende praksis. Framfor alt synes Ragnar Vogt å ha vært kritisk. Han kunne
vanskelig se at sterilisering i den hensikt å ”forebygge, mildne eller helbrede lidelser”
trengte særlige regler: ”Hjemmelen ligger deri at det i videste forstand har et medicinsk
øiemed.”481 Han stilte seg kritisk til en praksis som beveget seg ut over medisinens
helbredelsesformål, eksempelvis ved å sette samfunnsinteressen over hensynet til den
enkelte pasient. En slik praksis ville ifølge Vogt ligge utenfor selve ”idéen om
lægevirksomhet.”482 Det kunne ikke være riktig å legalisere en slik virksomhet. På den
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andre siden så han ikke bort fra at en medisinsk indikasjon også kunne - og i mange
tilfeller burde - omfatte sosiale hensyn:
Man kan som læge være nødt til at tilraade og gjøre mangt og meget, hvis patienten er fattig,
som man ikke hadde behøvet, om patienten var bemidlet og derved istand til at træffe
forholdsregler av anden art. De medicinske indikationer tar farve av, maa rette sig efter en
mangfoldighet av miljøomstendigheter - eller sociale vilkaar -; sterilisation kan eksempelvis - under bestemte sociale omstændigheter eller miljøbetingelser være den bedste og
kanske eneste mulige utvei til at mildne tilværelsen for en patient; mens andre forholdsregler kunde ha været like gode eller bedre, om livsvilkaarene hadde været rummeligere
o.s.v. Dette betyr ikke, at der handles efter social indikation; men at sociale momenter trær
483
ind som dele av eller elementer i den medicinske indikation.

Vogt var villig til å tøye den medisinske indikasjon, men forkastet sosiale indikasjoner,
som han mente ville undergrave medisinens tradisjonelle helbredelsformål.484
Vogt fryktet også at en steriliseringslov – om den skulle følge det danske forslaget ville undergrave individets rett til selv å begjære seg sterilisert. Ifølge det danske
lovutkastet kunne steriling bare tillates utført, når det ble ansett som nødvendig ut fra
samfunnsmessige hensyn.485 Vogt fant det ”besynderlig” at utkastet forbød ”steriliserende
operationer til bedste for individet, naar de ikke tillike gavner samfundet.”
En rettsliggjøring ville ifølge Vogt også bryte med legeprofesjonens selvstyre,
”lægens handlefrihet”. Framfor å sette offentlig tillatelse som vilkår for et operativt
inngrep, slik som i Danmark, mente han at det ville være tilstrekkelig om legene ble pålagt
plikt til å melde om utførte operasjoner til medisinaldirektøren. ”Utviklingen paa dette
ømfindtlige felt vilde ikke fremmes, men hemmes, om vi fik en restriktions- eller
kontrollov som den danske.”486 Trolig var dette et utbredt synspunkt i legeprofesjonen.
Eksempelvis bemerket Johan Scharffenberg i 1929 at flere norske ”kolleger” overfor ham
hadde hevdet at en steriliseringslov var unødig, og at en slik lov ville gjøre mer skade enn
gagn ved å ved å innskrenke legenes handlefrihet.487
Vogt kom likevel til å skifte synspunkt. Han fant at visse regler kunne være påkrevd
for at ingen skulle bli utsatt for vilkårlig behandling. Klare retningslinjer ville være særlig
nødvendig når det gjaldt inngrep uten eget samtykke. Ingen skulle risikere å komme ”helt i
skjønnets vold.” Han siktet framfor alt til psykiatriske pasienter, som ikke skulle leve i
frykt for et ”attentat på individuelle rettigheter”, slik han uttrykte det i 1933.488
Straffelovkomiteens medlem Ingeborg Aas delte Vogts syn på individets rettsvern.
Overlatt til legestanden selv, kunne ”der saktens bli rik anledning for læger til å ‘løpe
løpsk’ både for dem med idealistisk og mindre idealistisk innstilling.”489 Klare regler og
en sakkyndig bedømmelse av tilfellene måtte til for å hindre misbruk og feilgrep. Hun
fryktet at grunnleggende prinsipper i det norske rettssystemet, som kravet om likhet for
loven, garantier mot misbruk og urettferdig behandling, ville kunne bli satt på spill dersom
ikke nye lovbestemmelser ble lagt på den eksisterende steriliseringspraksisen.490
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Straffelovkomiteens medlemmer kunne til slutt enes om at en lov burde vedtas for å
sikre så vel legestanden som pasientene et rettsvern. Et utkast ble imidlertid ikke lagt fram
for Justisdepartementet før januar 1932. Komiteen trengte åpenbart tid: ”[D]et er i det hele
tatt ikke gjort i en håndvenning å underbygge og fremlegge et slikt nytt og inngripende
forslag”, bemerket Ingeborg Aas på Norske Kvinners Nasjonalråds landsmøte høsten
1932. Det gjaldt å etablere et godt fundert og saklig grunnlag, skape en opinion, ”så
Stortinget finner sig beføiet til å vedta forslaget - det er det endelig mål”. Hun la også vekt
på at legeprofesjonen måtte vinnes for saken: ”Man står jo her like overfor spørsmål, hvor
der har hersket både uenighet og desorientering i lægekretser”. Hun siktet framfor alt til
spørsmålet om sterilisering på rasehygienisk grunnlag.491 Det var likevel ikke
steriliseringsspørsmålet som dannet utgangspunktet for Straffelovkomiteens arbeid.

3.3 Tvungen kastrering av seksualforbrytere?
Straffeloven av 1902 hadde ideelt sett en forebyggende hensikt - den skulle motvirke at
lovbrytere begikk nye lovbrudd.492 Men loven ble tidlig kritisert for manglende effektivitet
når det gjaldt seksualforbrytelser, og i økende grad ble det reist krav om høye minstestraffer.493 Dette var den nærmeste foranledningen til at Justisdepartementet i mai 1922
satte ned komiteen som skulle fremme forslag til en revisjon av straffeloven.494
Straffelovkomiteens arbeid førte til nye bestemmelser i straffeloven om sikring og
forvaring (1929) og i en ny lov om oppdragende behandling for unge lovbrytere (1928). I
1932 fremmet komiteen et utkast til lov om sterilisering. Med enkelte endringer ble
utkastet vedtatt som Lov om adgang til sterilisering m.v. i 1934.
Komiteens arbeid med forslag til lov om sterilisering startet med spørsmålet om
kastrering av seksualforbrytere. Spørsmålet ble brakt på banen av komiteens to kvinnelige
leger - Ingeborg Aas og Tove Mohr - på komiteens første møte i desember 1922.495
Strengt tatt omfattet komiteens mandat ikke spørsmålet om kastrering, men
Justisdepartementet hadde gitt komiteen fullmakt til å ta opp forslag om endringer i
straffeloven som komiteen selv måtte finne påkrevd.
Forslaget om å utrede spørsmålet om kastrering må sees på bakgrunn av et voksende
opinionskrav om strengere tiltak mot seksualforbrytere i årene etter første verdenskrig.
Framfor alt ble dette kravet reist i kvinnebevegelsen.496 Eksempelvis bemerket Arbeiderpartiets kvinneforeninger i en fellesuttalelse til justisminister Otto B. Halvorsen (H) våren
1921 at det var ”kvinder og barn av arbeiderklassen” som i særlig grad falt som ”ofre for
sædelighetsforbrytelser og følgelig yder den største kontingent av fysisk og sjællelig (sic)
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nedbrutte og forkomne mennesker”. Av den grunn stilte arbeiderkvinnene også krav om å
bli representert ved Tove Mohr i Straffelovkomiteen.497
Kastreringsspørsmålet ble utredet av Ingeborg Aas og Ragnar Vogt i bilag til Straffelovkomiteens første innstilling, som forelå i 1925. Aas stilte seg positivt til kastrering i
strafferettslig øyemed. Flere argumenter løp sammen. Inngrepet ville dempe seksualdriften, og dermed øke samfunnets ”sikkerhet mot sedelighetsforbrydere”. Hun antok også
at ”vedkommende forbryder” i mange tilfelle selv ville anse det som en fordel å bli kvitt
sine ”abnorme tilbøieligheter”. Videre la hun vekt på at inngrepet ville bidra til å redusere
de offentlige utgiftene til institusjonsopphold. I de fleste tilfeller ville vedkommende
kunne løslates ”paa et tidligere stadium end ellers vovelig var – et argument som heller
ikke er at foragte i et land, som lider saa sterkt under mangelen paa tilstrækkelig asyl-,
anstalts- og fængselsplads.”498
Vogt var kritisk, dels fordi inngrepet sannsynlig ville påføre vedkommende ”svære
sindslidelser”, og dels fordi han ikke trodde at det ville føre til noen vesentlig redusert
seksualdrift. Man fikk følgelig ingen garanti for at en seksualforbryter ikke ville begå nye
kriminelle handlinger. Og i den grad seksualdriften ble svekket, antok Vogt antok
vedkommende lett ville kunne ty til uønskede ”seksuelle surrogathandlinger”: ”blottelser,
tukling med smaabarns kjønsdele, sædelighetsattatentater paa mindreaarige m.v.”499 Han
mente også å vite at ”resikoen (sic) for tilbakefald i sædelighetsforbrydelse” ikke var stor.
Følgelig kunne dette ikke være et argument for kastrering som ”undtagelsesløst
princip”.500
Seks av komiteens ni medlemmer gikk mot forslaget om å etablere en hjemmel for
tvangskastrering i straffeloven, men aksepterte at seksualforbrytere selv burde gis
anledning til å begjære seg kastrert.501 Man antok at den som var dømt til langvarig straff
eller sikring, i egen interesse ville la seg kastrere for å gjenvinne friheten tidligere. Men
det ble ikke formulert noe konkret forslag. Høyst sannsynlig skyldtes det at Ingeborg Aas i
nevnte bilag hadde foreslått at straffeloven også burde tilføyes en ny paragraf om
sterilisering, ”operationer i racehygienisk øiemed”.502 Flere av komiteens medlemmer fant
det tvilsomt om en slik bestemmelse hørte hjemme i straffeloven. Etter lange diskusjoner
og en avstemming i 1925 gikk sju av komiteens ni medlemmer inn for at det burde lages et
utkast til en egen lov som omfattet regler om både sterilisering og kastrering.503 Etter alt å
dømme stemte Ragnar Vogt mot. Men som vi har sett, han skiftet syn og kom til å spille
en tung rolle i det arbeidet som førte fram til Straffelovkomiteens utkast til lov om
sterilisering.

3.4 Spørsmålet om ”den operative rasehygiene”
I sitt ene bilag til Straffelovkomiteens første innstilling (1925) hadde Vogt kort gjort rede
for spørsmålet om sterilisering på rasehygienisk grunnlag. Han understreket at kunnskapen
om ”de menneskelige arvelighetslove” var liten, og ennå var ”den operative racehygiene”
ikke anerkjent som ”noget selvstændig formaal.” 504 Allerede før første verdenskrig hadde
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Vogt stilt seg kritisk til sterilisering på rasehygienisk grunnlag. Midt på 1920-tallet var han
om mulig blitt enda mer kritisk, slik det gikk fram av steriliseringsdebatten i Det
medicinske Selskab i 1926. I det hele fant Vogt sterilisering ”unødig” som et
rasehygienisk tiltak. Mye kunne oppnås ved bruk av prevensjon og ved legalisering av
abort. På den andre siden avviste han ikke rasehygienen som prinsipp: ”befordring av
høiværdig og forebyggelse av lavværdig avl”. Og ved inngangen til 1930-årene mente han
- liksom i tiden rundt første verdenskrig - at arv spilte en stor rolle som årsak til
sinnslidelser, for eksempel åndssvakhet. I 1932 bemerket han også at det var ”ganske
villedende å opfatte arvelige lidelser som prinsipielt utilgjengelige for behandling.” Hadde
man først ”gjen-nemskuet arvelighetens mekanikk og bragt arven i ligning, har man også
fått middel i hende til å beherske den.”505 Vogt gikk likevel mot rasehygienisk sterilisering
- ”en varig opofring av et av de vigtigste organer” av hensyn ikke til individet selv, men til
befolkningskvaliteten. Grunnen var at han oppfattet sterilisering med dette formålet som
en ”social tvangsforanstaltning” av svært alvorlig karakter, langt mer alvorlig enn for
eksempel tvungen isolering og tvungen vaksinasjon, som også var begrunnet i samfunnsmessige hensyn.506
Ingeborg Aas inntok et annet standpunkt. I sitt bilag til Straffelovkomiteens første
innstilling (1925) argumenterte hun for rasehygienisk sterilisering og sluttet seg uten
forbehold til ”arbeidet for menneskeracens forbedring.”507 Fra slutten av 1920-tallet kom
hun til å arbeide målbevisst for å vekke opinionens interesse for steriliseringsspørsmålet. I
et foredrag om ”Befolkningsproblemer og mødrehygienekontorer” i Trondhjems Arbeiderpartis Kvinneforening i 1929 mente hun at ”[h]verken for avkommet eller samfundet er
det tilrådelig at imbecile, idioter eller sterkt belastede individer får leilighet til å forplante
slekten.” Hun tok også til orde for at ”den slidte, fattige mor” med mange barn burde
steriliseres, og da ikke bare ut fra hensynet til kvinnen selv: ”Like litt som det er i
vedkommende families interesse å få denne masseophopning av barn er det i samfundets;
de sluker en veldig del av forsorgsbudgettet og er også av den grunn lite ønskverdige for et
samfund, som rett mange av dem blir bærere av dårlig arvestoff.” Hun antok at fattige
hjem avga en betydelig kontingent til fengslene, arbeidsanstaltene og de prostituertes
rekker - ”og alt dette, som hører hjemme på den samfundsfiendtlige side av livet.”
Aas engasjerte seg også i abortdebatten og arbeidet for seksualopplysning i skolen, der
hun spredte budskapet om seksualinngrep på åndssvake, epileptikere og seksualforbrytere.
På årsmøtet i Fylkesforeningen av trygdekasser i Sør-Trøndelag sommeren 1931 uttalte
hun at det av sosiale grunner burde være anledning til ”å sette punktum for barneavlen i
forkomne, sykelige eller drikkfeldige familier.” Samfunnet var ”ikke tjent med at det er
folk som står på lasaronens standpunkt som skjenker oss familier med det største barnetall.
Både sterilisering og abortus provocatus bør her være lovlig.” Samfunnet måtte gis rett til
å sterilisere og avbryte svangerskap hos kvinner ”som en ulykkelig skjebne har fengslet til
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en tilværelse som ikke er menneskeverdig og som skaffer oss disse hauger av ikke
ønskverdige barn.”508
Høsten 1931 offentliggjorde Ingeborg Aas en steriliseringspolitisk studie i tidsskriftet
Socialt Arbeid. Noen måneder senere, kort tid etter at Straffelovkomiteen la fram sitt
lovforslag, ble artikkelen utgitt som bok av Norsk Forening for Socialt Arbeide. Hensikten
var å påvirke politikere, fagmiljøer og opinionen for øvrig til å slutte opp om komiteens
forslag.
Aas gjorde innledningsvis rede for ulike begrunnelser (indikasjoner) for ”operasjoner
på forplantningsorganene”: medisinske, rasehygieniske, sosiale og forbryterprofylaktiske.
Hun dvelte spesielt ved de tre siste begrunnelsene, som ifølge ordlyden i straffeloven av
1902 ikke kunne anerkjennes som lovlige, og som det av den grunn var maktpåliggende å
bevise berettigelsen av. Framfor alt argumenterte hun for den rasehygieniske indikasjonen,
som hun hevdet spilte en viktig underliggende rolle også når sterilisering burde foretas av
forbryterprofylaktiske og sosiale hensyn.
Aas definerte formålet med rasehygienisk sterilisering på denne måten: ”å hindre avl
av sykt, mindreverdig og svakt avkom.” Framfor alt var det om å gjøre å sterilisere de
åndssvake, fordi deres seksualitet var sterkt utviklet og fordi de som regel var hemningsløse i sin seksuelle atferd. Og når man i tillegg trakk inn i vurderingen de åndssvakes
”degenerative anlegg”, var Aas overbevist om at sterilisering var ”et samfundspolitisk
spørsmål av den mest vitale betydning, idet man trygt kan si, at et folks fremtid beror på
folkemateriellets beskaffenhet”. Hun fortsatte:
Det står sig på - ikke minst i det lange løp - å holde de begavede og arbeidssomme borgere
under armene og i tilsvarende grad hindre de som er oplagte undermålere i intellektuell og
moralsk henseende fra å bre sig efter tilfeldighetens lover - bokstavelig talt som ukrutt. Og
det kjenner vi vel til fra både plantenes og menneskenes verden, hvordan nettopp ukruttet
har en egen evne til å bre sig og vokse de edlere elementer over hodet. Lukes ikke ugresset
vekk, vil de edle planter dø eller forkomme, og dårlig steller det samfund sig som ikke itide
509
hemmer det menneskelige ukrutts forplantningsmuligheter.

Den forbryterprofylaktiske indikasjon kom i første rekke i betraktning når det gjaldt
seksualforbrytere og prostituerte: ”de mest iøinefallende ‘giftblomster’ i denne have av
ugress”. Tilsynelatende lå strafferettslige hensyn bak en slik indikasjon, og det adekvate
inngrepet ville være kastrering. Men Aas la vel så mye vekt på det rasehygieniske
perspektivet: ”I virkeligheten er en hel del av våre forbrytere, ikke minst vaneforbrytere og
sedelighetsforbrytere, arvelig belastede individer, hvor det racehygieniske motiv har sin
selvstendige berettigelse uansett forbrytelsen.” Hun holdt det som ”et faktum” at man
blant ”oplagte sinnssyke” og ”psykiske undermålere” fant en stor prosent mennesker med
”farlige og forbryterske anlegg”, og konkluderte med at ”det er den arvelige belastning
som (ved siden av miljøet) er ‘hovedleverandøren’ til de antisociale samfundsborgeres
verden.”510 Ut fra dette resonnementet ville sterilisering gi en langt større forebyggende
gevinst enn kastrering, som i beste fall bare ville forebygge den individuelle kriminelle
handling.
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Med sosiale hensyn siktet Aas dels til humanitære, dels til økonomiske begrunnelser
for sterilisering. Hun antok at sterilisering – eller kastrering - for en del åndssvake - og til
dels også seksualforbrytere – ville være langt mer humant enn langvarig innesperring.
Større vekt la hun likevel på de økonomiske hensyn: ”Det koster å holde disse individer
internert, det koster å ta vare på det avkom, som foreldrene selv mangler evne til å
forsørge”.511 I tillegg antok hun at sterilisering ville kunne bli ”en effektiv foranstaltning i
fattigforsorgen”. Men de økonomiske hensyn burde ikke alene danne grunnlaget, de hadde
sin berettigelse først og fremst som ”supplement til andre etisk høiverdige motiver.”512
Hun siktet til rasehygieniske og sosiale motiver.
Aas synes langt på vei å ha fått følge av Tove Mohr. I juli 1933 – etter at
Straffelovkomiteen hadde avgitt innstillingen til Justisdepartementet - holdt Mohr et
foredrag på Østfold fattigstyreforbunds årsmøte, der hun anså det som en fordel å gi ”den
utslitte mor” adgang til sterilisering, og at det ville ha stor betydning for ”samfundet om
det ved lov blev gitt adgang til sterilisering av sinnssyke og åndssvake.” Særlig viktig ville
det være å sterilisere ”de svakest angrepne som lever fritt i samfundet og som får lov til å
forplante sig.” Hun nevnte som eksempel en sinnssyk som ble skrevet ut fra asyl, kom
hjem til familien og satte nye barn inn i verden: ”Det er nok av tilfelle at selv sinnssyke
kan få friske barn, men selv gjennem disse kan det nedarves gjennem slekten. Det er i høi
grad berettiget å gå til sterilisering av slike individer.” Selv om man ved sterilisering ”ikke
helt” kunne få ”utryddet sinnssykdom og åndssvakhet”, regnet Mohr med en bedring på
”20 til 30 prosent”. En slik reduksjon ville framfor alt være av stor økonomisk betydning.
Hun understreket betydningen av å bringe ”menneskeavlen under kultur”: ”Oplyste
mennesker begrenser selv barnetallet, men vi må sørge for at åndssvake og samfunnsskadelige individer ikke får formere sig så sterkt at de vil innta en stor plass i
samfundet.”513
Straffelovkomiteens formann, Jon Skeie, synes langt på vei å ha inntatt samme
standpunkt som Ingeborg Aas og Tove Mohr. Verken fra et humant eller kristelig etisk
synspunkt fant han det riktig å gi åndssvake ”formeringsadgang”. Tvert imot burde det
være ”samfundets plikt å forhindre deres forplantning,” fordi ”formering av åndssvake”
innebar en uheldig økonomisk og biologisk belastning på samfunnet.514

3.5 Med eller uten eget samtykke?
Det var likevel ikke begrunnelsene for sterilisering, men adgangen til å foreta tvangsmessig sterilisering Skeie var mest opptatt av. ”Det bør være adgang til å hindre at
åndssvake setter barn inn i verden. Og denne adgang kan ikke i alle tilfelle gjøres betinget
av begjæring eller samtykke fra den, som skal steriliseres.” Skeie fant det meningsløst om
personer som manglet ”forståelse av operasjonens betydning”, skulle avkreves samtykke
eller begjæring. Det ville bety at adgangen til å foreta sterilisering ble ”utelukket i de
tilfelle, hvor den er mest påkrevd.”515
Sterilisering uten eget samtykke burde ifølge Skeie tillates på åndssvake som ikke
hadde nådd ”et sjelelig stadium, som svarer til normale personers utvikling i 8-10-års
alderen”. Personer som hadde nådd lenger i sin utvikling, burde i alminnelighet ikke
steriliseres uten egen begjæring eller samtykke. ”Dog kan der bli spørsmål om å gjøre
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undtagelse fra denne regel, når et annet moment kommer til, nemlig at han har gjort sig
skyldig i sedelighetsforbrytelser.”516
Ingeborg Aas fryktet ”katastrofale tilstander” dersom samfunnet ikke for alvor stanset
forringelsen av befolkningskvaliteten; ”det kan komme til å koste intet mindre enn vår
fremtidige eksistens blandt de bærende kulturfolk hvis vi gradvis lar befolkningens
kvalitet synke nedover.”517 I bunnen av dette resonnementet lå den rasehygieniske bekymringen over den sosialt differensierte fruktbarhetsnedgangen: ”I en tid, hvor nativiteten
ubønnhørlig går ned i de ansvarsbevisstes rekker, må der tas forholdsregler for å tøile den
der, hvor befolkningstilveksten ikke er ønskelig, hvis et folk skal holde sig på høiden.”518
Dette perspektivet legitimerte bruk av tvang. Samfunnet hadde ifølge Aas ikke bare
”rett”, men også ”plikt” til å ta i bruk alle midler - utenom de ”barbariske” - for ”å verne
om folkemateriellets kvalitet.”519 Men ifølge Aas hadde ingen europeiske stater tatt den
hele og fulle konsekvensen av dette perspektivet: ”I Europa har ennu intet land valgt den
tvangsmessige linje, d.v.s. lagt avgjørelsen helt og holdent i administrativ myndighets
hånd.” Derimot ville man finne at de fleste amerikanske steriliseringslovene inneholdt
bestemmelser om tvangssterilisering.520
Aas la ikke skjul på at hun i prinsippet sluttet seg til den amerikanske linjen og ønsket
en lov som hjemlet tvangssterilisering: ”et ordnet samfund” kunne ikke unngå ”hårdhendte
innskrenkninger i den personlige frihet.” Stilt overfor den eugeniske trusselen som de
mange ”mindreverdige individers forplantning” representerte, mente hun at ”den
tvangsmessige linje” var ”den teoretisk riktige.” Likevel gikk hun inn for ”det mest
forsiktige standpunkt”, det vil si frivillig sterilisering. Pragmatiske hensyn lå bak dette
valget. Hun antok at det ville være vanskelig - i første omgang - å vinne aksept for en lov
som hjemlet bruk av tvang. ”Gaper man over for meget med en gang, kan der lett skapes
motvilje mot en reform, som tilslutt alle finner berettiget, når man går skrittvis og lempelig
frem.”521
Aas hadde gjort rede for hva hun selv kalte ”noe nytt og radikalt”. Fra ett synspunkt
bestod dette i at legestanden skulle vise større lojalitet overfor ”samfundsorganismen” enn
den enkelte pasient. Dette fulgte så å si logisk av rasehygienens evolusjonære appell. Aas
så med respekt på den klassiske legeetiske forpliktelsen som satte hensynet til den enkelte
pasient over alle andre hensyn, men beskrev den som ”konservativ”. Stilt overfor en av
tidens ”vanskeligste og mest inngripende spørsmål” måtte ”lægens høie kall” også gjelde
”den lidende menneskehet”.522
Ragnar Vogt inntok et annet standpunkt. Som vi har sett, omtalte han i 1926
rasehygienisk sterilisering som ”en social tvangsforanstaltning”, og som sådan var
sterilisering ”ikke til bedste for individet, men til beste for andre, fæller, socii. Dette ligger
i virkeligheten utenfor den egentlige lægevirksomhet.”523 Sterilisering, som ethvert annet
medisinsk inngrep, skulle ifølge Vogt kun foretas til pasientens beste, og inngrepet skulle
ikke finne sted med mindre individet selv ønsket det. I samsvar med dette avviste han
tanken om tvangssterilisering; ”hvad som sker ufrivillig, ved samfundets tvang til bedste
for andre.”524
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3.6 Straffelovkomiteens forslag til lov om sterilisering
Straffelovkomiteens innstilling med forslag til lov om sterilisering forelå i januar 1932.525
Komiteen hadde med unntak av ett punkt levert et enstemmig forslag. Uenigheten som
førte til dissens, dreide seg om den administrative ordningen. Flertallet i komiteen ville
legge avgjørelsen til et sakkyndig råd med medisinaldirektøren som formann og fire andre
medlemmer – en kvinne, en dommer, en psykiater og en som var ”særlig kyndig i
arvelighetslæren”. Rådet skulle gi tillatelse, bestemme inngrepets art, når og hvor det
skulle foretas, og hvem som skulle utføre det. Inngrepet skulle som regel foretas i et
offentlig eller kommunalt sykehus, eller i et privat sykehus godkjent av rådet. Mindretallet
ville legge avgjørelsen til medisinaldirektøren, samtidig som han skulle gis anledning til å
hente inn erklæring fra den rettsmedisinske kommisjon dersom grunnen til å foreta
inngrepet ikke var innlysende. I slike tilfeller skulle kommisjonen tiltres av en lege med
særlige kunnskaper i arvelære. Motsetningen mellom flertallet og mindretallet var likevel
ikke skarp. Mindretallets forslag sprang ut av sparepolitiske hensyn. Begge fraksjoner
kunne subsidiært akseptere den andres løsning.
Det forelå også ulike synspunkter på spørsmålet om kastrering som tvungent
sikringsmiddel, men uten at dette førte til en delt innstilling. Et forslag om å innføre regler
om dette var tidligere blitt forkastet. Spørsmålet ble likevel ikke helt sluppet. Da komiteen
la fram lovutkastet i 1932, mente tre av komiteens medlemmer at det burde overveies å
innføre bestemmelser om kastrering uten eget samtykke også ”overfor personer som
hverken har mangelfullt utviklede sjelsevner eller er sinnssyke”. Det ble da lagt vekt på
”de erfaringer man har gjort angående gjentatte sedelighetsforbrytelser.”
Spørsmålet foranlediget Vogt til å komme med en erklæring ”om kastrasjonens
virkning på kjønnsdriften”, som ble vedlagt komiteens innstilling som trykt bilag.526 Vogt
gjentok langt på vei sine kritiske synspunkter fra 1925, men antok nå at kastrering i
”spesielle tilfelle” kunne bidra til å redusere risikoen for tilbakefall. Men dette kunne ikke
hevdes med stor sikkerhet. Han kunne derfor vanskelig tilrå tvangskastrering av personer
som ikke var åndssvake eller uhelbredelig sinnssyke i ”forbryder-profylaktisk øiemed.”
Komiteens flertall mente at grensen mellom ”den normale sjelstilstand og sinnssykdommen” var flytende når det gjaldt seksualforbrytere, men ville likevel først høste
erfaringer med frivillig kastrering. Flertallet holdt følgelig fast ved at kastrering av
”normale” seksualforbrytere ikke kunne skje uten eget samtykke. Ingeborg Aas, som her
tilhørte flertallsfraksjonen, føyde imidlertid til at loven burde revideres innen fem år - ikke
bare, men særlig på grunn av dette punktet.
Medisinsk sterilisering holdes utenfor
Komiteens utkast omfattet kun inngrep som ikke hadde ”en begrunnelse av utvilsomt
medisinsk art,” slik det het i forslagets § 1. I motivene bemerket komiteen at en operasjon
var medisinsk indisert når hensikten var ”å hjelpe patienten selv”. Inngrep som kun tok
sikte på ”å forebygge forbrytelser eller å hindre en forplantning som betyr nye byrder for
samfundet” kunne ikke betraktes som medisinsk begrunnet. Noen nærmere presisering av
den medisinske indikasjon ble imidlertid ikke gitt, men Vogt understreket at man hadde
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siktet til noe ”mer enn lokale lidelser i kjønnsorganene og andre grovt legemlige
anomalier, som kan antas å ha sammenheng med kjønnsfæren.” Han bemerket videre at
komiteen var fullt klar over at det kunne foreligge grensetilfeller der det ville være
vanskelig å avgjøre om en indikasjon var medisinsk eller ikke. Av den grunn antok han en
lov ville komme til anvendelse i en del tilfeller der det hittil var blitt foretatt inngrep ”i
henhold til medisinsk indikasjon”.
Begjæring og samtykke
I komiteens utkast kunne alle ”normale” over myndighetsalder (21 år) sette fram egen
begjæring om seksualinngrep. Også ”sinnssyke” og ”personer med mangelfullt utviklede
sjelsevner” skulle kunne sette fram egen begjæring, men det måtte da samtidig foreligge
samtykke fra vedkommendes verge eller kurator. I 1933 forklarte Vogt at komiteen hadde
regnet med ”den mulighet, at visse sinnssyke personer selv har så meget forutsetning for å
vurdere hensiktsmessigheten av en sexualoperasjon, at der innrømmes dem rett til å reise
spørsmålet herom.” Når det gjaldt ”personer med mangelfullt utviklede sjelsevner”, var
forutsetningen at vedkommende ”hadde nådd eller [kunne] antas å nå det mentale
niårstrin.” Vogt presiserte at komiteen med betegnelsen ”det mentale niårstrin” ikke siktet
til ”det ’intellektuelle’ 9-årstrin”: ”Straffelovskommisjonen har nettopp med flid benyttet
uttrykket ’det mentale 9-årstrin, for […] å gi uttrykk for den riktige tanke, at det her ikke
dreier sig alene om forstandsnivået (bestemt ved intelligensprøver m.v.), men om det
sjelelige (mentale) nivå overhodet”.
Ifølge komitéforslaget kunne bare ”sinnssyke” uten ”håp om helbredelse eller
vesentlig bedring” og ”personer med mangelfullt utviklede sjelsevner” som stod under
”det mentale niårstrin”, begjæres sterilisert uten eget samtykke. Vogt var fast bestemt på at
niårstrinnet ikke måtte overskrides. Vedkommende måtte stå utvetydig under dette trinnet
all den stund det her var snakk om en så alvorlig handling som å frata et individ retten til
selvbestemmelse: ”Er der tvil i så måte, må tvilen ha den følge, at rettigheten
(selvbestemmelsesevne) ikke fratas vedkommende.” Vogt viste i denne sammenhengen til
en bestemmelse i den danske ekteskapsloven, der det het at den som er åndssvak i utpreget
grad, ikke måtte inngå ekteskap. Siden det her ikke var sagt hvor utpreget åndssvakheten
skulle være, hadde denne regelen ifølge Vogt ført til helt ”monstrøse resultater.” Det var
”denne regelløshet, angivelsen av et bestemt mentalt alderstrin” skulle forhindre, mente
Vogt. På den andre siden måtte det ifølge Vogt være rom for et visst skjønn. Av den grunn
hadde komiteen innført en reservasjon: et inngrep uten egen begjæring eller eget samtykke
kunne ”som regel” ikke utføres på personer som hadde nådd eller kunne tenkes å nå ”det
mentale 9-års trinn”.
Begjæring fra andre enn vedkommende selv, skulle ifølge komiteen fortrinnsvis settes
fram av vedkommendes verge eller kurator. Men forslaget åpnet også for at begjæring
kunne settes fram av politimesteren i det distriktet vedkommende bodde, eller - dersom
vedkommende ikke hadde fast bopel – av politimesteren i oppholdsdistriktet. Dersom
vedkommende var anbrakt i ”fengsel eller tvangsarbeidshus eller i pleie- eller opdragelsesanstalt” som stod under offentlig tilsyn, kunne begjæring også settes fram av anstaltens
bestyrer. Med ”pleie- og opdragelsesanstalt” ble det i første rekke siktet til åndssvakeinstitusjoner (åndssvakehjem og åndssvakeskoler) og skolehjem. Sinnssykeasylenes
bestyrere fikk ingen tilsvarende rett. Vogt gav følgende begrunnelse:
Grunnen er på den ene side den, at man for sinnssykevesenet har en fast tutel-institusjon,
som man i forhold som dette ikke bør gå forbi. Det vilde dessuten være meget utiltalende og
egnet til å svekke et høist påkrevet tillitsforhold, om innleggelse i et asyl (som dog i første
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rekke er et sykehus) skulde kunne ha den følge, at overlægen utenom patientens pårørende
og kanskje mot deres vilje begynte å aksjonere for å få patienten sexualoperert. I all
anstendighets navn måtte man på forhånd gjøre folk opmerksom på, hvilke risikoer de løp
ved å bli innlagt på sinnssykeasyl. Det er nok av fordom mot asylene, om de ikke skal
527
belastes med sådan uhygge.

Lovutkastet gav heller ikke leger i sin alminnelighet rett til å begjære noen operert. Legene
skulle kun opptre som ”rådgivere”, ikke som ”rekvirenter”, bemerket Vogt og fortsatte:
”Med liberal tankegang vil man gjerne forbinde forestillingen om lægen som publikums
tillitsmann, som den til hvem patienten kan henvende sig i trygghet og fra hvis side han
ikke har å frykte noe attentat på individuelle rettigheter, - altså lægen som rådgiver og
ikke som politi eller dommer.”
Når begjæringen ble satt fram av andre enn vergen, ble det stilt krav om vergens
samtykke (§ 3). Om vedkommende var uten verge, skulle medisinaldirektøren sørge for
vergebeskikkelse. Og dersom det sakkyndige råd fant at vedkommendes naturlige eller
oppnevnte verge ikke var skikket til å avgi erklæring om et seksualinngrep, skulle
medisinaldirektøren sørge for at det ble oppnevnt en særlig verge (§ 5).
I motivene til §§ 3 og 5 bemerket komiteen at begjæring om seksualinngrep på
”sinnssyke” og ”personer med mangelfullt utviklede sjelsevner” fortrinnsvis settes fram av
vergen. Når komiteen likevel foreslo at begjæring også kunne fremmes av politimesteren
og bestyrere av visse typer institusjoner, skyldtes det at man ikke forventet at vergen alltid
ville ta initiativet. Av den grunn mente komiteen at loven måtte inneholde bestemmelser
som gav ”en offentlig myndighet, som får den plikt å føre tilsyn med disse personer” rett
til å sette fram ”begjæring om operasjon i tilfelle hvor sterke samfundshensyn krever en
sådan forholdsregel.” I alle tilfelle skulle det, som nevnt, kreves samtykke fra
vedkommendes verge. Vogt kommenterte:
Overenstemmende med den hele grunnplan for straffelovskommisjonens forslag, kan ingen
offentlig myndighet (politimester, anstaltbetyrer, --) rettsgyldig andra om sexualoperasjon
for uhelbredelig sinnsyk eller utvetydig åndssvak persons vedkommende uten at vergen
slutter sig til andragendet (erklærer sig enig deri). De uhelbredelig sinnsyke og utvetydig
åndssvake vil altså i alle tilfelle ha den beskyttelse, at representanter for samfundsautoriteten
ikke kan påbyde dem nogetsomhelst i retning av sexualoperasjon, men at de i så henseende
står helt under vergebeskyttelse.

Komiteen var innforstått med at det i enkelte tilfeller kunne være vanskelig å hente inn
vergens samtykke. Loven burde derfor gi anledning til å oppnevne en særlig verge, slik det
het i komiteens motiver: ”I tilfelle hvor den almindelige verge åpenbart mangler
forståelsen for den almene interesse som skal varetas ved denne lov, bør der imidlertid
være adgang til å beskikke en særlig verge til behandling av operasjonsbegjæring.” Vogt
bemerket at dette også ville gjelde ”uvillige pårørende, som ikke er sin vergeopgave
voksen”.
Komiteen antok at ”den almene interesse” kunne komme i konflikt med individuelle
hensyn. Av den grunn ble det understreket i motivene til lovutkastet at den som oppnevnte
en stedfortreder, også skulle ta hensyn til ”den umyndiges virkelige tarv”: ”valget må ikke
gjøres med det for øie å finne en verge som sverger til politimesterens eller
527
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anstaltbestyrerens begjæring.” Det skulle ifølge Vogt være en ufravikelig forutsetning at
stedfortrederen ble oppnevnt kun i den hensikt ”å vareta den uhelbredelig sinnsykes eller
utpreget åndssvakes interesser.”
Begrunnelser
En seksualoperasjon – som ikke var medisinsk begrunnet – kunne foretas på personer over
21 år som selv begjærte det, ”når begjæringen [hadde] en aktverdig grunn,” slik det het i
komiteens forslag til § 2. Egenbegjæring var med andre ord ikke tilstrekkelig, begjæringen
måtte ha en særlig begrunnelse for å være ”lovlig”, slik det ble bemerket i komiteens
motiver. Komiteen gikk imidlertid ikke nærmere inn på hva en aktverdig grunn kunne
bestå i, den kunne ”være av meget forskjellig art. En opregning vilde lett bli ufullstendig.”
Ifølge Vogt var det også unødvendig å foreta noen nærmere presisering av ”det
aktverdige” – som han omtalte som det ”moralske” – all den stund bestemmelsen var
myntet på ”selvbestemmende personer”.
Videre fremmet komiteen forslag om at det skulle gis adgang til operere ”sinnssyke og
personer med mangelfullt utviklede sjelsevner” når det var
grunn til å anta, at vedkommende ikke vil bli istand til ved eget arbeide å sørge for sig og
avkom, eller at en sykelig sjelstilstand eller en betydelig legemlig mangel vilde bli overført
på avkom, eller at han på grunn av en abnorm kjønnsdrift vil begå sedelighetsforbrytelser.

Ifølge Vogt dreide det seg her om en presisering av ”aktverdige” grunner: ”1. personalsociale (økonomiske m.v.), 2. eugeniske og 3. forbrydelses-profylaktiske i forbindelse
med abnorm kjønsdrift.” Men avgrensningen var ikke presis, noe Vogt bemerket i 1933.
Særlig gjaldt dette de såkalte ”personal-sociale” grunner:
Straffelovskommisjonens utkast regner med, at der gis ’aktverdige’ grunner av personalsocial art (jfr. bestemmelsen i § 3 om sinnssyke og åndssvake, som antas ikke å ’bli i stand
til ved eget arbeid å sørge for sig og avkom’); men [Straffelovskommisjonen] har ikke sett
sig i stand til å spesifisere de aktverdige grunner av denne sort på noen uttømmende vis.
Den har dernæst tenkt sig, at der i konkrete tilfeller kan foreligge grunner av mange slags,
som til sammen (sammenholdt) kan avgi rimelig grunn til å anse en begjæring om
sexualoperasjon som uomtvistelig aktverdig (moralsk).

Vogt mente at det ville være lettere å avgrense den eugeniske indikasjon, men etter alt å
dømme hadde komiteen funnet det unødvendig eller overflødig å foreta en nærmere
angivelse av hvilke tilstander den eugeniske indikasjonen skulle omfatte. Det ble kun stilt
som forutsetning at det forelå en risiko eller sannsynlighet for ”at en sykelig sjelstilstand
eller en betydelig legemlig mangel” kunne bli ”overført på avkom”.
En forsøkslov?
Ragnar Vogt var tilfreds med Straffelovkomiteens lovforslag, og han fikk langt på vei
følge av Ingeborg Aas. Men i motsetning til Vogt – som mente at komiteen hadde kommet
fram til et forsiktig utkast, beskrev hun forslaget som ”det radikaleste og det mest
omfattende i Europa”.528 Hun var likevel ikke helt tilfreds.
Noen måneder etter at Straffelovkomiteens innstilling forelå, gjorde Aas nærmere rede
for lovforslaget på Norsk Kvinners Nasjonalråds landsmøte i Bergen. Hun kunne opplyse
at de fleste av medlemmene i komiteen ”nok” mente at ”den tvangsmessige adgang til
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disse operasjoner var den teoretisk riktig”. Hun antok da også at landsmøtedeltakerne ”i
første omgang steiler over, at komiteen angående dette spørsmål er så tam.” Frivillighetsprinsippet i komiteens lovutkast syntes likevel å være det eneste riktige på nåværende
tidspunkt, dels fordi det neppe ville bli vanskelig å oppnå samtykke til sterilisering fra de
angjeldende, og dels fordi en tvangslov høyst sannsynlig ikke ville bli akseptert av
Stortinget:
Saken er nemlig den, at det for det første i det store gross av tilfeller (det har man allerede
nu erfaring for) ikke vil bli vanskelig å opnå samtykke, og for det annet kan man nære frykt
for at forslaget faller i en såpass usakkyndig forsamling, som jo Stortinget er angående disse
529
spørsmål, hvis det formes for radikalt.

Men Aas mente at det på sikt burde innarbeides bestemmelser om tvangsinngrep i loven.
Derfor hadde hun foreslått at man i første omgang vedtok en forsøkslov i likhet med den
danske steriliseringsloven av 1929, og at man etter fem år skulle ta loven opp til revisjon:
”[...] hvis så erfaringen godtgjør at der også bør være adgang til tvangsmessig utførte
operasjoner, så føler jeg mig overbevist om at den får vi med letthet i 2. omgang.”530 Tatt i
betraktning av at ”kultursamfunnene” stod overfor en eugenisk trussel, måtte
tvangsmessig sterilisering ifølge Aas betraktes som det eneste riktige:
Det utvises i alle civiliserte samfund nutildags en livlig virksomhet for å foredle planter og
dyreraser. Kun et plantefelt er hittil sørgelig forsømt, her har alt fått vokse vilt, og det er det
felt, hvor menneskemateriellet vokser op, det viktigste av alle. […] [H]vis vi vil verne om
det som er kostelig og dyrebart, så må vi samtidig være uten nåde og skånsel, når det gjelder
om å hindre at det dårlige frø slår rot, det som Vårherres sol gir like gode betingelser for å
vokse op som det gode frø, men det står vel derfor ingensteds skrevet, at vi ikke skal dyrke
og rydde jorden og luke ugresset vekk, så menneskene kan høste den grøde de skal leve
531
av.

3.7 Fra utkast til vedtak
Det skulle gå mer enn to år fra Straffelovkomiteens innstilling forelå til Lov om adgang til
sterilisering m.v. ble vedtatt. Når lovvedtaket lot vente på seg, skyldtes det ikke minst at
Justisdepartementets lovavdeling ikke var tilfreds med lovforslaget til Straffelov komiteen.
Høsten 1932 tillot byråsjef Ole Harbek seg ”å legge inn saken til forholdsordre.”532 Han
ønsket en mer inngående utredning.
Justisdepartementet vil ha en mer inngående utredning
Harbek hadde flere innvendinger mot Straffelovkomiteens lovforslag. Framfor alt syntes
han at det bar for mye preg av tanken om ”uskadeliggjørelse av sedelighetsforbrydere”:
”Det er påfallende hvordan særlig de specielle motiver til kommisjonens lovforslag bare
befatter sig med sterilisering av forbrydere og andre mindreverdige personer.” Han antok
at tallet på inngrep ”av denne art” ville bli ”forsvinnende litet i forhold til det antall tilfelle
hvori sterilisasjon vil bli foretatt (og nu foretas).” Harbek siktet til sterilisering av kvinner
529
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på såkalt medisinsk grunnlag. Han var derfor særlig opptatt av hva lovforslaget ville
innebære i forhold til gjeldende steriliseringspraksis:
det [foretas] nu for tiden et meget stort antall tilfeller av sterilisering med ikke-medisinsk
begrunnelse, eller iallfall med en begrunnelse som ikke er av utvilsomt medisinsk art. […]
Det er derfor av den største viktighet å undersøke om lovforslaget passer for de talrige
533
tilfeller av den her nevnte art.

Når det gjaldt fremgangsmåten for å oppnå tillatelse til sterilisering, kunne Harbek
akseptere den foreslåtte ordningen i den grad det var snakk om ”forbrydere eller sinnssyke”. Men når det gjaldt ”de ordinære tilfelle av sterilisering” kunne han vanskelig se at
ordningen var hensiktsmessig. Eksempelvis fant han den foreslåtte sammensetningen av
steriliseringsrådet ”uheldig”: ”Man har da verken bruk for en psykiatriker eller en
arvelighetsforsker (de vil begge sikkert gjøre mer skade enn gavn).” Harbek etterlyste en
gynekolog - ”[m]en dette er det overhodet ikke tenkt på i lovforslaget.” I det hele mente
han at sterilisering av ”forbrydere og lign.” ikke var det sentrale spørsmålet. Det
avgjørende var hva man ville gjøre med kvinner som av ulike grunner ønsket å bli
sterilisert. Han ville nødig fremme Straffelovkomiteens innstilling uten at dette spørsmålet
var blitt mer inngående behandlet: ”Det forekommer mig høyst utrygt å fremsette et
lovforslag om dette uten å få en uttalelse eller annen medvirkning av en gynekolog.” I
hvert fall ville han ikke ta standpunkt i saken før det forelå nærmere uttalelser fra
medisinaldirektøren.534
Medisinaldirektørens uttalelse forelå i november 1932, men ble ikke oversendt
Justisdepartementet før februar 1933, som vedlegg til en uttalelse fra sosialministeren til
departementet. Så vel sosialminister Jakob Vik (Bp) som medisinaldirektør Nils Heitmann
var i det vesentlig enig i Straffelovkomiteens lovforslag. Begge sluttet seg også til
anmodningen om ikke å anvende seksualinngrep som straff eller sikringsmiddel overfor
sedelighetsforbrytere, i hvert fall ikke på daværende tidspunkt.
Begge var imidlertid mest opptatt av den administrative ordningen. Heitmann avviste
flertallets forslag, som gikk ut på at alle søknader om seksualinngrep skulle behandles av
et sakkyndig råd. Han sluttet seg til mindretallet, som ville legge behandlingen til
medisinaldirektøren. Hvorfor? Heitmann la avgjørende vekt på hensynet til diskresjon.
Dette var særlig viktig med tanke på ”åndsfriske eller sinnssyke, som ennu har sin
dømmekraft i behold”: ”Skal disse begjæringer forelegges et helt råd, frykter jeg for at
dette i ikke så få tilfeller vil kunne føre til at en operasjon, som ønskes av vedkommende
og som må ansees for å være påkrevet ikke kommer til utførelse.” Heitmann la videre vekt
på at det i mange tilfeller gjaldt å treffe en rask avgjørelse. Dette gjaldt framfor alt kvinner
som skulle steriliseres i barselsengen, slik det ble praktisert ved Rikshospitalets
Kvinneklinikk:
Da det av hensyn til farefulle komplikasjoner er av meget stor betydning at denne operasjon
foretas innen utløpet av 3 dager efter fødselen, vil det i mange tilfelle være ugjørlig å få
innhentet et særskilt råds tillatelse innen dette tidsrum. Er det derimot medisinaldirektøren,
som har avgjørelsen i første instans, vil tillatelsen som regel kunne skaffes på få timer.
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Denne ordningen ville ifølge Heitmann også by på den fordelen at vedkommende kvinne
da slapp med ett sykehusopphold, ”de får operasjonen så å si gratis, idet det postoperative
sengeleie faller sammen med barselsengen.” Av større betydning var det likevel at
sykehuset da slapp å kalle kvinnen tilbake etter 3-4 måneder. Selv om vedkommende
kvinne ønsket å få utført sterilisering, måtte man regne med at hun høyst sannsynlig ikke
ville komme tilbake før hun atter var blitt gravid.535
Sosialministeren sluttet seg til flertallet i Straffelovkomiteen. Han antok at
sterilisering ville bli anvendt i ganske stor utstrekning, og siden begrunnelsene i all
hovedsak ville falle utenfor ”det medisinske område”, fant han ”det prinsipielt riktigst og
til like mest betryggende at avgjørelsen” ikke ble lagt til ”en enkeltmann”, men til ”et
sakkyndig råd.” Men det ville være tilstrekkelig med tre medlemmer – ikke fem som
foreslått av straffelovkomiteen: ”en erfaren dommer, en i psykiatri og arvelighetsspørsmål
bevandret læge og en erfaren og socialt interessert kvinne.” Samtidig burde det være
anledning for rådet til å søke bistand hos særlig sakkyndige.
Sosialministeren kunne vanskelig se at en ordning med et sakkyndig råd ikke ville
ivareta hensynet til diskresjon. Om nødvendig kunne det i loven inntas bestemmelser om
taushetsplikt for rådets medlemmer, og at overtredelse ville medføre straff. Han avviste
også medisinaldirektørens bekymring for at saksbehandlingen ville trekke ut i tid dersom
avgjørelsen skulle legges til et råd.536
Verken sosialministeren eller medisinaldirektøren kan sies å ha avklart det spørsmålet
byråsjef Harbek var særlig opptatt av, nemlig hvilke konsekvenser en lov om sterilisering
ville få for den rådende steriliseringspraksisen - ”den almindelige sterilisering av kvinner”.
Harbek vendte derfor tilbake til dette spørsmålet i april 1933.537 Straffelovkomiteen syntes
ifølge Harbek å ville lette adgangen til sterilisering i sin alminnelighet, men han kunne
vanskelig se at dette i realiteten ville bli konsekvensen av komiteens forslag. Siden
komiteen hadde satt som vilkår at sterilisering uten offentlig tillatelse bare kunne utføres
dersom begrunnelsen var av ”utvilsomt medicinsk art”, antok Harbek at loven ville bety
”en innskrenkning i adgangen til sterilisering.” Han antok at mange inngrep ikke ville bli
utført, fordi saksbehandlingstiden – uansett hvilken instans som skulle ta avgjørelsen ville bli for lang. Høyst sannsynlig ville mange kvinner unnlate å la seg sterilisere dersom
inngrepet skulle gjøres til gjenstand for behandling av offentlige myndigheter. Han stilte
seg også kritisk til at kvinner som av ulike grunner ønsket å bli sterilisert, skulle sende inn
en skriftlig ansøkning, at saken skulle bli journalført og behandlet av et råd, eventuelt av
medisinaldirektøren: ”Det gjelder her personers aller ømtåleligste forhold – helt ut
diskresjonær behandling kan man selvfølgelig aldri være sikker på.”
I det hele fant Harbek det merkelig at disse spørsmålene ikke var blitt mer inngående
behandlet av Straffelovkomiteen. Og på ny kritiserte han komiteen for ikke å ha trukket
med en gynekolog i arbeidet med å utforme lovutkastet. Han konkluderte med at det ville
være med ”adskillig utrygghet” man eventuelt gikk til det skritt å vedta en lov i
overensstemmelse med Straffelovkomiteens utkast. Han kunne ikke tilrå en videre
behandling av saken før det forelå uttalelser fra gynekologisk hold, fortrinnsvis fra
Rikshospitalets Kvinneklinikk.
Egentlig hadde Justisdepartementet allerede våren 1932 anmodet sosialministeren om
å innhente uttalelser fra Kvinneklinikken, Universitetets medisinske fakultet ”eller
muligens også av den eller de lægeorganisasjoner som har særlig kyndighet og erfaring i
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gynekologiske spørsmål.”538 Men det var først etter Harbeks notat fra april 1933
Sosialdepartementet fulgte opp anmodningen og ba Det medisinske fakultet avgi en
uttalelse, eventuelt bilagt med uttalelser fra Kvinneklinikken og aktuelle
”lægeorganisasjoner”.539 Et par måneder senere fikk fakultetet også oversendt til uttalelse
et utkast til lov om sterilisering fra Jon Alfred Mjøens rasehygieniske organisasjon eller
komité. Siden dette utkastet fikk betydning for enkelte av uttalelsene fra fakultetskomiteen
- hvert medlem avga en egen uttalelse – skal vi først se nærmere på hva Mjøen-komiteens
forslag gikk ut på.
Mjøen-komiteens lovforslag
Jon Alfred Mjøen hadde så sent som i 1929 stilt seg kritisk til rasehygienisk sterilisering.
Men han endret synspunkt. I 1931 utarbeidet Mjøen-komiteen en ”Forestilling i anledning
sterilisasjonen og segregasionen av forbrydere og andre helt lavværdige individer”, der
Justisdepartementet ble anmodet om å sette fram bestemmelser om forplantningshindring
av ”utpregede forbrydertyper og andre helt lavverdige individer”.540 Uten slik
bestemmelser ville det ikke være mulig å få stand ”en suksessiv regenerasjon av
samfundslegemet.” Argumentene for segregasjon var i det store og hele identisk med de
argumentene Mjøen hadde fremmet i boken Racehygiene fra 1914.
Steriliseringsspørsmålet fikk imidlertid en mer framskutt plass. Mjøen fant at tiden var
blitt moden. Foruten at spørsmålet nå stod på den politiske dagsordenen i Norge, kunne
Mjøen blant annet vise til at Danmark allerede hadde vedtatt en steriliseringslov og at den
svenske riksdagen snart skulle behandle et lovforslag. Komiteen presiserte likevel at
segregasjon ville være det fremste rasehygieniske tiltaket.
Mjøen-komiteen medgav at det forelå så vel etiske som vitenskapelige innvendinger
mot sterilisering. De etiske innvendingene ble tilbakevist - asylering og internering var
likeså mye et inngrep i den personlige frihet som sterilisering. Den vitenskapelige
innvendingen ble tilbakevist ved at man - i første omgang - siktet mot sterilisering av ”de
utvilsomme tilfelder.” Selv om det fra et arvebiologisk synspunkt kunne reises
innvendinger mot sterilisering, lot slike inngrep seg forsvare ut fra et ”humant og socialt
synspunkt.” Mjøen argumenterte her på linje med Scharffenberg.
Mjøen-komiteen reiste ifølge egne vurderinger likevel ikke forslag om tvangssterilisering. Sterilisering skulle være ”frivillig” og kun gjelde personer som var
”segregert” ”paa grund av psykisk abnormitet gjør sig skyldig i straffbare handlinger eller
av anden grund tas under offentlig forvaring”: ”Segregerte personer bør kunne gis adgang
til at gjenerhverve sin frihet paa betingelse av at de lar sig underkaste en operasjon som
setter dem ut av stand til at faa avkom, saafrremt de da ikke ansees som farlige for sine
omgivelser.”
Justisdepartementet ekspederte forslaget videre til Sosialdepartementet, som først etter
halvannet år gav beskjed om at verken medisinaldirektøren eller departementet for tiden så
noen grunn til å kommentere forslaget.541 Mjøen-komiteen så seg åpenbart ikke fornøyd
med dette og utarbeidet sommeren 1933 et motivert ”utkast til lov om adgang til
sterilisering m.v.” som ble sendt til Justisdepartementet 1. juli 1933.542
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To paragrafer hjemlet bruk av tvang. Den ene gjaldt sterilisering og var myntet på
personer som kunne ”antas å være arvelig belastet med sinnssykdom eller åndssvakhet
eller epilepsi eller en lignende betydelig sjelelig sykdom eller mangel”. Sterilisering kunne
foretas dersom vedkommende var ”anbragt i sinnssykeasyl eller i fengsel eller tvangsarbeidshus eller i pleie- eller opdragelsesanstalt, som står under offentlig tilsyn”, eller
dersom vedkommende var ”forsorgsunderstøttet og ute av stand til ved eget arbeide å
sørge for sig og avkom”. Den andre tvangsparagrafen gjaldt kastrering av seksualforbrytere - ”[d]en som har hatt utuktig omgjengelse med barn under 14 år”. Begjæring
skulle settes fram av fengsels- eller asylbestyrer.
En steriliseringslov burde ifølge Mjøen-komiteen også åpne for frivillig sterilisering
og frivillig kastrering. Adgangen gjaldt ”andre” personer enn de som falt inn under de to
tvangsparagrafene. Den som hadde fylt 18 år kunne etter egen begjæring bli sterilisert ”når
operasjonen fremstiller sig som eugenisk eller sosial-medisinsk begrunnet.” Aldersgrensen
for frivillig kastrering ble satt til 21 år og skulle gjelde personer ”ute av stand til å
beherske sin kjønnsdrift og det er sannsynlig, at han derved utsetter sine omgivelser for
fare.” I begge tilfeller måtte begjæringen være ”ledsaget av erklæring fra læge om at
vedkommende person har forståelse av det skritt han akter å ta.”
Tillatelse til seksualinngrep skulle ifølge utkastet gis av medisinaldirektøren. Videre
ble det foreslått at ”angjeldende persons ektefelle og verge så vidt mulig [skulle] gis
meddelelse om begjæringen.” Forslaget inneholdt også bestemmelser om at vergen kunne
innanke medisinaldirektørens beslutning om seksualinngrep til et sakkyndig råd. Rådet
skulle bestå av tre medlemmer – en dommer, en psykiatrisk utdannet lege og ”en eugenisk
sakkyndig”.
Sakkyndige uttalelser fra Det medisinske fakultet
Komiteen som Det medisinske fakultet satte ned i juni 1933, som svar på Sosialdepartementets henvendelse, bestod foruten Ragnar Vogt av professor i kirurgi, Ragnvald
Ingebrigtsen, og professor i gynekologi, Anton Sunde. Deres uttalelser ble lagt fram i
fakultetsmøte 19. desember 1933. På samme møte ba også professor i anatomi, Otto Lous
Mohr, om å få avgi en uttalelse. 30. desember 1933 ble denne uttalelsen - sammen med de
øvrige uttalelsene - oversendt Sosialdepartementet.543
Ingebrigtsen bemerket at Straffelovkomiteens utkast – i motsetning til de amerikanske
steriliseringslovene - ikke var ”vesentlig rasehygienisk i sitt prinsipp og kan ikke
karakteriseres som en tvangslov.” Men i motsetning til den danske 1929-loven, hadde det
norske utkastet ”en visstnok begrenset, men dog bestemt uttalt eugenisk tendens”. Følgelig
antok han sterilisering av åndssvake trolig ville bli noe høyere i Norge enn Danmark. Han
regnet likevel ikke med at loven ville føre til et stort antall steriliseringer.544
Vogts uttalelse inneholdt en redegjørelse for og fortolkning av Straffelovkomiteens
forslag til lov om sterilisering, og denne er allerede brukt ovenfor som kilde til
framstillingen av komiteens lovutkast.545 Jeg skal følgelig ikke gå nærmere inn på denne
delen av Vogts uttalelse. Derimot skal vi se nærmere på Vogts mer prinsipielle
synspunkter på tvangssterilisering, en redegjørelse som var foranlediget av Mjøenkomiteens lovforslag.546
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Vogt trakk et prinsipielt skille mellom to typer lovbestemmelser – de som utvidet
”individets rettigheter overfor samfundet”, og de som utvidet ”samfundets rettigheter
overfor individet”: ”I det første tilfelle tilbyr samfundet individet et gode (som oftest ved å
opgi et tidligere forbud), i siste fall påbyder det ham en byrde eller tyngsel, som han altså
fra nu av er tvungen til å finne sig i.” På denne bakgrunnen mente Vogt at det kunne
trekkes et skille mellom ”tilbudslover og påbudslover.” Grensen var ikke nødvendigvis
skarp – ofte ville man finne at ”lovene [inneholder] begge slags bestemmelser.” Men som
regel vil tyngdepuktet ligge på ”den ene eller den annen side,” slik at en lov i hovedsak
enten ville tilby individet en rettighet eller pålegge det en forpliktelse. Med utgangspunkt i
dette skillet presiserte Vogt at Straffelovkomiteens lovutkast – i motsetning til Mjøenkomiteens utkast – fullt ut var en ”’tilbuds’- eller frihetslov” og intet annet.” I tråd med
dette omtalte Vogt Straffelovkomiteens som ”utpreget liberalistisk”: ”Det er båret av
respekt for individuelle rettigheter. Der tilbydes individene på et viktig område større
bevegelsesfrihet enn før, idet staten opgir visse tidligere påbud eller forbud.” Han siktet
her til forbudet i straffeloven av 1902 mot å foreta sterilisering med mindre det forelå en
nødrettssituasjon.
Ifølge Mjøen-komiteen hadde Straffelovkomiteen innskrenket ”tvangsmessig inngrep”
til å gjelde sinnssyke og åndssvake. Vogt avviste at lovkomiteens forslag om inngrep uten
eget samtykke på ”uhelbredelig sinnssyke og utvetydig åndssvake” skulle kunne
karakteriseres som en ”tvangshandling”. Komiteen forutsatte at vergen skulle ivareta
individets interesser, og det var følgelig et uttrykk for begrepsforvirring når Mjøenkomiteen snakket om tvang i denne sammenhengen:
Å sammenstille en verges handling på en sådan hjelpeløs persons vegne med en tvangshandling overfor et myndig individ er begreps-konfusjon. I virkeligheten er ”tvangsmessig
inngrep” efter straffelovskommisjonens utkast utelukket - og det er vesentlig for lovutkastets hele oppbygning.

Vogt avviste ”tvangslinjen” med ”aksjoner fra offentlige myndigheters side.” Straffelovkomiteens utkast åpnet likevel for et visst initiativ fra offentlige myndigheters side. Men,
som vi har sett, ble begjæring fra politimestere og anstaltbestyrere ikke betraktet som
rettsgyldig uten samtykke fra verge. Vogt bemerket: ”[…] ingen offentlig myndighet
(politimester, anstaltbestyrer, --) [kan] rettsgyldig andra om sexualoperasjon for
uhelbredelig sinnsyk eller utvetydig åndssvak persons vedkommende uten at vergen slutter
sig til andragendet (erklærer sig enig deri).” Følgelig ville ”uhelbredelig sinnsyke og
utvetydig åndssvake” ifølge Vogt ha ”den beskyttelse, at representanter for samfundsautoriteten ikke kan påbyde dem nogetsomhelst i retning av sexualoperasjon”.
Vogt måtte likevel medgi at man i virkeligheten viste lite om hva ”tvangssterilisering”
egentlig innebar for den enkelte. Han antok at ”tvang” måtte knyttes til ”den psykologiske
realitet, den bevisste, intensive følelse av at man blir tvunget.” På denne bakgrunnen
mente han at en ”dypt åndssvak person” ikke ville oppleve sterilisering etter andres
begjæring som tvang. Derimot ville en ”alkoholiker som motstrebende blir trukket inn på
operasjonsbordet”, oppleve dette som en tvangshandling. Med andre ord, den tvang som
ikke kunne ”føles”, kunne ifølge Vogt ikke karakteriseres som tvang.
Når Mohr i nevnte fakultetsmøte også ville avgi en skriftlig uttalelse, var hensikten
uten tvil å forhindre at Mjøen-komiteens forslag skulle tillegges vekt i det videre
lovarbeidet. Som kjent, hørte Mohr til en av Mjøens argeste motstandere fra tidligere av.
Han hadde rettet skarp kritikk mot Mjøen i 1915, og i 1923 utgav han en populær bok om
arvelighetslæren, der han avviste den rasehygieniske forestillingen om at det moderne
samfunnets ”humanitetsbestebelser” førte til biologisk degenerasjon: ”[...] den tanke, at
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kulturlivet i sig selv skulde begunstige en optreden av mindreverdige arveanlegg eller
fremkalle en forringelse i verdi av de, som allerede er til stede, savner ethvert biologisk
grunnlag.”547 Selv om Mohr et stykke på vei kunne slutte seg til forestillingen om at
moderne sosialpolitikk hindret ”den tendens til utsortering av de verdifulle anlegg, som
naturlivets skånselsløse kamp for tilværelsen rummer”, stilte han seg avvisende til tanken
om å regulere befolkningens reproduktive atferd ved hjelp av rasehygieniske tiltak. På
denne bakgrunnen fortoner det seg overraskende at Mohr året i forveien hadde anmeldt
den tidligere omtalte steriliseringspolitiske studien til Ingeborg Aas i positive vendinger
og beskrevet den som svært viktig. Så vidt han kjente til, var den ved sin grundige
gjennomgang av spørsmålet om rasehygienisk sterilisering uten sidestykke i andre land.
Selv om Mohr understreket at temaet kunne gi anledning til ”meningsdivergenser”, antok
han at ”alle” ville ”måtte erkjenne ønskeligheten av en reform på dette område innenfor
den ramme dr. Ingeborg Aas” hadde trukket opp, som måtte sies å være ”i overensstemmelse med vår tids mer rasjonelle syn på menneskeavlen.”548
I sin kritikk av Mjøen-komiteens forslag understreket Mohr at komiteen var høyst
privat, og at den på ingen måte handlet på oppdrag fra noen ”offentlig eller faglig instans”.
I likhet med Vogt mente Mohr at hovedprinsippet i Mjøen-komiteens forslag var
”vesensforskjellig” fra Straffelovkomiteens frivillighetsprinsipp. ”Man står, som av
professor Vogt påvist, overfor en tvangslov, som dessuten har karakter av en klasselov.”
Mohr la særlig vekt på forslaget var ”meget pågående overfor forsorgsunderstøttede og
overfor personer i anstalter, [mens] folk som er godt økonomisk stillet lett [kan]unndra sig
lovens bestemmelser.”549
Mohr mente å finne flere uklarheter i Mjøen-komiteens forslag. Framfor alt dvelte han
ved redegjørelsen om arv. I motivene ble adgangen tvangssterilisering knyttet til ”den
generelle betingelse at vedkommende person må antas å være arvelig belastet. Heri ligger
at han enten selv må lide av en alvorlig sykdom, eller at han bærer på dårlig arvestoff slik
at han kan overføre sykdommen eller mangelen på avkom.”550 Ifølge Mohr ville dette
innebære at ”en rekke fullt ut normale mennesker” som kunne antas å bære på dårlige
arveanlegg, ville risikere å bli sterilisert mot sin vilje. Mohr understreket også at det med
”vår nuværende viden” ikke var lett å avgjøre om en person var ”arvelig belastet” eller bar
på ”dårlig arvestoff”. Straffelovkomiteens styrke på dette punktet var ifølge Mohr at loven
bare kunne anvendes på individer som selv frambød arvelidelser, som kunne antas å bli
overført på avkom.
I siste del av sin uttalelse kom Mohr inn på den praktiske betydningen av Straffelovkomiteens lovforslag. En steriliseringslov ville ha liten biologisk effekt når det gjaldt
recessive arvelidelser, dels fordi det var forholdsvis få individer som frambød lidelsen, og
dels fordi det var få som bar på arveanlegget i ”dobbelt dose”. Derimot mente Mohr at
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sterilisering ville være ”en effektiv foranstalting” når det gjaldt å hindre spredningen av
arvelidelser som skyldtes arveanlegg som var ”sterke nok til å utfolde sin virkning, selv
når de bare er tilstede i enkelt dose”. Men siden slike arveanlegg var forholdsvis sjeldne,
kunne man ikke - samlet sett - ”gjøre sig for store forhåpninger med hensyn til den
merkbare effekt av en sterilisasjonslov, hva slektens arvemessige forbedring angår.
Overdrevne forventinger i så henseende vil uvegerlig lede til skuffelser.”
På den andre siden vektla Mohr den sosiale betydningen av sterilisering, noe han
mente at Straffelovkomiteen også hadde gjort: ”Mange sjelelig syke individer (sinnssyke,
åndssvake, etc.) er ganske uskikkede som foreldre og som opdragere av barn, selv om vi
på forhånd ikke kan påstå at lidelsen vil bli overført til deres avkom. En operativ
ufruktbargjørelse kan her i adskillige tilfelle være på sin plass.”551
Medisinaldirektør Heitmann hadde fått uttalelsene fra Det medisinske fakultet til
gjennomsyn før de ble oversendt Justisdepartementet. Heitmann bemerket at han personlig
var av den oppfatning at en lov ville bli anvendt i langt større grad enn det professor
Ingebrigtsen hadde gitt uttrykk for. Ut over dette hadde han ingenting å føye til sin
uttalelse fra november 1932.552
Da betenkningene fra Det medisinske fakultet ble oversendt Justisdepartementet,
bemerket sosialminister Trygve Utheim i venstreregjeringen Mowinckel at avgjørelsen
måtte legges til et sakkyndig råd, slik sosialminister Jakob Vik i bondepartiregjeringen
Hundseid hadde gjort rede for i brev av 4. februar 1933 til Justisdepartementet. Når
Utheim gikk mot å legge avgjørelsesmyndigheten til medisinaldirektøren, la han
avgjørende vekt på spørsmålet om direktørens habilitet: Han var Sosialdepartementets
rådgiver, som departementet ville måtte henvende seg til ”såfremt der i anledning av
lovens anvendelse måtte reise sig spørsmål, for eksempel klagemål eller erstatningssøksmål.”553
Regjeringens lovproposisjon og justiskomiteens innstilling
Justisdepartementets lovproposisjon om adgang til sterilisering forelå 2. mars 1934.554
Proposisjonen fulgte langt på vei Straffelovkomiteens innstilling fra 1932. Departementet
bemerket at forslaget fra Mjøen-komiten i større grad åpnet for tvangssterilisering, men
fremmet ikke forslag til endring. Isteden ble Mjøen-komiteens forslag lagt ved
proposisjonen som utrykt bilag.
Justisdepartementet foretok visse endringer i ordlyd foruten enkelte redaksjonelle
endringer i Straffelovkomiteens forslag. Departementet foretok også et par mer
substansielle endringer. Kravet om at egenbegjæring eller samtykke skulle være betinget
av at en person hadde nådd ”det mentale niårstrin”, ble sløyfet. Departementet ville
isteden sette straffelovens begrep om ”særlig mangelfullt utviklede sjelsevner” som
grense.555 Videre ble § 1 endret. Komiteens forslag om å legge inngrep som hadde ”en
begrunnelse av utvilsom medicinsk art” utenfor lovens rammer, ble foreslått endret til:
”Tillatelse kreves dog ikke når inngrepet av medisinske eller andre grunner er rettmessig
efter rettsregler utenfor denne lov.” Justisdepartementet hadde funnet det uheldig å
begrense adgangen til sterilisering uten offentlig tillatelse til inngrep med strengt
medisinske begrunnelser.556 Når det gjaldt den administrative ordningen, fremmet
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Justisdepartementet forslag om en ordning der søknader om sterilisering fra normale
personer over myndighetsalder skulle avgjøres av medisinaldirektøren, mens alle andre
søknader skulle avgjøres av et sakkyndig råd.
Justiskomiteen med fire representanter fra Arbeiderpartiet, to fra Høire, en fra Venstre
og en fra Bondepartiet, avga innstilling til Odelstinget 27. april 1934. Komiteen sluttet seg
i hovedsak til departementet og de begrunnelsene som var gitt i lovproposisjonen: ”[...] så
vel hensynet til almenheten som til efterslekten taler for disse i sig selv alvorlige inngrep
overfor mindreverdige og svakt utrustede individer.” Flere av justiskomiteens medlemmer
kunne imidlertid - i likhet med Straffelovkomiteens mindretall - tenke seg å hjemle
”seksualinngrep som tvunget sikringsmiddel også overfor personer som hverken har
mangelfullt utviklede sjelsevner eller er sinnssyke.” Komiteen sluttet seg likevel til
proposisjonen, fordi den ”også i sin nuværende form” innebar ”et betydningsfullt fremskritt.”.557
Justiskomiteen foreslo to tillegg. For det første burde loven - i likhet med det svenske
lovutkastet - inneholde en bestemmelse om taushetsplikt for alle som i embeds medfør
ville få befatning med steriliseringssakene. For det andre ville komiteen ha et tillegg til § 6
i proposisjonen: ”Komiteen finner det betenkelig helt og uten enhver adgang til anke å
legge i det sakkyndige råds hånd adgang til å beslutte opnevnelse av kurator såfremt
vergen ikke antas skikket til å avgi erklæring om seksualinngrep.” Derfor foreslo komiteen
følgende tillegg til nevnte paragraf: ”Denne beslutning av det sakkyndige råd kan under en
frist av 14 dager av vergen innankes for vedkommende departement.”
Lovvedtaket
Odelstinget behandlet innstillingen fra Stortingets justiskomité 9. mai 1934. Bondepartiets
Erling Bjørnson - justiskomiteens saksordfører - innledet med å trekke opp et rasehygienisk perspektiv: Det var ”imperativt nødvendig [...] å drive folkebruk, som man nu
driver gårdsbruk, dersom man vil trygge folket en lykkelig og trygg fremtid.” I Norge
hadde det helse- og sosialpolitiske arbeidet resultert i bedre helse, høyere levealder og
sosial trygghet. Men i og med at det nå var blitt en ”selvfølgelighet” å trygge ”en sorgfri
alderdom” og hjelpe ”de ikke arbeidsdyktige til utkomme”, viste ”det moderne samfund”
ifølge Bjørnson tegn på å være ”overbelastet”: ”det arbeidsdyktige samfund er blitt
belastet med økende utgifter til alderstrygd, sykebehandling samt andre byrder i
forbindelse hermed.” Av den grunn mente han det ville være nødvendig med rasehygieniske tiltak for å gjøre ”den arbeidsdyktige stamme […] så kraftig som mulig, så den
kan overkomme kravene uten å miste livsmotet.” Han viste i denne sammenhengen til at
man i Tyskland hadde innført ”tvangssterilisering for å befri de kommende generasjoner
for å trekkes med en overbelastning av degenererte mennesker.”558
I et slik perspektiv var det foreliggende lovforslaget ifølge Bjørnson ”et spakferdig
tiltak”: ”Våre etterkommere vil kanskje komme til å bebreide oss for at vi ikke straks går
til mer drastiske forholdsregler, da nødvendigheten herav sikkerligen er til stede, og
arvelighetslovene tilsier en å handle både hurtig og grundig.” På den andre siden hadde et
flertall i justiskomiteen vurdert – i tråd med mindretallet i Straffelovkomiteen – å sette
fram forslag om ”adgang til tvungen seksualinngrep”. Bjørnson bemerket at når justiskomiteen likevel ikke hadde fremmet noe forslag om dette, så var det ”av frykt for” at
loven ikke ville bli vedtatt, framfor alt antok man at motstanden ville være stor i ”det mer
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konservative, og kanskje mer bigotte Lagting”. Skulle odelstinget likevel ta opp forslag
om ”tvungen adgang til seksualinngrep”, ville Bjørnson stemme for.559
Lovforslaget var ifølge Bjørnson likevel et skritt i riktig retning. En steriliseringslov
ville bidra til å redusere ”fødselsprocenten” innen ”defekte familier” og derigjennom føre
til ”en sterk slekt”.560
Bjørnson ble imøtegått av Gjert Edvard Bonde fra Samfundspartiet, som møtte som
vara for partiets formann, Bertram Dybwad Brochmann. Lovforslaget var ”et av de
farligste […] som overhodet hadde sett dagens lys i landet.” Bonde uttalte seg ikke om
sterilisering generelt eller rasehygienisk sterilisering spesielt, men knyttet kritikken direkte
til spørsmålet om tvangskastrering av seksualforbrytere, som han mente utgjorde hovedspørsmålet i lovforslaget. Tvangskastrering ville ifølge Bonde være ”en barbarisk og
middelaldersk” avstraffing av ”sedelighetsforbryteren”, hvis ”forbrytelse” var skapt av
samfunnsmessige forhold. Derfor kunne løsningen ikke være å gå til ”voldelige inngrep på
individet”, men å forandre samfunnsforholdene. Dessuten, ”den nye videnskap” –
psykoanalysen – hadde vist at ”en sedelighetsforbryter kan sjelelig helbredes gjennem
psykologisk påvirkning.” På denne bakgrunnen foreslo han at saken ble utsatt til neste års
Odelsting - ”inntil den også var utredet på det område den nye videnskap her er kommet
til”.561
Stortingsrepresentantene Carl E. Chr. Bonnevie (A) og Olaf Fjalstad (H) mente Bonde
måtte ha misforstått lovforslaget – det ”inneholdt [ikke] noen bestemmelser om ”tvangsinngrep overfor sedelighetsforbrytere” som ikke var ”sinnssvake eller åndelig mindre
utrustet.”562 ”Forholdet er nemlig det at ifølge proposisjonen og den enstemmige
innstillingen vil der ikke være anledning til seksualinngrep like overfor normale personer,
selv om de er sedelighetsforbrytere, med mindre de selv samtykker i det.”563
Det lovforslaget ifølge Bonnevie i første rekke dreide seg om, var ”dels sterilisering
og lignende forholdsregler overfor dem som frivillig samtykker i det; dernest gjelder det
seksualinngrep overfor sinnssvake og åndssvake personer, nærmere angitt i loven.” Selv
om seksualinngrep, det vil si både sterilisering og kastrering, på de sistnevnte gruppene
ikke skulle kunne foretas uten samtykke fra verge eller kurator som skulle ivareta
vedkommendes interesser, ville det ifølge Bonnevie i realiteten være snakk om ”et slags
tvungent inngrep fordi disse sinnssvake eller åndelig mindre utrustede, de samtykker ikke
selv”.564
Bondes forslag om at Odelstinget skulle utsette behandlingen av lovproposisjonen til
året etter ble nedstemt. Justiskomiteens innstilling til Odelstinget ble vedtatt mot Bondes
stemme. Deretter gikk vedtaket til Lagtinget, der lovforslaget ble enstemmig vedtatt uten
debatt. Dermed var Lov om adgang til sterilisering m.v. i realiteten vedtatt av Stortinget. 1.
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juni 1934 ble Stortingets beslutning bifalt ved kongelig resolusjon.565 Kort tid etter ble
ansvaret for iverksettingen av loven lagt til Sosialdepartementet.566

3.8 Mottakelsen
Våren 1934, da innstillingen fra Stortingets justiskomité forelå, bemerket Dagbladet i en
redaksjonsartikkel at innstillingen ”forhåpentligvis” ville bli behandlet av Stortinget i
inneværende sesjon. Avisen la framfor alt vekt på at loven ville gi ”slitte mødre”
anledning til å bli sterilisert etter eget ønske. Det ble vist til at ”[d]et danske proletariat har
[…] fremsatt ønske om frivillig sterilisasjon av sosiale grunner.” Avisen refererte et møte i
de danske samvirkende foreldreforeninger, der forfatteren Kaja Rude hadde uttalte at
”mange unge, arbeidsløse menn og kvinner har øinene åpne for det sosialt uriktige å sette
barn i verden, som de ikke er istand til å forsørge - og disse ønsker bør samfundet
imøtekomme”. Dagbladet konkluderte med at det lå ”en sund betraktning til grunn for
disse synspunkter”.567 Det var likevel ikke disse synspunktene som fikk oppmerksomhet i
tiden rundt lovvedtaket.
Lovvedtaket i 1934 møtte ingen uttalt motstand i legeprofesjonen. ”Komiteen var da
øiensynlig ganske heldig i detaljutformningen av steriliseringsloven – den motopinionen
som også her i stor utstrekning på forhånd var til stede, avgikk efter fremkomsten av
straffelovkomiteens siste innstilling ved en stille død”, bemerket Ingeborg Aas i 1935.568
På den andre siden var det få leger som kommenterte lovvedtaket, og før dette, Straffelovkomiteens og regjeringens lovproposisjon. Sinnssykeinspektøren i Oslo kommune, Johan
Lofthus, gav uttrykk for ett synspunkt da loven var blitt vedtatt:
Hermed har vi fått gjennemført i lovs form en rett til å søke begrenset minusvariantenes
ubegrensede formeringstrang. Et forhold som er blitt stadig mere iøinefallende efter at
fødselstallet blandt de verdifullere samfundsmedlemmer stadig er gått ned, mens minusvariantene uberørt av tidens pinaktighet m.m. har holdt sitt fødselstall oppe, og den stadig
569
bedrede folkehygiene har redusert dødeligheten også blandt de dårligst utrustede barn.

Et par år senere understreket han at loven ville kunne sette en stopper for at ”adskillig
dårlig arvestoff” ble ført videre til kommende generasjoner.570 På Den norske
lægeforenings landsmøte sommeren 1934 framholdt Rolv Gjessing, overlege ved
Dikemark sykehus og formann i Norsk psykiatrisk forening, at steriliseringsloven kunne
komme til å vise seg nyttig i arbeidet med å forebygge sinnslidelser.571 Andre leger
uttrykte ikke en tilsvarende tro på sterilisering som middel til å forbedre befolkningskvaliteten. Eksempelvis la direktøren ved Rotvold sinnssykeasyl, Torkel Seip - som på
1920-tallet hadde foretatt en større studie av arvelighetsforholdene ved schizofreni – vekt
på at kunnskapen om menneskets arvelighetsforhold ”ennu” var ”meget mangelfull,” især
når det gjaldt nedarvingen av ”sjelelige egenskaper”: ”Vi må med andre ord medgi at det
videnskapelige grunnlag for en effektiv rasehygiene er meget utilfredsstillende.” I det hele
forkastet Seip den rasehygieniske bekymringen for menneskehetens framtid og at man ved
hjelp av sterilisering skulle ”redde kultursamfundene fra den rasemessige tilbakegang”.
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Han stilte seg også kritisk til sterilisering av ”rent samfundsøkonomiske grunner”. Men
han innså like fullt berettigelsen av en steriliseringslov. ”Den har andre gode grunner å
bygge på, jeg tenker særlig på at det i det enkelte tilfelle ofte vil foreligge en human
indikasjon for sterilisasjon.”572 Også professor Ragnvald Ingebrigsten ved Rikshospitalet
tilbakeviste at man med steriliseringsloven ville kunne forbedre befolkningskvaliteten:
”[D]e kvantiteter av arvestoff, den norske lov kommer til å regulere er dog altfor
beskjedent til at man av lovens virkning i denne retning kan vente en bedring av den
gjennemsnitlige menneskekvalitet.”573
Enkelte uttrykte misnøye med loven. Eksempelvis mente lege Fredrik Grøn at loven i
større grad burde vært innrettet mot tvangssterilisering av asosiale menn. Han hadde i
tankene ”en rekke mer eller mindre defekte individer, især brutaliserte koneplagere med
kronisk alkoholisme og hyppige voldshandlinger like overfor hustruen.” Slike individer
var ”almindelig nok” – man kjente dem fra rettsreferatene i pressen:
Disse individer vilde det være en velgjerning både mot samfundet og mot hustruen å
sterilisere. Men sterilisasjonsloven av 1. juni 1934 tenker neppe på denne type. […] Det er
da virkelig langt rimeligere å sterilisere et slikt individ enn hustruen […] Det er overhodet
574
forbausende, at der ikke reageres kraftig mot sterilisering av kvinnen i denne forbindelse.

Holdningen synes å ha vært så vidt utbredt at Straffelovkomiteen, som Justisdepartementet
satte ned i 1934 for å fremme forslag ”revisjon av straffeloven angående forandring i
straffeloven § 245 og angående utferdigelse av lov om avbrytelse av svangerskap”, fant
det nødvendig å ta stilling til spørsmålet. Komiteen tok bestemt avstand fra tanken om
”tvangsmessig seksualoperasjon på gifte menn i visse tilfelle, nemlig hvor det må antas at
ektemannen ved drikkfeldighet eller ved annet mislig forhold gjør hjemmet uskikket til å
motta og opfostre barn.” Den egnet seg ikke til ”virkeliggjørelse”:
Tankegangen er da den at det er mer rettferdig at mannen, som er skyld i hjemmets
elendighet, skal underkastes en relativ ufarlig operasjon enn at den uskyldige hustru skal
utsettes for faren ved et abortinngrep. Tanken […] innfører nye momenter, nemlig
spørsmålet om skyld og rettferdig gjengjeldelse, som kun vil ytterligere komplisere
abortproblemet. En iverksettelse av dette forslag vil derhos ha sidevirkninger som ikke kan
575
overskues. Komiteen må derfor avvise forslaget.

”Forhåpentligvis banebrytende for senere langt radikalere skritt.”
De mest inngående kommentarene ble gitt av Johan Scharffenberg og Karl Evang. Begge
hadde tidligere argumentert for en steriliseringslov, men begrunnet sine synspunkter ulikt.
Motsetningen mellom dem trer ytterligere fram i de kommentarene de gav til forarbeidene
til steriliseringsloven.
Scharffenberg fant regjeringens lovforslag forsiktig - ”meget forsiktig ganske visst”,
men så likevel forslaget som ”noe prinsipielt helt nytt og forhåpentligvis banebrytende for
senere langt radikalere skritt.” Selv om det kunne være ”taktisk klokt” å gå varsomt fram
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til å begynne med, måtte man ”være klar over at det ikke vil monne noe overfor den
tusentallige skare av arvelidelsenes offer om sterilisering bare brukes i ny og ne.” Han
viste i denne sammenhengen til Tyskland, der man regnet med at ”flere hundre tusen
mennesker” burde steriliseres. I forhold til folketallet ville dette ifølge Scharffenberg
innebære at ”adskillig over 20,000” personer i Norge ikke burde gis anledning til sette
barn til verden. Med andre ord tilrådde Scharffenberg sterilisering av godt over 1,5 prosent
av befolkningen i alderen 16-44 år.576 Men ”påtagelige resultater” ville neppe kunne
oppnås uten tvang, og med tiden ville det derfor bli nødvendig ”å gå til tvungen
sterilisasjon som man allerede har gjort i Tyskland.” Så vel sinnssyke som åndssvake
hadde ”for liten innsikt til at deres samtykke eller protest” kunne ”tillegges noen vekt”.
Han foreslo også at man med tiden burde gi ”adgang til tvungen sterilisasjon av
vaneforbrytere, omstreifere og uforbederlige drankere.”577
Scharffenberg så helst at den eugeniske indikasjonen i lovutkastets § 4 utgikk.
Kunnskapen om menneskets arvelighetsforhold var ennå ikke tilstrekkelig stor til at den
eugeniske indikasjonen burde settes inn i selve loven. Som vi har sett, mente Scharffenberg at en steriliseringslov ville bli altfor lite brukt dersom biologisk arv skulle være et
vilkår for inngrep. På dette grunnlaget hadde han kritisert både den sveitsiske kantonen
Vauds steriliseringslov av 1928 og den tyske steriliseringsloven av 1933. I 1932 hadde han
selv utformet et forslag til lov om sterilisering som siktet mot ”alle personer som på grunn
av åndelige eller legemlige mangler ansees uskikket til selv å forsørge og opdra sine barn”
– ikke bare ”personer som antas å kunne overføre arvelidelser på sitt avkom”.578
I tilknytning til indikasjonsspørsmålet kritiserte han også bruken av uttrykket
”aktverdig grunn”. Han fant det ”løierlig og altfor svevende i en lovtekst”. Dessuten ville
uttrykket være overflødig om adgangen til frivillig sterilisering ble ”helt frigitt”.
Scharffenberg kunne vanskelig forstå at adgangen til ”frivillig sterilisasjon” skulle være
gjenstand for lovregulering.579
Selv om Scharffenberg fant mye å kritisere ved regjeringens lovforslag, anså han
likevel loven ”som et skritt i riktig retning” og han håpet den snart ville ble satt ut i livet –
og at den ville bli brukt ”flittig”.
Et lovforslag med mange svakheter
I 1932 hadde Karl Evang gitt en kort omtale av Straffelovkomiteens forslag, som han
mente inneholdt flere avgjørende svakheter.580 Han mente å kunne se at komiteen hadde
ligget under for et ”opinionstrykk”, ”det høilydte krav om bedre beskyttelse mot
sedelighetsforbrytere”. Komiteen hadde følgelig foretatt ”en ulykksalig sammenblanding
av arvelige sykdommer og sedelighetsforbrytelser og av to vidt forskjellige operasjoner:
sterilisering og kastrasjon.”581 På disse punktene innebar regjeringens lovforslag ingen
forandring, og i 1934 utdypet Evang sin kritikk.
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Lovutkastets størst svakhet var ifølge Evang at man i én lov forsøkte å forene bestemmelser om seksualinngrep på tre forskjellige grupper: friske mennesker, individer som man
antar er bærere av et uheldig arvelig anlegg og sedelighetsforbrytere: ”Den kjennsgjerning at seksualinngrep anvendes likeoverfor sedelighetsforbrytere, og likeoverfor
åndssvake som man mener ikke er berettiget til å sette barn til verden, har en tendens til å
skape en fornemmelse av noe vanærende ved sterilisasjon overhode.”582 Med andre ord, en
uheldig sammenblanding av bestemmelser som skulle ”tjene helt forskjellige hensikter,
både samfundsmessig sett og likeoverfor det enkelte menneske.”583 Han fant det spesielt
uheldig at man forsøkte ”å forene sterilisasjon av sikre dårlige arvebærere med
retningslinjer for å uskadeliggjøre sedelighetsforbrytere,” fordi han vanskelig kunne
akseptere forestillingen om at tilbøyeligheten til seksualforbrytelser var arvelig betinget.
Evang mente tvert imot at mange med ”avvikende kjønnsliv, f.eks. homoseksuelle” ble
drevet over i forhold som var ”utålelige for samfundet” fordi lovgivning og omgivelser
møtte deres kjønnsdrift med ”uforstand og fordømmelse”.584
Evang etterlyste en mer vitenskapelig fundert lov, der man i større grad tok hensyn
arvelighetsforskningens resultater. I 1932 viste han til den svenske steriliseringskommisjonen: ”dens forslag er preget av sterkere videnskapelig nøkternhet”. Straffelovkomiteens utkast hadde ifølge Evang stått langt sterkere om det i samme grad hadde
hvilt på et medisinsk-vitenskapelig grunnlag.585
Den andre svakheten ved lovforslaget var ifølge Evang at det ikke ble trukket et skille
mellom sterilisering og kastrering. Særlig uheldig var dette fordi forestillinger om
kastrering ”i større eller mindre grad har smittet over på sterilisasjonen og vanskeliggjort
en rasjonell anvendelse av denne i mange tilfelle nyttige eller endog nødvendige
operasjon.” Kastrering måtte med rette oppfattes som ”en lemlestelse”.586 I det hele stilte
Evang seg kritisk: ”Kastrasjon er en - så vel fra legemlig som fra sjelelig synspunkt meget inngripende operasjon hvis virkninger i ganske stor utstrekning ikke lar sig
forutsi.”587 Samfunnets kamp mot seksualforbrytelser måtte ifølge Evang angripes på en
annen måte: bedre seksualoppdragelse og økt kunnskap om kjønnslivet og dets
avvikelser.588
Evang betraktet det som en ”betydelig styrke” at man i lovforslaget hadde ”søkt å
stille sig så langt som mulig på frivillighetens grunn.” Men han så også her en svakhet ved
regjeringens lovproposisjon. ”Det farlige punkt” ville være at ”sedelighetsforbryterne”
kunne bli plassert i en situasjon der valget stod mellom ”fortsatt innesperring eller
kastrasjon”, noe som ”i virkeligheten innebærer en tvang omtrent så sterk som den i
øieblikket kan skapes.” Evang hadde derfor helst sett at det i forslaget var blitt tatt ”dels en
klarere, dels en forsiktigere holdning.”589 En tilsvarende uklarhet mente han å finne i
forslag til § 4, der sinnssyke – liksom åndssvake - kunne underkastes sterilisering uten
eget samtykke. Evang betraktet visse former for åndssvakhet hos voksne som
”uhelbredelig”. Derimot kunne det ikke sies med ”den samme absolutte visshet” at en
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sinnssyk som var erklært uhelbredelig, ikke likevel senere kunne helbredes: ”I et slikt
tilfelle vil en sterilisasjon utført kun med vergens samtykke kunne avstedkomme de mest
vidtgående ulykker og vil kunne avsløre sig som en urett av den aller groveste art.”590 Slik
sett ville § 4 kunne bidra til å utdype ”de sinnssykes rettsløse tilstand”.
Når Evang likevel stilte seg positivt til Straffelovkomiteens utkast, la han vekt på
betydningen av å få en lov som kunne bidra til å redusere omfanget av arvelige
sykdommer i befolkningen: ”De arvelige sykdommer man kjenner hvoriblandt mange
former av åndssvakhet og sinnssykdom er de viktigste kan og bør søkes innskrenket ved
adgang til steriliserende […] operasjoner.”591 ”Den største fordel” var likevel at en lov
ville innebære en utvidet adgang til sterilisering etter eget ønske: ”Det vil selvsagt for
mange ektefolk bety en stor sinnsmessig avlastning og også en ikke ubetydelig økonomisk
besparelse om man på denne måte kan oppnå full garanti mot flere uønskede
svangerskap.” Et springende punkt var likevel hvilke begrunnelser som kunne tenkes å bli
akseptert som ”aktverdige”.592
Omstreiferkomiteen krever utvidet adgang til ”tvangssterilisering”
Tatere var etter alt å dømme ikke gjenstand for særskilt oppmerksomhet i forarbeidene til
steriliseringsloven. Verken Straffelovkomiteen, Justisdepartementet eller Stortingets
justiskomité synes å ha omtalt ”omstreifere” som en steriliseringspolitisk målgruppe.
Dette til tross for den vekt spørsmålet hadde fått i Johan Scharffenbergs mange bidrag om
steriliseringsspørsmålet fra slutten av 1920-tallet. Kun en av Straffelovkomiteens
medlemmer, Ingeborg Aas, berørte dette spørsmålet skriftlig. Misjonens vurderinger synes
heller ikke å ha spilt noen rolle. Året før lovvedtaket hadde generalsekretær Ingvald B.
Carlsen henvendt seg til justisministeren med anmodning om å påskynde lovarbeidet.
Justisministeren hadde skrevet tilbake og takket for brevet som han hadde lest ”med stor
interesse”.593 Men på dette tidspunktet hadde arbeidet med å lage en steriliseringslov
pågått i mange år, og bakgrunnen var, som vi har sett, ikke knyttet til ”omstreiferproblemet”.
Omstreiferkomiteen var ikke tilfreds med Straffelovkomiteens lovforslag. I innstillingen til Justisdepartementet i mai 1933 ble det bemerket at Straffelovkomiteen nok
hadde ”tilrettelagt de riktige synsmåter og trukket op de linjer” som burde følges, men
adgangen til ”tvangssterilisering” var gjort for snever:
Kun vil komiteen tillate sig å bemerke at den nevnte niårsgrense for bedømmelsen av den
åndelige utvikling ikke må gjøres for stram. Der bør kunne bli tale om tvungen sterilisering
også på et høiere mentalt alderstrin, når vedkommende lider av åpenbare moralske defekter
som gjør det ønskelig for samfundet å gripe inn. Komiteen er av den opfatning at
bestemmelsen om tvangssterilisering i utkastets § 4 bør gjøres meget mer elastisk og at man
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50. Intelligensnivået til de mest ”tilbakestående” – 18 barn i alt, det vil si vel 25 prosent av
de undersøkte – lå mellom 50 og 70. Dette innebar at svært få av barna hadde en
intelligensalder på ni år eller lavere, det vil si en intelligenskvotient lavere enn 56. Dersom
vilkåret for å sterilisere uten eget samtykke skulle være betinget av ”det mentale 9-årstrin”
– enten dette trinnet var knyttet til intelligensalder alene eller også omfattet
vedkommendes ”sjelelige (mentale) nivå overhodet”, slik Ragnar Vogt hadde uttrykt det,
ville en steriliseringslov ifølge Omstreiferkomiteens resonnement ikke bli et tilstrekkelig
effektivt instrument i ”samfundets kamp mot omstreiferondet”. Det var trolig derfor
Omstreiferkomiteen fant det viktig å etablere en hjemmel for tvangssterilisering av
personer som stod over ”det mentale 9-årstrin”.
Omstreiferkomiteens forslag førte ikke til noen endring. Generalsekretær Carlsen så
seg likevel tilfreds med loven: ”En […] lov som efterhvert ganske sikkert vil få stor
betydning for løsningen av omstreiferproblemet i Norge er den steriliseringslov som blev
vedtatt og trådte i kraft ifjor. Siden loven kom er den blitt benyttet i flere tilfeller overfor
lavtstående omstreiferkvinner.”595
Carlsens synspunkter ble også tatt til inntekt for at loven hadde bred legitimitet i
kirkelige kretser: ”Man kunde ha fryktet at der fra kirkelig hold vilde fremkommet
protester mot lovens tilblivelse,” bemerket Lofthus i sin kommentar til lovvedtaket, og
fortsatte: ”Så vidt jeg vet er sådanne ikke fremkommet. Tvertom.” Lofthus viste i den
anledning til den redegjørelsen Carlsen – ”den kjente leder av omstreifermisjonen” –
hadde gitt i tidsskriftet Kirke og kultur i 1933.596 Og i 1935 bemerket Ingeborg Aas: ”I dag
finner alle det riktig og ikke støtende an hverken mot moral eller kristendom, både å
sterilisere og å avbryte svangerskap, når hensikten er å sette en stopper for at en uheldig
arv føres videre.”597

3.9 Avslutning
Mellomkrigstidens nordiske steriliseringslover – med senere endringer – ble stående fram
til 1970-tallet, da de eldre lovene ble erstattet med nye.598 De nye lovene – med unntak av
den finske loven - inneholdt betydelig mer liberale regler. Liberaliseringen innebar at den
tidligere ordningen med offentlig tillatelse ble erstattet med selvbestemt sterilisering for
normale personer over 25 år. Inngrepet kunne nå i alminnelighet foretas etter at
vedkommende hadde satt fram skriftlig begjæring for en lege. Særskilt tillatelse fra
offentlig myndighet var ikke lenger påkrevd. Liberaliseringen innebar også at den som
ønsket å bli sterilisert ikke lenger trengte å oppgi noen grunn, eksempelvis en ”aktverdig
grunn” i Norge. Et tilsvarende brudd med eldre lovgivning fant ikke sted i Finland. Den
nye loven av 1970 opprettholdt ordningen med offentlig tillatelse til sterilisering av
psykisk normale, likeledes bestemmelsen om at søkeren måtte oppfylle lovens krav om en
eugenisk eller en sosial indikasjon.
I Danmark og Norge ble ordningen med offentlig tillatelse opprettholdt for personer
under 25 år og personer med alvorlig sinnslidelse, psykisk utviklingshemming eller
svekkelse.599 I begge land ble det gitt regler om sterilisering uten eget samtykke, men
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sammenliknet med de tidligere lovene, ble vilkårene gjort strammere. Også Finland
opprettholdt bestemmelser om sterilisering uten eget samtykke.
I Norge kunne sterilisering av personer med alvorlig sinnslidelse, psykisk utviklingshemming eller svekkelse fortsatt foretas når det forelå en eugenisk eller sosial
indikasjon.600 I tillegg ble det innført to nye materielle vilkår. De rettet seg mot søkerens
egne forhold: Sterilisering kunne tillates dersom ”svangerskap og fødsel for kvinne som
søker kan føre til betydelig fare for hennes liv eller for hennes fysiske eller psykiske
helse,” eller når ”omsorg for barn kan sette søkeren i en særlig vanskelig livssituasjon.”601
Tilsvarende vilkår ble også innført i Danmark og Finland.
Bruddet med tidligere steriliseringslovgivning var mest markant i Sverige. Det
bærende prinsippet i steriliseringsloven av 1975 var full frivillighet, og i alminnelighet
kunne inngrepet foretas uten særskilt tillatelse fra offentlig myndighet.602 Slik tillatelse
skulle innhentes når det av medisinske eller eugeniske grunner ble vurdert som aktuelt å
sterilisere personer under 25 år, men eldre enn 18.603 Ingen skulle imidlertid kunne
steriliseres uten eget samtykke, og tidligere regler om ”rättsinkapabla” ble opphevd. Slik
sett ble Sverige alene blant de nordiske landene om å fjerne regler om sterilisering av
personer som av ulike grunner manglet evne til selv å begjære inngrepet utført.
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4 Lov nr. 1 til vern om folkeætten av 23. juli 1942
Gjennom siste halvdel av 1930-tallet ble vilkårene for sterilisering uten eget samtykke i
Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni 1934 flere ganger kritisert for å være altfor
stramme.604 Denne misnøyen var én grunn til at de nazistiske myndighetene under annen
verdenskrig tok opp arbeidet med å lage en ny lov med utvidet adgang til tvangssterilisering. Den nye loven – Lov nr. 1 til vern om folkeætten - forelå i all hovedsak ferdig
utarbeidet sommeren 1942. Den trådte i kraft ved årsskiftet 1942/43 og ble stående fram til
frigjøringen i mai 1945, da 1934-loven igjen ble gjort gjeldende.605

4.1 Ny steriliseringslov i den nasjonale rasebiologiens tjeneste
Misnøyen med 1934-lovens vilkår for tvangssterilisering var ikke den eneste grunnen til at
okkupasjonsregimet ville innføre en ny steriliseringslov – det var også et spørsmål om å
innføre en lov som mer var tilpasset de rasebiologiske ideene som skulle settes ut i livet.
Rasebiologien var en del av Nasjonal Samlings ideologiske byggverk siden midten av
1930-tallet, da rasespørsmålet fikk sitt definitive gjennombrudd i partiet.606 I første
omgang antok rasebiologien et globalt perspektiv i tråd med antropologisk rasisme: jøder,
sigøynere, negere, kinesere, polakker og grekere ble stemplet som dårlige raseelementer
som truet ”den nordiske rase”.607 I neste omgang antok det rasebiologiske perspektivet en
nasjonal karakter i tråd med den tradisjonelle rasehygienen: Liksom det fantes
mindreverdige folkegrupper eller raser, fantes det mindreverdige elementer i ”den
nordiske rase” – eller den norske befolkningen. I okkupasjonstiden fikk den nasjonale
rasebiologien en mer framskutt plass enn den globale: ”Norge har ikke vanskelige
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rasespørsmål som så mange andre land,” bemerket overlege Egil Rian i 1944.608 Derimot
var Norge – i likhet med de øvrige kulturlandene – belemret med en stor hær av
mindreverdige befolkningselementer. Av en befolkning på tre millioner anslo Rian tallet
på ”defekte mennesker” til rundt 350 000, nesten 12 prosent av befolkningen. Hele 300
000 – eller ti prosent – ble omtalt som ”[a]sosiale, psykopater, sinker, kroniske forbrytere,
løsgjengere o. l.”. I tillegg kom vel 50 000 åndssvake, sinnssyke, epileptikere, døve og
blinde.609
”Den rasebetingede oppfatning som NS hevder”610 stod i den tradisjonelle rasehygieniske tradisjonen med røtter tilbake til slutten av 1800-tallet. Men med okkupasjonsregimet fikk de rasehygieniske ideene en ny stilling i det norske samfunnet - fra å være
spredte ideer til å bli et ideologisk fundament for statsstyret.611 ”De resultater som den
nyere rasebiologiske vitenskap er kommet til, vil medføre gjennomgripende forandringer i
alle siviliserte samfunn,” bemerket Nasjonal Samlings propagandamedarbeider Halldis
Neegaard Østbye i boken Det nye Norge, som ble utgitt i 1941. Den nye statens
hovedoppgave ville dels være å bøte på ”de ulykkelige følger av marxismen og
liberalismens lære om raseblanding og naturstridig likhetsmakeri”, og dels gjennomføre
sosiale reformer som skulle ”verne om slekten og folkeætten og hindre en lignende
ødeleggelse i framtiden.”612 Formeringen av mindreverdige elementer, den avtakende
fruktbarhet i gode slekter og en tiltakende raseblanding med derav følgende degenerasjon
ble trukket fram som hovedårsaker til ”folkeødeleggelsen”.613 Skulle den utviklingen
stanses, ville det være nødvendig å gjennomføre en planmessig rasehygienisk
befolkningspolitikk: ”å redusere og isolere de lavverdige raseelementer, å øke og styrke
de sunne slekter.”614
I samme bok tok medisinaldirektør Thorleif Østrem for seg den konkrete utformingen
av den nye statens befolkningspolitikk.615 For å holde befolkningen – ”slekten” – ved like,
måtte fødselstallet økes, minst fire barn måtte til. Adgangen til svangerskapsavbrudd måtte
reguleres nøye. En lov som kun tillot abortus provocatus på medisinsk grunnlag, måtte
utarbeides. Likeledes måtte import, tilvirkning og omsetning av prevensjonsmidler
reguleres ved lov. Rettledning og hjelp til mødrene skulle gis gjennom kontrollstasjoner
for mor og barn, slik at ”den oppvoksende slekts helse” skulle kunne ivaretas på beste vis.
En ”familievennlig” politikk måtte gjennomføres for å trygge hjemmene og sikre barnas
framtid.
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Men det ville ifølge Østrem ikke være tilstrekkelig bare å drive ”positiv rasehygiene”
og kvantitativt bringe ”befolkningen på fote”.616 Kun individer som kunne føre ”det gode
arvestoff videre og holde rasens kvalitet ved like eller forbedre den”, skulle tildeles ”retten
til å gi liv”.617 Et hovedpunkt i regimets befolkningspolitikk ville derfor være ”obligatorisk
sterilisering av arvedefekte individer”.618 Østrem bemerket at det allerede forelå et forslag
til ny lov om sterilisering, hvis praktiske anvendelse det var grunn til å vente seg ”meget”
av:
Det er nemlig helt forfærdende å se de følger som den ukontrollerte formering slike
arvedefekte individer har for samfunnet. Nettopp den slags typer har tendens til å formere
seg sterkt. Og deres avkom representerer samfunnets bunnfall som fyller asyler og
åndssvakeanstalter og leverer sin betydelige kontingent til forbryterverdenen og
619
fengslene.

Østrem nevnte samtidig at lovforslaget ”i sine vesentlige trekk allerede” var godtatt av
myndighetene. Men veien fram til en ny lov ble lang, og flere vansker oppstod underveis.
Den steriliseringsloven som til slutt trådte i kraft, var da heller ikke helt slik Østrem i
utgangspunktet hadde tenkt seg at den burde være.

4.2 ”Forslag til ny lov om seksualinngrep”
Med den tyske okkupasjonen av Norge fulgte både en organisatorisk endring av
helsevesenets sentraladministrasjon og et skifte av personer. Ved en forordning av 25.
september 1940 ble den sentrale helseforvaltningen lagt til det nyopprettede Innenriksdepartementet. Noen uker senere ble det tidligere frittstående Medisinaldirektoratet
innordnet i Innenriksdepartementet, mens Medisinalavdelingen ble overført fra Sosialdepartementet til Innenriksdepartementet.620 Deretter fulgte utrenskninger i Medisinaldirektoratet. Innen utgangen av 1940 var ansatte fra Karl Evangs tid som medisinaldirektør, og som var kjent for sine sosialistiske sympatier, erstattet med regimetro
personer. Medisinalavdelingen ble foreløpig ikke berørt.621
1. juli 1941 ble Medisinaldirektoratet og Medisinalavdelingen slått sammen og kalt
Innenriksdepartementets helseavdeling. Avdelingen ble ledet av medisinaldirektør Østrem.
Samtidig ble ekspedisjonssjefstillingen i den tidligere medisinalavdelingen avskaffet.622 I
september 1941 ble steriliseringsrådets medlemmer, som var blitt utnevnt før krigen,
avsatt og erstattet med regimetro medlemmer. Den nye helseavdelingen stod da formelt
direkte under kommisarisk statsråd Albert Hagelin, fra 1. februar 1942 innenriksminister i
Quislings regjering.
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Tidlig i 1941 satte Innenriksdepartementet ned en arbeidsgruppe eller komité som
skulle utarbeide et forslag til en ny lov om seksualinngrep.623 Innstilling med forslag forelå
10. mars 1941. Komiteen pekte på flere grunner til at 1934-loven burde erstattes. Den
hadde ikke på langt nær løst sin oppgave. Det ble anslått at rundt 400 personer var blitt
operert fra 1934 til 1940, et antall ”uten nevneverdig eugenisk betydning”.624 Årsaken til
”lovens virkningsløshet” var flere. To ble nevnt spesielt. For det første var
saksbehandlingen innviklet og omstendelig, noe som førte til at ”de fleste leger, ja til og
med ledere av asyler og lignende anstalter ble trett av å bruke loven”. For det andre trakk
komiteen fram frivillighetsprinsippet som en vesentlig årsak til det lave tallet på
steriliserte: ”Den sinnslidendes samtykke til operasjonen ble i alminnelighet fordret, og det
ligger i sakens natur at mange defekte individer manglet forståelse og ansvarsfølelse og av
den grunn nektet sitt samtykke.”625
På denne bakgrunn la komiteen følgende retningslinjer til grunn for et lovforslag som
skulle gjøre det mulig å drive ”en skikket negativ rasehygiene”: For det første skulle
”arvesyke personers” selvbestemmelsesrett innskrenkes, for det andre skulle verge –
naturlig eller oppnevnt – ikke øve innflytelse på saksbehandlingen. Avgjørelsen skulle tas
av ”fagkyndige”, for det tredje skulle ”individets rett” ivaretas ”mest mulig” ved ”saklig
behandling av kvalifiserte folk”, og endelig skulle ”administrasjonen” av sakene
forenkles.626
Komiteens utgangspunkt var uttalt rasehygienisk: ”Skal den utvikling fortsette at de
defektes antall øker, mens de godt utrustede individer avtar i antall, blir følgen samfundets
død. Mot denne utvikling bør der snarest settes inn de sterkeste krefter.”627 Med dette
utgangspunktet trakk komiteens medlem, dosent dr. agric Gunnar Hiorth ved Norges
landbrukshøgskole, opp noen prinsipielle retningslinjer for hva han kalte en ”skikket
rasehygiene”.628
Hiorth stilte opp et scenario. Ved ”mutasjon” ville en stadig større andel av
befolkningen bli arvesyke. Av den grunn ville det bli nødvendig i kommende generasjoner
å foreta ”en sterkt utvidet sterilisasjon”: ”Hvis disse lidelser ikke elimineres ved
sterilisasjon eller andre hensiktsmessige forholdsregler, vil deres hyppighet tilta i hver
generasjon.” Hiorth siktet særlig til ”mindre arvelige feil”, som blant annet førte til nedsatt
arbeidsevne. ”Skjønt det høres paradoksalt ut danner de mindre anomalier et alvorligere
problem for rasehygienen enn de større anomalier.” Hiorth framhevde spesielt evnesvake
og lettere åndssvake, ikke minst fordi formeringen var særlig stor blant disse gruppene:
”Som bekjendt utmerker evnesvake personer sig ofte ved en sterk formering (f.eks. 6-12
barn) og utgjør derfor en særlig alvorlig trussel mot rasens kvalitet.”
På dette grunnlaget antok Hiorth at man i hver generasjon måtte regne med å
sterilisere opptil ti eller 20 prosent av befolkningen før forplantning fant sted. I tillegg
ville det kanskje vise seg nødvendig å sterilisere ”en ikke ubetydelig procent etter 1. eller
2. gangs fødsel.” Hiorth siktet da spesielt til personer med ”lettere grader av
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forstandssvikt”. Likeledes mente han at ”arbeidssky personer” som ”vanskjøttet sine
familier i alvorligere grad” til dels burde steriliseres – som ”evnesvake” eller
”psykopater.”
I sum mente Hiorth at hvis 30-70 prosent av de arvesyke i hver generasjon ble
sterilisert, ville hyppigheten av de fleste arvelige lidelser bli redusert ”tilstrekkelig
effektivt”. Mange dominante arvelidelser ville høyst sannsynlig kunne bli utryddet i løpet
av få generasjoner.
Siden man i liten grad viste hvilke arvelidelser framtida ville by på, var det ifølge
Hiorth viktig å unngå ”et for stivt system”: prinsippene for en steriliseringspraksis måte
være ”såpass smidige at de også vil passe for en sterkt utvidet sterilisasjon i fremtiden. Når
nemlig først et for stivt system blir innført vil det bli vanskelig eller endog umulig å få
rettet det siden.”
Komiteens utkast til ny steriliseringslov ble imidlertid ikke stående ved en ensidig
rasehygienisk begrunnelse. I forslag til § 9 ble det foreslått at alle åndssvake skulle
steriliseres dersom vedkommende kunne få barn, med mindre medisinaldirektøren fant
særlige grunner til å gjøre unntak.629 I kommentarene ble det bemerket at det ikke var
avgjørende om åndssvakheten var arvelig eller ikke: ”Enhver åndssvak må sies å være
uskikket som familieforsørger og bør av den grunn ikke ha barn.” Riktignok ble det antatt
at åndssvakhet i ”en meget høy prosent” var arvelig, men arv ble ikke stilt opp som et
kriterium for tvangssterilisering av åndssvake.630
I § 10 ble det reist forslag om at en person kunne steriliseres i visse tilfelle. To
hovedgrunner ble angitt i paragrafen og utdypet i kommentarene. Den første begrunnelsen
var rasehygienisk: ”[…] når vedkommende lider av en arvelig sykdom eller defekttilstand
av den art at det etter lægevitenskapens erfaringer kan ventes med stor sannsynlighet at
vedkommendes etterkommere vil lide av betydelige legemlige eller åndelige defekter”. En
lang rekke tilstander ble ramset opp.631 Den andre begrunnelsen var sosial: ”[…] når
vedkommende er så åndelig svekket at han (hun) er uskikket til å forsørge barn.”.632
En tredje paragraf som angav begrunnelser for sterilisering (§ 12), gjaldt åndsfriske
over 18 år. Vedkommende kunne søke om sterilisering når begjæringen hadde ”en
eugenisk eller aktverdig sosial-medisinsk grunn.”633 Av kommentarene gikk det fram at
komiteen i særlig grad hadde i tankene individer som bar på et sykdomsanlegg uten selv å
være syk. Med ”aktverdig sosial-medisinsk grunn” siktet komiteen framfor alt til ”den
utslitte mor” som på grunn av mange fødsler ikke lenger var i stand til å gjennomgå flere
svangerskap, eller personer som på grunn av ”svak konstitusjon eller kroniske
sykdommer” ikke ønsket flere svangerskap.634
Selv om det rasehygieniske perspektivet inntok en overordnet stilling i komiteens
arbeid, ville komiteen altså ikke begrense adgangen til sterilisering til kun å gjelde
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arvesyke. Slik sett favnet utkastet til ny lov om seksualinngrep videre enn den tyske
steriliseringsloven av 1933, som var strengt eugenisk orientert.635
Et av komiteens ankepunkter mot 1934-loven gjaldt frivillighetsprinsippet. Gunnar
Hiorth kom også inn på dette spørsmålet i det omtalte notat fra februar 1941. Selv om han
understreket betydningen av en mer effektiv lov, presiserte han at hver enkelt sak måtte
undersøkes inngående - ellers ville man risikere at mange kom til å føle seg ”utrygge.”
Hiorth framhevde også nødvendigheten av å etablere en appellinstans:
Man må [...] være oppmerksom på at vide kredser av befolkningen i overensstemmelse med
vanlig retspraksis vil ønske en appelinstans, som f.eks. har adgang til å kontrollere
opgavenes riktighet. For å undgå altfor sterk motstand mot den nye lov bør man i en viss
utsrekning ta hensyn til dette ønske.

Det måtte likevel ikke etableres en ordning som ville gjøre det vanskelig å drive en
effektiv steriliseringspolitikk. Hiorth foreslo at det burde overlates til medisinaldirektøren
å finne fram til en ordning som ikke ville ”legge hindringer i veien for en effektiv
gjennomføring av loven.”636
Komiteen var spesielt opptatt av muligheten til å sterilisere åndssvake. I forslag til § 9
ble sterilisering gjort til en obligatorisk foranstaltning overfor åndssvake som kunne få
barn, med mindre medisinaldirektøren av særlige grunner mente at det burde gjøres
unntak. I kommentarene ble det bemerket at bestemmelsen ikke nødvendigvis skulle
gjelde åndssvake i ”anstalt eller betrygget privatpleie”. Derimot skulle sterilisering foretas
ved ”utskrivning til det frie liv eller ukontrollert pleie.”637 Videre foreslo komiteen i § 11
at alle som viste ”utpregede kriminelle – asosiale tilbøyeligheter (vaneforbrytere)” eller
var ”profesjonelle løsgjengere”, skulle ”undersøkes med henblikk på” sterilisering.638
Regler om tvangsmessig iverksetting var inntatt i forslag til § 5, der det het at en
beslutning om sterilisering kunne ”effektueres mot vedkommendes vilje”, og at politiet
skulle ”være behjelpelig med personens pågripelse og anbringelse i sykehus.” I slike
tilfeller skulle inngrepet likevel ikke utføres før medisinaldirektøren på ny hadde gitt sitt
samtykke.639 I kommentarene ble det bemerket at:
Vi er kommet til at det må være anledning til å anvende tvangsmessig seksualinngrep i
enkelte tilfeller. Den situasjon har ofte forekommet at en for samfunnet meget farlig person
hensynsløst setter defekte barn i verden og nekter å la seg underkaste seksualinngrep. De
flestes vel må her gå foran den enkelte; Det er ingen grunn til her å hevde en ”falsk
humanitet” og man må være klar over at tvangsmessig seksualinngrep kun blir nødvendig i
640
enkelte tilfeller.

Medisinaldirektørens ”inngående granskning” av hver sak skulle ifølge komiteen gi
individet en ”betryggelse”. Komiteen fant det unødvendig at saken skulle behandles av et
sakkyndig råd, slik 1934-loven forutsatte når det gjaldt sterilisering av eksempelvis
635
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åndssvake. Det ville være tilstrekkelig om medisinaldirektøren ved behov la saken fram
for sine ”sakkyndige medhjelpere”.641 Komiteen foreslo også å sløyfe ordningen med
vergeerklæring: ”Vi har også sløyfet vergens og de foresattes innflytelse på avgjørelsen av
seksualinngrep. Disse har i alminnelighet ingen forutsetning for å kunne ta saklig
standpunkt til disse ting.” Verge eller foresatte skulle heller ikke kunne reise forsalg om
sterilisering eller sette fram begjæring. På den måten ville behandlingen av en sak også gå
atskillig raskere: ”Mens der ved bruk av loven av 1934 hengikk både 2 og 3 mndr. førenn
en sak var ferdigbehandlet, kan man ved denne lov ferdigbehandle en sak på få dager.”642
I § 2 var det også inntatt en bestemmelse om at medisinaldirektørens beslutning skulle
være ”inappellabel”.643 Det vil si, medisinaldirektørens beslutning var å betrakte som
endelig, den kunne ikke innankes, og den kunne ikke gjøres om. Hiorths forslag om en
appellinstans ble ikke innarbeidet i komiteens utkast.

4.3 Kritikk og revisjon
Komiteens forslag til ny steriliseringslov møtte kritikk. Både forslaget om obligatorisk
sterilisering av åndssvake og de foreslåtte begrunnelsene for sterilisering ble kritisert.
Kritikken kom dels fra juridisk hold i sentralforvaltningen, dels fra det pedagogiske
fagmiljø knyttet til åndssvakeskolene, og den kom fra tyske helsemyndigheter. Et
revisjonsarbeid ble tvunget fram.
Ekspedisjonsjef og jurist Theodor Thorsen i Innenriksdepartementets medisinalavdeling var kritisk til flere punkter i komiteens forslag, fram for alt til forslaget om å sette
vergen til side. Han kom inn på dette i et skriv til lovavdelingen i Justisdepartementet i
april 1940.644 ”Man nærer betenkelighet ved den ordning komiteen foreslår på dette punkt,
særlig når seksualinngrep kan - og til dels skal - skje i den utstrekning komiteen tar til orde
for.” Thorsen understreket at individer som ikke kunne ”dra forsvarlig omsorg for seg
selv” burde her – som i andre saker av betydning for den det gjaldt – ”ha en verge til å
vareta sitt tarv.” I det minste måtte vergen gis anledning til å kunne uttale seg før
beslutning om seksualinngrep ble truffet. På den andre siden mente han at en verge ikke
skulle gis anledning til å forhindre seksualinngrep utført ”ved å nekte sitt samtykke”, slik
tilfellet var med 1934-loven.
Thorsen var i det hele kritisk til at lovarbeidet ikke ble tatt hånd om av juridisk
sakkyndige, og i nevnte skriv til Justisdepartementets lovavdeling foreslo han at hele
saken burde overtas av lovavdelingen:
Loven om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni 1934 har vært administrert av
Sosialdepartementet (Medisinaldirektøren) men den ble som det vil erindres, utarbeidet i
Justisdepartementet, som således best kjenner de overveielser som da fant sted. Man
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henstiller derfor, om det ikke vil være rettest at Justisdepartementets Lovavdeling overtar
645
den videre behandling av dette forslag til ny lov.

Thorsen anmodet også medisinaldirektøren om å legge forslaget fram for DSR, som på
dette tidspunkt bestod av de medlemmene som var blitt oppnevnt før krigen. Men Østrem
avviste Thorsens anmodning: ”[det] vilde […] være ensbetydende med å få et nytt utvalg
til å gjøre det samme som er utført […], og vilde medføre en unødig forsinkelse av saken
som det nu haster med å få bragt i havn.”646 Trolig ønsket han heller ikke å presentere
forslaget for et råd med ikke regimetro medlemmer.
Thorsen ba samtidig om en uttalelse fra Kirke- og undervisningsdepartementet ut fra
dets erfaringer med åndssvakeforsorgen. Framfor alt ønsket han en kommentar til forslaget
i § 9 om obligatorisk sterilisering av åndssvake som kunne forventes å få barn.647
Departementet ekspederte saken videre til Direktøren for Døve-, blinde- og åndssvakeskolene, som i september 1941 ba bestyrerne av Torshov, Hunn, Eikelund og Røstad skole
om å avgi uttalelser.
Samtlige skolebestyrere var enige om at 1934-loven var tungvint å praktisere, og at
adgangen til å sterilisere åndssvake burde bli lettere.648 ”Jeg kan imidlertid ikke være enig
i at man skal gå så langt som i § 9 i det foreliggende forslag,” uttalte bestyreren ved
Eikelund skole. Bestyrerne ved Røstad skole og Hunn skole var av samme oppfatning. Om
det skulle fastsettes ved lov at ”alle åndssvake” skulle steriliseres, antok Eikelunds
bestyrer at det ville virke så ”avskrekkende på mange foreldre - og skolestyrer med” at
mange ville unnlate å melde barna til åndssvakeskole.
Bestyreren ved Torshov skole sluttet seg imidlertid til forslaget for så vidt som det
gjaldt ”sådanne evnesvake personer som vi har i vår nuværende åndssvakeskole.” En
reform var påkrevd, og han begrunnet dette ved å vise til hvor vanskelig det hadde vært å
få ”noen piker sterilisert”:
Foreldrene (vergen) er ofte uforstående. Våre barn står ofte såpass høyt at de selv skal gi sitt
samtykke. Dette er jo meningsløst, når det gjelder våre barn. Dessuten er de ofte for unge
ved utskrivningen av skolen (15-16 år). Når dertil kommer den ”langdabelige”
administrasjon med skrivning fram og tilbake, har man vært fristet til å innskrenke
forslagene om sterilisasjon mest mulig.

Direktøren for Døve-, blinde- og åndssvakeskolene, Marie Pedersen, oversendte
uttalelsene til Kirke- og undervisningsdepartementet i november 1941. Hun sluttet seg til
komiteens ønske om å erstatte 1934-loven, men også hun var kritisk til § 9 - de åndssvake
burde underkastes samme regler som de evnesvake (§ 10), der sterilisering ikke var
obligatorisk. Pedersen understreket at ”grensene mellom de forskjellige grader i sjelelig
utvikling [flyter], så det [er] ofte […] meget vanskelig å avgjøre om vedkommende skal
regnes til den ene eller den annen kategori.” Hun stilte seg for øvrig kritisk til å anvende
IQ lik 75 som grense. For det første er intelligensprøver ”ufullkomne midler til å lære et
menneskes mentale tilstand å kjenne.” For det andre kan en bestemmelse om at alle med
IQ under 75 skal ”underkastes strengere bestemmelser med hensyn til seksualinngrep enn
andre mindre begavede [...] bli at foreldre og skolestyrer får enda større betenkeligheter
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enn hittil med å få barn som har små evner undersøkt og anbrakt i skole som passer for
dem.”649
Åndssvakeskolenes pedagoger stilte seg – med ett unntak – altså kritisk til å innføre
obligatorisk sterilisering av åndssvake. Enkelte av dem mente også at vergen burde få
uttale seg før et eventuelt inngrep ble besluttet, eller i hvert fall bli underrettet etter at
inngrepet var foretatt. Selv om pedagogene på denne måten uttrykte en varsom linje i
forhold til komiteen, synes betenkelighetene ved å innføre obligatorisk sterilisering ikke å
ha vært knyttet til en bekymring for de åndssvakes stilling. Snarere fryktet man at
ordningen ville virke mot sin hensikt. Mange åndssvake ville trolig ikke bli meldt til
åndssvakeskolene, og kontrollen med dem ville følgelig bli mindre, slik bestyreren ved
Eikelund skole hadde bemerket i sin uttalelse: ”Kontrollen med hvorvidt disse individer
skal bli berøvet forplantningsevne eller ikke vil derved bli vesentlig vanskeliggjort.”
På det tidspunktet da Marie Pedersen oversendte uttalelsene fra skolebestyrerne, var
komiteens forslag til ny steriliseringslov blitt gjennomgått av tyske myndigheter.650 I
nesten alle viktige saker måtte Innenriksdepartementets helseavdeling forholde seg til det
tyske Reichskommisariat, hvis helseavdeling (fra august 1941 kalt Abteilung Gesundheitswesen) var en pådriver for den nasjonalsosialistiske nyordning innen helsesektoren. Ingen
lover eller viktige kunngjøringer kunne settes i verk uten godkjenning fra Reichskommisariats medisinske ledelse.651 I slutten av mars 1941 ble utkastet til ny lov om
seksualinngrep oversendt Reichskommisariat, der det ble grundig studert av Obermedizinalrat dr. Engelsmann. Han avviste bestemt at sterilisering skulle kunne finne sted
på ”aktverdig sosial-medisinsk” grunnlag, noe helseavdelingen i Innenriksdepartementet
rettet seg etter.652
I juni 1941 ble mer omfattende endringer foretatt. Blant annet ble det bestemt at
medisinaldirektørens avgjørelse kunne innankes til det sakkyndige råd.653 Om rådet
fastholdt medisinaldirektørens beslutning, kunne inngrepet utføres mot vedkommendes
vilje. Og i samsvar med det endringsforslaget som var blitt vedtatt i møte 29. april 1941,
ble ”aktverdig sosial-medisinsk grunn” erstattet med ”aktverdig medisinsk grunn” (§ 12).
Justisdepartementet fikk det reviderte lovforslaget til uttalelse. Departementet var ikke
tilfreds, og foreslo enkelte endringer. For det første fant departementet ”det nødvendig å
åpne adgang til anke også tilfelle hvor vedkommende på grunn av defekte åndsevner ikke
selv kan vareta sitt tarv”. Videre ble det av lovtekniske grunner frarådd å ramse opp hvilke
”sykdommer og defekttilstander” som kunne ”lede til sterilisering”: Slike ”direktiver”
burde isteden gis i en forskrift. Det ville være tilstrekkelig om det i selve loven het at
begjæringen måtte ha en ”aktverdig grunn”. Videre fant departementet det ”betenkelig” at
enhver lege skulle gis myndighet til å sette fram forslag om undersøkelse med henblikk på
seksualinngrep. Denne adgangen burde begrenses til å gjelde leger i offentlig stilling.
Departementet mente også at det burde etableres en kuratorordningen, slik som i 1934loven: ”Man finner det betenkelig å gi adgang til tvungen sterilisering og kastrering av
sinnssyke og åndelig defekte personer uten at det er noen som kan vareta deres tarv”.654
I januar 1942 ble et nytt revidert utkast lagt fram for kommisarisk statsråd Albert
Hagelin. Medisinaldirektør Østrem bemerket at det ”i store trekk” var tatt hensyn til
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Justisdepartementets forslag.655 Derimot hadde man ikke fulgt departementets forslag om
å innføre 1934-lovens kuratorordning. I kommentarene til det reviderte utkastet het det:
”Vi har brudt med det prinsipp at den naturlige verge eller oppnevnte verge (kurator) for
mindreårige og sjelelige svekkede personer har anledning til å nekte seksualinngrep.”
Verge og kurators innflytelse ble omtalt som en vesentlig årsak til at praksis under 1934loven hadde vært så lite effektiv. ”Vi hevder derfor absolutt at kurators og fødte verges
samt ektefelles innflytelse […] begrenses sterkt.” Derimot var det nå innarbeidet et forslag
om å etablere faste kuratorer i hvert herred, som skulle ha til oppgave å tilrettelegge saken
for ”mindreårige sinnssyke og sjelelige svekkede”, tolke loven for dem og hjelpe til med
anke dersom vedkommende likevel skulle sette seg mot at det ble foretatt et inngrep. Noe
reelt hensyn til enkelte lå imidlertid ikke bak; ordningen ble innført for å fjerne ”frykt og
engstelse”:
Kurator vil betraktes som en forsvarer og vil gi pasienten, familjen og utover dette hele
samfunnet trygghet for at sterilisasjonssakene behandles på en omhyggelig måte […].
Lovens effektivitet avhenger i høy grad av om den blir populær, og den av oss foreslåtte
656
kuratorvirksomhet vil fjerne meget av frykt og engstelse som følge av loven.

Gunnar Hiorth reiste innvendinger mot den foreslåtte kuratorordningen.657 For det første
burde kurators oppgaver ikke avgrenses til de mindreverdige, men omfatte alle som ønsket
veiledning. Strengt tatt var en kuratorordning for de mindreverdige uten ”eugenisk
betydning”, siden de likevel skulle steriliseres. Men dersom det forelå et forslag om å
sterilisere ”en åndelig vel utrustet person, som er f.eks. psykopat eller legemlig defekt,
eller en person med en noget lav intelligenskvotient, men med særskilte begavelser eller
fortrin på andre områder”, mente Hiorth at kuratoren kunne spille en viktig rolle. Framfor
alt ville en kurator peke på de momentene som eventuelt kunne ”tale til patientens fordel”,
og hjelpe til med å rette opp eventuelle misforståelser. ”De fleste patienter vil i en slik
situasjon være nokså hjelpeløse og overse forhold som kunde ha stor betydning for ankens
skjebne.”
Hvorfor la Hiorth så stor vekt på kuratorordningen, en ordning som han betraktet som
et av de ”eugenisk sett viktigste” punkter? Han knyttet begrunnelsen til sine tidligere
tanker om ”en sterkt utvidet sterilisation”:
Når jeg legger spesiell vekt på disse forhold […] så går jeg ut fra den forutsetning at man
senere engang vil gå over til en sterkt utvidet sterilisation og at da en betydelig del av
forslagene vil gjelde tvilsomme tilfelle, som først bør avgjøres efter en meget omhyggelig
vurdering av alle personens forhold. Sterilisationens virkning på rasens kvalitet vil som
tidligere fremhevet i langt høiere grad avhenge av en riktig avgjørelse i disse ”vurderingstilfelle” enn av de ”oplagte tilfelle”. / Under slike forhold vil en kuratorinstitusjon som efter
medisinaldirektørens direktiver medvirker ved forslagenes behandling i vesentlig grad
kunne bidra til at det skapes betryggende forhold ved håndhevelsen av denne lov, som på en
så drastisk måte inngriper i individenes skjebne og som derfor lett kan skape uro og
utrygghet i vide kretser.

Det kan imidlertid ikke sees at helseavdelingen i Innenriksdepartementet tok hensyn til
Hiorths bemerkninger. Arbeidet med å innføre en ny steriliseringslov hadde allerede
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trukket i langdrag; nå var det slutt på Østrems tålmodighet. Loven måtte snarest tre i
virksomhet:
For hver dag som går, øker de defekte menneskers antall her i landet og den nuværende
sterilisasjonslov er ikke effektiv. Vi har under utarbeidelsen av lovforslaget hatt konferanser
med forskjellige leger rundt omkring i landet, og det viser seg at det kun råder en mening
658
om nødvendigheten av en radikal og effektiv steriliseringslov.

Lov nr. 1 til vern om folkeætten ble undertegnet av Quisling 23. juli 1942. Enkelte
endringer ble imidlertid foretatt før loven ble endelig offentliggjort i januar 1943. Quisling
hadde nemlig undertegnet uten at loven på forhånd var blitt godkjent av Reichskommisariat, som først i oktober 1942 sendte Innenriksdepartementet et forslag til
revisjon. De viktigste forslagene til endring gjaldt spørsmålet om tvangssterilisering og
begrunnelser for sterilisering. Fra tysk side ble det stilt krav om obligatorisk sterilisering
av alle arvesyke - ”kan” skulle erstattes med ”skal”. Likeledes ville man ha fjernet
adgangen til å foreta sterilisering på sosiale indikasjoner samt adgangen til selv å begjære
seg sterilisert med angivelse av ”aktverdige grunner”.
Leif Melsom, som nå hadde overtatt stillingen som sjef for Sinnshygienekontoret i
helseavdelingen i Innenriksdepartementet, utarbeidet et notat til medisinaldirektør Østrem,
der han kategorisk avviste de tyske forslagene. Av praktiske og innenrikspolitiske grunner
bemerket Melsom at obligatorisk sterilisering bare kunne gjøres gjeldende overfor
åndssvake. Tvangssterilisering av alle arvesyke ville vekke sterk motstand og bidra til å
forsterke de innenrikspolitiske vanskelighetene, foruten at det ville by på tekniske
problemer. Dersom man skulle innføre et påbud om sterilisering av arvesyke, måtte de
aktuelle tilstandene ”uttrykkelige regnes opp i loven” - slik som i den tyske loven. Men
siden de sakkyndige var uenige om hvilke tilstander som var arvelige, ville dette ifølge
Melsom neppe være noen god løsning. Framfor alt stilte han seg kritisk til
tvangssterilisering av manisk-depressive, som på høyst usikkert grunnlag kunne regnes til
de arvelige betingede sinnssykdommene. Dessuten mente Melsom at uttrykket ”kan” bød
på den fordel at loven kunne anvendes på et videre grunnlag enn det eugeniske, og man
unngikk arbeidet med å føre bevis for de ulike tilstandenes arvelighet.
Melsom var også kritisk til forslaget om å sløyfe den sosiale indikasjonen (uskikket
som foreldre) og bestemmelsene om sterilisering på ”aktverdig grunn”: ”Det finnes
tilfeller hvor Sentraladministrasjonen bør ha adgang til å tillate sterilisering ut fra sosiale,
humane eller almenmenneskelige synspunkter selv om der ikke foreligger eugeniske
indikasjoner.”
Melsom kunne akseptere en redaksjonell endring av loven – en ”omordning” av
paragrafene, men han avviste resolutt forslagene om å forandre lovens innhold.659 Han
fikk følge av departementsråd i Innenriksdepartementet, Thorleif Dahl, og
medisinaldirektør Østrem, som gjentok Melsoms synspunkter i et skriv til den tyske
rikskommisaren.660 ”En påbudt øyeblikkelig tvangssterilisering av alle arvesyke” ville
skape ”forferdelse og motstand” i det norske folk, og tildels også blant legene, foruten
”praktiske, tekniske og økonomiske vanskeligheter.” ”Man må innskrenke seg til de
forholdsregler som uten for stort oppstyr med rimelighet lar seg gjennomføre.” Dahl og
Østrem tok i tillegg avstand fra det tyske forslaget om å oppheve retten til å bli sterilisert
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etter eget ønske, og viste i denne sammenhengen til ”norske tradisjoner (jfr. landets
tidligere steriliseringslov) og norsk lynne”. Dahl og Østrem mente også det burde være
adgang til å sterilisere individer uten ”arvesykdom”, men som var ”så sjelelig svekket” at
de var ”uskikket til å forsørge barn. Et nytt utkast ble imidlertid utarbeidet høsten 1942, og
det var dette som ble offentliggjort i januar 1943.661

4.4 Lovens innhold
Den endelige loven viser at okkupasjonsregimets helsemyndigheter delvis hadde kommet
de tyske kravene i møte. Adgangen til å foreta sterilisering på sosiale indikasjoner var
fjernet, likeledes retten til selv å begjære sterilisering med angivelse av ”aktverdige
grunner”. Derimot hadde man ikke etterkommet kravet om å erstatte ”kan” med ”skal”.
Den aktuelle paragrafen (§ 2) fikk følgende ordlyd:
Forplantningsevnen kan berøves en person når vedkommende lider av en arvelig sykdom
eller defekttilstand (herunder åndssvakhet) av den art at det med stor sannsynlighet kan
ventes at hans (hennes) avkom vil lide av legemlige eller sjelelige svakheter, med mindre
662
Medisinaldirektøren finner at det er særlig grunn til å gjøre unntak.

Det kan her bemerkes at det tidligere forslaget om å innføre obligatorisk sterilisering av
åndssvake – et forslag som et flertall av åndssvakeskolenes bestyrere og direktøren av
Døve-, blinde- og åndssvakeskolene hadde kritisert – ikke var med i loven. Som det går
fram av § 2, ble de åndssvake medregnet i gruppen arvesyke som på visse vilkår kunne
steriliseres.
Loven inneholdt også bestemmelser om kastrering (§ 3). Inngrepet kunne foretas på
en person som ved dom var funnet skyldig i en seksualforbrytelse, når handlingen måtte
”anses som utslag av abnorm kjønnsdrift som gir grunn til å frykte gjentagelse.” I tillegg
kunne sinnssyke og personer med ”mangelfullt utviklete eller varig svekkete sjelsevner”
kastreres, når vedkommende enten hadde en ”abnormt utviklet kjønnsdrift” eller når det
var ”fare for” at vedkommende ville begå seksualforbrytelser. Kastrering kunne imidlertid
ikke foretas på personer under 21 år.
I § 4 ble det fastslått at tillatelse til inngrep etter §§ 2 og 3 bare kunne utføres etter
beslutning fra medisinaldirektøren, og at politiet kunne bistå med effektueringen av
beslutningen, dersom inngrepet skulle ”gjennomføres mot vedkommendes vilje.”
Mange fikk rett til å reise ”forslag” om seksualinngrep (§ 5): ”1. Læge, 2. leder av
fengsel, tvangsarbeidsanstalt, skole, sykehus og pleie- og oppdragelsesanstalt, 3.
politimester, forsorgsstyre, verjeråd eller edruelighetsnemd på det sted hvor
vedkommende bor – eller hvis vedkommende ikke har fast bopel – på det sted hvor
vedkommende oppholder seg.” Å reise forslag om sterilisering var på mange måter det
samme som å sette fram begjæring, men et forslag fikk status som begjæring først etter at
forslaget var blitt ekspedert til medisinaldirektøren av fylkeslegen - eller en lege som var
godkjent av medisinaldirektøren til å behandle slike saker. Fylkeslegen eller godkjent lege
hadde da fått tilsendt forslaget - sammen med en legeerklæring - fra by- eller distriktslegen
i den kommunen der vedkommende enten bodde eller oppholdt seg (§ 6).
Ankeretten var inntatt i lovens § 7. Innen to uker etter at vedkommende hadde fått
beskjed om beslutningen, kunne vedkommende selv, verge eller kurator innanke
661
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beslutningen for DSR. Rådet, som på denne måten ble gjort til ankeinstans, skulle
oppnevnes av Innenriksdepartementet og bestå av seks medlemmer, derav to leger, en
eugeniker, en dommer og en kvinne. Rådet skulle selv velge sin formann.
Loven inneholdt også en bestemmelse (§ 9) om at den som var ”dømt til fengselseller tukthusstraff”, og som viste ”utpregete asosiale tilbøyeligheter (vaneforbrytere),
skulle ”undersøkes med henblikk på seksualinngrep. Det samme skulle gjelde personer
som flere ganger var blitt ”dømt for overtredelse av løsgjengerlovgivningen.”
Leif Melsom var langt fra tilfreds med loven. Da det utkastet som ble gjort gjeldende
forelå på slutten av året 1942, bemerket han i et notat til medisinaldirektøren at loven i
”princippet” var blitt ”konform med den tyske steriliseringslov”: ”No kan der kun
steriliseres ved arvelig sykdom eller defekttilstand”. Dette innebar ifølge Melsom en
radikal innskrenkning av adgangen til å foreta tvangssterilisering, fordi det ofte ville være
vanskelig å føre bevis for at en tilstand var arvelig: ”For å kunne tvangssterilisere må der
da være ført bevis for tilstedeværelsen av arvelig sykdom, f.eks. endogen åndssvakhet,
schizofreni o.s.v.” DSR ville nå også måtte få en langt mer aktiv rolle enn opprinnelig
tiltenkt: ”For ikke å risikere blant annet uberegnelige økonomiske erstatningskrav, blir det
nødvendig at kontoret (i.e. Sinnshygienekontoret, min merknad) selv henviser alle
tvilsomme saker til det sakkyndige råd.”663

4.5 Iverksettingen forberedes
Midt i desember 1942 informerte Innenriksdepartementets helseavdeling Norges Lægeforbund om at loven snart ville tre i kraft. Med henvisning til lovens § 6 ble legeforbundet
bedt om å utarbeide en fortegnelse etter fylke og bosted over de av landets leger som
kunne antas å være ”særskilt kyndige i psykiatriske spørsmål,” uten nødvendigvis å være
”autoriserte spesialister”. Helseavdelingen ville gjerne vite om vedkommende lege også
var medlem av legeforbundet.664 Fortegnelsen forelå i Innenriksdepartementet 6. januar
1943. I følgeskrivet fra det nazistiske legeforbundet ble det foreslått at to psykiatere av
politiske grunner burde strykes og erstattes med andre. Den ene var overlege Ørnulv
Ødegård. Han ble foreslått erstattet med professor Gabriel Langfeldt. Det ble videre
opplyst at kun to av legene som var oppført på listen, var medlemmer av legeforbundet.
Den ene var overlege Egil Rian ved Reitgjerdet asyl, tidligere sjef for Sinnshygienekontoret i Innenriksdepartementets helseavdeling.665
Helseavdelingen tok også kontakt med fylkesmennene, som skulle sørge for at det i
hver kommune ble oppnevnt ”en eller flere dertil skikkede personer som sådanne faste
kuratorer.” Det ble frarådd å oppnevne leger, da disse som regel på annen måte ville bli
knyttet til behandlingen av disse sakene. Siden det hastet med å bygge opp et nettverk av
faste kuratorer, ble fylkesmennene anmodet om å oppnevne kommunenes ordførere –
inntil videre. Skulle en ordfører ønske å fortsette som fast kurator, ville det være full
anledning til det.666
Alt gikk likevel ikke etter planen. DSR ble ikke konstituert før 15. juli 1943.667 Det
skulle også utarbeides forskrifter. Okkupasjonsregimets helsemyndigheter hadde helst sett
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at forskrifter forelå før loven trådte i kraft. Men arbeidet med forskrifter ble ikke påbegynt
før i januar 1943. Et første utkast ble utarbeidet av overlege Rian.668 Utkastet forelå midt i
januar. Rian ba innstendig om at departementet snarest måtte akseptere det:
Jeg er, som du vet, engstelig for at usakkyndige folk som ikke kjenner det praktiske livs
problemer skal komme med sine bemerkinger og forandringer. Alt for meget har vi vært
utsatt for dette ved lovens utarbeidelse. Gjennom kommentarene kan lovens mangler
669
utbedres og vi kan derved få verdens mest effektive steriliseringslov.

Når forskrifter med kommentarer så var blitt vedtatt, burde rådet sammenkalles til et møte
for å velge formann og trekke opp steriliseringsarbeidets videre retningslinjer. ”Jeg
kommer ned til Oslo i den anledning, men før dette møte bør rådet være bundet gjennom
loven og kommentarene. Rådet må ikke bli noe Storting, hvor sakkyndigheten
pulveriseres. I 2 år har vi arbeidet med denne loven og mere er ikke å si om den. Nu må
den ut i livet”.670
Men arbeidet trakk ut. Forskriftene forelå ikke før 1. oktober, og i rundskriv av 15.
oktober 1943 ble medisinaldirektørens kommentarer offentliggjort.671 I mellomtiden
hersket det stor usikkerhet med hensyn til hvordan loven skulle praktiseres. I mars 1943
anmodet Leif Melsom medisinaldirektøren om å påskynde arbeidet med forskriftene. ”Det
er betydelig forvirring angående loven blandt lægene og andre, og foreløpig kan man ikke
komme noen synderlig vei med steriliseringsarbeidet.”672
Forskriftene ble utstyrt med egne paragrafer. § 1 inneholdt en liste over ”sykdommer
og defekttilstander” som i første rekke kunne ”komme i betraktning som årsak til at en
person kan berøves forplantningsevnen, for så vidt de er av arvelig art”.673 Det var ingen
betingelse at vedkommende selv var syk eller hadde en ”synbar defekt”. Sterilisering
kunne også komme på tale dersom vedkommende hadde ”abnormt arveanlegg og dette har
gitt seg sikkert til kjenne ved at en eller flere av vedkommendes nærmeste slektninger
lider av alvorlig sykdom eller defekttilstand betinget i arv.”
I § 2 ble det innført meldeplikt for alle sykdommer og defekttilstander som var ramset
opp i § 1. Behandlende lege skulle sende melding til den offentlige legen på hjemstedet.
Derfra skulle meldingen gå gjennom fylkeslegen til Innenriksdepartementets helseQuelprud hadde tidligere arbeidet ved Kaiser Wilhelm Institut für Antropologie i Berlin under professor
Wolfgang Abel, se Gogstad 1991: 193. Abel ledet instituttets Abteilung für Rassenkunde. Avdelingens
oppgave var å studere ”rasetrekk” hos ulike folkegrupper, som jøder og sigøynere, særlig oppmerksomhet
ble viet de såkalte ”Rheinland-Bastarde” – barn av tyske mødre og afrikanske soldater i den franske hæren.
Forskningen skulle tjene Hitler-regimets rasepolitikk, og Abels avdeling tilrådde tvangssterilisering.
Resultatet var et ukjent antall illegale steriliseringer – illegale fordi den tyske steriliseringsloven ikke tillot
sterilisering på ”rasemessig” grunnlag. Se Weingart et al 1992: 415, Friedlander 1995: 246 f.
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avdeling. Selv om det ikke sies uttrykkelig i forskriftene, skulle ordningen danne utgangspunkt for undersøkelser med henblikk på sterilisering.
I lovens § 4 kunne politiets bistand kreves for å få gjennomført et inngrep. I
forskriftenes § 8 fikk politiet oppgaver også når det gjaldt § 9 i loven: ”Politiet har plikt til
å sørge for at undersøkelser i henhold til § 9 blir foretatt.” En slik plikt ble nå også pålagt
bestyrere av fengsler og andre anstalter der det var anbrakt straffedømte og personer som
viste ”utpregete asosiale tilbøyeligheter (vaneforbrytere) eller som flere ganger var blitt
”dømt for overtredelse av løsgjengerlovgivningen.”
I Medisinaldirektørens kommentarer ble bestemmelsene i lov og forskrifter nærmere
omtalt og presisert. I kommentarene ble også det politiske siktemålet uttrykt i klartekst:
”Det kan ikke lenger tillates at personer som lider av arvelig åndssvakhet stifter familie og
setter barn i verden som igjen kan bli åndssvake.” Og: ”alle sinker som viser utpregete
asosiale tilbøyeligheter og hvis evnesvakhet skyldes arv, [må] berøves forplantningsevnen.
Det viser seg at en rekke forbrytere, prostituerte o.l. personer frembyr asosiale former av
evnesvakhet.674 Praksis skulle ikke være bundet av individets samtykke: ”Samfunnets
interesser må her gå foran hensynet til den enkelte, og det er ingen grunn til i disse tilfelle
å hevde en falsk humanitet.”

4.6 Lov nr. 2 til vern om folkeætten av 7. januar 1943 – en kort omtale
Før krigen var det blitt gjort flere forsøk på å få vedtatt en abortlov til erstatning for
straffelovens bestemmelser i § 245. Under krigen ble spørsmålet tatt opp av okkupasjonsregimet, og i mars 1943 ble Lov nr. 2 til vern om folkeætten av 7. januar 1943 offentliggjort. Loven ble suspendert ved frigjøringen, og bestemmelsene i straffelovens § 245 ble
dermed gjort gjeldende igjen - helt fram til abortloven av 1960.675
I utgangspunktet var det meningen at abortloven kun skulle regulere svangerskapsavbrudd på medisinske indikasjoner – det vil si når fødsel kunne forventes å sette kvinnens
liv eller helse i fare.676 Da loven forelå, var grunnlaget utvidet til også å gjelde eugeniske
indikasjoner: ”Når det med stor sannsynlighet kan ventes at barnet som følge av sykdom
eller arveanlegg hos noen av foreldrene vil komme til å lide av betydelige legemlige eller
sjelelige svakheter.”677 I forskriftene ble det ramset opp hvilke tilstander som kunne tenkes
å begrunne abort på eugenisk grunnlag. Listen var identisk med den som var gitt i
forskriftene til steriliseringsloven.678
Abortloven inngikk i regimets bestrebelser på å skape et ”vern om folkeætten”, og det
ble gjort en eksplisitt kopling til steriliseringsloven. Ved søknad om abort på eugenisk
grunnlag skulle søknaden følges av begjæring om sterilisering – enten av kvinnen selv
eller ektefellen. I forskriftene (§ 5) til abortloven het det: ”Den som framsetter krav om
avbrytelse av svangerskap etter lovens § 1, punkt 2, skal samtidig stille forslag om
seksualinngrep, etter lov nr. 1 til vern om folkeætten av 23. juli 1942, hos den av
foreldrene som er syk eller defekt.”
674

Likeledes skulle ingen psykiatriske pasienter med ”diagnosen schizofreni” skrives ut fra psykiatrisk
sykehus uten at spørsmålet om sterilisering var blitt tatt opp og forelagt medisinaldirektøren.
675
Jeg har ikke foretatt en nærmere undersøkelse av lovens tilblivelse eller praktiseringen av den. Når loven
likevel omtales her, skyldes det at det ble gjort en kopling til steriliseringsloven. Jeg kjenner heller ikke til at
den nazistiske abortloven er blitt behandlet spesielt i litteraturen om abortlovgivningen i Norge. Enkelte
aspekter ved loven er imidlertid drøftet i Syse 1993: 24, 109, 180 f.
676
Østrem 1941: 346.
677
Lov nr. 2 til vern om folkeætten av 7. januar, § 1, pkt. 2. Loven, med forskrifter, er i sin helhet gjengitt i
Tidsskrift for Norges Lægeforbund 1943;63: 634 ff.
678
Se rapportens Vedlegg 5.

130

Abort på medisinsk grunnlag kunne bare foretas etter eget ønske, eller etter søknad fra
verge eller kurator dersom kvinnen var ”sinnssyk, åndssvak eller sjelelig svekket” og
samtidig ikke ble ansett å være ”skikket” eller ”i stand til” å sette fram krav om avbrytelse
av svangerskapet. Kvinnen selv kunne også sette fram krav om svangerskapsavbrudd på
eugenisk grunnlag. I tillegg kunne kravet settes fram av ulike instanser, som i
steriliseringsloven: lege, leder av fengsel, tvangsarbeidshus, skole, sykehus, pleie- og
oppdragelsesanstalt, politimester, forsorgsstyre, vergeråd og edruelighetsnemd.

4.7 En revisjon av steriliseringsloven forberedes
Okkupasjonsregimets sentrale helsemyndigheter var ikke tilfreds med steriliseringsloven
av 1942. Misnøyen knyttet seg til flere forhold. Adgangen til tvangssterilisering syntes for
snever, særlig fordi loven krevde at sterilisering av åndssvake ikke kunne finne sted med
mindre tilstanden var arvelig betinget, noe som - ifølge helsemyndighetene – ofte var
vanskelig å dokumentere. Spørsmålet om sterilisering av åndssvake på sosiale
indikasjoner dukket derfor opp nytt, likeledes det tidligere forslaget om obligatorisk
sterilisering av alle åndssvake.
I et skriv til DSR 30. september 1944 framholdt medisinaldirektør Østrem at 1942loven burde revideres på flere punkter. Blant annet burde det åpnes for tvangssterilisering
av åndssvake selv når ”arveligheten” ikke uttrykkelig kunne dokumenteres.679 Dette
spørsmålet var tatt flere ganger tidligere. Eksempelvis hadde arvelighetsforskeren Thordar
Quelprud i DSR høsten 1943 tatt til orde for en revisjon av loven, slik at det kunne ”gis
adgang til sterilisering også i tilfeller hvor arvelighet ikke lar seg påvise, men lidelsen er
så alvorlig at det ikke er håp om helbredelse eller vesentlig bedring og vedkommende ikke
ved eget arbeid kan sørge for seg og sitt avkom eller må formodes å være helt uskikket til
å ha barn.” Noe de øvrige medlemmer i DSR sluttet seg til.680 Men det var særlig rådsmedlem og overlege Egil Rian som uttrykte misnøye med 1942-lovens strengt eugeniske
innretning. Eksempelvis bemerket han kort tid før Østrems skriv til DSR i september 1944
at tiden nå burde være inne til å sterilisere alle åndssvake:
Å avgjøre om en åndssvakhet er endogen betinget eller ikke, er ofte meget vanskelig.
Samfundets interesser bør her gå foran enkeltindividets, og det er heller ikke tvil om at den
åndssvake selv er best tjent med å få utført en enkel sterilisering, da det er innlysende at et
681
åndssvakt menneske ikke egner seg som familjeforsørger (sic) eller oppdrager av barn.

DSR drøftet Østrems forslag i møte 5. oktober 1944 og konkluderte med at et inngrep
kunne foretas tvangsmessig bare dersom det lot seg gjøre å ”dokumentere at åndssvakheten var arvelig betinget”. Videre mente rådet at sterilisering ikke burde ”tilrås” dersom
åndssvakheten skyldtes ”eksogene årsaker”, det vil si, oppstått som følge av skader under
svangerskap, fødsel eller tidlig alder.682 Departementsråd Thorleif Dahl stilte seg kritisk til
DSRs standpunkter, og i et notat til medisinaldirektøren 17. oktober 1944 framholdt han at
åndssvakhet – uansett årsak til lidelsen – skulle gi adgang til sterilisering, ikke minst fordi
arvens rolle ofte var ”meget vanskelig å avgjøre”. Dessuten var enhver åndssvak helt
uskikket som familieforsørger eller barneoppdrager. Av den grunn framholdt Dahl at
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DSRs linje sterkt ville begrense muligheten til å drive en mer effektiv steriliseringspolitikk.683
Dahls notat ble ekspedert videre til formannen i DSR, politilege og spesialist i
psykiatri, Kristian J. Kristensen, som sendte det i sirkulasjon blant rådets medlemmer.
Kristensen bemerket i et følgeskriv at 1942-lovens ”bærende idé” var - foruten å komme
seksualforbrytelser til livs - å ”hindre at personer med dårlig arvestoff” fikk barn. Loven
representerte slik sett ”et avgjort framskritt” i forhold til 1934-loven. Kristensen holdt fast
ved DSRs tidligere standpunkt og forkastet forslaget om obligatorisk sterilisering av alle
åndssvake fordi det ville sprenge hele lovens idé og ramme. Fordi forslaget siktet mot
tvangssterilisering av ”exogene tilfeller”, hvor defekttilstanden ikke ville overføres til
avkom, måtte det lages en helt ny lov som åpnet for inngrep etter ”utvidede sosiale
indikasjoner.” Kristensen fastholdt at arveligheten måtte være bevist før det ble truffet
beslutning om sterilisering. Han forkastet bestemt tanken om at man måtte gå ut fra
åndssvakhet var arvelig betinget der det ikke lot seg gjøre å påvise ytre årsaker. Han
minnet om at det ”mange år etter” ofte var umulig å påvise skader påført under
svangerskap, fødsel eller de første leveår. Langt lettere ville det ifølge Kristensen være å
bevise at en tilstand var arvelig betinget, eksempelvis ved ”iherdig slektsgranskning.”684
Egil Rian inntok samme standpunkt som departementsråd Dahl. Han fant Kristensens
krav om bevisførsel i det enkelte tilfelle overflødig; det var vitenskapelig bevist at åndssvakhet for en stor del var arvelig betinget, spesielt når det gjaldt de lettere formene.
Barneflokkene var store blant de lettere åndssvake, og blant dem fant man også den største
kontingenten av ”det laveste og mest asosiale lag i samfundet”. Derfor måtte ”samfundets
interesser” gå foran ”de enkelte individer” – ”og er det no så stor skade skjedd om en
exogent betinget åndssvak blir sterilisert. En åndssvak person er etter min mening ikke
skikket til å ha barn under noen omstendighet.” Han var sikker på at obligatorisk
sterilisering ikke ville møte noen motstand: ”Det er ikke tvil om etter mitt kjennskap til
leger og folks innstilling at der råder kun et ønske om at åndssvake må bli sterilisert.” Det
var følgelig ingen grunn til å frykte noen reaksjon, dersom loven ble endret slik at alle
åndssvake som kunne forventes å få barn, ble underkastet sterilisering.685
Et annet medlem, Gunnar Hiorth, avviste Rians forslag og mente det ville være
tilstrekkelig om det i loven ble presisert at åndssvake – etter nærmere undersøkelse kunne steriliseres.686
I januar 1945 - kort tid etter at Kristensens omkom ved et flyangrep på Oslo 31.
desember 1944 - mente Rian at spørsmålet om sterilisering av alle åndssvake nå burde tas
opp til ny behandling: ”[J]eg vil da foreslå at loven forandres derhen at det gies adgang til
å utføre enkel sterilisering og abortus provocatus hos alle former av påvist
åndssvakhet.”687 Spørsmålet ble fulgt opp av sekretæren i DSR. I et internt notat fra 15.
januar 1945 gjorde Leif Melsom oppmerksom på at DSR tidligere hadde avvist forslaget
om obligatorisk sterilisering av alle åndssvake. Han foreslo at spørsmålet kanskje kunne
løses ved at man beholdt 1942-lovens ”grunnprinsipp om adgang til tvangsmessig
sterilisering bare på eugenisk grunnlag”, men at det i forskriftene ble presisert at
åndssvakheten måtte antas å være arvelig hvis det ikke forelå ”bevis eller sannsynlighet
for det motsatte”, og hvis det for øvrig var ”sterke sosiale grunner som taler for
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tvangsmessig sterilisering.”688 Helseavdelingen i Innenriksdepartementet spurte deretter
Justisdepartementet om ikke 1942-loven kunne fortolkes slik at ”ånds- og evnesvake”
kunne steriliseres der ytre årsaker ikke kunne påvises. Om Justisdepartementet ville godta
denne fortolkning, ville Helseavdelingen foreslå at § 1 i forskriftene fikk følgende tillegg:
”Når det gjelder åndssvakhet eller evnesvakhet, skal endogen opprinnelse og dermed
arvelig art antas hvis det ikke foreligger stor sansynlighet for det motsatte.” Dersom
departementet var uenig, ville Helseavdelingen foreslå følgende tillegg til § 2 i loven:
”Når det gjelder åndssvakhet eller evnesvakhet skal vedkommende ansees å lide av en slik
arvelig defekttilstand hvis det ikke foreligger stor sansynlighet for at defekten er av
eksogen opprinnelse.”689
Justisdepartementet kommenterte ikke helseavdelingens forslag om et tillegg til
forskriftene, men bemerket kort at ingen åndssvake etter lovens § 2 kunne steriliseres med
mindre det var ”godtgjort” at åndssvakheten var arvelig betinget. Loven gav ikke rom for
at det var åndssvakhetens eventuelt ytre årsaker som skulle påvises. På denne bakgrunnen
understreket Justisdepartementet at ”[e]n bestemmelse om at åndssvakheten skal antas å
være arvelig, med mindre det foreligger stor sannsynlighet for det motsatte, innebærer en
endring av loven og må eventuelt treffes i lovs form.” Om Helseavdelingen ønsket å foreta
en endring i loven, måtte det settes opp et ”fullstendig lovutkast”. Først da ville
Justisdepartementet gi en nærmere uttalelse.690
I nevnte skriv til DSR 30. september 1944 mente medisinaldirektør Østrem at det også
burde gis adgang til tvangsmessig legeundersøkelse med henblikk på seksualinngrep.691
Forslaget var blitt anbefalt av DSR i august samme år. Rådets medlemmer hadde derfor
ingen innvendinger da Østrems revisjonsforslag ble drøftet på møte 5. oktober 1944: ”Man
ble enig om å anbefale at det åpnes lovlig adgang til tvangsmessig lægeundersøkelse og
sykehusinnleggelse når det er fremsatt forslag om undersøkelse med henblikk på
seksualinngrep.”692
Den umiddelbare foranledningen til at DSR i august 1944 hadde tatt opp dette
spørsmålet, var et utspill fra overlege August J. Nissen ved Østmarka asyl. I et skriv til
Sinnshygienekontoret sommeren 1944 gjorde Nissen oppmerksom på at det ofte var
vanskelig å få gjennomført legeundersøkelser av personer man mente burde steriliseres:
”Disse menneskene har jo som oftest svært liten evne til å forstå hensigten med en slik
undersøkelse”. Nissen ønsket minst mulig bruk av politiet. Derimot burde steriliseringsloven utstyres med en regel om at departementet kunne beslutte at en person skulle
innlegges i psykiatrisk sykehus til nærmere undersøkelse.693
Nissens skriv ble mangfoldiggjort og sendt til DSRs medlemmer. Samtlige, inkludert
rådets formann, sluttet seg til Nissens forslag. Rådets medlem, arvelighetsforsker Thordar
Quelprud, mente i tillegg at Innenriksdepartementet burde ”gi påbud” om at alle ”åndssvake, døvstumme o.l.” som var inntatt i ”offentlige oppgaver”, skulle undersøkes med
tanke på sterilisering. Likeledes burde Sinnshygienekontoret med utgangspunkt i alle de
sakene de fikk til behandling, ta initiativ til slik undersøkelse.
Departementsråd Dahl sluttet seg til rådets anbefaling og anmodet medisinaldirektøren
om å forberede en endring av steriliseringsloven.694 I februar 1945 ble Justisdepartementet
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orientert om at man ønsket følgende tillegg til 1942-lovens § 6: ”Nekter vedkommende å
la seg framstille for læge eller undersøke på sykehus, kan politiets bistand kreves til
tvungen framstilling av vedkommende læge eller innleggelse i sykehus. 695 Men liksom
når det gjaldt spørsmålet obligatorisk sterilisering av alle åndssvake, ønsket Justisdepartementet ikke å gå videre med saken før det forelå et endelig lovutkast fra
helseavdelingens side.696
Medisinaldirektør Østrem tok også opp spørsmålet om frivillig sterilisering på ”aktverdig grunnlag”.697 Forslaget var opprinnelig blitt reist av den komiteen som Innenriksdepartementet hadde satt ned i 1941, og som hadde levert det første utkastet til ny
steriliseringslov. Men dette punktet i komiteens utkast ble, som vi har sett, sløyfet etter
tysk ønske. Medlemmene i DSR sluttet seg til Østrems forslag, men Gunnar Hiorth så en
viss fare; han fryktet at ”arvemessig høytstående personer” ville kunne misbruke loven.
Derfor var det særlig påkrevd med omhyggelige og alsidige undersøkelser. Bare på den
måten kunne man ”unngå at arvemessig høytstående personer under henvisning til en eller
annen arvelig defekt” lot seg sterilisere.698 Men innvendingen veide ikke tungt, og i
henvendelsen til Justisdepartementet 20. februar 1945 anbefalte Dahl at steriliseringsloven
også burde endres slik at det kunne gis adgang til frivillig sterilisering ”når det må antas å
foreligge en aktverdig grunn.”.699
I nær tilknytning til revisjonsarbeidet ble det også tatt et initiativ til å opprette ”et
arvehygienisk kartotek”. En omfattende kartlegging av arvelige tilstander i befolkningen
ble vurdert som en nødvendig forutsetning for å sette i verk en mer effektiv steriliseringspolitikk. Initiativet synes å ha blitt tatt Quelprud.700 Quelprud viste til det arbeidet som ble
drevet i Danmark under professor Tage Kemps ledelse ved Institutt for human Arvebiologi
og Eugenikk ved Københavns Universitet.
Institutt for human Arvebiologi og Eugenikk var blitt opprettet i 1938, primært med
midler fra det amerikanske Rockefellerfondet. Under Kemps ledelse kom instituttet til å
drive med arvelighetsforskning, registrering av arvelige lidelser, eugenisk rådgivning og
utdanning av medisinerstudenter. Forskning, registrering og eugenisk rådgivning ble sett
som en nødvendig forutsetning for ”en hensigtsmæssig eugenisk social- og befolkningspolitikk,” slik Lene Koch har bemerket.701
Den arvebiologiske registreringen resulterte i løpet av få i et stort register, omfattende
100 000 individer fra slekter med åndssvake, sinnssyke, blinde, døve, døvstumme og en
lang rekke legemlige ”defekter” som ble betraktet som arvelige. Registreringen foregikk
ved en systematisk innsamling av opplysninger fra en lang rekke instanser, og ved hjelp av
registeret kunne instituttet besvare forespørsler om sterilisering, abort og ekteskapsinngåelse.
Et tilsvarende register i Norge ville ifølge Quelprud bidra til å effektivere
okkupasjonsregimets rasehygieniske arbeid, og da framfor alt steriliseringsarbeidet.
Registeret burde legges under hans ledelse ved Arvebiologisk institutt i Oslo, og drives i
nært samarbeid med helseavdelingen i Innenriksdepartementet. Quelprud foreslo videre at
det for hver person som ble registrert, ble utstedt et ”sunnhetspass” – helst i flere
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eksemplarer, ”hvorav det ene beror hos offentlig læge eller i en dertil innrettet institusjon,
og hvor opplysningene kan være mer inngående enn i det eksemplar som personen selv
her. Her innføres alle de sykdommer vedkommende har gjennomgått, arvelige tilstander,
slektsopplysninger o.s.v.” Registeret så imidlertid aldri dagens lys før frigjøringen i 1945.

4.8 1942- loven – en sammenlikning med 1934-loven
Okkupasjonsregimets arbeid med å innføre en ny steriliseringslov tok tid til tross for den
vekt okkupasjonsregimet la på rasehygienisk sterilisering. De tyske innvendingene mot det
opprinnelige forslaget, innvendinger fra juridisk hold i den norske sentraladministrasjonen
og kritiske kommentarer fra åndssvakeskolebestyrerne resulterte i et revisjonsarbeid som
forsinket lovarbeidet. Først i januar 1943 kunne okkupasjonsregimet offentliggjøre den
nye steriliseringsloven, etter at den var blitt signert av Quisling sommeren 1942 og i
realiteten trådt i kraft fra årsskiftet 1942/43..
Steriliseringsloven av 1942 fikk delvis et annet innhold enn hva som opprinnelig ble
tenkt fra norsk side. Den inneholdt ikke bestemmelser om obligatorisk sterilisering av
åndssvake, men forutsatte at åndssvake – som andre – kunne steriliseres mot sin vilje.
Loven gav heller ingen adgang til frivillig sterilisering i den forstand at noen selv kunne
begjære inngrepet utført. Videre åpnet loven kun for sterilisering på eugenisk grunnlag.
Andre begrunnelser var ikke tillatt.
Det uttalte formålet med 1942-loven var ”å bedre folkets arvestoff, for å hindre folkets
og nasjonens arvemessige degenerasjon, for å hindre at folket og nasjonen skulle dø ut.”702
Nå var dette, som vi har sett, ikke en fremmed tenkemåte innen rasehygienen før krigen,
men den hadde ikke nedfelt seg i 1934-loven som et uttalt formål: ”Det er her
hovedforskjellen fra 1934-loven ligger, hva angår de formelle formålsangivelser,” slik
Henriette Sinding Aasen har uttrykt det.703 1934-loven åpnet for eugenisk begrunnet
sterilisering på individuelt grunnlag, men loven var, som vi har sett, ikke motivert ut fra
forestillingen om en arvemessig degenerasjon av folket og nasjonen.
Den nazistiske steriliseringsloven avvek fra 1934-loven også når det gjaldt adgangen
til tvangsbruk. Selv om loven ikke inneholdt bestemmelser om obligatorisk sterilisering,
var det en forutsetning at inngrep kunne besluttes utført mot vedkommendes vilje, og om
nødvendig gjennomføres med politiets bistand. For å lette gjennomføringen, hadde man
også unnlatt å innføre vergeinstituttet i loven. 1934-loven ble omtalt som en ineffektiv lov,
og ifølge okkupasjonsregimets helsemyndigheter var nettopp vergeinstituttet en
avgjørende årsak til dette.
Ifølge 1934-lovens regler kunne sterilisering uten eget samtykke bare iverksettes
overfor personer som angivelig ikke forstod betydningen av inngrepet. Loven inneholdt
ingen bestemmelser om at inngrepet kunne foretas med politiets hjelp mot vedkommendes
vilje. En annen ting er at vedkommende i praksis kunne settes i en tvangssituasjon, der
valget stod for eksempel mellom utskriving fra institusjon og sterilisering, eller på andre
settes under press i den hensikt å utvirke samtykke til sterilisering. Men det rører ikke ved
spørsmålet om hva loven i seg selv gav adgang til, eller hvilke forutsetninger som lå til
grunn for den.
1942-loven hadde feste i en biologistisk ideologi der individet var underkastet fellesskapet. Dette kom flere steder til uttrykk i loven. Det gjelder den sterke vektleggingen av
og premisset for den eugeniske indikasjonen, og det gjelder lovens bestemmelser om
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hvem som kunne ta, og hvem som ikke kunne ta initiativet til sterilisering. Det kan her
også nevnes at 1942-loven innførte regler om betalingsordningen. Tilsvarende regler
fantes ikke i 1934-loven, noe Egil Rian hadde sett som en avgjørende svakhet ved loven:
”Det er dog ikke tvil om at en sådan operasjon som tilsikter sterilisering av et
samfunnsfarlig eller arvedefekt individ er en handling som er i samfunnets interesse og
som av den grunn burde belastes statskassen.”704
I 1934-loven kunne en begjæring i første rekke tas av vedkommende selv eller
vedkommendes verge eventuelt kurator. Det var en forutsetning at verge eller kurator
hadde individets interesser for øye. På visse vilkår kunne begjæring også settes fram av
politimesteren i distriktet der vedkommende bodde eller oppholdt seg, og dersom
vedkommende var anbrakt i institusjon – fengsel, tvangsarbeidshus eller pleie- eller
oppdragelsesanstalt, kunne begjæring settes fram av institusjonens bestyrer. I begge disse
tilfellene ble det stilt krav om samtykke fra vedkommendes verge eller kurator. Loven
åpnet slik sett for et begrenset offentlig initiativ. Det offentlige initiativet kom også til
syne ved at en verge kunne settes til side av DSR, dersom vedkommende ikke var å
betrakte som skikket til å avgi vergeerklæring. Vergen hadde imidlertid anledning til å
innanke rådets beslutning for Sosialdepartementet.
I den nazistiske steriliseringsloven fikk vergen og vedkommende selv rett til å innanke
en beslutning om seksualinngrep for DSR, men var uten myndighet til å sette fram
begjæring om sterilisering. Loven sa ingenting om hvem som kunne reise steriliseringsspørsmålet, men ”forslag” om sterilisering – som nærmest må betraktes som en begjæring
– skulle tas av ansatte i helse-, sosial- og fengselsvesen og i politi- og skoleetat, saken
skulle behandles av offentlig lege på kommunenivå og viderebehandles av fylkeslegen
eller annen godkjent lege, som også skulle sende saken videre til medisinaldirektøren.
Saken kunne også behandles av en kurator – også han offentlig ansatt. Beslutningen skulle
treffes av medisinaldirektøren alene, eventuelt i samråd med sakkyndige. I forhold til
1934-loven innebar dette en betydelig utvidelse av offentlige myndigheters adgang til å
tvinge gjennom overordnete målsettinger.
Arbeidet som førte fram til 1934-loven, ble påbegynt uten at ”omstreiferproblemet”
dannet utgangspunktet. Sterilisering av tatere var etter alt å dømme heller ikke et
diskusjonstema i forarbeidene, men utgjorde like fullt en del av samtidens rasehygieniske
ordskifte. Heller ikke når det gjelder okkupasjonsregimets arbeid med en ny steriliseringslov, er det funnet at tatere ble viet spesiell oppmerksomhet. Men i løpet av okkupasjonstiden skulle spørsmålet om sterilisering av tatere likevel bli gjenstand for atskillig
oppmerksomhet, og som vi skal se i kapittel 12, tok okkupasjonsmyndighetene sikte på en
omfattende sterilisering av tatere. 1942-loven ble også gjenstand for bearbeiding nettopp
med dette for øye.
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5 Kastrering
1934-lovens uttrykk seksualinngrep omfattet både sterilisering og kastrering. Mens
siktemålet med sterilisering var å gjøre vedkommende varig ufruktbar ved å skjære over
eggledere hos kvinnen og sædledere hos mannen, var siktemålet med kastrering i tillegg å
påvirke de sinnsmessige funksjonene ved å fjerne kjønnskjertlene - testikler hos menn og
eggstokker hos kvinner. Loven regulerte ikke kastrering på medisinsk grunnlag, for
eksempel kastrering ved tuberkulose i testiklene.
Av de nordiske landene var Norge alene om å innføre en lov der det ikke ble skilt
mellom de to inngrepene. I Sverige og Finland ble det vedtatt egne lover om kastrering i
henholdsvis 1944 og 1950. I 1935 fikk Danmark en lov der bestemmelser om sterilisering
og kastrering ble omtalt i hver sin paragraf. Den norske 1942-loven ble ordnet på
tilsvarende måte.
Kastrering som tvungent sikringsmiddel for seksualforbrytere dannet, som vi har sett
det opprinnelige utgangspunktet for det arbeidet som førte fram til 1934-loven, det vil si
kastrering som et middel i strafferetten. Ingeborg Aas hadde ment at kastrering kunne bli
en ”sikkerhetsforanstaltning” som ville gjøre det mulig ”straks” å slippe løs en seksualforbryter.705 Kritiske innvendinger ble reist, framfor alt av Ragnar Vogt, og et flertall i
Straffelovkomiteen gikk mot forslaget om å etablere en hjemmel for tvangskastrering i
straffeloven. Isteden kom komiteen fram til at seksualforbrytere etter eget ønske skulle gis
anledning til å begjære seg kastrert. Men da komiteens innstilling forelå i 1932, mente tre
av medlemmene at det burde gis anledning til å tvangskastrere seksualforbrytere.706
1934-loven ble vedtatt uten hjemmel for kastrering som tvungent sikringsmiddel.707
Aas hadde ment at loven burde revideres etter fem år, framfor alt med tanke på dette
spørsmålet, men noen revisjon fant aldri sted. Spørsmålet synes heller aldri å ha blitt
diskutert etter at loven var blitt vedtatt. Kastrering var heller ikke med blant de
sikringsmidlene påtalemyndigheten kunne anvende etter rettens beslutning, noe sentrale
helsemyndigheter bemerket når det innkom søknader om tvangskastrering der
begrunnelsen for inngrepet åpenlyst var knyttet til en straffesak.708 Derimot åpnet 1934loven for kastrering med kriminal-profylaktiske begrunnelser, det vil si at inngrepet kunne
foretas i den hensikt å forebygge seksualforbrytelser. Selv om det forelå kritiske
innvendinger, blant annet fra Ragnar Vogt og Karl Evang, synes det å ha vært bred enighet
om at hovedårsaken til seksualforbrytelser lot seg fjerne ved å fjerne de hormonproduserende kjønnskjertlene som man mente ville påvirke individets legemlige og
sinnsmessige funksjoner.709
I likhet med sterilisering ble kastrering foretatt før 1934-loven ble vedtatt, blant annet
for å dempe ”på et sterkt eller abnormt driftsliv.”710 Men inngrep ble også foretatt i den
705

Aas 1931 a: 263.
Se rapportens kapittel 3.6.
707
I Danmark, Finland og Island inneholdt lovgivningen bestemmelser som knyttet kastrering til
strafferetten. Tilsvarende bestemmelser var ikke inntatt i den svenske loven om kastrering, se Langfeldt
1947 b: 150.
708
DSR (7 b). Kopibok. Skriv til stadslege NN, fra B. Brekke, 19.5.49.
709
Se f. eks. Aas 1931 a: 261 f.
710
Sst 259 f.
706

138

hensikt å virke beroligende på ”sjelslivet”. Med andre ord, kastrering som et terapeutisk
instrument i behandlingen av sinnslidende, framfor alt sinnslidende med en antatt sterk
kjønnsdrift. Fra tidlig på 1920-tallet ble kvinnelige pasienter innlagt i psykiatrisk avdeling
på Ullevål sykehus kastrert på dette grunnlaget.711 Internasjonalt går denne bruken av
kastrering tilbake 1880-årenes behandling av kvinner med ”hysteri”. Utgangspunktet var
en teori om at hysteri var forbundet med prosessene i eggstokkene.712 Senere fikk
kastrering et bredere anvendelsesområde, framfor alt innen psykiatrien og
åndssvakeomsorgen.713
Selv om kastrering under forarbeidene til 1934-loven vesentlig ble forstått som et
kriminalitetsforebyggende tiltak, ble bruken av den legale kastrering ikke begrenset til den
kriminal-profylaktiske indikasjonen. I likhet med sterilisering skulle en søknad om
kastrering inneholde en ”aktverdig grunn”, og det var opp til søkeren selv, eventuelt i
samråd med lege, å angi grunnen nærmere dersom søknaden ble satt fram etter § 3 – både
første og annet ledd. I søknader etter § 4 skulle begrunnelsen presiseres av lege (sosial,
eugenisk eller kriminal-profylaktisk indikasjon), slik tilfellet var med søknader om
sterilisering etter denne paragrafen. Dermed åpnet loven for kastrering av andre enn
seksualforbrytere. Slik ble den også brukt.714

5.1 Omfang
Det er funnet i alt 464 søknader om kastrering med hjemmel i 1934-loven. Av disse ble
398 innvilget, og det ble foretatt 359 inngrep. Under 1942-lovens virketid ble det satt fram
71 søknader, hvorav 60 ble innvilget. Av disse ble 56 inngrep utført. Tallet på utførte
inngrep på menn og kvinner utgjør henholdsvis 78,7 og 68,2 prosent av søknadene, slik
det går fram av Tabell 5.1.
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1942-loven avvek også fra 1934-loven ved at det ble satt en nedre aldersgrense for kastrering. I 1934loven var ingen aldersgrense angitt, i 1942-loven kunne ingen kastreres før fylte 21 år. Begrunnelsen ble gitt
i medisinaldirektør Østrems kommentarer: Før fylte 21 år hadde inngrepet ”forholdsvis liten innflytelse på
personens utvikling.”
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Tabell 5.1. Søknader om kastrering, innvilgete søknader og utførte inngrep med hjemmel i Lov om adgang
til sterilisering m.v. av 1. juni 1934 og Lov nr. til vern om folkeætten av 23. juli 1942. Kvinner og menn.
Kvinner
Menn
Utført
Utført
I prosent
I prosent
av antall
av antall
Søknader Innvilget Antall søknader Søknader Innvilget
Antall
søknader
1934-loven
– § 3, 1
4
4
4
100,0
23
23
22
95,7
– § 3, 2
16
14
13
81,3
165
138
121
73,3
–§4
35
26
21
60,0
221
193
178
80,5
1942-loven
11
9
7
63,6
60
51
49
81,7
Sum
66
53
45
68,2
470
405
370
78,7

Som vi ser, var det langt flere menn enn kvinner som ble kastrert. Antallet kvinner er
likevel ikke ubetydelig, og i 1955 ble det i Det norske medicinske Selskab bemerket at
Norge var ”en god nr. 1 m.h.t. legalt kastrerte kvinner.”715 Det siste inngrepet på kvinner
uten eget samtykke (§ 4) ble utført i 1952. Den siste søknaden etter § 3 annet ledd ble
fremmet i 1958. Søknaden ble avslått, og det siste inngrepet med hjemmel i § 3 annet ledd
ble utført i 1950. I 1954 ble det siste inngrepet etter § 3 første ledd foretatt.
Kastrering av menn fikk et større omfang og vedvarte lenger. I 1969 ble det siste
inngrepet med hjemmel i 1934-lovens § 3 annet ledd foretatt, i 1968 det siste etter lovens
§ 4, mens det siste inngrepet etter § 3 første ledd fant sted i 1952. Helsedirektoratet mottok
søknader om kastrering helt fram til 1977, men samtlige av disse – i alt fem søknader - ble
avslått.716

5.2 Lovanvendelse og saksbehandling
I Sosialdepartementets proposisjon til 1977-loven ble det bemerket at ”[k]astrasjon spiller
meget liten rolle i norsk praksis.”717 Det ble vist til tallet på søknader og innvilgete
søknader i perioden 1967-75. Kastrering spilte imidlertid en større rolle i tidligere praksis,
slik det går fram av Diagram 5.1. I perioden 1934-39 ble det foretatt åtte inngrep i snitt pr.
år. I perioden 1940-42 økte årsgjennomsnittet til 17. Under 1942-loven økte tallet
ytterligere. I tidsrommet 1.1.43 - 8.5.45 ble det foretatt i alt 56 inngrep. Dette utgjør et
årlig gjennomsnitt på 23 inngrep. Med andre ord fant det sted en tredobling av
årsgjennomsnittet i perioden 1943-45 i forhold til perioden 1934-39. I de første etterkrigsårene økte omfanget ytterligere. I perioden 1945-50 (5,6 år) ble det utført 148 inngrep. Det
tilsvarer et årsgjennomsnitt på 26. Særlig mange inngrep ble utført i tidsrommet 1948-50 103 inngrep, det vil si et årlig gjennomsnitt på 34 inngrep. Gjennom 1950-tallet sank tallet
på inngrep betydelig, fra 16 inngrep pr. år i perioden 1951-53 til 5 inngrep pr. år i perioden
1957-59.
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Diagram 5.1. Kastrering med hjemmel i Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni 1934 og
Lov nr. til vern om folkeætten av 23. Juli 1942. Utførte inngrep. Kvinner og menn.
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Hva kan grunnen til den forholdsvis store anvendelsen av kastrering etter krigen, og da
særlig i tidsrommet 1948-50 tenkes å ha vært? Svært mange av de kastrerte var innlagt i
psykiatrisk sykehus, og forklaringen på at disse ble kastrert må delvis søkes i de samme
forholdene som begrunnet bruken av lobotomi - som ble anvendt i betydelig utstrekning,
især fra slutten av 1940-tallet av.718 I stor grad synes da også begge typer inngrep –
kastrering og lobotomi – å ha blitt anvendt på samme typer pasienter: ”urolige, urenslige,
tøyrivende pat[ienter]”, slik det ble sagt i et internt notat i Helsedirektoratet fra november
1948 om pasienter som ble lobotomert.719
Bruken av lobotomi var dels medisinsk-faglig begrunnet.720 Men formålet synes også
å ha vært å redusere overbelegget ved psykiatriske sykehus. I den første etterkrigstiden var
det ved de fleste sykehusene atskillig flere pasienter enn sengeplasser, noe som gjorde det
maktpåliggende å øke utskrivningstakten. Framfor alt skapte denne situasjonen et press i
retning av å få utskrevet vanskelige pasienter og ”gamle asylkasus”, som det het i nevnte
notat fra Helsedirektoratet høsten 1948:
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Psykiaterne regner med at når samtlige asyl får levkotomert sine vanskeligste pat., vil det
medføre en betydelig avlastning, - så mange pat. vil kunne skrives ut at overbelegget vil
kunne bli redusert, og følgelig kan det bli bedre plass for nyinnleggelser. En regner med et
høyt antall levkotomier de første årene fremover, inntil alle gamle asylkasus som kan ha
nytte av operasjoner er blitt operert. Så vil det årlige antall levkotomier reduseres betydelig,
når operasjonene bare skal utføres hos forholdsvis ferske kasus som er av en slik art at
levkotomi bør anvendes.721

Få av de kastrerte falt inn under kategorien ”gamle asylkasus”. Psykiatriske pasienter som
ble kastrert, tilhørte i første rekke kategorien ”vanskelig” pasienter” – og pasienter som
man mente ikke hørte hjemme i psykiatriske sykehus. Flere av disse kom fra skolehjem og
åndssvakeskoler. Vi finner da også at mange av de kastrerte ofte ble operert kort tid etter
innleggelsen for å bli utskrevet raskest mulig. Svært mange av dem var unge. Storparten
av jentene hadde ennå ikke fylt 20 år. En stor andel var mellom 16 og 19 år gamle. Også
unge gutter – ned til 13 år, ble kastrert før de ble skrevet ut.
Det forekom også at kastrering ble stilt som betingelse for utskriving fra psykiatrisk
sykehus, slik det går fram av denne egenbegjæringen fra 1948: ”Da det av lege er blitt
fremholdt for meg at min eneste sjanse til å slippe ut av asyl i rimelig fremtid er å
underkaste meg et seksualinngrep, ønsker jeg at et slikt må bli foretatt på meg.”722
Ved åndssvakeinstitusjoner ble også kastrering tatt i bruk i et visst omfang i de første
etterkrigsårene, framfor alt på ”seksuelt brysomme” pasienter som man antok kunne
forpleies i friere former dersom de ble operert. Denne praksisen synes å ha vedvart fram til
første halvdel av 1950-tallet.
I enkelte tilfeller ble skolehjemselever kastrert, og da som regel i samråd med
spesialist i psykiatri eller overlege ved et psykiatrisk sykehus. På slutten av 1930-tallet
treffer vi en jente som fra 14 års alder angivelig hadde fløyet med gutter: ”Hennes
åndsevner er så små, og hennes tendenser så farlige at hun aldri bør slippes løs,” heter det i
en av sakens dokumenter.723 I siste halvdel av 1940-tallet ble en ”evnesvak” skolehjemsgutt med målt IQ lik 76 kastrert på følgende grunnlag:
Pasienten tilhører en belastet familie. Faren er periodedranker og har vært hjemmebrenner.
Moren visstnok bra. Brødrene gjennemgående av dårlig kvalitet, arbeidssky og bråkmakere.
[…] Hjemmet betegnes i det hele av vergerådet som ”dårlig”. […] NN har vist seg som en
holdningsløs, ugiddelig gutt, doven og ustadig.724

Bruken av kastrering nådde et toppunkt i tidsrommet 1948-50. Etter alt å dømme henger
dette sammen med at troen på kastrering som et terapeutisk instrument avtok ved
inngangen til 1950-tallet, framfor alt når det gjaldt kvinner.725 Dette går tydelig fram av
den dokumentasjonen som finnes i steriliseringsarkivet. Følgende uttalelse fra Johan
Lofthus i 1950 synes karakteristisk: ”Myndighetene må […] være klar over at kastrasjon
ikke er en behandling som erfaringsmessig fører til at den seksuelle tøylesløshet
opphører.”726 Tvilen meldte seg også når det gjaldt kastrering av menn – om enn ikke i
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samme grad, slik dette utsagnet fra Lofthus viser: ”Kastrasjon hos kvinner har ikke på
langt nær den samme virkning som kastrasjon hos menn. Den seksuelle tøylesløshet hos
inferiøre kvinner synes å være mindre hormonalt betinget enn den tilsvarende seksuelle
tøylesløshet hos menn.”727
Fra rundt 1950 synes medlemmene av Det sakkyndige råd i steriliseringssaker (DSR)
å ha stilt seg mer kritisk til kastrering, noe som førte til at et økende antall søknader ble
avslått.728 Slår vi sammen søknader etter § 3 annet ledd og § 4, finner vi at
avslagsprosenten økte fra null i perioden 1945-47 til 50 prosent i tidsrommet 1951-53 for
kvinnenes del. For mennenes del økte den fra 2,3 prosent i perioden 1945-47, til 13,7
prosent i tidsrommet 1951-53 og til 42,9 prosent i perioden 1963-65.
Selv om troen på kastrering blant medlemmene av DSR var større før ca. 1950, var
kastrering helt siden midten av 1930-tallet gjenstand for uenighet. To eksempler fra før
krigen kan trekkes fram, det første gjelder en 20 år gammel gutt i privatforpleining, det
andre gjelder skolehjemsjenta som er allerede er omtalt.
Spørsmålet om kastrering ble reist på grunn av omgivelsenes frykt for at han ville begå en
seksualforbrytelse. Ett rådsmedlem medgav at det ikke forelå noe ”klart bevis for nogen særlig
seksualdrift, men de nærmeststaaende, som har han i pleie, regner hermed øiensynlig.” Søknaden
burde derfor innvilges ”idet der kan være haap om mindre raseri-tendens, saa familiepleie kan
fortsættes.” Et annet medlem stilte seg svært kritisk: ”Finner ikke at man på ’omgivelsens angst’
for seksuelle handlinger hos NN, kan foreta kastrasjon. Man vet intet om hans seksualliv. At en
småpike i 11-12 års alderen ’angivelig’ én gang har været utsat for angrep - kan heller ikke brukes
som utgangspunkt før småpiken var eksamineret av sakkyndige. Det eneste argument for
kastrasjon - at det kunde tenkes å dempe hans sinne - synes mig et farlig argument - forsåvidt som
vel ingen vil anbefale kastrasjon som terapi for tross og sinne. Vi har ellers været meget
omhyggelige i vore indikasjoner for det alvorligere inngrep som kastrasjon er. Den samme
omhyggelighet finner jeg påkrevet her og foreslår derfor at NN innlegges til observasjon på en
specialanstalt. Dette må også for familien være det beste, da det jo lates til at mandens tilstann ikke
ved én unnersøkelse kan bli tilstrekkelig bedømt.”729
De samme rådsmedlemmene var også dypt uenige om hvorvidt skolehjemsjenta burde kastreres.
”Patienten synes å være en hyperseksuell pike med ringe kontroll av sine seksuelle impulser.” Ved
kastrasjon ville det være ”mulighet for at hun blir så rolig at hun kan få leve under friere forhold.”
Mot dette hevdet det andre rådsmedlemmet at opplysningene om jentas ”psykiske habitus og
seksualliv” var svært sparsomme. ”Det er ikke sikkert at hun er hyperseksuel fordi om hun er
gatepike.” Dessuten var det all grunn til å være tilbakeholden: ”Kastrasjon betyr for unge
mennesker et så alvorlig inngrep i deres fremtidige liv - at selv om meget taler for operasjonen
samfundsmessig set - som i dette tilfelle - bør undersøkelsen være specielt grundig. Al den stund
vore skolehjem ofte er dårlig utrustet for korreksjon av sjelelige og sociale vansker hos individet er det nok en nødutvei å gå til kastrasjon - ofte den eneste vi har, men individet bør få den ret at de
blir grundigere unnersøkt”. Vedkommende rådsmedlem foreslo at Helsedirektoratet påkostet
”observasjon gjennem lenger tid på psykiatrisk avdeling i alle slike tilfeller hvor individet såvidt er
bli voksne. Piken er bare 18 år.”730

Hvorfor stilte DSR seg i økende grad kritisk til kastrering fra ca. 1950 av? Selv satt
Helsedirektoratet ikke med noe bearbeidet materiale fra norsk praksis, så trolig var en
dansk undersøkelse, som ble publisert i 1950, av en viss betydning. Av den gikk det fram
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at kastrering av kvinner var uten nevneverdig effekt. Da tidligere Statens overlege i
psykiatri, Wilhelm Hoffmann, presenterte denne undersøkelsen i Helsedirektoratet i 1950,
bemerket han samtidig at han fra sin tid som lege i psykiatrisk sykehus, kunne huske ”3
tøylesløse psykopater som etter kastrering ikke har vist den fjerneste bedring, fremdeles er
rastløse, rømmelystne og innlater seg med tilfeldige.”731 Ved flere anledninger ble det vist
til den danske undersøkelsen i svarbrev til leger som ekspederte søknader om kastrering,
slik som for eksempel i dette tilfellet fra 1951: ”Kastrasjon av kvinner kan ikke tilrådes.
Foreliggende undersøkelser fra Danmark viser at virkningen på seksualdriften er høyst
usikker. Også andre utenlandske erfaringer viser det samme.”732 På denne måten ble
Helsedirektoratets syn gjort kjent blant leger.
I 1950 satte Helsedirektoratet også i gang en etterundersøkelse av kastrerte personer.
Resultatene trakk i samme retning som den danske undersøkelsen, og allerede fra 1951
finner vi at leger ble underrettet om de foreløpige resultatene. Ifølge Evang førte den
norske etterundersøkelsen til en nedgang i ”bruken av kastrasjon i behandling av
pasienter,” slik det ble uttalt blant annet i et brev til en overlege i 1965.733
Etterundersøkelsen, som ble foretatt av Johan Bremer, omfattet 216 menn og 28
kvinner som var blitt kastrert i perioden 1934-49.734 Bremer fokuserte spesielt på den
terapeutiske betydningen av kastrering, men tok også opp de somatiske og psykiske
virkninger av inngrepet, pasientenes emosjonelle reaksjoner på inngrepet, og
praktiseringen av 1934-loven.
Seksti prosent av mennene var erklært sinnssyke på det tidspunktet inngrepet fant
sted, og tilstanden for de fleste var kronisk. De åndssvake utgjorde rundt halvparten av
tilfellene, de schizofrene rundt 25 prosent, mens den resterende delen fordelte seg hovedsaklig på psykopatier, seksuelt avvikende, men ellers ”noenlunde psykisk upåfallende” og
epileptikere. Selv om Bremer fant at indikasjonen generelt hadde vært en avvikende
seksuell atferd – ofte i forbindelse med en psykisk syk eller abnorm personlighet, fant han
et ”påfallende vidt indikasjonsområde”: ”fra kasus hvor seksualavvikelsen er den eneste
avvikelse fra normen, og til noen kronisk sinnssyke eller åndssvake pleiekasus hvor det
ikke var noen egentlig seksuell aktivitet, men hvor en generell uro og impulsivitet var
indikasjonen”.735 I det siste tilfellet var pasifisering hovedformålet med inngrepet. Bremer
var overrasket over det lave antallet tilfeller med ”egentlige habituelle, seksuelt
avvikelser” - 29 av 215 tilfeller. Storparten av de 29 tilfellene – hele 22 - dreide seg om
”homoseksuelle med driftsretning mot barn og yngre individer.”
Bremer konkluderte med at inngrepet fra et terapeutisk synspunkt hadde vist seg helt
mislykket i praktisk talt samtlige tilfelle når det gjaldt ”forstyrrende atferd” som ikke var
av direkte seksuell art. Inngrepet ble foretatt uten at man oppnådde en generell beroligende
virkning på sinnssyke og åndssvake.
731

DSR (10). Kopibok. Etter skriv til stadsfysikus NN fra K. Evang/DSRs sekretær, 26.4.51.
DSR (10). Kopibok. Skriv til distriktslege NN fra J. Bjørnsson/J. Bremer, 17.9.51.
733
DSR (179). Søknader om seksualinngrep. Skriv til overlege NN (psykiatrisk sykehus), fra K. Evang,
9.1.65. Spørsmålet om en etterundersøkelse i den hensikt å få vite hvorvidt inngrepet hadde forårsaket
psykiske forandringer hos de kastrerte dukket første gang opp i 1937. Men noen undersøkelse ble ikke satt i
gang – dels fordi materialet var lite, og dels fordi man antok at man etter så kort tid ikke ville finne ”uttalte
effekter utover operasjonens subjektive virkning på den enkelte.” Noe senere ble det likevel foretatt en
skriftlig henvendelse til anstalter, leger og dels direkte til kastrerte personer. Men materialet var lite og
opplysningene egnet seg lite til en systematisk bearbeiding. Høsten 1940 ble spørsmålet om etterundersøkelse reist ved et par anledninger, men konklusjonen var den samme som tidligere. DSM (1). Protokoll
over Steriliseringsrådets forhandlinger, 26.9.40, 31.10.40.
734
Bremer 1958. Se også samme 1982: 99 f.
735
Det norske medicinske Selskab 1955: 1835 f (J. Bremer).
732

144

Resultatene fra etterundersøkelsen gjorde Bremer sterkt kritisk, ikke bare til kastrering
som terapeutisk instrument, men til kastreringspraksisen i det hele. Han hadde funnet at et
stort antall inngrep – ikke bare i okkupasjonstiden – ble foretatt med svake indikasjoner og
med uheldig eller direkte lovstridig fremgangsmåte, noe Ørnulv Ødegård bemerket i et
brev til Universitetet i Oslo i 1959.736
Vi har kapittel 3 sett at Karl Evang i første halvdel av 1930-tallet hadde stilt seg
kritisk til kastrering, framfor alt hvis inngrepet ikke var basert på full frivillighet. Mye
tyder da også på at Evang som helsedirektør og formann i DSR stilte seg kritisk til den
måten 1934-loven mange ganger ble anvendt på. Han avviste likevel ikke at kastrering
kunne være en forebyggende metode i tilfeller der ”avvikende kjønnsdrift stadig bringer
vedkommende i konflikt med straffeloven.”737 Men han stilte seg særlig kritisk til en
sammenkopling av straffesak og kastrering. I 1951 ble en slik sammenkopling gjenstand
for en prinsippdiskusjon i Helsedirektoratet etter at Evang – i samråd med Bremer – hadde
avslått en søknad om kastrering i henhold til § 3 annet ledd uten at søknaden var blitt
forelagt DSR. Evangs begrunnelse var at vedkommende klart hadde gitt uttrykk for at han
stod overfor valget mellom dom og sikring på den ene siden og kastrering på den andre.738
Evang ble gjort oppmerksom på det ureglementerte ved å gå utenom DSR, og at hans
stemme ikke telte mer enn hver av de øvrige medlemmenes stemmer. Selv om 1934-loven
ikke inneholdt noen bestemmelse om hvor mange stemmers overvekt en gyldig beslutning
måtte ha, var regelen i praksis at søknader ble avgjort ved alminnelig flertallsbeslutning.
Under prinsippdiskusjonen tok Evang på generelt grunnlag avstand fra egenbegjæringer om kastrering som var blitt satt fram under ”under presset av truende dom,
straff og sikring”. Han antok at ”loven – som i utpreget grad bygger på valg i størst mulig
frihet – ikke tilfredsstilles etter sin hensikt ved en avgjørelse tatt i en utpreget
tvangssituasjon som denne.” Ansvaret for en slik lovanvendelse ble lagt på påtalemyndigheten:
Den ting at påtalemyndigheten undertiden likefrem stiller i utsikt at påtale vil bli frafalt
dersom den siktede lot seg kastrere, anser Helsedirektøren som en meget betenkelig
utglidning. Han kan ikke forstå at påtalemyndigheten har hjemmel for å tilby noe som kunne
se ut som en byttehandel, endog før det i rettslig former er fastslått hva den siktede i tilfelle
har gjort seg skyldig i. I denne holdning fra påtalemyndighetens side ligger en invitt til
pågående forsvarere, som lett kan komme i fristelse og utøve et urimelig press på den
siktede for at vedkommende skulle la seg kastrere for å undgå dom. En hadde hatt nokså
inntrengende pågang fra enkelte forsvarere som syntes mer interessert i at den mutilerende
operasjon ble foretatt, enn i hvilke virkninger inngrepet kunne ha.

Ett medlem av DSR sluttet seg til Evangs generelle vurderinger. De øvrige mente at hvert
tilfelle måtte vurderes for seg, og at det avgjørende ikke var tidspunktet for når søknaden
ble fremmet, men faren for gjentatte kriminelle handlinger.739
Selv om flertallet i DSR ikke delte Evangs mer prinsipielle synspunkter, var man
innstilt på å følge en ”forsiktig” linje, det vil si en restriktiv saksbehandling, især når det
forelå mistanke om at søknaden var satt fram under press, eller at vedkommende befant
seg i en tvangssituasjon. Dette gjaldt enten søknaden ble satt fram med eller uten egen
begjæring. En del søknader ble avslått på dette grunnlaget.
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5.3 Kvinner og menn av taterslekt
Det er funnet åtte søknader om kastrering av tatere med hjemmel i 1934-loven, fem
kvinner og tre menn. Alle søknadene ble innvilget, og med ett unntak ble alle sakene
effektuert, slik det går fram av Tabell 5.2. I ett tilfelle ble en mann kastrert selv om
begjæringen opprinnelig gjaldt sterilisering. Under 1942-lovens virketid ble det fremmet
to søknader om kastrering av menn. Begge inngrepene ble utført. I alt betyr dette at det er
funnet ti kvinner og menn som ble kastrert.

Tabell 5.2. Søknader om kastrering, innvilgete søknader og utførte inngrep med hjemmel i Lov om adgang
til sterilisering m.v. av 1. juni 1934 og Lov nr. 1 til vern om folkeætten av 23. juli 1942 . Kvinner og menn
av taterslekt.
Kvinner
Menn
Søknader
Innvilget
Utført
Søknader
Innvilget
Utført
1934-loven
– § 3, 1
–
–
–
–
–
–
– § 3, 2
3
3
2
–
–
–
–§4
2
2
2
3
3
41
1942-loven
–
–
–
2
2
2
Sum
5
5
4
5
5
6
1
Tallet inkluderer en mann som ble kastrert istedenfor sterilisert.

Samtlige kvinner og menn av taterslekt var anbrakt i psykiatrisk sykehus på det
tidspunktet begjæringen ble satt fram. To menn var idømt sikring. Kvinnene var yngst. Av
fire kvinner som ble kastrert, var tre 17 år gamle. Den fjerde var 18. En av dem var blitt
sterilisert et par år tidligere. Mennenes gjennomsnittsalder var 27,6 år. Den yngste var 18,
den eldste 40 da inngrepet ble utført. Inngrepene fant sted i løpet av en tiårsperiode fra
slutten av 1930-tallet til slutten av 1940-tallet.
Det er ingen grunn til å gå nærmere inn på det såkalte medisinske eller hva som gjerne
ble kalt ”det saklige grunnlaget” for kastrering av kvinner og menn av taterslekt;
begrunnelsene faller inn i hovedmønsteret. Bremer beskrev dette på denne måten i et
tilbakeblikk i 1982: ”En håpet at urolige sinnssyke og åndssvake skulle bli roligere og
lettere å pleie, slik unge hingster og okser blir sedate etter kastrasjon.” Hos kvinnene var
grunnen i all hovedsak av to slag: ”seksuell løssluppenhet i forbindelse med asosial
livsførsel”, og ”eksessiv uro og aggressivitet hos sinnssyke, åndssvake og epileptikere.”
Omtrent halvparten av mennene i Bremers undersøkelse ble kastrert av liknende grunner
som kvinnene, men ikke alltid i forbindelse med ”sjenerende seksuell hyperaktivitet”.740
Enkelte ”ikke-saklige” sider ved begrunnelsene skal nevnes. I ett tilfelle, der det
dreide seg om en gift mann av ”taterfamilie”, var inngrepet helt klart påskyndet av et
vergeråd, som ville hindre en familie som hadde vært ”meget kostbar”, i å få flere barn.
Mannen ble beskrevet som ”utpreget undermåler, noe asocial i sin innstilling og med en
betydelig etisk defekt.” I de fleste tilfellene ble det også presisert i søknadene at
vedkommende kvinne eller mann var av ”omstreiferslekt”, ”taterslekt” eller ”taterfamilie”.
I et par tilfeller ble slektstilhørighet brukt som begrunnelse for at vedkommendes tilstand
måtte anses for å være arvelig betinget.
Samtlige søknader ble innvilget, men i to tilfeller forelå det dissens i DSR. I det ene
tilfellet kunne et medlem ikke gi sitt samtykke, fordi ”puberteten [ikke] var gjennemløpet”. I det andre tilfellet kunne to av medlemmene ikke anbefale inngrepet, fordi man
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sterkt betvilte at inngrepet ville ha noen ”gunstig virkning”. Det dreide seg om en kvinne,
og standpunktet var en følge av den skepsisen som etter hvert begynte å gjøre seg
gjeldende når det gjaldt kastrering av kvinner.
En innvilget søknad fra før krigen ble ikke foretatt, fordi kirurgen stilte seg uvillig:
”Herved tilbakesendes Deres brev samt papirer om NN idet det meddeles at jeg
principiellt ikke er villig til å utføre det nevnte seksualinngrep. Et nytt sykehus ble forsøkt,
men også der stilte man seg kritisk til å foreta inngrepet:
Det fremgår ikke av skrivelserne, hvorfor der skal gjøres denne operasjon istedenfor vanlig
sterilisation […]. / Da kastrasjon er en langt mer inngripende operasjon […] og […]
bevirker et ”fortidlig klimakterium” med denne tilstands uheldige innflydelse på såvel de
kroppslige som sjelelige funktioner tillater jeg mig å forespørre om der muligens skulde
foreligge en misforståelse. Skulde der - mot formodning - foreligge krav på kastrasjon,
imøteser jeg oplysning om, hvad nytte de psychiatrisk sakkyndige venter av dette inngrep,
som av de fleste gynekologer antagelig vilde blitt frarådet.

I dette tilfellet ble inngrepet ikke foretatt. I et annet tilfelle – også fra før krigen – ble
inngrepet ikke foretatt i første omgang fordi overlegen nektet å operere en som ikke selv
hadde samtykket i et så alvorlig inngrep som kastrering. Operasjonen ble foretatt i et annet
sykehus.
I ett tilfelle – også fra før krigen - er det funnet at man bevisst unnlot å informere
vedkommende. Legen som ekspederte saken uttalte: ”Hun er for tiden opsatt på å få en
operasjon, fordi hun har smerter i maven […]. Planen er da i tilfelle å få kastrasjon foretatt
samtidig uten å si noget til henne selv.”
I noen tilfeller får vi vite hvordan det gikk etter operasjonen. Om en mann heter det:
Etter kastreringen - verken psykisk, somatisk eller sosialt noen forandring. Et par kvinner
ble ikke skrevet ut fra institusjon. I ett tilfelle ble en kvinne innlagt på nytt etter kort tid.
Denne gangen ble hun lobotomert – med vergeerklæring fra Misjonens generalsekretær.
Det forekom at kastrering ble tilrådd framfor sterilisering. I sju tilfeller der
vedkommende kvinne eller mann av taterslekt ble sterilisert, var spørsmålet om kastrering
blitt vurdert på forhånd. I tre tilfeller mente et mindretall i DSR at vedkommende på grunn
av en antatt seksuell tøylesløshet snarere burde kastreres enn steriliseres. I fire tilfeller
hadde den som satte fram begjæring om sterilisering, helst sett at vedkommende ble
kastrert. I to av disse ble spørsmålet om kastrering reist av Misjonen.

5.4 Misjonens rolle
Misjonens generalsekretær Ingvald B. Carlsen berørte kastreringsspørsmålet i 1933, og
kunne vise til at selv en så ”forsiktig mann som prof. Ragnar Vogt” mente at kastrering
”til en viss grad” ville forårsake en avdemping av kjønnsdriften. I tilslutning til dette
kunne Carlsen vanskelig se at kastrering ville være en ”helt sikker […] forholdsregel
overfor sedelighetsforbrytere”, all den stund ”den sjelelige, unormale drift kan virke efter
at kjønnskjertlene er fjernet.” På den andre siden ville ufruktbargjøring ved kastrering
innebære at man ikke fikk ”en intensifisering av kjønnsdriften”, slik tilfellet kunne være
ved sterilisering.741
I to tilfeller opptrådte Misjonens generalsekretærer som verge for den som ble begjært
kastrert. Ut fra Carlsens resonnement kunne man ha forventet å finne at Misjonen i større
grad tok initiativ til kastrering. Som vi skal se, var mange av de steriliseringssakene som
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Misjonen initierte, begrunnet i seksuell tøylesløshet – et forhold man ikke kunne råde bot
på ved sterilisering.742 I ett tilfelle er det da også funnet at en søknad om sterilisering fra
Misjonen ble forstått av DSR som om det ble begjært kastrering. Det gjaldt en 15 år
gammel jente der hovedbegrunnelsen for en operasjon var at hun var ”sterkt erotisk
innstillet”. DSR gav tillatelse til sterilisering, men ikke til kastrering all den stund hun var
i ”pubertetsårene”: ”Man er klar over at hennes seksualitet da ikke forandres, men man
mener at man heller bør ta saken op påny med henblikk på kastrasjon på et senere
tidspunkt”. DSR var også i tvil om det virkelig var noe unormalt ved jentas seksuelle
atferd: Rådet satt med en mistanke om at det var ”omgivelsene” som hadde tilskrevet jenta
”unormale erotiske anlegg”.
Som nevnt, hadde Misjonen ved to anledninger – begge ganger under krigen - ment at
det burde foretas kastrering framfor sterilisering: ”Hun har gjennom hele oppveksten vist
så sterke unormale seksuelle tilbøyeligheter at det bør overveies om der ikke må foretas
kastrering istedetfor enkel sterilisering.” I det andre tilfellet hadde Misjonens inspektrise
overfor en distriktslege ment at en kvinne i 30-årene burde opereres på grunn av hennes
”sexualtrang”. Men distriktslegen underrettet Misjonens generalsekretær om at det
overhodet ikke var grunnlag for å kastrere kvinnen: ”Det foreligger […] intet som tyder på
at hun hidtil har hat sexuel omgang med menn.” I begge tilfeller ble kvinnene sterilisert.
En viktig intensjon med 1934-loven var at vergen skulle ivareta enkeltindividets
interesser når vedkommende skulle opereres etter § 3 annet ledd og § 4, slik at myndlingen
ikke skulle utsettes for overgrep. La oss se nærmere på en sak der Misjonens generalsekretær var satt til å ivareta myndlingens interesser.
Hun ble bortsatt som liten. Da hun kom i tenårene, ville fosterhjemmet si opp avtalen
med Misjonen. Det ble sagt at hun var blitt vanskelig, og at hun hadde begynt å fly.
Tanken om å få henne plassert på skolehjem ble luftet. Da jenta fikk vite om hva som
skulle skje, tok hun kontakt med Misjonens generalsekretær og bad om unnskyldning for
måten hun hadde oppført seg på. Han skrev tilbake:
Jeg skjønner at du innser at det ikke kan gå lenger på den måte som det har gått før. […] Jeg
håper derfor at du vil holde det løfte du nu har gitt om å være snild og lydig […]. Du forstår
sikkert også at det er til ditt eget beste. Det er intet jeg heller vil at det skal gå dig godt og at
du skal bli et flinkt og dyktig menneske.

Men fosterforeldrene hadde bestemt seg, jenta ble plassert i skolehjem. Skolehjemmet
ville nødig ha henne – hun var ”uten tilpasningsevne”, ”hemningsløs”, ”forstyrret både
hygge og undervising”. Hun burde flyttes, men først underkastes en psykiatrisk
undersøkelse. Undersøkelsen ble foretatt, og hun ble erklært sinnssyk og anbrakt i
psykiatrisk sykehus. Men sykehuset ønsket ikke å beholde henne; hun burde skrives ut,
men først burde det gjøres et seksualinngrep. Spørsmålet ble drøftet med generalsekretæren, som så henvendte seg til Overformynderiet for å bli oppnevnt til jentas verge:
Da hennes foreldres oppholdssted ikke kjennes og man ikke kan komme i forbindelse med
dem, må der oppnevnes en verje som kan vareta hennes interesser, og som den der har hatt
med henne å gjøre, tillater jeg meg å anmode om å bli oppnevnt som verje for henne og at
oppnevnelsen må finne sted snarest.

Vergeoppnevnelsen ble ordnet, og de nødvendige papirene ble ekspedert til okkupasjonsregimets medisinaldirektør.
742

Se rapportens kapittel 8.4.
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Da jenta fikk vite hva som skulle skje, skrev hun straks et brev til Misjonens
inspektrise: Hun var blitt fortalt av legene at det var til hennes ”eget beste”, og hun gikk ut
fra at de visste hva som burde gjøres. Dessuten var hun blitt lovet at hun skulle få slippe å
komme tilbake til skolehjemmet – ”og det er jeg glad for, hvis det er sant da.” Men ved
nærmere ettertanke var hun kommet i tvil om legene egentlig ville hennes eget beste. Hun
skrev om dette i et brev til generalsekretæren: Hun kunne ikke forstå at det skulle være
nødvendig å operere henne, og om hun var vanskelig nå, ville hun vel vokse det fra seg?
Hun kunne også fortelle hvordan egenbegjæringen hadde kommet i stand:
Det er nok Dr. NN som står bak det hele. Han truet meg til og skrive under, så jeg hadde
ikke annet å gjøre. Han sa att hvis jeg ikke skrev under så skulle de tvangsoperere meg, eller
jeg skulle bli stengt inne på et hjem. Jeg sa at de ikke kunne tvangsoperere meg, for såvidt
jeg vet, så er det ingen lov for det.

Jenta henvendte seg til generalsekretæren fordi hun håpet at han - som hennes verge skulle hjelpe henne. Men han svarte ikke på det siste brevet hun skrev før inngrepet ble
foretatt. Kanskje regnet hun innerst inne heller ikke med at hun ville få noen hjelp, for i
brevet hadde hun skrevet: ”Det er grusomt at jeg skal bli behandlet slik bare fordi jeg ikke
har noen som kan forsvare meg.”

5.5 Avslutning
Steriliseringsloven av 1934, som regulerte både sterilisering og kastrering, inneholdt ingen
regler om tvangskastrering av seksualforbrytere som ikke var åndssvake eller alvorlig
sinnslidende. Kastrering uten eget samtykke kunne bare foretas dersom vedkommende var
alvorlig sinnslidende eller ”særlig mangelfullt sjelelig utviklet”, og når det samtidig ikke
forelå håp om helbredelse eller vesentlig bedring (§ 4). Ikke desto mindre viser praksis at
samtykke til kastrering fra seksualforbrytere ofte kom i stand ved at vedkommende ble satt
i en tvangssituasjon, der valget stod mellom fortsatt innesperring eller sikring på den ene
siden, eller et operativt inngrep på den andre siden. Som Johan Bremer bemerket i ettertid,
førte dette til at søknader fra innsatte var motivert ut fra ønsket om ”en snarlig frigivelse
fra fengsel med salg av testikler som innsats.”743 Men selv med denne innsatsen var det
ikke alle som fikk den friheten de trodde.
Det var likevel ikke seksualforbrytere loven ble mest anvendt på. Størsteparten av
inngrepene ble foretatt på pasienter i psykiatriske institusjoner og åndssvakeinstitusjoner
uten anvendelse av den kriminal-profylaktiske indikasjonen. Formålet synes i all hovedsak
å ha vært å pasifisere pasientene med sikte på anstaltforbedring eller utskriving fra
institusjon. Praksis rammet særlig yngre pasienter, og den foregikk i et omfang som det –
ifølge Bremer - ikke var medisinsk grunnlag for.744
Tallet på kastreringer var jevnt økende fram til slutten av annen verdenskrig. Etter en
viss reduksjon i de første etterkrigsårene, økte antallet inngrep betydelig mot slutten av
1940-tallet. Deretter avtok tallet på operasjonene, og fra slutten av 1950-tallet ble det årlig
utført bare et lite antall inngrep.
Det er funnet få kvinner og menn av taterslekt som ble kastrert, i alt ti. Inngrepene ble
foretatt i løpet av en tiårsperiode fra slutten av 1930-tallet til slutten av 1940-tallet. Mange
av dem var svært unge. Det er vist at kastrering – framfor sterilisering – ble vurdert i flere

743
744

Bremer 1982: 101.
Sst
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tilfeller, også av Misjonen, fordi siktemålet med et operativt inngrep først og fremst var å
dempe en antatt uhemmet seksualtrang.
Det kan ikke sies om antallet legale kastreringer gjenspeiler det reelle omfanget av
kastreringspraksisen. Tatt i betraktning de positive vurderingene som inngrepet fikk i
psykiatrien, særlig i den første tiden etter annen verdenskrig, kan man ikke utelukke at
kastrering også ble forstått som medisinsk behandling, og dermed ble foretatt uten at man
gikk veien om steriliseringsloven. Som vist, regulerte steriliseringsloven ikke inngrep –
verken sterilisering eller kastrering - på medisinsk grunnlag. Dette er imidlertid et
empirisk spørsmål som bare kan besvares ved en nærmere undersøkelse av pasientjournaler ved psykiatriske sykehus.
Spørsmålet om tvangskastrering av seksualforbrytere som ikke nødvendigvis var
åndssvake eller alvorlig sinnslidende var utgangspunktet for det lovarbeidet som førte
fram til steriliseringsloven av 1934. Etter hvert som lovarbeidet skred fram, ble dette
spørsmålet skjøvet i bakgrunnen, og oppmerksomheten ble i stedet rettet mot
steriliseringsspørsmålet. Tallet på steriliseringer med offentlig tillatelse kom da også til
langt å overstige tallet på legale kastreringer, slik vi skal se i neste kapittel.

6 Hvor mange ble sterilisert med offentlig tillatelse?

Det foreligger ingen samlet oversikt over bruken av 1934-loven fra sentrale myndigheters
side. En første oversikt ble gitt av helsedirektør Karl Evang i 1955. Oversikten dekket
tidsrommet 1. juni 1934 - 30. juni 1954, og gjaldt kun innvilgede søknader om sterilisering
– i alt 3709.745 I 1964 orienterte sosialminister Olav Gjærevoll (A) Stortinget om tallet på
innvilgede søknader om sterilisering av kvinner med hjemmel i 1934-lovens § 3 første
ledd i perioden 1949-63. Tallet var 6214.746 Senere, under forarbeidene til steriliseringsloven av 1977, utarbeidet Helsedirektoratet en oversikt over det totale innvilgede søknader
om seksualinngrep – både sterilisering og kastrering – med hjemmel i 1934-loven fram til
og med 1976. Oversikten ble trykt som vedlegg til lovproposisjonen fra mars 1977.747 Den
viste en betydelig økning i tallet på innvilgede søknader om sterilisering fra slutten av
1960-årene. Innen utgangen av 1976 var tallet for hele perioden 1934-77 kommet opp i
nesten 41 000 – medregnet innvilgede søknader under den nazistiske steriliseringsloven av
1942
Ingen av de nevnte talloppgavene inneholdt opplysninger om tallet på søknader om
sterilisering. Evang kunne opplyse at enkelte søknader var blitt avslått, men gikk ikke
nærmere inn på dette.748 Det ble heller ikke gitt opplysninger om tallet på utførte inngrep.
Det er imidlertid av betydning for vår forståelse av praksis å vite hvor mange søknader
som ikke ble innvilget, og hvor mange innvilgede søknader som ble effektuert. Det er i
denne undersøkelsen også utarbeidet en korrigert oversikt over innvilgede søknader. Tallet
viser seg å være en del høyere enn det som ble presentert i Ot.prp. nr. 46 (1976-77).
Det har latt seg gjøre å dokumentere at sentrale helsemyndigheter i tidsrommet 193477 behandlet totalt 47 166 søknader om sterilisering med hjemmel i 1934-loven og 1942loven. Det er funnet at 45 868 søknader ble innvilget, og at 44 233 av disse sannsynligvis
ble utført, hvorav 30 265 gjaldt kvinner.749 Det gjøres nærmere rede for disse tallene i
kapitlets første del. Så følger en framstilling av veksten i tallet på utførte inngrep, og
hvordan utviklingen forløp med hensyn til de ulike bestemmelsene i 1934-loven. Etter
dette følger et tillegg der den norske steriliseringspraksisens omfang sammenliknes med
enkelte andre land.
Verken under 1934-loven eller 1942-loven ble tallet på tatere, eller andre sosiale
grupper for den saks skyld, registrert av sentrale helsemyndigheter. Vår undersøkelse har
745

Evang 1955 c. Noe tidligere hadde Jørgen H. Berner gitt en oversikt over tallet på utførte steriliseringer,
som også omfattet Lov nr. 1 til vern om folkeætten av 23. juli 1942. Ifølge denne oversikten var det i
tidsrommet 1. juni 1934 –31.desember 1948 blitt utført 1964 steriliseringer. Se Berner 1952.
746
Gjærevolls redegjørelse bygde på et notat fra Helsedirektoratet. Ifølge dette notatet ble det i nevnte
tidsrom i tillegg innvilget 815 søknader om sterilisering av kvinner og menn med hjemmel i 1934-lovens § 3
annet ledd og § 4. DSR (58). Notat, 27.2.64.
747
Ot.prp. nr. 46 (1976-77): 16.
748
Evang 1955 c: 15, 17.
749
Det knytter seg en viss usikkerhet til tallet på utførte inngrep. I en del tilfeller sendte sykehusene ikke
melding på fastsatt skjema til Helsedirektoratet om inngrepet var blitt utført. Gjennomgangen av en del av
disse sakene viser imidlertid at inngrepet som regel var blitt utført. På denne bakgrunnen har jeg tatt med
alle saker der det ikke forelå melding om utført inngrep i oversikten over utførte inngrep. Det kan bety at det
tallet som presenteres i denne rapporten, er noe høyere enn det faktiske tallet på utførte inngrep.

152

kunnet dokumentere at 109 kvinner og 16 menn av taterslekt ble sterilisert med hjemmel i
nevnte lover.750 I kapitlets tredje avsnitt gjøres det nærmere rede for når inngrepene fant
sted, og hvordan de fordeler seg på 1934-lovens ulike bestemmelser.
Den tallmessige oversikten i sin helhet viser at langt flere kvinner enn menn ble
sterilisert. Dette forholdet gjelder også kvinner og menn av taterslekt.
Det dokumenterte tallet på steriliserte tatere utgjør en svært liten andel av alle som ble
sterilisert med lovhjemmel. Det er det likevel relevant å stille spørsmålet om taterkvinner
var overrepresentert blant de steriliserte kvinnene, fordi den gruppen som Misjonen og
myndighetene mente å vite var ”omstreifere”, var forholdsvis liten.751 Spørsmålet drøftes i
kapitlets fjerde avsnitt.
Til slutt skal jeg forsøke å vurdere det omfanget av norsk steriliseringspraksis fikk i
forhold det omfanget praksis fikk i andre land, fortrinnsvis Sverige og Finland, som synes
å ha den mest pålitelige statistikken. Jeg skal også kort gjøre rede for hva den svenske
steriliseringsutredningen har funnet med hensyn til spørsmålet om sterilisering av
”tattare”.

6.1 Antall søknader, innvilgede søknader og utførte inngrep
I perioden 1934-77 forelå det totalt 47 166 søknader om sterilisering med hjemmel i 1934og 1942-loven. Under 1934-loven, som var gjeldende i vel 40 år - fra 1. juni 1934 til 29.
desember 1942 og fra 9. mai 1945 til 31. desember 1977 - ble det satt fram 46 596
søknader. Fra 29. desember 1942 til 8. mai 1945, da den nazistiske steriliseringsloven var
gjeldende, ble det satt fram 570 søknader om sterilisering.752 I dette tidsrommet behandlet
okkupasjonsregimets medisinaldirektør i tillegg 282 søknader med begrunnelser som falt
utenfor 1942-loven. Tabell 6.1 gir en samlet oversikt over tallet på søknader om
sterilisering i hele perioden 1934-77.

Tabell 6.1 Antall søknader om sterilisering, 1934-77. Kvinner og menn
Kvinner
Menn
1934-loven
32541
14055
1942-loven
459
111
M.dir.1
281
1
Sum
33281
14167
1
Angir søknader om sterilisering til Medisinaldirektøren, 1.1.1943-8.5.1945.

I alt
46596
570
282
47448

Ikke alle søknader ble innvilget, og ikke alle innvilgede søknader ble effektuert. Det var
flere grunner til dette, noe jeg kommer tilbake til i kapitlene 9 og 10. La oss her bare slå
fast hvor mange søknader som ble innvilget, og hvor mange inngrep som ble foretatt med
offentlig tillatelse.
750

I tillegg er det funnet tre kvinner som ble sterilisert med den nazistiske medisinaldirektørens tillatelse
uten hjemmel i 1942-loven.
751
Tallet på steriliserte menn av taterslekt er så vidt lite at det gir liten mening å stille spørsmålet om hvor
vidt disse var overrepresentert blant steriliserte menn.
752
Egentlig dreide det seg ikke om søknader, men om ”Forslag om undersøkelse med henblikk på seksualinngrep” satt fram av lege, ”leder” (bestyrer) av fengsel, tvangsarbeidshus, skole, sykehus og ”pleie- og
oppdragelsesanstalt” samt politimester, forsorgstyre, vergeråd eller edruelighetsnemnd på det stedet
vedkommende bodde, eller hvis vedkommende ikke hadde fast bopel, på det stedet der vedkommende
oppholdt seg. For enkelthets skyld bruker jeg betegnelsen søknader også om disse.
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Når det gjelder 1934-loven, ble i alt 45 328 søknader innvilget. Det utgjør 97,3
prosent av søknadene. Andelen innvilgede søknader var noe mindre for kvinner enn menn,
96,4 mot 99,4. Andelen ikke innvilgede søknader var størst når det gjelder søknader etter §
3 annet ledd og § 4. Dette gjelder både kvinner og menn (se Tabell 6.2).

Tabell 6.2 Søknader om sterilisering, innvilgete søknader og utførte inngrep med hjemmel i Lov om
adgang til sterilisering m.v. av 1. juni 1934. Kvinner og menn.
Kvinner
Menn
Utført
Utført
I prosent
I prosent
av antall
av antall
Søknader Innvilget
Antall
søknader Søknader Innvilget
Antall
søknader
§ 3, 1
30321
29354
27946
92,2
13785
13722
13662
99,1
§ 3, 2
1245
1157
1087
87,3
130
124
114
87,7
§4
975
852
813
83,4
140
119
109
77,9
Sum
32541
31363
29846
91,7
14055
13965
13885
98,8

Av 45 328 innvilgede søknader ble 43 731 inngrep foretatt, det vil si 96,5 prosent. For
kvinnenes del utgjorde tallet 95,2 prosent, for mennenes del 99,4.
I sum betyr dette at vel seks prosent av søknadene om sterilisering med hjemmel i
1934-loven ikke resulterte i inngrep. Det utgjør 2865 søknader, hvorav 1268 ikke var blitt
innvilget. De øvrige 1597 søknadene var blitt innvilget, men ikke effektuert.753
1934-loven ble erstattet med den nazistiske steriliseringsloven 29. desember 1942.
Fram til 8. mai 1945 ble det behandlet 570 søknader om sterilisering. Av disse ble 540
innvilget av medisinaldirektøren. 502 steriliseringer ble utført (se Tabell 6.3).

Tabell 6.3 Søknader om sterilisering, innvilgete søknader og utførte inngrep med hjemmel i Lov nr. til
vern om folkeætten av 23. juli 1942. Kvinner og menn. 1. januar 1943 – 8. mai 1945.
Kvinner
Menn
Utført
Utført
I prosent
I prosent
av antall
av antall
Søknader
Innvilget
Antall
søknader
Søknader
Innvilget
Antall
søknader
459
440
419
91,3
111
100
83
74,8

I samme tidsrom behandlet okkupasjonsregimets medisinaldirektør 281 søknader om
sterilisering av kvinner. 258 søknader ble innvilget, hvorav 244 inngrep ble utført, det vil
si 86,8 prosent av søknadene. En søknad om sterilisering av mann ble avslått.
I sum ble 46 126 av 47 448 søknader om sterilisering innvilget i tidsrommet 1934-77,
det vil si 97,2 prosent av søknadene. Av de innvilgede søknadene ble 44 477 inngrep
utført. Det utgjør 93,7 prosent av søknadene og 96,4 prosent av de innvilgede søknadene.
Tabell 6.4 gir en oversikt over utførte inngrep etter 1934-lovens ulike paragrafer, 1942loven samt inngrep med medisinaldirektørens tillatelse i tidsrommet 1943-45.
753

Som det går fram av Tabell 6.2, ble i alt 1900 kvinner sterilisert med hjemmel i 1934-lovens § 3 annet
ledd og § 4. Anslagsvis 35 prosent av disse var umyndige (under myndighetsalder), det vil si mindre enn 700
kvinner. Det er derfor misvisende når det hevdes at ”mange tusener av unge jenter” ble sterilisert fra midten
av 1930-årene til midten av 1950-årene. Se Alnæs 1999: 335. Jf Evang 1955 c: 18.
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Tabell 6.4 Antall utførte steriliseringer med offentlig tillatelse 1934-77. Kvinner og menn.
Kvinner
Menn
1934-loven
– § 3, 1
27946
13662
– § 3, 2
1087
114
–§4
813
109
1942-loven
419
83
M.dir.1
244
–
Sum
30509
13968
1
Angir søknader om sterilisering til Medisinaldirektøren, 1.1.1943-8.5.1945.

I alt
41608
1201
922
502
244
44477

Hvor stor andel av befolkningen ble operert? De fleste inngrepene ble utført på kvinner og
menn født i 60-års-perioden 1900-59.754 I dette tidsrommet var tallet på levendefødte
kvinner og menn henholdsvis 1 693 244 og 1 794 945.755 Det betyr at 1,8 prosent av
kvinnene og 0,8 prosent av mennene ble sterilisert med offentlig tillatelse.
I mellomkrigstidens steriliseringsdebatt stod spørsmålet om sterilisering av åndssvake
sentralt.756 Sett hele perioden 1934-77 og hele steriliseringsmaterialet under ett, var tallet
på åndssvake som ble sterilisert, likevel forholdsvis lite. Men hvor stor andel av de antatt
åndssvake i befolkningen kan det ha dreid seg om? I 1934-lovens virketid ble det antatt at
rundt en prosent av befolkningen til enhver tid falt utenfor normalbefolkningen, slik denne
ble definert av legeprofesjonen. Anslaget tok utgangspunkt i intelligenskvotient og gjaldt
mennesker med en intelligenskvotient lik 75 eller lavere. Det ble videre antatt at
hyppigheten av åndssvakhet var høyere blant menn enn kvinner – ca. 60 mot 40 prosent.
Om vi tar utgangspunkt i alle levendefødte jenter og gutter i tidsrommet 1900-59, betyr
dette at nesten 14 000 kvinner og bortimot 21 000 menn risikerte å bli sterilisert, dersom
vi legger til grunn at åndssvake utgjorde en steriliseringspolitisk målgruppe. Hvor mange
åndssvake synes å ha blitt sterilisert? Under lovens virketid ble åndssvake sterilisert med
hjemmel i § 3 annet ledd og § 4. I perioden 1945-59 ble rundt 75 prosent av kvinnene som
ble sterilisert med hjemmel i disse paragrafene, diagnostisert som åndssvake, det vil si
rundt 1420 kvinner.757 Andelen var omtrent den samme før krigen. På 1960- og 70-tallet
var den derimot en del større, men til gjengjeld var antallet inngrep betydelig mindre
sammenliknet med 1930,- 40 og 50-årene.758 Det kan derfor anslås at vel ti prosent av
kvinnene i risikogruppen åndssvake ble sterilisert med hjemmel i 1934-loven i tidsrommet
1934-77. Tar vi så med de inngrepene som ble foretatt etter 1942-loven, blir tallet totalt ca.
12 prosent.759
754

Det siste fødselsåret for personer som ble sterilisert med hjemmel i 1934-loven, er 1961. Det ble foretatt
tre steriliseringer på personer født dette året. Videre ble to personer født i 1960 sterilisert. Det forelå søknad
om sterilisering av en person født i 1963, men denne ble avslått pga. av lav alder (1976).
755
Antallet er beregnet på grunnlag av opplysninger som velvillig er stilt til disposisjon av Svein Blom og
Helge Brunborg, Statistisk sentralbyrå.
756
Se rapportens kapittel 1 og kapittel 2. Åndssvakebegrepet behandles nærmere i rapportens kapittel 8.3.
757
Anslaget er basert på opplysninger om fordeling av diagnoser (innvilgete søknader) fra tidsrommet 194959 i DSR (58) samt Evang 1955 c: 16 (tidsrommet 1945-54). Blant de øvrige 25 prosent utgjør ”psykopati”
og ”alvorlig sinnslidelse” de største kategoriene.
758
Sammenlikningen mellom 1970-årene og tidligere år er ikke helt grei: På 1970-tallet var det snakk om
mennesker med psykiske utviklingshemminger, mens det tidligere var snakk om ”åndssvake” – en kategori
som må antas å ha vært langt videre enn kategorien ”psykisk utviklingshemmet”. Se rapportens kapittel 8.3.
759
Rundt 60 prosent av kvinnene som ble sterilisert med hjemmel i 1942-loven var diagnostisert som
åndssvake. Jeg bygger her på en gjennomgang av 405 av 419 saker.
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Når det gjelder menn, var andelen antatt åndssvake mindre, anslagsvis rundt 50
prosent av de som ble sterilisert med hjemmel i 1942-loven og 1934-lovens § 3 annet ledd
og § 4. Det betyr at rundt 150 menn ble diagnostisert som åndssvake. Det utgjør noe under
en prosent av den antatt åndssvake delen av den mannlige befolkningen i tidsrommet
1934-77.

6.2 Utviklingen over tid
1934-loven ble anvendt i beskjedent omfang de første tre årene, slik det går fram av Tabell
6.5. Først fra 1937 ble loven tatt i bruk i noe større grad. I tidsrommet 1937-39 ble det i
snitt utført 79 steriliseringer pr. år. Før annen verdenskrig ble tallet på steriliseringer
likevel aldri stort. I hele perioden 1934–39 ble det foretatt 305 inngrep, det vil si et årlig
gjennomsnitt på 55.
Tallet på steriliseringer viste en klart økende tendens på det tidspunktet da Norge ble
okkupert av Tyskland våren 1940, og fram til utgangen av 1942, da 1934-loven ble
avviklet, økte det årlige gjennomsnittet ytterligere, slik det går fram av Tabell 6.5. Fra
1943 steg tallet markant. I perioden januar 1943 - mai 1945 ble det utført 209
steriliseringer med offentlig tillatelse pr. år. Dette var mer enn dobbelt så mange som i
perioden 1940-42, og en nesten firedobling av årsgjennomsnittet i tidsrommet 1934–39.
Om vi i tillegg tar med inngrep som ble utført med medisinaldirektørens tillatelse, blir det
årlige gjennomsnittet i denne perioden 311 steriliseringer. Årsgjennomsnittet ble med
andre ord tredoblet i perioden 1943-45 sammenliknet med tidsrommet 1940-42, og nesten
seksdoblet i forhold til perioden 1934-39.

Tabell 6.5 Antall utførte steriliseringer etter Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni 1934, Lov nr. til
vern om folkeætten (1943-45) og tillatelse fra medisinaldirektøren 1943-45. Kvinner og menn.
Kvinner
Menn
I alt
Antall år
Pr. år
1934-36
48
19
67
2,5
22
1937-39
193
45
238
3
79
1940-42
266
36
302
3
101
1943-45
663
83
746
2,4
311
1945-47
425
32
457
2,6
152
1948-50
690
104
794
3
265
1951-53
989
89
1078
3
359
1954-56
1268
77
1345
3
448
1957-59
1480
113
1593
3
531
1960-62
1983
135
2118
3
706
1963-65
2456
230
2686
3
895
1966-68
2751
299
3050
3
1017
1969-71
3890
1370
5260
3
1753
1972-74
5625
5300
10925
3
3642
1975-77
7782
6036
13818
3
4606
1934-77
30509
13968
44477
43,5
1023

Som det går fram av Tabell 6.5, sank det årlige gjennomsnittet i tidsrommet 9. mai 1945 31. desember 1947 til 152. Antallet operasjoner viste imidlertid en stigende tendens, og
allerede i perioden 1948-50 ble det utført 265 inngrep i snitt pr. år. I den etterfølgende
treårsperioden var det årlige gjennomsnittet kommet opp i 359. Antallet inngrep fortsatte å
stige i tiden som fulgte, og i siste halvdel av 1960-tallet (1966-68) hadde årsgjennomsnittet passert 1000. I lovens tre siste år ble det foretatt 4606 steriliseringer i snitt pr. år.
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I absolutte tall skiller 1970-årene seg ut. I tidsrommet 1969-77 ble det utført vel 30
000 steriliseringer. Det utgjør 67,5 prosent av samtlige inngrep i perioden 1934-77, og
68,6 prosent av alle inngrep med hjemmel i 1934-loven. Det betyr at en stor andel av
steriliseringene ble foretatt forholdsvis sent i 1934-lovens virketid. Vi kan danne oss et
klarere bilde av denne utviklingen ved å stille opp den kumulative tilveksten i tallet på
steriliseringer med hjemmel i 1934-loven (Se Tabell 6.6).

Tabell 6.6 Utførte steriliseringer med hjemmel i Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni 1934.
Kvinner og menn. Kumulativ fordeling. 1945-77 (utvalgte år).
Kvinner
Menn
Totalt
Antall
Prosent
Antall
Prosent
Antall
Prosent
1945
586
1,96
107
0,77
693
1,58
1948
1165
3,90
167
1,20
1332
3,05
1951
1919
6,43
266
1,92
2185
5,00
1956
3879
13,00
402
2,90
4281
9,79
1960
5978
20,03
559
4,03
6537
14,95
1965
9798
32,83
880
6,34
10 678
24,42
1969
13 660
45,77
1303
9,38
14 963
34,22
1973
20 158
67,54
5465
39,36
25 623
58,59
1977
29 846
100,00
13 885
100,0
43 731
100,00

Innen utgangen av 1945 var det ikke utført mer enn vel 1,5 prosent av alle inngrep som ble
foretatt med hjemmel i 1934-loven. I 1951 var tallet kommet opp i fem prosent. Innen
utgangen av 1956 var prosentdelen nesten ti, i 1960 bortimot 15. Vi ser med andre ord at
rundt 85 prosent av steriliseringene med hjemmel i 1934-loven ble utført fra begynnelsen
av 1960-tallet til 1977. Over 75 prosent av inngrepene falt i tiden etter 1965, og vel 40
prosent ble utført bare i løpet av lovens fire siste år.
Bak veksten i tallet på steriliseringer vil vi finne en sammensatt praksis, både med
hensyn til hvem eller hvilke grupper av befolkningen som ble sterilisert, hvem som tok
initiativet, tvangsbruk og begrunnelser for sterilisering. Disse spørsmålene vil bli utdypet i
senere kapitler. I det følgende skal jeg kun gjøre rede for den tallmessige utviklingen i
anvendelsen av 1934-loven ulike bestemmelser. Personer som ble behandlet etter § 3
første ledd, § 3 annet ledd og § 4 betegnes i det følgende som henholdsvis gruppe I,
gruppe II og gruppe III.760
Det var særlig personer i gruppene II og III som hadde stått sentralt i steriliseringsdebatten i årene forut for innføringen av steriliseringsloven i 1934. I første omgang ble det
også foretatt flest inngrep i disse gruppene. I perioden 1934-39 stod begge gruppene til
sammen for mer enn 75 prosent av alle steriliseringer med hjemmel i 1934-loven, slik det
går fram av Diagram 6.1.
Flest inngrep ble foretatt i gruppe III. I perioden 1940-42 inntraff en relativ nedgang i
gruppene II og III, tross en økning i tallet på utførte inngrep. Dette skyldes at
okkupasjonsregimets medisinaldirektør fram til utgangen av 1942 innvilget et økende
antall søknader om sterilisering i gruppene II og III uavhengig av DSR. Av den grunn økte
inngrep i gruppe I raskere enn i de øvrige gruppene. Denne praksisen opphørte etter
krigen, da 1934-loven igjen ble gjort gjeldende.
I perioden 1945-47 utgjorde gruppene II og III til sammen noe over halvparten av
inngrepene. Mot slutten av 1940-årene sank prosentdelen til under 50, og fra siste halvdel
760

Se rapportens Vedlegg 1 for innholdet i 1934-lovens ulike paragrafer.
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av 1950-tallet utgjorde begge gruppene til sammen under ti prosent av alle utførte
steriliseringsinngrep med hjemmel i 1934-loven.

Diagram 6.1 Utførte steriliseringer med hjemmel i Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni
1934. § 3 første ledd, § 3 annet ledd og § 4. Prosentvis fordeling.
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Selv om gruppene II og III framviser en relativ nedgang i de første etterkrigsårene, økte
det absolutte tallet på steriliseringer i disse gruppene fram til slutten av 1940-tallet. En
topp ble nådd i perioden 1948-50 (se Diagram 6.2 og Diagram 6.3), da det pr. år ble utført
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gjennomsnittlig 115 steriliseringer i begge gruppene til sammen. Det ble da utført noen
flere inngrep i gruppe III enn i gruppe II, henholdsvis 63 og 52 inngrep pr. år, totalt
henholdsvis 190 og 155.
Diagram 6.2. Utførte steriliseringer med hjemmel i Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni
1934. § 3 annet ledd. Kvinner og menn.
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På begynnelsen av 1950-tallet sank tallet på inngrep i gruppene II og III. I perioden 195153 var årsgjennomsnittet i begge grupper til sammen sunket til 82, i perioden 1954-56 til
51. I tidsrommet 1963-65 ble det utført 42 steriliseringer i snitt pr. år, og i lovens tre siste
år var det årlige gjennomsnittet 25 i gruppene II og III til sammen.
Nedgangen i tallet på steriliseringsinngrep i gruppene II og III forløp ulikt. I gruppe II
kom nedgangen langsomt, slik det går fram av Diagram 6.2. Men ennå mot slutten av
1934-lovens virketid ble det utført nesten like mange inngrep i gruppe II som under lovens
første år. I gruppe III var reduksjonen langt mer markant, fra 190 inngrep i perioden 194850 til 103 i den etterfølgende treårsperioden. I tidsrommet 1954-56 ble det utført 39
inngrep i gruppe III, det vil si et årlig gjennomsnitt på 13 (se Diagram 6.3). Anvendelsen
av § 4 opphørte imidlertid ikke, og fra slutten av 1950-tallet og ut 1934-lovens virketid lå
tallet på inngrep i gruppe III noenlunde stabilt på rundt 8,5 i årsgjennomsnitt.
Når gruppene II og III viser en synkende tendens - relativt sett - i de første
etterkrigsårene, henger det sammen med en vekst i gruppe I (se Diagram 6.4). Denne
gruppen utgjorde en liten andel før annen verdenskrig. I etterkrigstiden inntraff en markant
endring. Allerede i perioden 1948-50 utgjorde gruppe I mer enn halvparten av alle
steriliseringer foretatt med hjemmel i 1934-loven. Fra slutten av 1950-årene utgjorde tallet
mer enn 90 prosent (se Diagram 6.1). I absolutte tall økte omfanget jevnt gjennom hele
etterkrigstiden inntil det inntraff en kraftig stigning fra sist på 1960-tallet.
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Diagram 6.3. Utførte steriliseringer med hjemmel i Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni
1934. § 4. Kvinner og menn.
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Bak veksten i gruppe I fra slutten av 1960-årene finner vi et økende antall steriliserte
kvinner. Det var likevel ikke kvinner, men menn som stod for den største veksten - både
relativt og i absolutte tall. Særlig stor var veksten i tallet på steriliserte menn i første
halvdel av 1970-årene, slik det går fram av Diagram 6.4.
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Diagram 6.4 Utførte steriliseringer med hjemmel i Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni
1934. § 3 første ledd. Kvinner og menn.
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Ekskurs: Norge i sammenlikning med andre land
I Europa fikk den praksisen som var hjemlet i mellomkrigstidens steriliseringslovgivning,
uten sammenlikning det største omfanget i Nazi-Tyskland. Det antas at rundt 400 000
personer ble sterilisert i Nazi-Tyskland fra 1934 til 1945.761 Men det totale tallet på
inngrep er ikke kjent. Allerede i 1936 forbød Hitler å offentliggjøre talloppgaver, og
dokumentasjon mangler eller er blitt ødelagt.762 Rundt 75 prosent av inngrepene ble
foretatt før krigsutbruddet i 1939. Deretter kom steriliseringsprogrammet i skyggen av
euthansiprogrammet, som i all hovedsak kom til å omfatte samme kategorier mennesker
som tidligere ble sterilisert.763
Hva kan sies om den nordiske steriliseringspraksisen i forhold til den tyske? I Norden
ble mellomkrigstidens lovgivning med senere endringer stående fram til 1970-tallet. I
løpet av den tiden lovene var gjeldende, ble det ifølge offisiell statistikk foretatt bortimot
63 000 steriliseringer i Sverige og vel 54 000 i Finland. Vår undersøkelse har vist tallet i
Norge er noe over 44 000. I tidsrommet 1929-60 ble det utført rundt 11 000 inngrep i
Danmark, hvorav rundt 5100 ble sterilisert med hjemmel i den danske åndssvakeloven av
1934.764 Tallet på inngrep pr. år blir da - med avrundede tall - 1500 i Sverige, 1500 i
Finland, 1000 i Norge og 350 i Danmark. Til sammenlikning var det årlige antallet
steriliseringer i Nazi-Tyskland (1935-45) rundt 35 000.
Nazi-Tyskland skiller seg også ut i forhold til USA, der tallet på steriliseringsinngrep i
tidsrommet 1907-40 er anslått til nesten 36 000.765 Det tilsvarer et årlig gjennomsnitt på
ca. 1050. Fram til 1940 ble størsteparten av inngrepene i USA – anslagsvis 27 000 – utført
i perioden 1929-40. Det tilsvarer et årlig gjennomsnitt på rundt 2500 – et tall som ligger
betydelig under det tyske årsgjennomsnittet i perioden 1934-45.766
761

Tallet inkluderer rundt 40 000 personer i områder som ble inkorporert i Tyskland etter 1937. Se Bock
1986: 238.
762
For en nærmere framstilling av de tyske talloppgavene, se Bock 1986: 230 ff, samt Friedlander 1995: 27
ff.
763
For en inngående studier av euthanasiprogrammet, se Burleigh 1994 og Friedlander 1995.
764
Jeg kjenner ikke til talloppgaver fra Island. De danske tallene er usikre, og dekker altså kun et kortere
tidsrom. Jeg går følgelig ikke nærmere inn på Danmark i framstillingen videre. Nye talloppgaver fra
Danmark vil imidlertid foreligge med Lene Kochs undersøkelse av dansk steriliseringspraksis, som vil bli
publisert høsten 2000.
765
Grob 1983: 174. Tabell 6-1. Det foreligger ingen offisiell statistikk over utførte steriliseringsinngrep i
USA, kun privat innsamlet informasjon om legale inngrep utført på personer i psykiatriske sykehus, fengsler
og andre institusjoner. Tallet på inngrep sank under annen verdenskrig. Trolig ble det utført rundt 6500
inngrep i perioden 1941-43. Pr. 1. januar 1944 var det registrert 42 616 inngrep, hvorav 20 600 på sinnssyke,
20 453 på åndssvake og 1563 på andre personer, (se Birthright 1945). I løpet av 20-årsperioden 1944-63 skal
det angivelig ha blitt utført rundt 21 000 inngrep. Det utgjør et årlig gjennomsnitt på 1100 – mot et
årsgjennomsnitt på rundt 3000 i 1930-årene (Craig 1957: 336). Totalt sett skal vel 60 000 personer ha blitt
sterilisert mer eller mindre tvangsmessig i tidsrommet 1907-63. Etter 1963 ble det ikke lenger publisert
talloppgaver over steriliseringsinngrep. Talloppgavene gjelder kun inngrep foretatt med hjemmel i lov, og
det er trolig grunn til å anta at tallet på tvangssteriliseringer i USA ligger høyere enn de oppgitte tallene
(Quine 1996: 119, Tydén 2000: 43).
På 1960-tallet endret praksis i USA karakter. I løpet av kort tid økte tallet på sterilisering utenfor
institusjoner og fengsler betraktelig. Ved inngangen til 1970-tallet hadde rundt en million menn latt seg
sterilisere. I 1970 alene ble rundt 200 000 kvinner sterilisert (Tydén 2000: 43). Pr. 1995 skal nesten 28
prosent av USAs kvinner i fruktbar alder være sterilisert (Meyer 2000). Etter alt å dømme framviser praksis
en betydelig sosial skjevhet: Fra siste halvdel av 1960-tallet til midten av 1970-tallet er det blitt antatt at det
årlig ble sterilisert mellom 100 000 til 150 000 personer med lav inntekt (A Time Track of Eugenics). Videre
er det funnet at steriliseringsfrekvensen er høyest blant kvinner med lav utdanning, og blant disse er andelen
høyere blant ”svarte” enn ”hvite” kvinner - 65 mot 50 prosent. Blant de steriliserte finner man også i økende
grad mennesker med AIDS (Meyer 2000).
766
Dette er også poengtert i Bock 1986: 242.
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Et annet bilde fremkommer når tallet på steriliseringsinngrepene settes i forhold til
folkemengden. Fortsatt vil vi finne at det ble utført langt flere inngrep i Nazi-Tyskland enn
i USA. Etter de tyske territorialutvidelsene i 1937, tilsvarer 400 000 steriliserte bortimot 6
promille av befolkningen. I USA utgjorde tallet på de steriliserte i tidsrommet 1907-40 0,3
promille av et folketall på 125 millioner (1930-årene). I de skandinaviske landene var
tallet på inngrep pr. 1000 innbyggere langt høyere enn i USA: 8,7 i Sverige, 12,8 i Finland
og 13 i Norge.767
Som vi ser, er steriliseringsfrekvensen i Norden atskillig høyere enn i Tyskland i
perioden 1935-45. Men det vil for eksempel være misvisende å hevde at det norske tallet
på steriliserte relativt sett er mer enn dobbelt så stort som i Nazi-Tyskland. For det første
foregikk praksis i Norge over et tidsrom på mer enn 40 år. For det andre var praksis i
Tyskland ledd i en totalitær stats rasepolitikk, noe som ikke var tilfellet i Norge. For det
tredje ble størsteparten av inngrepene i Norge foretatt fra slutten av 1960-tallet og utover,
og da hovedsakelig som et frivillig valgt prevensjonsmiddel.768 Det kan her kort nevnes at
sterilisering i økende grad er blitt anvendt på tilsvarende måte i Tyskland de senere årene
– etter at den nazistiske steriliseringsloven ble avskaffet i 1988. Det foreligger ingen
utsagnskraftig statistikk, men det antas at 60-70 000 kvinner blir sterilisert årlig, og at 4-8
prosent av kvinnene i fruktbar alder i Tyskland er sterilisert.769
I mellomkrigstiden og senere ble sterilisering praktisert også i land uten steriliseringslover. Eksempelvis gjelder dette England og Skottland.770 Mye tyder på at praksis i
England fikk et visst omfang først på 1960-tallet, da et økende antall leger ikke lenger
betraktet det som illegalt å utføre frivillig sterilisering. Den britiske steriliseringspraksisen
på 1960-tallet synes i stor grad å ha omfattet de samme kategorier kvinner som hadde stått
i eugenikkens fokus på 1930-tallet, men at inngrepene ble begrunnet sosialt framfor
eugenisk.771 Senere endret praksis karakter, og etter alt å dømme er sterilisering blitt det
hyppigst anvendte prevensjonsmidlet i England.772
Fra 1950-årene ble sterilisering en utbredt praksis framfor alt i utviklingsland. I India
fikk sterilisering en framskutt plass i den statlige familieplanleggingen, mens
steriliseringspraksisen i Brasil vokste fram uten tilknytning til et offisielt familieplanleggingsprogram.773 I Brasil var det i første omgang sosialt og økonomisk bedrestilte
kvinner som valgte å la seg sterilisere (1950- og 1960-tallet). Senere ble andre
prevensjonsmidler mer utbredt blant disse kvinnene, og sterilisering ble etter hvert en
praksis som først og fremst omfattet fattige kvinner. Etter alt å dømme var steriliseringspraksisen i India i større grad et fattigdomsfenomen. Det antas at rundt 30 millioner
personer ble sterilisert i tidsrommet 1956-79. Særlig omfattende ble praksis på 1970-tallet,
spesielt under unntakstilstanden 1975-77. Fra slutten av 1960-tallet ble det etablert
”steriliseringsleire”, der framfor alt menn ble sterilisert. På 1980-tallet kom praksis i
særlig grad til å omfatte fattige kvinner, som i likhet med mennene ble betalt for å la seg
operere. Mye tyder på at det gjennomgående var mennesker med små eller ingen lese- og
skriveferdigheter som ble sterilisert, og at det ikke ble gitt informasjon om alternative
prevensjonsmetoder. Ifølge sosiolog og sosialantropolog Shalini Randeira ble
767

For de skandinaviske landene er det tatt utgangspunkt i folkemengden pr. 1955.
Begrunnelser for sterilisering er nærmere behandlet i rapportens kapittel 8.
769
Meyer 2000.
770
Se f. eks. Blacker and Jackson 1966, Thompson and Baird 1968.
771
Thomson 1998: 204
772
Meyer 2000.
773
Framstillingen bygger på Correa 1994, Heim und Schaz 1994, Randeira 1994, Tydén 2000: 45, Viciany
1982, Vieira and Ford 1996.
768
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steriliseringspraksisen så utbredt i India at begrepet familieplanlegging nærmest ble gjort
ensbetydende med sterilisering.
Fra slutten av 1970-tallet ble sterilisering en svært utbredt praksis også i Bangladesh.
Den indiske steriliseringsoffensiven på 1970-tallet dannet et forbilde, og med midler fra
blant annet Verdensbanken ble det i første halvdel av 1980-tallet gjennomført et
omfattende steriliseringsprogram. Helsearbeidere som foranlediget sterilisering ble
premiert, og fattige kvinner fikk penger og mat dersom de lot seg sterilisere. Steriliseringsprogrammet ble etter alt å dømme avviklet midt på 1980-tallet, etter protester fra svenske
og britiske bistandsorganisasjoner. Men ennå på 1990-tallet stod sterilisering sentralt i
fødselskontrollprogrammene i Bangladesh.
La oss se nærmere på steriliseringspraksisens omfang i Norge, Sverige og Finland i
etterkrigstiden.774 Som det går fram av Diagram 6.5, forløp utviklingen ganske ulikt i de
tre landene.775
Diagram 6.5. Antall steriliseringer i Finland (1951-68), Norge (1951-77) og Sverige (1951-74).
Kvinner og menn.
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Etter alt å dømme stammer de mest pålitelige talloppgavene pr. i dag fra Sverige, og muligens også fra
Finland. Med vår undersøkelse er det nå langt på vei også etablert tilnærmet pålitelige talloppgaver for
Norges vedkommende - ikke bare over utførte inngrep, men også over søknader og innvilgede søknader.
Det kan være grunn til å minne om at både den svenske 1941-loven og den finske 1950-loven også
regulerte inngrep på medisinsk grunnlag, noe den norske 1934-loven ikke gjorde. Som vi skal se i kapittel
11, ble det også i Norge foretatt et stort antall steriliseringer på medisinsk grunnlag, men da utenfor lovens
rammer. Noen talloppgaver foreligger ikke, men et anslag vil bli gitt i nevnte kapittel. Den følgende
framstillingen omhandler imidlertid utelukkende legale inngrep, det vil si ikke medisinske steriliseringer for
Norges vedkommende. Jeg vender imidlertid tilbake til hva som kunne tenkes å inngå i kategorien medisinsk
sterilisering i rapportens kapittel 11.
775
Grunnen til at diagrammet starter i 1951, er at jeg kun fra og med dette året har hatt tilgang til årlige
talloppgaver for Finland (Mattila 1999: 434). Oppgavene er ordnet i treårsgrupper, og av den grunn er de
finske oppgavene ført fram til og med 1968 og de svenske til og med 1974. Diagrammet inkluderer følgelig
ikke oppgavene for den siste perioden den finske 1950-loven og den svenske 1941-loven var gjeldende,
henholdsvis 1969-1.5.1970 og 1975. Oppgavene fra Sverige er hentet fra Broberg and Tydén 1996: 109 f.
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Gjennom første halvdel av 1950-tallet ble det årlig sterilisert flere i Sverige enn i Norge og
Finland. Men mens tallet på inngrep i Finland og Norge var jevnt økende, gikk antallet
steriliseringer i Sverige langsomt, men jevnt nedover. Veksten var størst i Finland, og på
slutten av 1950-tallet ble det årlig utført flere inngrep i Finland enn i Sverige. Det årlige
antallet steriliseringer er på dette tidspunktet betydelig lavere i Norge enn i Sverige og
Finland. På slutten av 1960-tallet finner vi det samme forholdet mellom landene, men
forskjellen mellom Sverige og Norge er nå blitt mindre. Fortsatt ble det årlig utført flest
steriliseringer i Finland.
Rundt 1970 inntreffer en markant endring i forholdet mellom Norge og Sverige. Nå
stiger tallet på inngrep i Norge raskt, mens antallet i Sverige går ned – etter å ha økt noe
sist på 1960-tallet. I perioden 1972-74 ble det utført mer enn dobbelt så mange
steriliseringer i Norge som i Sverige.
Men hvilket bilde kommer til syne når vi setter antallet steriliseringer i forhold til
folkemengden? I Tabell 6.7 har jeg stilt opp antall inngrep i tidsrommet 1951-68 i
forholdet til innbyggertallet pr. 1960. Som det går fram av tabellen, var steriliseringsfrekvensen, hele perioden sett under ett, betydelig større i Finland enn i Sverige og Norge,
ja faktisk større enn andelen i Norge og Sverige til sammen.

Tabell 6.7 Utførte steriliseringer 1951-68 pr. 1000 innbyggere (1960). Kvinner og menn.
Befolkning
Utførte steriliseringer
Antall inngrep
1960
1951-1968
pr. 1000 innbyggere
Finland
4429600
45077
10,18
Norge
3581239
11870
3,31
Sverige
7480359
31929
4,27
Kilder: Flora, Kraus and Pfenning 1987, Mattila 1999, Broberg and Tydén 1996

Som vist, var det absolutte tallet på inngrep i Sverige fram til slutten av 1960-tallet større
enn i Norge. Også vurdert mot folkemengden var tallet på inngrep mindre i Norge enn i
Sverige, selv om forskjellen da blir mindre, slik det går fram av Tabell 6.7.
Det store antallet inngrep i Finland kom forholdsvis sent. Veksten satte inn først etter
at 1950-loven trådte i kraft i 1951. Et annet bilde framkommer når vi vender blikket
bakover i tid. I perioden 1935-50 ble det utført 1091 inngrep med hjemmel i den finske
1935-loven. Det utgjør 0,27 operasjoner pr. 1000 innbyggere, slik det går fram av Tabell
6.8. I samme tidsrom ble det utført 2601 steriliseringer i Norge, det vil si 0,80 inngrep pr.
1000 innbyggere. I Sverige var tallet på utførte steriliseringer langt større, hele 20 099.
Det tilsvarer 2,87 operasjoner pr. 1000 innbyggere.

Tabell 6.8 Utførte steriliseringer 1935-50 pr. 1000 innbyggere (1950). Kvinner og menn.
Befolkning
Utførte steriliseringer
Antall inngrep
1950
1935-1950
pr. 1000 innbyggere
Finland
4008900
1091
0,27
Norge
3265126
2601
0,80
Sverige
7014005
20099
2,87
Kilder: Flora, Kraus and Pfenning 1987, Mattila 1999, Broberg and Tydén 1996

På 1970-tallet ble forholdet mellom Norge og Sverige, som vist, radikalt endret. I
tidsrommet 1969-75 ble det utført nesten dobbelt så mange legale steriliseringer i Norge
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som i Sverige, slik det går fram av Tabell 6.9. I forhold til folkemengden (1000
innbyggere pr. 1972) utgjør tallet på operasjoner 1,34 i Sverige og 5,23 i Norge.

Tabell 6.9 Utførte steriliseringer 1969-75 pr. 1000 innbyggere (1972). Kvinner og menn.
Befolkning
Utførte steriliseringer
Antall inngrep
1972
1969-1975
pr. 1000 innbyggere
Norge
3933004
20576
5,23
Sverige
8122293
10860
1,34
Kilder: Flora, Kraus and Pfenning 1987, Broberg and Tydén 1996

Hensikten med den utførte sammenlikningen har vært rent beskrivende. La meg likevel
trekke fram et par momenter som kan bidra til å kaste lys over forskjellen mellom Norge
og Sverige i perioden 1969-75.
En viktig forklaring vil være det raskt økende antallet menn som ble sterilisert i
Norge. I Sverige utgjorde tallet på steriliserte menn en prosent av alle steriliserte i nevnte
periode, i Norge vel 42 prosent. Ser vi bort fra menn, vil vi likevel finne at tallet på
steriliserte kvinner var betydelig større i Norge enn i Sverige i samme tidsrom. Med
bortimot 9800 inngrep i Sverige utgjorde tallet på steriliserte kvinner 1,2 pr. 1000
innbyggere (pr.1972). I Norge ble bortimot 12 000 kvinner sterilisert. Det tilsvarer 3,0 pr.
1000 innbyggere. I forhold til folkemengden ble altså mer enn dobbelt så mange kvinner
operert i Norge i perioden 1969-75 sammenliknet med Sverige. Dette indikerer at
sterilisering i første halvdel av 1970-tallet ble et langt mer utbredt prevensjonsmetode i
Norge enn i Sverige. Omvendt kan det bety at svenske kvinner i større grad anvendte ppiller som prevensjonsmetode. Dette kan igjen henge sammen med forskjeller i
steriliseringslovgivningen. I den svenske 1941-loven var det materielle hovedvilkåret
klarere definert enn i den norske loven. Sterilisering av voksne normale kvinner kunne
strengt tatt bare foretas på medisinsk grunnlag, det vil si når svangerskap på grunn av
”sjukdom, kroppsfel eller svaghet hos kvinna” kunne medføre ”allvarlig fara för hennes
liv eller hälsa”. Selv om den medisinske indikasjonen i praksis etter hvert ble tolket og
anvendt på et videre grunnlag, slik det går fram av den svenske steriliseringsutredningen,
er det ikke urimelig å tro at loven like fullt begrenset bruken av sterilisering som
prevensjonsmiddel for kvinner der svangerskap overhodet ikke var forbundet med
helsemessige plager eller andre problemer knyttet til kvinnens livssituasjon.776
I den norske 1934-loven var det materielle hovedvilkåret vagt: ”På en person som selv
begjærer det, kan et seksualinngrep tillates foretatt når begjæringen har en aktverdig
grunn.” I motsetning til svenske 1941-loven var hovedvilkåret ikke knyttet til noen
bestemt situasjon eller tilstand. Slik gav den norske loven en langt større åpning for
sterilisering uten at inngrepet skulle være påkrevd av hensyn til kvinnens helse eller
livssituasjon for øvrig. Og, som det går fram av det som allerede er nevnt, kunne den
norske loven anvendes av menn som kvinner.

6.3 Hvor mange tatere ble sterilisert med offentlig tillatelse?
I løpet av tidsrommet 1934-77 er det funnet i alt 155 søknader om sterilisering av tatere.
Liksom materialet i sin helhet, gjaldt flest søknader kvinner. I 22 tilfeller foreligger det
søknad om sterilisering av menn (se Tabell 6.10). I alt 19 søknader ble satt fram under den
776

Om den medisinske indikasjon i svensk steriliseringspraksis, se Jacobsson 2000.
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nazistiske steriliseringsloven av 1942. I tillegg forelå det tre søknader sterilisering av
kvinner uten hjemmel i 1942-loven. De øvrige 133 søknadene ble fremmet i henhold til
1934-loven.

Tabell 6.10 Antall søknader om sterilisering, 1934-77. Kvinner og menn av taterslekt.
Kvinner
Menn
1934-loven
113
20
1942-loven
17
2
M.dir.1
3
–
Sum
133
22
1
Angir søknader om sterilisering til Medisinaldirektøren, 1.1.1943-8.5.1945.

I alt
133
19
3
155

Heller ikke for taternes del ble alle søknader innvilget. Av 113 søknader om sterilisering
av taterkvinner med hjemmel i 1934-loven, ble 108 innvilget (se Tabell 6.11). To søknader
med hjemmel i § 3 første ledd, en søknad med hjemmel i § 3 annet ledd og to søknader
med hjemmel i § 4 ble ikke innvilget. De absolutte tallene er ikke store, men andelen ikke
innvilgede søknader (95,6) tilsvarer den som er funnet for steriliseringsmaterialet
(kvinner) i sin helhet (96,4).

Tabell 6.11 Søknader om sterilisering, innvilgete søknader og utførte inngrep med hjemmel i Lov om
adgang til sterilisering m.v. av 1. juni 1934. Kvinner og menn av taterslekt.
Kvinner
Menn
Utført
Utført
I prosent
I prosent
av antall
av antall
Søknader Innvilget
Antall
søknader Søknader Innvilget
Antall
søknader
§ 3, 1
63
61
50
79,4
9
8
7
77,8
§ 3, 2
20
19
18
90,0
6
6
4
66,7
§4
30
28
26
86,7
5
5
41
80,0
Sum
113
108
94
83,2
20
19
15
75,0
1
Inngrep ble også foretatt på femte mann, men istedenfor å bli sterilisert, ble vedkommende kastrert.
Denne saken er tatt med under utførte kastreringer i rapportens kapittel 5, se Tabell 5.2.

Ikke alle innvilgede søknader om sterilisering av tatere ble effektuert. Av 109 innvilgede
søknader (kvinner), ble 94 inngrep foretatt, det vil si 86,2 prosent av de innvilgede
søknadene (se Tabell 6.8). Den prosentvise delen ligger her lavere enn i hele steriliseringsmaterialet (kvinner), som var 95,2 (se Tabell 6.2).
Vel halvparten av de 109 inngrepene (94 kvinner og 15 menn) som ble utført med
hjemmel i 1934-loven, ble foretatt med hjemmel i § 3 første ledd (gruppe I). Tallet på
steriliseringsinngrep etter § 3 annet ledd (gruppe II) er 22, mens 30 inngrep ble foretatt
med hjemmel i § 4 (gruppe III). Som det går fram av Tabell 6.12, ble det utført flest
inngrep i gruppe I fra midten av 1950-årene. I gruppene II og III ble de fleste inngrepene –
hele 42 av 52 - foretatt i perioden 1934-50. Som vi har sett, gjelder dette også langt på vei
steriliseringsmaterialet i sin helhet.
Som nevnt, ble det satt fram 19 søknader om sterilisering av tatere i henhold til 1942loven. Av disse gjaldt to søknader menn. Samtlige søknader ble innvilget, men tre av de
innvilgede søknadene - to kvinner og en mann - ble ikke effektuert. De tre søknadene om
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sterilisering av taterkvinner som gikk til okkupasjonsregimets medisinaldirektør, ble alle
innvilget og effektuert.

Tabell 6.12 Utførte steriliseringer etter Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni 1934. Kvinner og
menn av taterslekt.
§ 3 første ledd
§ 3 annet ledd
§4
Kvinner
Menn
Kvinner
Menn
Kvinner
Menn
Totalt
1934-36
–
–
2
2
5
–
9
1937-39
1
–
4
1
3
–
9
1940-42
1
1
1
–
6
2
11
1945-47
–
–
1
1
5
1
8
1948-50
1
–
3
–
4
1
9
1951-53
1
–
–
–
2
–
3
1954-56
6
–
1
–
1
–
8
1957-59
6
–
2
–
–
–
8
1960-62
8
–
–
–
–
–
8
1963-65
5
–
1
–
–
–
6
1966-68
4
1
3
–
–
–
8
1969-71
9
3
–
–
–
–
12
1972-74
4
1
–
–
–
–
5
1975-77
4
1
–
–
–
–
5
Sum
50
7
18
4
26
4
109

I denne undersøkelsen har det altså latt seg gjøre å dokumentere at 109 tatere - 94 kvinner
og 15 menn - ble sterilisert med hjemmel i Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni
1934. I tillegg er det funnet at 15 kvinner og en mann ble sterilisert etter Lov nr. 1 til vern
om folkeætten i tidsrommet 1943-45 samt tre kvinner med tillatelse av okkupasjonsregimets medisinaldirektør. I sum utgjør dette 128 steriliseringsinngrep med offentlig
tillatelse i perioden 1934-77. Det tilsvarer 2,88 promille av alle registrerte steriliseringsinngrep med offentlig tillatelse (se Tabell 6.4).
Om vi holder utførte steriliseringsinngrep etter § 3 første ledd utenfor, faller inngrepene i tidsrommet 1935-68. De fleste inngrepene ble foretatt i tiden rundt annen
verdenskrig - de fleste under krigen: Etter den tyske okkupasjonen av Norge er det funnet
at åtte tatere ble sterilisert etter 1934-lovens § 3 annet ledd og § 4, mens i alt 16 ble
sterilisert under 1942-loven. Til sammen blir det 24 personer. Det betyr at vel 35 prosent
av inngrepene ble foretatt under krigen. Før krigen er det funnet 17 steriliserte tatere, det
vil si 25 prosent av 68 inngrep. I perioden 1945-50 er tallet 16, som tilsvarer 23,5 prosent.

6.4 Var taterkvinner overrepresentert blant de steriliserte?
Selv om tallet på steriliserte tatere utgjør en liten andel av alle som ble sterilisert med
offentlig tillatelse i perioden 1934-77, er det likevel relevant å spørre om taterkvinnene var
overrepresentert – relevant fordi den gruppen som Misjonen og myndighetene mente å vite
var ”omstreifere”, var forholdsvis liten. I tidsrommet 1900-59, som er den aktuelle
perioden i vår sammenheng, er det funnet at 2513 jenter og 2616 gutter, til sammen 5129
levendefødte, ble registrert som ”omstreifere” ved fødsel eller senere. Siden få menn av
taterslekt ble sterilisert, vil framstillingen i det følgende kun omhandle kvinner.
I vårt forsøk på å få et tilnærmet riktig bilde av hvorvidt taterkvinner var overrepresentert eller ikke, er vi henvist til å ta utgangspunkt i de kvinnene Misjonen og
myndighetene mente å vite var ”omstreifere”. Det er ikke usannsynlig at det var et visst
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men ukjent antall taterkvinner som unngikk Misjonens eller myndighetenes oppmerksomhet, eller som skjulte sin bakgrunn. I hvilken grad disse var utsatt for å bli sterilisert, kan
vi ikke si noe om. Men i forhold til drøftinger av særlig utsatthet, er det viktig nok i seg
selv om de kvinnene som ble kategorisert som ”omstreifere”, oftere enn andre ble
sterilisert.
Den gruppen kvinner som Misjonen og myndighetene registrerte som ”omstreifere”,
vil i det følgende bli omtalt som ”omstreiferkvinner”. Tallet på steriliserte ”omstreiferkvinner” i Tabell 6.10 og Tabell 6.11 nedenfor er følgelig ikke identisk med det tidligere
angitte tallet på taterkvinner.
Som det går fram av Tabell 6.10, ble ”omstreiferkvinner” oftere enn andre sterilisert.
Tallet på steriliserte kvinner totalt i perioden 1934-77 utgjorde 17,63 promille av alle
kvinner født i perioden 1900-59. Ved å skille ut ”omstreiferkvinner” født i samme periode,
finner vi at andelen steriliseringsinngrep på disse kvinnene er nesten dobbelt så stor 30,64 promille.
Når vi splitter opp materialet på lovens ulike bestemmelser, er det så godt som ingen
forskjell mellom ”omstreiferkvinnene” og alle kvinner i gruppe I. Derimot vil vi finne en
viss forskjell i denne gruppen om vi avgrenser tidsrommet til 1948-68, det vil si før det
inntraff en markant vekst i tallet på steriliserte kvinner. I denne perioden ble det i alt
sterilisert 11 617 kvinner i gruppe I. I forhold til alle levendefødte jenter i tidsrommet
1910-45 (N=950 762), som er den aktuelle perioden her, utgjør dette en andel på 12,22
promille. I samme tidsrom er tallet på levendefødte taterkvinner som ble registrert som
”omstreifere”, 1698. Av disse ble 31 kvinner sterilisert i gruppe I, det vil si en andel på
18,26 promille. Dette kan tyde på at ”omstreiferkvinner inntil slutten av 1960-tallet oftere
enn andre kvinner ble sterilisert med hjemmel i 1934-lovens § 3 første ledd. Dette kan
likevel ikke sies med sikkerhet, siden de absolutte tallene små.
Forskjellen mellom ”omstreiferkvinnene” og alle kvinner er imidlertid stor når det
gjelder gruppene II og III. Særlig stor er forskjellen i gruppe III, slik det går fram av
Tabell 6.10. Selv om de absolutte tallene for ”omstreiferkvinnenes” del er små, må
forskjellen likevel betegnes som signifikant.

Tabell 6.10 Andel av kvinnebefolkningen sterilisert med hjemmel i Lov om adgang til sterilisering m.v. av
1. juni 1934. Kvinner født 1900-59.
§ 3 første ledd
§ 3 annet ledd
§4
Totalt
Antall Promille
Antall Promille
Antall Promille
Antall Promille
Omstreiferkvinner
(N=2513)
41
16,32
15
5,97
21
8,36
77
30,64
Alle kvinner
(N=1693244)
27946
16,50
1087
0,64
813
0,48
29846
17,63

Hva så med inngrep etter 1942-loven? De fleste som ble sterilisert i perioden 1943-45, var
født i tidsrommet 1900-29. I denne 30-års-perioden er det funnet 1513 kvinner som i
Misjonens arkiv er betegnet som ”omstreifere”. Tallet på levendefødte jenter i samme
tidsrom er 885 760. Med utgangspunkt i disse tallene ser vi at ”omstreiferkvinner” også
under 1942-loven oftere enn andre kvinner ble sterilisert (Tabell 6.11).
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Tabell 6.11 Andel av kvinnebefolkningen sterilisert med hjemmel i Lov nr. 1 til vern om folkeætten av 23.
juli 1942. Kvinner født 1900-29.
Antall
Promille
”Omstreiferkvinner” (N=1513)
9
5,95
Alle kvinner (N=885760)
419
0,47

Selv om tallet på taterkvinner som ble sterilisert med hjemmel i 1934-loven og 1942-loven
utgjorde en liten del av alle steriliserte kvinner, ser vi at taterkvinner kategorisert som
”omstreifere”, oftere ble sterilisert enn andre kvinner.
La oss til slutt kaste et blikk på hva man nå mener å kunne vite om sterilisering av
tatere i Sverige. Jeg kjenner ikke til hvorvidt og i hvilken utstrekning tatere ble sterilisert i
Danmark og Finland, men for Sveriges vedkommende er spørsmålet blitt belyst av den
svenske steriliseringsutredningen.
Trolig var spørsmålet om sterilisering av tatere gjenstand for større oppmerksomhet i
Sverige enn i Norge.777 Den svenske 1934-loven gav imidlertid ikke adgang til å sterilisere
”tattare” med mindre de falt inn under lovens vilkår, det vil si at vedkommende på grunn
av ”sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annen rubbing av själsverksamheten” ikke var i
stand til å ta hånd om barn, eller ville komme til å overføre ”sinnessjukdom eller sinnesslöhet” til avkommet.778 Dette forhindret likevel ikke Socialstyrelsen i å hevde at ”tattare”
burde gjøres til gjenstand for sterilisering framfor assimilering. I 1940 framholdt Socialstyrelsen at steriliseringsloven burde anvendes ”konsekvent” på ”tattare”.779
Muligheten for en steriliseringspolitisk offensiv mot ”tattare” kom med den nye
steriliseringsloven av 1941, som inneholdt regler om sterilisering på en utvidet sosial
indikasjon: Sterilisering kunne nå foretas på personer som på grunn av ”asocialt levnadssätt” ikke kunne regnes for skikket til å dra omsorg for barn.780 Det var en utbredt oppfatning at ”tattare” var asosiale, og med den utvidete sosiale indikasjon kunne ”tattare”
steriliseres uavhengig av psykisk tilstand. Under Riksdagsdebatten i 1941 ble da også
”tattare” trukket fram som et eksempel på personer som den nye lovens sosiale indikasjon
kunne anvendes på. To år etter lovvedtaket framholdt Medisinalstyrelsens ekspert på
arvebiologiske spørsmål, zoologen Nils von Hofsten, at det ville være ”önskvärd och
möjlig” å gjennomføre en mer effektiv sterilisering av ”tattare”. Han fortsatte:
En åtgärd, som omedelbart kan vidtagas, synes vara att socialstyrelsen åläggas att fästa vissa
statliga och kommunala myndigheters, i varje fall samtliga fattigvårdsstyrelsers och
barnavårdsnämnders, uppmärksamhet på vikten av att åtgärder vidtagas för sterilisering av
tattare, vilka på grund av psykisk undermålighet eller enbart asocialt levnadssätt äro
781
olämpliga att handheva vårdnaden om barn.

”Tattare” var likevel ikke nevnt i den svenske steriliseringsloven av 1941, og ”tattare”
utgjorde helt klart bare en av flere grupper som kunne tenkes å falle inn under den utvidete
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Se Broberg och Tydén 1991: 144 ff, Broberg and Tydén 1996: 124 ff.
Lovteksten er gjengitt i SOU 1999:2: 191 ff. Et mye anvendt betegnelse i Sverige var ”tattare” – en
betegnelse som trolig sammenfaller med den norske betegnelsen ”omstreifere”, og som formodentlig dekket
en videre gruppe enn dem som opplevde seg som tilhørende et eget folk. Se Tydén 2000: 62 f
779
Etter Broberg och Tydén 1991: 151.
780
Lovteksten er gjengitt i SOU 1999:2: 195 ff.
781
cit. Broberg och Tydén 1991: 156.
778
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sosiale indikasjonen i 1941-loven.782 ”Tattare” ble heller ikke omtalt spesielt i Medisinalstyrelsens veiledninger til loven.783
Det er i Sverige ikke foretatt noen systematisk analyse av spørsmålet om sterilisering
av tatere. I overlege Monika Bokowska Jacobssons undersøkelse for den svenske
steriliseringsutredningen, ble det imidlertid funnet 22 søknader om sterilisering av
individer betegnet som ”tattare” i et utvalg på 2088 steriliseringssaker. Av disse ble 20
søknader innvilget og 16 inngrep foretatt. Samtlige saker skriver seg fra perioden 1941-52.
Resultatet indikerer at 500 ”tattare” kan ha blitt sterilisert i tidsrommet 1935-77.784 Om
dette høyst usikre tallet skulle være tilnærmet riktig, betyr det at 7,95 promille av alle
offisielt registrerte inngrep i Sverige gjaldt ”tattare”. Om vi forutsetter at betegnelsen
”tattare” tilsvarer betegnelsen tatere, indikerer dette at andelen tatere var større i Sverige
sammenliknet med Norge. Som vist, utgjorde tallet på steriliserte tatere 2,88 promille av
alle registrerte steriliseringsinngrep med offentlig tillatelse i Norge.
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For en nærmere framstilling, se Runcis 1998: 142 ff.
Se SOU 1999:2: 227 f (1943-veiledningen), 272 f (1947-veiledningen).
784
Siden tallet på de dokumenterte steriliseringsinngrepene er så vidt få, hefter det stor usikkerhet ved
anslaget. Se Jacobsson 2000: 240 og Tydén 2000: 62 f.
783

7 Initiativ, begjæring og samtykke

Veien fra initiativ til inngrep med hjemmel i steriliseringsloven av 1934 var en prosess
med flere ledd. Når spørsmålet om sterilisering først var blitt reist, skulle enten
vedkommende selv eller de i loven nærmere angitte instanser, sette fram begjæring, og
ulike typer samtykke skulle innhentes. Søknaden skulle sendes til Helsedirektoratet, som
satt med det administrative ansvaret for praktiseringen av loven. Tillatelse til sterilisering
etter lovens § 3 første ledd ble gitt av helsedirektøren alene, mens søknader i henhold til §
3 annet ledd og § 4 ble behandlet og avgjort av helsedirektørens sakkyndige råd i
steriliseringssaker (DSR), der helsedirektøren var formann.785 Når tillatelse forelå, kunne
vedkommende innlegges til operasjon i nærmere angitt sykehus.
Utfallet var ikke nødvendigvis gitt i og med et initiativ og en begjæring om
sterilisering. Sentrale helsemyndigheter stilte formelle krav til søknaden, foruten å foreta
en skjønnsmessig vurdering av for eksempel hvorvidt begjæringen var rettmessig. Dette
kunne føre til at søknader ble avvist. Utfallet var heller ikke nødvendigvis gitt selv om
sentrale helsemyndigheter hadde innvilget en søknad. Ikke alle sykehus var villig til å ta
imot pasienter til sterilisering. Det forekom også at sterilisering ikke ble foretatt fordi
vedkommende protesterte etter at tillatelse var gitt – enten før eller under sykehusoppholdet.
Under 1942-loven kunne hvem som helst reise steriliseringsspørsmålet, men ”forslag”
om sterilisering skulle tas av ansatte i helse-, sosial- og fengselsvesen og i politi- og
skoleetat, og saken skulle behandles av offentlig lege på kommunenivå og viderebehandles av fylkeslege eller annen godkjent lege, som også skulle sende saken videre til
medisinaldirektøren. Saken kunne også behandles av en offentlig ansatt kurator. Beslutningen skulle treffes av medisinaldirektøren alene, eventuelt i samråd med sakkyndige.
Også under 1942-loven kunne søknader om sterilisering bli avslått dersom medisinaldirektøren fant at lovens vilkår ikke var oppfylt. Men når det forelå en beslutning fra
medisinaldirektøren om at inngrepet skulle foretas, skulle vedkommende – om nødvendig
med politiets hjelp – bringes til sykehus for å bli operert. Leger i statens sykehus ble
pålagt å følge ”Statens lover”, og leger i andre sykehus som nektet å operere, ble pålagt å
overføre pasienter til andre sykehus.
Med hensyn til spørsmålet om tvang og frivillighet i den prosessen som kunne føre
fram til et steriliseringsinngrep, er det en markant forskjell mellom praksis under 1934loven og 1942-loven. På den andre siden vil det være misvisende å redusere forskjellen
mellom praksis under de to lovene til et spørsmål om tvang og frivillighet. Tvangssterilisering forekom også under 1934-loven, og da ikke kun i de tilfellene der søknader
om sterilisering ble satt fram uten eget samtykke. Men skal vi komme fenomenet tvangssterilisering nærmere inn på livet, vil det være nødvendig å lokalisere tvangsbruken.
Steriliseringsloven av 1934 bygde på frivillighetsprinsippet og det forelå ingen lovhjemmel for å pålegge leger å utføre et steriliseringsinngrep. Men dette var ikke til hinder
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Inntil 1934-loven ble erstattet med 1942-loven, var betegnelsen henholdsvis Medisinaldirektoratet og
medisinaldirektøren. Betegnelsen Helsedirektoratet og helsedirektøren ble innført etter krigen. Betegnelsen
på steriliseringsrådet var den samme før og etter krigen.
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for at søknader om sterilisering med egen begjæring kunne bli satt fram under press, eller
at sentrale helsemyndigheter kunne foreslå å sette personer i en tvangssituasjon, for
eksempel å anbringe vedkommende i institusjon for å avklare steriliseringsspørsmålet med
vedkommende der.
På denne bakgrunnen er det nødvendig å undersøke nærmere tvangsbruken i de ulike
leddene i den prosessen som kunne føre fram til sterilisering. I dette kapitlet rettes blikket
mot initiativfasen. I første omgang skal vi se nærmere på hvem som reiste spørsmålet om
sterilisering, hvem som satte fram begjæring og hvem som samtykket i begjæring om
sterilisering. Hvilke begrunnelser for sterilisering som ble gitt, behandles mer systematisk
i neste kapittel. Her berøres det kun sporadisk. Framstillingen er konsentrert om saker som
gjaldt kvinner og menn av taterslekt. Det som sies om disse sakene, vil i hovedsak også
gjelde andre. Det som imidlertid er særegent for mange av de sakene som gjaldt kvinner
og menn av taterslekt, er den rollen Misjonen spilte. Jeg skal av den grunn gå spesielt inn
på Misjonens rolle som initiativtaker og begjærende instans. Den siste – og største - delen
av kapitlet fokuserer på spørsmålet om tvang og frivillighet i initiativfasen.
Søknader om sterilisering dannet grunnlaget for myndighetenes saksbehandling. I
kapittel 9 skal det gjøres nærmere rede for forvaltningspraksisen. Ett sentralt spørsmål vil
være hvordan sentrale helsemyndigheter før, under og etter annen verdenskrig forholdt seg
til søknader der vedkommende ikke var villig til å la seg sterilisere: I hvilken grad ble det
tatt hensyn til protester mot sterilisering? I kapittel 10 vendes oppmerksomheten mot
iverksettingen av steriliseringsvedtakene. Til slutt i kapittel 10 gis en oppsummering og
sammenfattende vurdering av spørsmålet om tvang og frivillighet i den prosessen som
kunne føre fram til sterilisering.

7.1 Initiativet til sterilisering
Ifølge ”Veiledning i behandling av steriliseringssaker” kunne, foruten vedkommende selv,
enhver som stod vedkommende nær – eksempelvis nærmeste pårørende eller andre som
hadde noe med vedkommende å gjøre, som ”lege, politi, anstalt (sinnssykeasyl, åndssvakeanstalt) skolehjem, forsorgsvesen, verjeråd e. l.”, ta initiativet til sterilisering.786
Når det gjelder 1942-loven skulle ”Forslag om undersøkelse med henblikk på seksualinngrep” reises av lege, ”leder” (bestyrer) av fengsel, tvangsarbeidshus, skole, sykehus og
”pleie- og oppdragelsesanstalt” samt politimester, forsorgstyre, vergeråd eller edruelighetsnemnd på det stedet vedkommende bodde, eller hvis vedkommende ikke hadde fast
bopel, der vedkommende oppholdt seg. Den som satte fram ”forslag” om sterilisering, var
ikke nødvendigvis den samme som opprinnelig reiste steriliseringsspørsmålet, like lite
som den som begjærte sterilisering i henhold til 1934-loven var identisk med den som
først tok initiativet.
1934-lovens § 4
I alt er det funnet at 975 kvinner og 140 menn, til sammen 1115, ble begjært sterilisert
med hjemmel i § 4. Av disse er det funnet 30 kvinner og fem menn av taterslekt. I Tabell
7.1 – som kun omhandler kvinner og menn av taterslekt - er initiativet til sterilisering uten
eget samtykke fordelt på instanser og relatert til vedkommendes alder på det tidspunktet
da initiativet ble tatt.787 Som vi ser, ble steriliseringsspørsmålet reist av flere instanser. I
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Her etter 1950-veiledningen. Samme i 1938-veiledningen. Se rapportens Vedlegg 2 og Vedlegg 3.
Fordelingen er hovedsakelig foretatt på grunnlag av opplysninger fra vedkommendes journal i
steriliseringsarkivet. I noen tilfeller bygger jeg på opplysninger i Misjonens arkiv og vedkommendes
pasientjournal i sykehuset der inngrepet fant sted.
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mange tilfeller ble initiativet tatt av overlege eller andre ansatte i psykiatriske institusjoner
– enten sykehus eller klinikkavdeling.

Tabell 7.1. Initiativ til sterilisering av tatere. Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni 1934. § 4.
Relatert til alder.
Alder
13-16
17-20
21-24
25-28
31-34
40
Antall
Alminnelig sykehus
1
1
2
Forpleier (Misjonen)
1
1
Misjonen
3
1
4
Offentlig lege
1
1
Psykiatrisk institusjon
7
3
1
11
Skolehjem
2
2
4
Vergeråd/Barnevernsnemnd
1
2
1
4
Åndssvakehjem
2
1
3
Åndssvakeskole
4
4
Ingen opplysning
1
1
Sum
8
16
3
5
2
1
35

Misjonen sentralt initierte fire søknader, mens ett initiativ ble tatt av en av Misjonens
forpleiere. Skolehjem, åndssvakeskoler og vergeråd/barnevernsnemnd initierte fire hver,
mens tre søknader ble initiert av åndssvakehjem. I et tilfelle ble spørsmålet om
sterilisering reist mens vedkommende kvinne var innlagt i alminnelig sykehus.
Om Misjonen på eget initiativ reiste forholdsvis få saker, er det funnet at Misjonens
ledelse i 13 andre saker sluttet opp om initiativ som ble tatt av andre, slik som for
eksempel i dette tilfellet like etter annen verdenskrig: En åndssvakeskolebestyrer kunne
underrette Misjonens generalsekretær om at skolens lærerråd hadde besluttet å skrive ut en
16 år gammel jente av taterslekt:
Hun står lavt i intelligens og har gjort liten framgang det siste året. En må vel nærmest si at
hun har stagnert. Nu er hun også i en nokså kjedelig alder og er temmelig vimset og slurvet i
all sin ferd. - Hun er likevel ikke noen slem jente. Hun vil gjerne være snill og gjøre det som
er rett. Men hennes moralske ryggrad er ikke sterk og hun tåler så å si ikke den minste
motgang. […] Litt enkelt arbeid kan hun saktens utføre i et hjem, men selvforsørgende vil
hun neppe kunne bli.

Bestyreren avsluttet brevet slik: ”Jeg tror det bør tas opp til overveielse om ikke NN bør
steriliseres før hun kommer ut fra skolen her, men jeg ville først gjerne høre Deres
mening,” hvorpå generalsekretæren bemerket: ”Jeg er helt enig i Deres forslag om at NN
bør steriliseres. Kan det bli gjort iår, bør det absolutt gjøres.”
Ikke i noen tilfeller stilte Misjonen spørsmål ved et forslag om sterilisering, eller
frarådde at søknad skulle utformes. Det betyr at Misjonens ledelse i initiativfasen var
involvert i totalt 17 saker etter 1934-lovens § 4. Det ser ikke ut til at Misjonen i de øvrige
18 sakene ble rådført, eller på annen måte var informert om initiativet.
Som vist i kapittel 6, ble samtlige steriliseringer av kvinner og menn av taterslekt etter
1934-lovens § 4 utført fra midt på 1930-tallet til midten av 1950-årene, og de fleste før
1950 (se Tabell 6.9). Det betyr at Misjonens engasjement i all hovedsak falt i tiden rundt
annen verdenskrig.
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1934-lovens § 3 annet ledd
I motsetning til 1934-lovens § 4, var søknad om sterilisering etter § 3 annet ledd betinget
av at vedkommende selv satte fram egen begjæring. I 1938-veiledningen ble det kun stilt
krav om at egenbegjæringen var undertegnet av vedkommende, i 1950-veiledningen ble
det helst sett at den var egenhendig skrevet. Gjennomgangen av et større antall søknader
viser at vedkommende selv helt unntaksvis tok initiativet. Når det gjelder initiativ til
sterilisering av kvinner og menn av taterslekt med hjemmel i 1934-lovens § 3 annet ledd,
er det ikke funnet at noen selv tok initiativet til sterilisering.
Det er registrert totalt 1375 søknader om sterilisering med hjemmel i 1934-lovens § 3
annet ledd – 1245 kvinner og 130 menn. Av disse er det funnet i alt 26 søknader om
sterilisering av tatere, 20 kvinner og seks menn. Også i denne gruppen finner vi at den
psykiatriske institusjonen er den instansen som tok flest initiativ til sterilisering av kvinner
og menn av taterslekt, slik det går fram av Tabell 7.2. Misjonen sentralt initierte seks
søknader, mens offentlig lege – som regel distriktslege – tok initiativet til fem.
Politimester, forsorgsstyre og barnevernsnemnd initierte en søknad hver, mens tre kom i
stand etter forslag i alminnelig sykehus.

Tabell 7.2. Initiativ til sterilisering av tatere. Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni 1934. § 3 annet
ledd. Relatert til alder.
Alder
17-20
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40
Antall
Alminnelig sykehus
2
1
3
Barnevernsnemnd
1
1
Forsorgsstyre
1
1
Misjonen
4
2
6
Offentlig lege
3
2
5
Politimester
1
1
Psykiatrisk institusjon
3
2
1
1
2
9
Sum
7
10
2
4
1
2
26

Det er videre funnet tre saker der Misjonen sentralt ikke selv reiste steriliseringsspørsmålet, men gav sin tilslutning og bistod initiativtakeren med blant annet informasjon
om vedkommende og hans eller hennes familie. Til sammen betyr det at Misjonen i
initiativfasen var involvert i ni saker. Heller ikke her er det funnet at Misjonen frarådde
sterilisering, eller stilte spørsmål ved initiativet. Når det gjelder de øvrige 17 sakene, synes
Misjonen ikke å ha blitt rådført eller vært informert på annen måte.
Sterilisering av tatere etter 1934-lovens § 3 annet ledd foregikk over et lengre tidsrom
enn inngrep etter lovens § 4. De siste inngrepene ble foretatt i siste halvdel av 1960tallet.788 Også når det gjelder disse inngrepene var Misjonens engasjement størst i tiden
rundt annen verdenskrig. Etter 1950 initierte Misjonen en steriliseringssak og bistod med
opplysninger i en annen – begge sist på 1950-tallet.
1934-lovens § 3 første ledd
Totalt ble det satt fram 44 106 søknader om sterilisering med hjemmel i 1934-lovens §
første ledd, hvorav 30 321 gjaldt kvinner og 13 785 gjaldt menn. Med så mange søknader
over en lang periode kan det vanskelig gis et enkelt svar på hvem som tok initiativet. Ofte
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Se rapportens kapittel 6, Tabell 6.9.
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går dette heller ikke fram av dokumentene i steriliseringsarkivet. Men noen tendenser kan
leses ut av det bevarte kildematerialet.
Mye taler for at det kan trekkes et skille i siste halvdel av 1960-tallet. Før denne tiden
synes forholdsvis få kvinner selv å ha tatt initiativet til sterilisering. Ofte synes spørsmålet
å ha blitt reist av distriktsleger og privatpraktiserende leger, og da i forbindelse med at
kvinnen skulle legges inn til fødsel eller svangerskapsavbrudd. Vi vil også finne at
spørsmålet ble reist av blant annet helsestasjoner, helseråd, vergeråd/barnevernsnemnd,
forsorgsstyrer, sosialkontorer, familievernkontorer og mødrehygienekontorer. I en del
tilfeller ble steriliseringsspørsmålet reist av overleger eller andre ansatte i psykiatriske
sykehus.
Fra siste halvdel av 1960-tallet synes tallet på egeninitierte søknader å ha steget raskt.
Det er også på dette tidspunktet bruken av § 3 første ledd for alvor øker, slik vi har gjort
rede for i kapittel 6. Når tallet på egeninitierte søknader fra kvinner synes å stige markant
fra siste halvdel av 1960-tallet av, henger dette sammen med flere forhold. Dels vil
forklaringen være at det fant sted et skifte i formålet med sterilisering: Fra overveiende å
være et svangerskapsforebyggende middel for ”den utslitte mor”, ble sterilisering i økende
grad brukt som prevensjonsmiddel i en bevisst familieplanlegging. Skifte i formål synes
videre å henge nært sammen med en sosial forskyvning i retning av høyere samfunnslag
blant søkerne, dels at færre søkere fra lavere samfunnslag stod i en spesielt vanskelig
sosial og økonomisk situasjon. Når man totalt sett finner en sterk økning i tallet på
egeninitierte søknader, vil forklaringen også være at stadig flere menn ønsket å sterilisere
seg.
Men fortsatt på 1970-tallet vil vi finne søknader der bevisst familieplanlegging ikke
var et overordnet motiv, eller et motiv overhodet, og at initiativet ble tatt av andre enn
vedkommende selv. Liksom tidligere gjelder dette i all hovedsak kvinner som ifølge
opplysninger i legeerklæringene levde i trange økonomiske kår, sosial elendighet, eller
tilhørte såkalte problemfamilier.
Det er funnet i alt 72 søknader om sterilisering av tatere med hjemmel i 1934-lovens §
3 første ledd - 63 kvinner og ni menn. Når det gjelder kvinner av taterslekt, synes rundt 20
prosent av de 63 søknadene å ha vært, om ikke egeninitiert, så i hvert fall klart ønsket av
vedkommende selv. Blant annet gjelder dette kvinner som i egenhendige og forholdsvis
fyldige skrevne egenbegjæringer klart gav uttrykk for at de av ulike grunner ikke ønsket
flere barn. Motivet synes imidlertid ikke å ha vært en bevisst familieplanlegging, det vil si
at kvinnen ønsket å sterilisere seg fordi hun hadde fått det antallet barn hun eller familien
ønsket. Først og fremst synes begrunnelsen å ha vært knyttet til en vanskelig livssituasjon.789
Flere ulike instanser synes å ha tatt initiativet i de øvrige ca. 80 prosent av søknadene
som gjaldt taterkvinner. I noen tilfeller ble spørsmålet reist av distriktslege, i andre tilfeller
av privatpraktiserende lege, noen ganger også av sykehuslege. Enkelte søknader kom også
i stand etter initiativ fra familievernkontor, mødrehygienekontor og helsestasjon. I ett
tilfelle ble initiativet tatt av vergeråd. Fire av kvinnene bodde på Svanviken arbeidskoloni,
og steriliseringsspørsmålet ble trolig reist av koloniens ledelse. Ett av disse fire inngrepene
ble foretatt tidlig på 1950-tallet, de tre øvrige stammer fra midt på 1960-tallet til 1970.
Som vi skal se senere, ble flere av de kvinnelige ”kolonistene” sterilisert på 1950- og
1960-tallet, men da uten hjemmel i lov. Jeg vender tilbake til dette i kapitlet om
”Medisinsk sterilisering – en praksis utenfor lovens rammer.” Det er for øvrig ikke funnet
at Misjonen sentralt tok initiativ til sterilisering etter 1934-lovens § 3 første ledd.
789

Nærmere om begrunnelser, se rapportens kapittel 8.
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Under okkupasjonsregimets steriliseringslov
Under 1942-lovens virketid ble det totalt reist 501 forslag om sterilisering, hvorav 490
gjaldt kvinner og 111 gjaldt menn. Det er funnet i alt 19 forslag om sterilisering av tatere,
hvorav to menn. Også her finner vi at flest initiativ til sterilisering av tatere ble tatt av
ansatte i psykiatriske institusjoner, slik det går fram av Tabell 7.3. I tre tilfeller ble
initiativet tatt av Misjonen. Det samme antallet saker ble initiert av kommunale fattigstyrer, mens skolehjemsbestyrere tok initiativet i to saker. De øvrige fire forslagene ble
reist som følge av initiativ tatt i alminnelige sykehus, åndssvakeskole, spesialskole for
døve og av offentlig lege. Foruten å ta initiativet i tre saker, bistod Misjonens
generalsekretær med opplysninger i en sak. I sum var Misjonen involvert i fire saker i
initiativfasen under 1942-lovens virketid.

Tabell 7.3. Initiativ til sterilisering av tatere. Lov nr.1 til vern om folkeætten av 23. juli 1942. Relatert til
alder.
Alder
15-17
18-20
21-25
26-30
31-34
Antall
Alminnelig sykehus
1
1
Fattigstyre
1
2
3
Misjonen
2
1
3
Offentlig lege
1
1
Psykiatrisk institusjon
1
2
1
3
7
Skolehjem
1
1
2
Spesialskole for døve
1
1
Åndssvakeskole
1
1
Sum
3
5
3
4
4
19

7.2 Begjæring og samtykke i henhold til 1934-loven
Etter steriliseringsloven av 1934 falt søkerne i tre grupper. Til hver gruppe ble det stilt opp
bestemte vilkår - hovedvilkår og tilleggsvilkår - som måtte være oppfylt, før tillatelse til
seksualinngrep kunne gis. Hvilke formelle vilkår som skulle oppfylles før en søknad
kunne betraktes som gyldig, var avhengig av hvilke bestemmelser i 1934-loven som ble
fulgt. Felles for alle var at det skulle foreligge legeerklæring. Gjaldt søknaden sterilisering
i henhold til § 3 første ledd, som omhandlet myndige og psykisk normale personer, ble det
forlangt egen begjæring på fastsatt skjema.790 Den skulle undertegnes av vedkommende,
og den måtte ”nøie begrunnes”, slik det het i 1938-veiledningen til steriliseringsloven.
Ifølge 1950-veiledningen skulle begrunnelsen ”helst” være ”egenhendig skrevet”. Om
vedkommende var gift skulle det helst foreligge skriftlig samtykke fra ektefelle på fastsatt
skjema. Men dette var ikke ”et absolutt vilkår”, slik helsedirektør Karl Evang bemerket i
et brev til en overlege i 1951. Dersom ektefellen på grunn av spesielle omstendigheter
ikke burde ha kjennskap til inngrepet, var det full adgang til å utføre inngrepet uten
ektefellens vitende.791
Skjemaet for egenbegjæring skulle også anvendes om vedkommende var mangelfullt
sjelelig utviklet eller sinnssyk, men i stand til å sette fram begjæring om sterilisering (§ 3
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Med psykisk normale – i steriliseringslovens forstand – ble det siktet til personer med en IQ lik eller
større enn 75, med mindre psykopati eller sinnssykdom kom til som ”kompliserende momenter, slik det ble
presisert i ”Veiledning i behandling av steriliseringssaker” (1.10.50).
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DSR (10). Kopibok. Skriv til overlegen ved […] fra K. Evang og C. Lohne Knudsen, 28.8.51.
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annet ledd). Egenbegjæringen skulle undertegnes av vedkommende. I 1950-veiledningen
så Helsedirektoratet ”gjerne” at begjæringen var egenhendig skrevet. Også her skulle det
fortrinnsvis foreligge skriftlig samtykke fra eventuell ektefelle. Visse tilleggskrav av
formell art ble stilt: Det skulle foreligge samtykke fra verge dersom vedkommende ikke
var myndig, eller var umyndiggjort. Om vergen ble ansett som uskikket til å avgi
samtykkeerklæring, skulle dette opplyses av legen. Dersom vedkommende var myndig,
eller ikke umyndiggjort, skulle legen helst fremme forslag til kurator som skulle tre i
vergens sted. Uten kurators samtykke var søknaden ikke gyldig.792
Ifølge 1938-veiledningen kunne § 4 – søknad om sterilisering etter annen persons
begjæring – anvendes på ”en person med særlig mangelfullt utviklede sjelsevner eller en
som er sinnssyk og ikke selv er i stand til å fremsette begjæring”. I 1950-veiledningen ble
ordlyden endret til ”personer som på grunn av sinnssykdom eller særlig mangelfull
utvikling av sjelsevnene mangler evnen til å sette frem begjæring”. I slike tilfeller skulle et
eget søknadsskjema anvendes. Begjæring kunne settes fram av verge, kurator,
politimesteren på det stedet der vedkommende bodde, eller når vedkommende var uten
fast bopel, i det distriktet der vedkommende oppholdt seg, og anstaltbestyrer dersom
vedkommende var anbrakt i fengsel eller tvangsarbeidshus eller i ”pleie- eller
oppdragelsesanstalt” som stod under offentlig tilsyn. Dersom begjæringen ikke ble
fremmet av verge eller kurator, måtte verge eller kurators samtykke foreligge. Når det
gjelder vergens kompetanse til å sette fram begjæring, vergens samtykkekompetanse,
myndige – umyndige, umyndiggjorte – ikke umyndiggjorte, ble det stilt samme krav som
til søknader etter § 3 annet ledd (se over).
Verge kunne enten være ”født” verge, det vil si foreldre, eller en oppnevnt verge,
dersom vedkommendes foreldre var frakjent foreldremyndigheten.793 Etter
vergemålsloven av 1927 var bare én av foreldrene verge - faren for barn født i ekteskap,
moren for barn født utenom ekteskap. Ved en endring i vergemålsloven i 1958 ble det
bestemt at vergemålet skulle tilkomme begge foreldrene i fellesskap, dersom de også
hadde foreldremyndigheten sammen. For barn født utenom ekteskap tilkom
foreldremyndigheten og vergemålet i alminnelighet fortsatt moren.
Det forelå ingen nedre aldersgrense for bruken av § 3 annet ledd og § 4, slik tilfellet
var med § 3 første ledd, der vedkommende måtte være myndig. Det betyr at også
umyndige kunne steriliseres med og uten eget samtykke. Vergemålet opphørte imidlertid
når vedkommende ble myndig (21 år inntil 1969, da myndighetsalderen ble satt til 20 år).
Ved søknader om sterilisering av myndige personer etter § 3 annet ledd og § 4 overtok
kurator vergens funksjoner. Kurator var steriliseringslovens betegnelse på hjelpeverge, og
som kurator hadde vedkommende ingen annen myndighet over angjeldende, enn det å
avgi samtykke til (§ 3 annet ledd) eller sette fram begjæring om sterilisering (§ 4). Kurator
trådte også i oppnevnt verges sted, når den som skulle steriliseres, var blitt myndig.
Mange kunne, som nevnt, reise spørsmålet om sterilisering. Men kretsen av personer
eller instanser som rettmessig kunne sette fram begjæring om sterilisering av andre, var
begrenset, og den omfattet ikke direktører eller overleger ved psykiatriske sykehus.
Begrunnelsen for dette ble, som vi har sett, gitt av professor Ragnar Vogt.794 Dette vakte
792

En kurator ble oppnevnt av by- eller herredsretten etter initiativ fra Helsedirektoratet. Kurators samtykke
måtte foreligge før en søknad ble endelig avgjort.
793
Som påpekt av Anders Bratholm, er uttrykket født verge ikke helt dekkende. Det er ikke vergen, men den
mindreårige som er født til vergemålet. Se Bratholm 1969: 52. Med foreldremyndighet menes ” den rett og
plikt som foreldre eller de som er i deres sted, har til å bestemme for barnet i personlige forhold og til å vise
omsorg for det.” (Bratholm 1969: 80) Foreldremyndigheten var imidlertid ikke definert i lov.
794
Se rapportens kapittel 3.6.
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en del misnøye blant asyldirektørene, noe som etter alt å dømme var en vesentlig grunn til
at okkupasjonsregimets helsemyndigheter høsten 1941 besluttet å gi asyldirektørene
anledning til å begjære sine pasienter sterilisert med hjemmel i 1934-lovens § 4.
Spørsmålet ble først forelagt Justisdepartementet:
Det meddeles herved at Justisdepartementet under 18.ds. har avgitt følgende uttalelse om
steriliseringsloven av 1. juni 1934, dens paragraf 4, annet ledd: ”Man antar at en asyldirektør kan framsette begjæring om seksualinngrep på asylets pasienter etter ovennevnte
lovs paragraf 4, annet ledd.795

I 1942 førte denne beslutningen til at ni asyldirektører stod for fjerdeparten av
begjæringene om sterilisering med hjemmel 1934-lovens § 4, det vil si 22 av 90
søknader.796 Det er ikke funnet at ordningen rammet tatere som ble begjært sterilisert etter
lovens § 4.
Ordningen ble ikke opprettholdt etter krigen, slik at fra våren 1945 og ut 1934-lovens
virketid, hadde direktørene eller overlegene ved psykiatriske sykehus ikke adgang til å
sette fram begjæring om sterilisering av sykehusets pasienter.
Det skal her understrekes at Helsedirektoratet, eller Medisinaldirektoratet før krigen,
var uten myndighet til selv å begjære noen sterilisert. Slik sett gav loven ikke rom for en
statsintervensjonistisk steriliseringspraksis. Å forhindre en slik praksis, var ifølge Ragnar
Vogt, også en viktig intensjon med steriliseringsloven: ”Samfundsmakten – samfundsautoriteten - kan på intet punkt sette sin vilje igjennem på tross av hva individet - resp.
individets representant: vergen, kuratoren - ønsker.”797 Dette var imidlertid ikke til hinder
for at Helsedirektoratet etter annen verdenskrig gjennom rundskriv kom til å oppfordre
ulike instanser til å anvende loven i større utstrekning, noe jeg kommer tilbake til i kapittel
12. I noen tilfeller kom Helsedirektoratet - på henvendelser fra ulike typer institusjoner
eller instanser – også til å foreslå sterilisering som et aktuelt tiltak, men det er ikke funnet
at direktoratet påla eller beordret noen til å fremme begjæring om sterilisering.
1934-lovens § 3
I 63 søknader om sterilisering av taterkvinner etter 1934-lovens § 3 første ledd, opplyses
det at 51 var gift. Ektefelleerklæring ble hentet inn i 36 tilfeller.798 I de øvrige tilfellene ble
samtykkeerklæring fra ektefelle ikke innhentet, trolig på grunn av antatt vanskelige
forhold i ekteskapet. Av de ni søknadene som gjaldt menn av taterslekt, var åtte gift, og i
samtlige tilfeller ble ektefellens samtykke avgitt.
Når det gjelder søknader om sterilisering etter 1934-lovens § 3 annet ledd, var 17
kvinner ikke gift og to var skilt. En kvinne var gift, men på grunn av spesielle omstendigheter, ble det ikke hentet inn samtykkeerklæring fra ektefelle. Under samme ledd i
paragraf tre ble det også fremmet søknad om sterilisering av seks menn, hvorav en var
gift. Ektefelleerklæring ble ikke innhentet, fordi hustruen motsatte seg inngrepet.
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Beslutningen gikk ut i rundskrivs form, undertegnet av Leif Melsom (etter fullmakt), 28.10.41.
Dokumentet er funnet i DSR (62) Søknader om seksualinngrep.
796
Overlege og direktør Egil Rian ved Reitgjerdet asyl og Kriminalasylet stod alene for vel tredjeparten av
disse søknadene. Rian stod, som vi har gjort rede for i rapportens kapittel 4, sentralt i utformingen av
okkupasjonsregimets steriliseringspolitikk.
797
Det norske medicinske selskab 1936: 76. Spørsmålet var imidlertid omstridt, og i rapportens kapittel 13
vil det bli gjort nærmere rede for den mer prinsipielle diskusjonen omkring tvangssterilisering og samfunnets
rett til gripe regulerende i den biologiske reproduksjonen.
798
I to tilfeller mangler opplysning om dette.
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Vedkommende mann motsatte seg også lenge inngrepet, men gikk til slutt med på at det
ble utført.
Søknader om sterilisering etter 1934-lovens § 3 annet ledd krevde, som nevnt,
samtykkeerklæring fra verge, eventuelt kurator, i tillegg til egenbegjæring. Et større antall
søknader ble satt fram med kurators samtykke, slik det går fram av Tabell 7.4. I ett tilfelle
forelå samtykke fra foreldre (født verge), i fem fra oppnevnt verge. Av kuratorerklæringene ble tre avgitt av Misjonens generalsekretær. Generalsekretæren avgav i
tillegg to samtykkeerklæringer i egenskap av oppnevnt verge. I ett tilfelle ble samtykke
gitt av Misjonens inspektrise som kurator. De øvrige kuratorerklæringene var avgitt av
forpleiere og personer i helse- og sosialinstitusjoner.

Tabell 7.4. Søknad om sterilisering av tatere. Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni 1934. § 3
annet ledd. Samtykkeerklæring. Relatert til alder.
Alder
17-20
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40
Antall
Verge (født)
1
1
Verge (oppnevnt)
3
1
1
5
Kurator
2
7
4
4
2
19
Sum
6
8
4
5
2
25
Merknad: Det forelå en søknad til, men da kurator nektet å avgi samtykke, ble søknaden ikke betraktet som
gyldig, og dermed henlagt. Når antall søknader i de ulike aldersgrupper ikke er identisk med tallet på
initierte saker i Tabell 7.2 ovenfor, skyldes det at enkelte søknader først ble fremmet på et senere
tidspunkt.

1934-lovens § 4
Det er, som nevnt, funnet i alt 35 søknader om sterilisering av tatere med hjemmel i § 4.
Som det går fram av Tabell 7.5, ble begjæring satt fram av flere instanser. Flest inngrep
ble begjært av kurator (7), politimester (7), oppnevnt verge (7) og åndssvakeskolebestyrer
(5). Seks inngrep ble begjært av Misjonen. I fem tilfeller ble begjæringen satt fram av
Misjonens generalsekretær, dels i egenskap av oppnevnt verge (4 saker), dels i egenskap
av kurator (1 sak). I ett tilfelle ble begjæringen satt fram av Misjonens inspektrise i
egenskap av kurator. I tre tilfeller ble begjæringen satt fram av foreldre (født verge).

Tabell 7.5. Begjæring om sterilisering av tatere. Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni 1934. § 4.
Relatert til alder.
Alder
13-16
17-20
21-24
25-28
31-34
40
Antall
Verge (født)
1
2
3
Verge (oppnevnt)
2
5
7
Kurator
1
2
1
3
7
Fengselsdirektør
1
1
Politimester
2
2
2
1
7
Skolehjem (bestyrer)
1
1
Åndssvakehjem (bestyrer)
2
1
3
Åndssvakeskole (bestyrer)
4
1
5
Ingen opplysning
1
1
Sum
8
16
2
6
2
1
35
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I 17 tilfeller ble begjæring om sterilisering av tatere fremmet av andre enn vedkommendes
verge eller kurator. Som det går fram av Tabell 7.6, ble samtykkeerklæring først og fremst
avgitt av kurator. I to tilfeller ble samtykke avgitt av vedkommendes foreldre (født verge),
i to andre tilfeller av oppnevnt verge. I begge sistnevnte tilfeller opptrådte Misjonens
generalsekretær som verge. I tillegg avgav generalsekretæren i egenskap av kurator
samtykke i to tilfeller.

Tabell 7.6. Samtykke til begjæring om sterilisering av tatere. Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni
1934. § 4. Relatert til alder.
Alder
13-16
17-20
21-24
25-28
31-34
40
Antall
Verge (født)
1
1
2
Verge (oppnevnt)
2
2
Kurator
1
5
1
3
2
1
13
Sum
4
6
1
3
2
1
17

En av kvinnene var gift. Samtykkeerklæring fra ektefellen ble innhentet. En mann var gift,
samtykkeerklæring fra ektefelle ble forsøkt innhentet, men hun – i likhet med mannen motsatte seg inngrepet.

7.3 ”Forslag” og samtykke i henhold til 1942-loven
I likhet med praksis under 1934-loven, ble begjæring om sterilisering av tatere satt fram av
flere instanser.799 Og liksom under 1934-lovens § 3 annet ledd og § 4, som det er naturlig
å sammenlikne 1942-lovens § 2 med, var den psykiatriske institusjonen den instansen som
alene satte fram flest begjæringer – sju av 19, slik det går fram av Tabell 7.7. De øvrige
begjæringene fordelte seg på flere instanser, hvorav skolehjemmene skiller seg ut med tre
søknader. I ett tilfelle er det funnet at sterilisering ble beordret av okkupasjonsregimets
helsemyndigheter (Innenriksdepartementets Helseavdeling).

Tabell 7.7. ”Forslag” om sterilisering av tatere i henhold til Lov nr.1 til vern om folkeætten av 23. juli 1942.
Relatert til alder.
Alder
15-17
18-20
21-25
26-30
31-36
Antall
Alminnelig sykehus
1
1
Fattigstyre
1
1
Helseavdelingen (ID)
1
1
Offentlig lege
1
1
Politipresident
2
2
Psykiatrisk institusjon
1
2
1
2
1
7
Skolehjem
1
2
3
Spesialskole (døve)
1
1
Vernelag
1
1
Åndssvakeskole
1
1
Sum
3
5
3
4
4
19

799

Jeg minner om at det her ikke var snakk om begjæring i form av en søknad, slik vi kjenner det fra 1934loven, men ”Forslag om undersøkelse med henblikk om seksualinngrep”. For enkelhetsskyld omtales forslag
som begjæring.
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I 14 tilfeller forelå det eget samtykke, enten sammen med samtykkeerklæring fra oppnevnt
verge (2 saker) eller sammen med samtykke fra fast kurator (11 saker), slik det går fram
av Tabell 7.8. I ett tilfelle forelå det samtykke fra vedkommende selv uten samtykke fra
fast kurator. I to tilfeller ble samtykke avgitt av Misjonens generalsekretær i egenskap av
oppnevnt verge. Ingen av disse er identisk med de fire sakene som er nevnt ovenfor, der
generalsekretæren tok initiativet eller bistod andre.

Tabell 7.8. Samtykke til ”Forslag” om sterilisering av tatere i henhold til Lov nr.1 til vern om folkeætten av
23. juli 1942. Relatert til alder.
Alder
Samtykke fra
15-17
18-20
21-25
26-30
31-36
Antall
Eget samtykke
1
1
Eget samtykke + oppnevnt verge
1
1
2
Eget samtykke + fast kurator
1
3
1
4
2
11
Fast kurator
1
2
3
Verge (oppnevnt)
1
1
Ingen opplysning
1
1
Sum
3
5
3
4
4
19

_______________

La oss summere opp. Initiativet til sterilisering av tatere i henhold til 1942-loven og 1934loven § 3 annet ledd og § 4 ble tatt av flere instanser. En samlet tallmessig fordeling av
initiativtakere går fram av Diagram 7.1.
Misjonen tok initiativet til 14 søknader. Flest søknader ble initiert av overleger og
andre ansatte ved psykiatriske institusjoner, 27 av 80 søknader. I ett tilfelle foreligger det
ingen opplysning om hvem som reiste steriliseringsspørsmålet. Ulike instanser initierte de
øvrige 38 søknadene: offentlig lege (7), leger i alminnelig sykehus (6), skolehjem (6),
åndssvakehjem (3), åndssvakeskole (5), spesialskole for døve (1), vergeråd/barnevernsnemnd (5), fattigstyre/forsorgsstyre (4) og politimester (1).
Tallet på saker som Misjonen tok initiativet til, kan vanskelig sies å ha vært stort, men
organisasjonens rolle var ikke begrenset til det å ta initiativ. Misjonens generalsekretærer
sluttet også opp om andres initiativ og avleverte samtykke til sterilisering, enten i
egenskap av oppnevnt verge eller kurator for den det gjaldt. I tillegg satte generalsekretær
og inspektrise fram begjæring om sterilisering – som oppnevnt verge eller kurator. I noen
saker satte Misjonen fram begjæring eller avgav samtykkeerklæring i saker der den selv
hadde reist steriliseringsspørsmålet.
I sum får vi da at Misjonen på en eller annen måte medvirket i 32 saker, hvorav 17
gjaldt sterilisering med hjemmel i 1934-lovens § 4, ni med hjemmel i 1934-lovens § 3
annet ledd og seks med hjemmel i 1942-loven. I tillegg er det funnet at Misjonen ved
Svanviken arbeidskoloni høyst sannsynlig initierte fire søknader om sterilisering av
”kolonister” i henhold til 1934-lovens § 3 første ledd. Dette betyr at Misjonen var delaktig
i 36 av i alt 152 søknader om sterilisering som er funnet i vår undersøkelse, det vil si
bortimot fjerdeparten av søknadene (23,7 prosent). Holder vi § 3 første ledd utenfor, blir
andelen 40 prosent (32 av 80 søknader).
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Diagram 7.1. Initiativtakere til sterilisering av tatere. Lov om adgang til sterilisering av 23. juni
1934 (§ 3 annet ledd og § 4) og Lov nr. 1 til vern om folkeætten av 1. juli 1942.
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10
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4
2

1942-loven

1934-loven § 4

Åndssvakeskole

Vergeråd/Barnevern

Skolehjem

Politimester

Misjonen

Alminnelig sykehus

0

1934-loven § 3 annet ledd

Misjonens engasjement strakk seg ikke over hele 1934-lovens virketid, det vil si fra 1934
til 1977. Engasjementet var størst før 1950, og organisasjonens sentrale ledelse var kun
involvert i saker etter 1934-lovens § 3 annet ledd og § 4, foruten saker etter 1942-loven.
Derimot er det funnet sterilisering med hjemmel i 1934-lovens § 3 første ledd ble tilrådd
ved Svanviken arbeidskoloni fram til 1970.

7.4 Tvang og frivillighet i initiativfasen
Vi har så langt kartlagt hvem som reiste spørsmålet om sterilisering, hvem som satte fram
begjæring og hvem som avgav samtykke når det gjelder sterilisering av tatere. I noen
tilfeller synes det å ha foreligget et ønske om sterilisering fra vedkommende selv. Det
dreier seg om søknader fra 12-13 voksne kvinner og noen menn. Det er lite som tyder på
steriliseringssøknadene fra disse kvinnene var et resultat av overtalelse eller press, og all
den stund vi her finner at vedkommende klart uttalte et ønske om å bli sterilisert, kan det
ikke sies å være av betydning om inngrepet ble initiert av andre eller ikke. Hva som
derimot påkaller interesse, er de sakene der kildematerialet ikke formidler en klar viljesytring fra vedkommende. Det er derfor grunn til å spørre: Stilte vedkommende seg villig,
likegyldig eller protesterende? Spørsmålet er ikke enkelt å besvare. Ofte lar kildene oss
ikke få vite hvordan angjeldende stilte seg til steriliseringsspørsmålet. Men i noen saker
foreligger det informasjon som lar seg utnytte i en vurdering av spørsmålet om tvang og
frivillighet i initiativfasen.
Sterilisering med eget samtykke – hvor frivillig?
Verken første eller annet ledd i 1934-lovens § 3 inneholdt noen hjemmel for bruk av
tvang. Vilkårene for bruken av paragrafens første ledd var at individet selv satte fram
begjæring om sterilisering, var myndig og psykisk normal. Selv om det ikke ble nærmere
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presisert, verken i loven eller i veiledningene til loven, innebar disse vilkårene at ingen
skulle kunne steriliseres med hjemmel i § 3 første ledd uten at vedkommende forstod
betydningen av inngrepet. Vi vil da også finne flere eksempler på at vedkommende
uttrykte en slik forståelse. Eksempelvis slik som disse kvinnene av taterslekt fra
henholdsvis 1950- og 1960-årene: ”Jeg erklærer herved at jeg ønsker å bli operert slik at
jeg ikke kan få flere barn. Jeg skjønner at dette ikke kan gjøres om senere”; ”Jeg er klar
over hvad begrepet sterilisering innebærer, men nå tror jeg det er den beste løsning for
meg.”
Når det gjelder paragrafens annet ledd, som omfattet sinnssyke og personer med
mangelfull sjelelige utvikling, og som også kunne anvendes på umyndige, var forutsetningen at vedkommende selv begjærte inngrepet utført såfremt vedkommende kunne
bibringes forståelse av inngrepets betydning. Det var en intensjon med loven at også
sterilisering etter § 3 annet ledd skulle være frivillig.
Et overordnet spørsmål i det følgende vil være: I hvilken grad ble søknader om
sterilisering etter § 3 satt fram på frivillig grunnlag? La oss først se nærmere på bruken av
§ 3 første ledd, deretter på anvendelsen av paragrafens annet ledd.
Søknader om sterilisering etter § 3 første ledd
Ideelt sett vil sterilisering være frivillig når vedkommende på eget initiativ og etter
grundig overveielse gir uttrykk for at inngrepet ønskes foretatt. Fra slutten av 1960-tallet
vil vi finne at svært mange kvinner og menn selv tok initiativet til sterilisering med den
begrunnelsen at man hadde fått det antallet barn man ønsket. Før siste halvdel av 1960årene trer et annet bilde fram: Andelen menn er langt mindre, og kvinnenes motiver, slik
disse kom til uttrykk i søknadsskjemaene, var bare unntaksvis knyttet til bevisst familieplanlegging. Først og fremst var sterilisering en siste utvei på en ofte vanskelig livssituasjon – et forhold som henger sammen med at steriliseringssøknadene overveiende
kom fra kvinner (først og fremst) som var lavt plassert på den sosiale rangstigen, og som
levde i trange økonomiske kår. Mange av søknadene før siste halvdel av 1960-tallet kan
derfor i liten grad sies å tilfredsstille det ideelle kravet til frivillighet: Forholdsvis få synes
å ha kommet i stand på kvinnens eget initiativ. Praksis viser at sterilisering som regel ble
tilrådd søkeren – oftest av lege eller annet helsepersonell, og gjerne i nær tilknyting til
fødsel eller svangerskapsavbrudd. Bakgrunnen synes mange ganger å ha vært forslag eller
likefram krav om sterilisering fra kommunale instanser, som vergeråd/barnevernsnemnd
og forsorgstyrer/sosialstyrer. Det er derfor god grunn til å karakterisere egenbegjæringene
om sterilisering etter § 3 første ledd fram til siste halvdel av 1960-tallet som ”samtykkeerklæringer”.
Vi kan med andre ord snakke om to faser i bruken av 1934-lovens § 3 første ledd. Den
første går fram til siste halvdel av 1960-åren. I denne fasen var prevensjonsformålet med
sterilisering ikke først og fremst knyttet til en bevisst familieplanlegging, men som regel
til en ofte vanskelig livssituasjon. Pr. 31. desember 1968 forelå i alt 13 518 søknader,
hvorav 12 411 fra kvinner. Antallet søknader fra kvinner økte langsomt, men markant,
især fra slutten av 1940-årene. Tallet på søknader fra menn var langt mindre, og økte svært
langsomt fram til slutten av 1960-tallet, da det inntraff en raskt vekst (se Diagram 7.2).
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Diagram 7.2. Søknader om sterilisering etter Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni 1934.
§ 3 første ledd. Kvinner og menn.
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Den andre fasen ble innledet i slutten av 1960-årene: Et raskt økende antall søknader kom
fra kvinner – og menn – som hadde fått det antallet barn de ønsket. I denne fasen (årene
1969-77) innkom i alt 30 588 søknader, hvorav 17 910 fra kvinner. Selv om bevisst
familieplanlegging kom til å bli et dominerende motiv, vil vi - som nevnt - fortsatt finne
søknader fra kvinner som levde i trange økonomiske kår, sosial elendighet, eller tilhørte
såkalte problemfamilier, søknader der bevisst familieplanlegging ikke stod sentralt i
motivkretsen.
Spørsmålet om tvang og frivillighet er først og fremst relevant i forhold til kvinner
som valgte å søke om sterilisering uten at motivet var knyttet til bevisst familieplanlegging. Blant disse kvinnene vil vi også finne kvinner av taterslekt.
Selv om storparten av kvinnene ble tilrådd sterilisering, kan det ikke uten videre
hevdes at søknadene ble fremmet under press eller utilbørlig påvirkning. Det er likevel et
spørsmål om ikke mange kvinner hadde valgt annerledes om de var blitt informert om
andre måter å forebygge svangerskap på. Spørsmålet ble blant annet reist i Det norske
medicinske Selskab i 1955, da helsedirektør Karl Evang holdt et foredrag om norsk
steriliseringspraksis gjennom 20 år. Overlege Ingjald Schjøth-Iversen ved Stensby sykehus
kunne fortelle at han alltid gikk ”nærmere inn på disse pasienter og merker snart at de
innerst inne aldri har ønsket eller ønsker dette inngrep utført.” Når kvinnene likevel kom
til sykehuset for å la seg sterilisere, skyldtes dette ifølge overlegen at de ”simpelthen” ikke
viste om noen annen ”utvei”, og dessuten at sterilisering var blitt ”foreslått dem av
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jordmor, huslæge, offentlig læge og ofte flere, og på toppen av det hele loves det henne at
man innhenter medisinaldirektørens tillatelse.” Schjøth-Iversen refererte også en konkret
sak. Den gjaldt en 31 år gammel gift kvinne med seks barn. Av så vel egenbegjæring som
legeerklæring gikk det fram at kvinnen var sliten og nedfor etter siste fødsel: ”Kvinnen
virket ikke på meg sliten. Hun hadde et frisk utseende – staut og velsoignert, utseende
svarende til alder. Hun virket kvikk og opplagt.” Under samtalen kom det fram at kvinnen
egentlig ikke ønsket å bli sterilisert, men at hun ikke visste annen råd; hun var – i likhet
med ektefellen - ”analfabet med hensyn til prevensjon”, og innleggende lege hadde etter
alt å dømme ikke nevnt noe om at framtidige svangerskap kunne forebygges ved
preventive midler istedenfor sterilisering. ”Hun ble glad da jeg fortalte henne at det ikke
var nødvendig med denne operasjon”. Schjøth-Iversen fant det ”forstemmende at man kan
by en staut, frisk 31 år gml. kvinne som har gjort den store innsats i livet å sette 6
velskapte barn til verden, det forsmedelig forslag sterilisasjon som svar på et seksualteknisk spørsmål, fordi hun i sin uvidenhet ikke kjenner annen løsning.” Overlegen viste
ikke hvor mange som delte han syn – ”men dette mitt syn på disse spørsmål har festnet seg
efterhvert som disse 20 år [siden 1934-loven ble vedtatt, min anmerkn.] har gått, og det vil
bli uforandret, selv om jeg blir stående alene med det.”800
Enkelte leger delte nok Schjøth-Iversens syn, men gjennom 1940- og 50-årene, og til
dels også i 1960-årene, ble mange kvinner tilrådd sterilisering uten at spørsmålet om
prevensjon ble drøftet med kvinnen eller ektefellen. I en rekke søknader vil vi finne at
prevensjon ble vurdert av legen som nytteløst. Eksempelvis kunne en lege i 1954 opplyse
at en ”utslitt mor” tidlig i 30-årene ikke var blitt orientert om preventive midler fordi det
ikke nyttet ”på disse kanter”. Sist på 1950-tallet angav en lege ”[m]annens alkoholisme og
ansvarsløshet” som grunn for ikke å ta opp prevensjonsspørsmålet. I en annen søknad,
også fra slutten av 1950-tallet bemerket legen følgende: ”Det må antas at hun og hennes
mann ingen evne har til å gjennomføre adekvat prevensjon og at hun fortsatt vil
nedkomme med barn i rask rekkefølge.” Sist på 1960-tallet anførte en lege at prevensjon
ikke ville nytte på grunn av kvinnens ”sjelelige utstyr”, og på begynnelsen av 1970-tallet
kunne en lege opplyse at vedkommende kvinne ikke var i stand til å ”administrere noen
form for prevensjon.” På dette grunnlaget konkluderte mange leger som denne legen fra
begynnelsen av 1960-tallet: ”sterilisasjon [er] nærmest nødvendig hvis ikke flere svangerskaper skal følge.”
Men søknader om sterilisering var ikke bare et resultat av mangelfull prevensjonsveiledning. Gjennom hele etterkrigstiden vil vi finne at en del kvinner var blitt veiledet i
prevensjonsbruk, og at en del hadde forsøkt å bruke prevensjon, men uten hell. En del
kvinner kunne også opplyse at de ikke stolte på de preventive midlene, og av den grunn ba
legen om å søke om adgang til sterilisering. Enkelte så seg også ute av stand til å kjøpe
prevensjonsmidler. Og etter at p-pillen ble introdusert som lovlig prevensjonsmiddel i
1967, anførte flere kvinner at de hadde forsøkt, men ikke tålte å bruke pillen. Andre igjen
fortalte at de ikke kunne tenke seg å bruke p-piller.
I flere søknader ble det også opplyst at ektefellen nektet å bruke prevensjon. I slike
tilfeller var det ikke uvanlig at legen konkluderte på denne måten: ”Jeg finner det derfor
hensiktsmessig at hun blir sterilisert,” slik det het i en søknad fra slutten av 1960-tallet.
Hva som her er sagt, gjelder også kvinner av taterslekt. På den ene siden ble det sådd
tvil om deres evne til å bruke prevensjon, og noen veiledning synes av den grunn ikke å ha
blitt gitt. Andre hadde fått opplæring i prevensjon, men følte seg utrygge. Enkelte kvinner
ble nektet å bruke prevensjon av ektefellen, eller ektefellen nektet selv å bruke prevensjon
800

Det norske medicinske selskab 1955: 1833 f.

186

eller stilte seg helt likegyldig, slik det ble opplyst i søknadene - dels av kvinnene selv, og
dels av legene. Likeledes uttrykte enkelte taterkvinner skepsis overfor p-pillen, eller de
kunne fortelle om bivirkninger.
På bakgrunn av dette gis det ingen klar konklusjon på spørsmålet om tvang og
frivillighet med utgangspunkt i prevensjonsspørsmålet. Det kan trygt sies at en del kvinner
valgte å la seg sterilisere fordi de ikke så noen annen utvei. Grunnene til dette var, som
vist, flere. I en forstand kom legene til å spille en viktig rolle med hensyn til kvinnens
valg: Mangelfull prevensjonsveiledning synes i mange tilfeller å ha hindret kvinnen i å
velge en annen løsning enn sterilisering. I slike tilfeller er det ikke urimelig å si at
kvinnens samtykke til sterilisering var et resultat av indirekte tvang. Men det er vanskelig
å si hvor mange av de bortimot 12 500 kvinnene, som fram til 1969 søkte om sterilisering
etter 1934-lovens § 3 første ledd, som aksepterte sterilisering uten å være informert om
andre prevensjonsmidler.
Et annet inntak til vurderingen av tvang og frivillighet vil være abortspørsmålet.
Mange søknader stammet fra kvinner som var gravide, og inngrepet var tenkt utført i
tilknytning til abort eller fødsel. Av 63 søknader om sterilisering fra kvinner av taterslekt
ble 50 inngrep utført. Opplysninger om inngrepet ble foretatt i tilknytning til fødsel eller
abort, eller uten tilknytning til noen av delene, foreligger i 45 tilfeller. Av disse ble 19
steriliseringer foretatt i forbindelse med svangerskapsavbrudd. Ble abortspørsmålet gjort
betinget av at kvinnen samtidig lot seg sterilisere?
Norge fikk en abortlov først i 1960. Før dette var svangerskapsavbrudd regulert av
bestemmelser i straffeloven av 1902. Verken før eller etter 1960 var det noen legal adgang
til sette sterilisering som vilkår for abort.801 Men praksis indikerer at dette ble gjort i en del
tilfeller, framfor alt på kvinner som tidligere hadde fått avbrutt et svangerskap en eller
flere ganger. Hvor utbredt en slik praksis kan ha vært, er vanskelig, ja nær sagt umulig å
vite, fordi dette spørsmålet svært sjelden kom til syne i steriliseringssøknadene. Men trolig
var dette en så utbredt praksis at enkelte leger fant det nødvendig å understreke at
sterilisering ikke var satt som vilkår. Eksempelvis bemerket en lege i 1965 at selv om
sterilisering ikke var satt som en betingelse for abort, ville legenemnda nøye overveie om
ikke kvinnen burde steriliseres på grunn av gjentatte svangerskapsavbrudd.802 Og i 1971
understreket en lege at ”[s]terilisering ble ikke stillet som noen betingelse for ab.prov, men
pas. ba selv om hjelp til å bli sterilisert.”803
Når det kan hevdes at sterilisering i et ikke ubetydelig omfang ble stilt som vilkår for
abort, vil én kilde være den redegjørelsen helsedirektør Evang gav av steriliseringspraksisen i 1955. Etter 1945 var rundt 30 prosent av steriliseringsinngrepene med hjemmel
i 1934-lovens § 3 første ledd blitt foretatt samtidig med svangerskapsavbrudd. Evang
antok at dette ikke i liten grad skyldtes negative holdninger til abort: ”Når en kvinne
(underforstått er blitt så forvorpen at hun) har bestemt seg for abortus provocatus, bør det
settes en effektiv stopper for senere begivenheter av samme art ved at kvinnen
steriliseres.”804 Den ofte nære sammenhengen mellom abort og sterilisering ble også
gjenstand for en kritisk kommentar fra en fylkeslege i 1976 i en høringsuttalelse til forslag
til ny steriliseringslov:

801

Spørsmålet om en slik adgang ble imidlertid drøftet forut for lovvedtaket i 1960, noe jeg kommer tilbake
til i rapportens kapittel 13.3.
802
DSR (184). Søknader om seksualinngrep.
803
DSR (247). Søknader om seksualinngrep.
804
Evang 1955 c: 27 ff.

187

I praksis møter en ikke sjelden kvinner som er blitt sterilisert i forbindelse med en abort eller
en fødsel. Under disse spesielle omstendigheter har hun ofte ikke hatt nok ro og balanse til å
treffe et valg som på sikt har vært det riktige. Hun har ofte nærmest latt seg sterilisere i en
ellers presset situasjon. […] Selv om det kirurgisk er lettere å gjennomføre sterilisering
samtidig med abort – fødselsinngrep, vil det fra et sosialt/mentalhygienisk synspunkt være
805
faglig mer forsvarlig å utsette denne alvorlige avgjørelse til etter en slik livssituasjon.

Selv om fylkeslegen her tok utgangspunkt i praksis på 1970-tallet, er det ikke grunn til å
tro at tidligere praksis var annerledes. Uttalelsen synes derfor å ha relevans for en
vurdering av praksis gjennom hele eller store deler av 1934-lovens virketid. Når
søknadene likevel gjennomgående er tause, skyldes dette trolig at legene selv oppfattet det
som noe tvilsomt å sette sterilisering som vilkår for abort. Som nevnt, fantes det heller
ingen legal adgang til en slik praksis – verken før eller etter abortloven av 1960. Evang var
da også sterkt kritisk til denne siden ved steriliseringspraksisen, noe han understreket i
nevnte redegjørelse fra 1955.806
Flere kvinner synes altså å ha akseptert sterilisering som en kompensasjon for å få
utført et svangerskapsavbrudd. Det er ikke urimelig å hevde at søknader om sterilisering
på dette grunnlaget representerte en større grad av indirekte tvang enn hva mangelfull
informasjon om prevensjon gjorde.
Andre former for indirekte tvang kan ha forekommet. For eksempel: I etterkrigstiden
var store barnefamilier med dårlig økonomi før folketrygden (1967) henvist til kommunal
støtte i tillegg til barnetrygden. Det er imidlertid ikke funnet at tildeling av kommunal
støtte ble gjort betinget av sterilisering. Men det finnes flere eksempler på at kommunale
instanser, så som forsorgsstyrer, senere sosialstyrer, reiste spørsmålet om sterilisering for å
forhindre ytterligere økonomiske overføringer til ”problemfamilier” med mange barn.
Dette ble også gjort overfor ugifte kvinner som var offentlig forsørget, slik som i dette
tilfellet fra midten av 1960-årene, der et sosialstyre skriver om en taterkvinne sist i 20årene:
Søkeren som er av omstreiferslekt har i alle år frembudt store sosiale problem. Hun har ikke
vært istand til å ta vare på seg selv eller forsørge seg ved eget arbeide, men hun har i alle år
vært underholdt av […] kommune. Hun er nu gravid […]. Planen er å få utført sterilisasjon i
forbindelse med fødsel og barselseng.

Når det gjelder taterkvinner, påkaller sterilisering av ”kolonister” særlig interesse. Som
nevnt, er det funnet at fire kvinner anbrakt i Svanviken arbeidskoloni søkte om
sterilisering med hjemmel i 1934-lovens § 3 første ledd. Hva kan sies om tvang og
frivillighet når det gjelder disse sakene?
Svanviken arbeidskoloni, som ble opprettet av Misjonen i 1908, var en viktig del av
Misjonens bosettingsarbeid.807 Hensikten var å ta imot familier av ”omstreiferslekt” for
omskolering og attføring med sikte på bosetting. Midt på 1950-tallet beskrev Misjonens
generalsekretær formålet på denne måten: ”Ideen med Svanviken er å føre voksne og barn
inn i den rytme og de plikter et fastboende liv medfører. Etter en viss læretid blir familiene
bosatt i egne heimer rundt i landet.”808 Inntil slutten av 1970-tallet tok kolonien med ett
unntak opp bare ”omstreiferfamilier”, det vil si familier der den ene eller begge ektefeller
var av ”omstreiferslekt”.
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Kolonien var ingen stor institusjon. Inntil midten av 1950-tallet var det plass til sju
familier om gangen. Siden opprettelsen i 1908 til midten av 1950-tallet hadde vel 100
familier med rundt 500 barn vært anbrakt i kolonien.809 Fra 1956 ble det bygd et nytt
bolighus, slik at tallet på familier ble utvidet til åtte. I tilknytning til vår undersøkelse er
det funnet registrert 67 familier anbrakt i kolonien i perioden 1930-77. Åtte familier ble
anbrakt to ganger. To av disse ble plassert for annen gang etter å ha rømt fra kolonien
noen år tidligere, fem familier var tidligere blitt utvist og en familie vendte tilbake etter å
ha forlatt kolonien etter eget ønske før oppholdstiden gikk ut. Det samlete tallet på opptak
i tidsrommet 1930-77 kommer derfor opp i 75.810
Med løsgjengerloven av 1900 kunne Misjonen tvinge familier til plassering i arbeidskolonien. Tvangsanbringelse ble, som vi har sett, betraktet som nødvendig – især fra
slutten av 1920-årene av, da Misjonens assimilasjonspolitiske holdning i det hele trakk i
en mer repressiv retning.811 På dette tidspunktet ble da også oppholdstiden utvidet fra tre
til fem år. Opprinnelig var den et halvt år. Senere, i 1970, ble oppholdstiden satt ned til
fire år, i 1972 til tre år.
Misjonen opprettholdt tvangslinjen etter 1945. Eksempelvis mente generalsekretær
Olav Bjørnstad på slutten av 1950-tallet at frivillig anbringelse nok var å foretrekke, men
erfaringen tilsa at dette vanskelig lot seg gjennomføre. Etter å ha gjort rede for at forsorgsstyrene med politiets hjelp kunne plassere arbeidsføre ”omstreifere” i kolonien, tok han til
orde for at også barnevernsnemndene i større grad burde bidra til at familier ble anbrakt i
arbeidskolonien.812
Anbringelse i kolonien fant som regel sted først når familien ble gjenstand for særlig
oppmerksomhet fra Misjonen eller andre instanser. Det overrasker derfor ikke at
Solheimsutvalget fant å kunne hevde at familiene stod i en ”tvangssituasjon” på det
tidspunktet da plasseringen fant sted, noe som også var i samsvar med familienes egne
opplevelser.813
Steriliseringsinngrep ble foretatt på flere enn de fire kvinnelige kolonistene som ble
operert med hjemmel i lov. Som vi skal se i kapittel 11 ble ytterligere ti kvinner sterilisert i
tidsrommet 1950-65. Legger vi sammen disse inngrepene med de som ble foretatt med
hjemmel i 1934-lovens § 3 første ledd, finner vi at nesten 37 prosent av kvinnene som var
anbrakt i kolonien i tidsrommet 1949-70, ble sterilisert.
De fire kvinnene ved kolonien som søkte om sterilisering, hadde satt mange barn til
verden, til sammen 31 barn. Rundt en tredel av barna var bortsatt og tre barn var døde. De
øvrige var sammen med foreldrene i kolonien. Spørsmålet er om kvinnene søkte om
sterilisering etter eget ønske fordi familien hadde fått så mange barn som de mente de
kunne klare å ta hånd om. I ett tilfelle synes dette å ha blitt klart uttrykt: ”Vi er av
omstreiferfamilier, og jeg føler at det er vanskelig å stelle og ha omsorg for så mange barn.
[…] Både min mann og jeg vil gjerne at barna våre skal få en så god start i livet som
mulig, og med vår noe usikre framtid synes vi at vi har nok med å ta oss av de barna vi
allerede har.” Men samtidig får vi vite at denne kvinnen tidligere var blitt tilrådd
sterilisering i tilknytning til fødsel, men at hun da hadde stilt seg uvillig – ”pas. ønsket
ikke å få det utført da og er blitt gravid før man rakk å få henne inn igjen til sterilisasjon,”
heter det i kvinnens sykehusjournal. Denne gangen synes det som om kvinnen ønsket å
avbryte svangerskapet, og ifølge innleggende lege skal kvinnen ha trodd at hun ikke ville
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få innvilget en abortsøknad uten at hun samtidig lot seg sterilisere. Det går ikke fram av
kvinnens journal i sykehuset at hun ble gjort oppmerksom på at sterilisering ikke var et
vilkår for svangerskapsavbrudd.
Innleggende hadde ingen stor tiltro til denne kvinnens evne til å dra omsorg for barn. I
legeerklæringen som fulgte med søknadsskjemaet, heter det: ”Selv om familien nu har
opphold i 5 år ved omserefierkolonien (sic), anser jeg det lite trolig at den senere vil bli
‘bofast’, med den følge dette kan ha for barna. Har ikke inntrykk av at fru NNs evne til å
stelle hus og barn er særlig stor.” Vedkommende lege synes her å ha basert seg på
opplysninger som ble gitt av arbeidskoloniens bestyrer, som kunne opplyse at
vedkommende kvinne hadde ”små evner” og maktet ”forholdsvis lite i hjemmesituasjonen”, til tross for at hun viste stor omsorg for barna.
I det hele synes alle fire kvinnene å ha blitt vurdert som mer eller mindre uskikket til å
oppdra barn, og det er grunn til å tro at dette dannet en avgjørende bakgrunn for at
kvinnene ble tilrådd sterilisering. Men samtidig vil vi også finne at en av kvinnene hadde
betydelig redusert helse, og at en annen hadde opplevd gjentatte spontanaborter.
Hva kan sies om frivillighetsaspektet i kvinnenes søknader om sterilisering? Spørsmålet er vanskelig å vurdere med utgangspunkt i søknadsskjemaene, som innholdsmessig
ofte er knappe. I ett tilfelle går det imidlertid klart fram av opplysninger om
vedkommende i Misjonens arkiv at familien ville bli fratatt sine barn om de ikke søkte
opphold i arbeidskolonien og deretter oppgav reisingen. Men da oppholdstiden gikk mot
slutten, så kolonibestyreren fortsatt ”mørkt” på bosettingen av denne familien. Det er
grunn til å tro at kvinnen valgte å la seg sterilisere fordi hun fryktet at barna ville bli
bortsatt. Det kan ikke sees bort fra at trussel om fratakelse av barn spilte en viktig rolle
også i de øvrige tilfellene, og at søknadene om sterilisering følgelig ble satt fram mens
kvinnene opplevde å stå i en tvangssituasjon. En kvinne som ankom Svanviken
arbeidskoloni i 1959, kunne da også senere fortelle til Dag og Tid at hun og hennes søster
flere ganger hadde fått ”tilbod om sterilisering”, og hun mente å vite at ”[a]lle vaksne i
leiren var utsett for eit slikt press. […] Somme blei truga direkte av leirleiaren. Viss dei
ikkje ville så skulle dei misse ungane. Mange nekta tvert. Somme gav etter.”814
Søknader om sterilisering etter § 3 annet ledd
Bruken av 1934-lovens § 3 første ledd framviser et sammensatt bilde. Formelt var
sterilisering en frivillig sak, men ofte – og da især fram til siste halvdel av 1960-tallet – ble
sterilisering valgt som en siste utvei, dels på grunn av de sosiale vilkårene vedkommende
levde under, dels på grunn av indirekte tvang, og dels fordi vedkommende befant seg i en
tvangssituasjon. Også bruken av § 3 annet ledd var formelt frivillig. Men her var det i
langt mindre grad snakk om at vedkommende ble gitt råd og anbefaling om sterilisering.
Selv om det finnes unntak, synes det å ha blitt ”besluttet” av andre enn vedkommende selv
at steriliseringsinngrepet burde foretas. Sjelden synes vedkommendes egen mening om
dette å ha fått betydning for hvorvidt en steriliseringssøknad ble fremmet.
Ulike framgangsmåter ble fulgt for å utvirke et samtykke fra vedkommende. Enkelte
saker skal løftes fram. Et par år etter at steriliseringsloven var blitt vedtatt, forteller en
psykiater som hadde undersøkt en 17 år gammel taterjente at hun var ”blid og tillidsfuld litt kokett, barnslig,” men at hun forstod betydningen av å bli sterilisert, og at hun ba om
”betenkningstid”. Noe senere ble egenbegjæringen undertegnet. Steriliseringsspørsmålet
var blitt reist av Misjonen, og det går klart fram av dokumentene at man var fast bestemt
på at jenta skulle steriliseres. Det er lite sannsynlig om en protest fra jenta ville ha ført til
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at søknaden ikke ville blitt fremmet. Hun skulle dessuten innlegges i sykehus på grunn av
en blindtarmbetennelse, og det kan ikke sees bort fra at hun samtidig ville blitt sterilisert
dersom hun hadde nektet å undertegne steriliseringssøknaden. Det finnes andre tilfeller der
dette ble gjort, eller endog der vedkommende ble innlagt i sykehus under foregivende at
det skulle foretas en blindtarmoperasjon, eller et annet operativt inngrep.
I en sak fra rundt 1940 kunne en lege opplyse at en forsorgsunderstøttet taterkvinne i
begynnelsen av 20-årene ikke selv hadde ”fremkommet med forlangende om å bli
sterilisert - hennes åndsevner er for små til at hun kunde gjøre det”. Legen kunne samtidig
fortelle at hun var ”troskyldig og ukritisk”, og at hun hadde stilt seg ”villig” til å bli
sterilisert, etter å ha blitt forklart hva inngrepet innebar. Vi får samtidig vite at hun ønsket
å komme i selvstendig arbeid, men var blitt fortalt at dette nok var ”vanskelig” så lenge
det var en ”risiko” for at hun atter skulle få barn. Hun hadde ett ”uekte barn” fra før. I
dette tilfellet synes kvinnes fremste ønske – å komme i selvstendig arbeid – å ha blitt gjort
betinget av at hun lot seg sterilisere.
Kort tid etter annen verdenskrig ble Misjonen underrettet om at en vel 30 år gammel
kvinne, som gjennom hele barndommen og ungdomstiden hadde stått under
organisasjonens tilsyn, skulle skrives ut fra åndssvakeinstitusjon og anbringes i privatforpleining. Misjonens generalsekretær gav straks følgende beskjed til institusjonens
bestyrer og overlege: ”Skal hun anbringes privat, må hun i hvert tilfelle steriliseres før hun
sendes ut”. Legen tok opp spørsmålet med kvinnen, og i egenbegjæringen heter det:
”lægen har rådet meg til operasjonen.” Det er vanskelig å vite om vedkommende ville blitt
værende i institusjon, dersom hun hadde motsatt seg et steriliseringsinngrep, siden
steriliseringsspørsmålet i dette tilfellet ikke ble reist av institusjonens overlege, men av
Misjonens generalsekretær. Men saken illustrerer hva mange andre opplevde, nemlig å bli
forespeilet en friere forpleiningsform dersom man lot seg sterilisere.
Sist på 1950-tallet reiste en barnevernsnemnd spørsmålet om sterilisering av en noen
og tjue år gammel gravid taterkvinne. Hun var ikke gift, men levde i samboerskap i ”et
elendig husvære”. Misjonen som ble rådført i sakens anledning, kunne opplyse at kvinnen
”på alle måter” måtte anses som ”uskikket til å oppdra” barnet, som straks burde fratas
henne etter fødselen: ”Barnevernsnemnda bør derfor overta omsorgen for barnet og Norsk
misjon blant hjemløse skal være villig til å ha tilsyn med barnet og utgiftene i samband
med dets forpleining vil bli utredet herfra.” Det opplyses at kvinnen hadde vært elev ved
en åndssvakeskole gjennom fem år, der hun hadde gjort liten fremgang i skolefagene, men
hadde vist seg flink i praktisk arbeid, og ”[s]osialt sett var hun ganske bra tilpasset. Hun
var omsorgsfull og snill mot kameratene.” Misjonen sluttet seg til barnevernsnemndas
forslag om å sterilisere kvinnen: ”Med det kjennskap en har til forholdene vil en så sterkt
en kan råde til at NN blir sterilisert og det heldigste ville være om dette kunne skje etter
egen begjæring. Vår inspektør […] har et par ganger de siste dager snakket med henne om
dette og det høres ikke ut som hun er uvillig til å gå med på sterilisering.” Legen som
undersøkte kvinnen, kunne fortelle at hun ”[b]lid og tillitsfull skrev hun under […] på
søknaden om sterilisering, idet hun forklarte at hun mente et barn ville være nok for
henne, - mer ville hun ikke ha.” Hva hun ikke ble underrettet om, var at barnevernsnemnda – etter Misjonens ønske - allerede på dette tidspunktet hadde truffet vedtak om at
barnet hun skulle føde, skulle bortsettes straks etter fødselen.815
815

Det skal her nevnes at vedkommende lege var svært opprørt over barnevernsvedtaket: ”Hun selv vet ikke
noe om dette, - det er med hensikt holdt hemmelig for henne, - og hun går bare og gleder seg søtt og varmt
til barnet. Selve situasjonen forekom meg temmelig grusom, og jeg spekulerte på om dette virkelig skulle
være nødvendig.” For om mulig å få omgjort vedtaket, tok legen kontakt med Misjonens generalsekretær:
”Han kan være enig i at det slett ikke skulle synes så utenkelig at hun skulle klare å være en nokså bra mor
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I en annen sak fra slutten av 1950-tallet møter vi en snart myndig taterkvinne som
angivelig hadde vært ”utpreget løsaktig” siden tidlig i tenårene. Psykiateren som undersøkte henne, fant sterilisering hensiktsmessig, men han kunne vanskelig se at hun selv
hadde ”evnen til selv å ta standpunkt til steriliseringsspørsmålet.” Kommunelegen, som
var blitt bedt om av Misjonen å ta seg av saken, kunne imidlertid noe senere fortelle at han
og Misjonens inspektrise hadde forklart kvinnen ”så godt det var mulig” hva saken dreide
seg om: ”[J]eg hadde inntrykk av at hun ikke bare forstod konsekvensene, men at hun
sogar gjerne selv vilde ha indgrepet utført. Da hun har lært sig til å skrive sitt eget navn,
har hun selv undertegnet begjæringen.” Denne saken illustrerer et forhold som er synlig
også i flere andre søknader om sterilisering etter § 3 annet ledd: Det ble sådd tvil om
vedkommendes evne til å avgi samtykke, men like fullt ble samtykke avkrevd. I en
liknende sak fra sist i 1930-årene bemerket en lege følgende om en kvinne – som ikke var
av taterslekt: ”[H]un viser så mangelfuld evne til å fatte betydningen av den påtenkte
operasjons konsekvenser, at denne ikke bør utføres i henhold til hennes egen begjæring,
selvom denne utvetydig forelå. Hennes samtykke til søknaden må dernest opfattes som en
primitiv reaksjon på hvad hun har opfattet som en tvangssituasjon.”816
På 1960-tallet kunne en fraskilt taterkvinne midt i 20-årene fortelle at hun tidligere var
blitt spurt om hun ville la seg sterilisere – ”men da visste jeg ikke hva det var, så jeg sa
nei.” Nå kunne legen som ekspederte saken til Helsedirektoratet, opplyse at hun hadde
”bestemt seg for å ta inngrepet”. Hvorfor hun ombestemte seg, sier dokumentene ikke noe
om. Derimot går det med all tydelighet fram at det forelå et sterkt ønske om at kvinnen
burde steriliseres. Legen skriver: ”Pas. kommer fra en familie preget av meget lav IQ. Hun
virker selv debil, ansvarsløs, lever et tøylesløst seksuelt liv, bryr seg lite om sine tidligere
barn som nå er bortsatt i fosterhjem og forsørges av forsorgen, da hun ikke vil arbeide.”
I en annen sak fra 1960-tallet får vi vite at en taterkvinne tidligere var blitt tilrådd
sterilisering under et opphold på psykiatrisk sykehus, men at hun hadde protestert. Da hun
noen tid senere ble lagt inn på nytt, ble det konstatert at hun var gravid – for annen gang.
Sykehuset fant det derfor hensiktsmessig at hun ble sterilisert, og denne gangen går det
ikke fram av journalen at hun motsatte seg inngrepet. Vi får vite at hun var blitt behandlet
med elektrosjokk og nevroleptika, og ifølge journalen hadde hun ”myknet opp” og de
aktive symptomene hadde opphørt. Men hun var uten ”sykdomsinnsikt”, og hun ble
beskrevet som ”utpreget defekt”.
Som regel ble vedkommende gjort kjent med at et steriliseringsinngrep var påtenkt,
men i enkelte saker er det vanskelig å si hvor godt vedkommende faktisk ble informert om
inngrepets konsekvenser. Det var imidlertid ett forhold vedkommende gjennomgående
ikke synes å ha blitt informert om, nemlig at sterilisering etter § 3 annet ledd egentlig var
en frivillig sak.
Det forekom at personer som ble foreslått sterilisert etter § 3 annet ledd, protesterte
eller ombestemte seg etter først å ha undertegnet en egenbegjæring. Det er funnet to
tilfeller der taterkvinner angret på at de hadde gitt sitt samtykke til sterilisering. Begge
ganger var steriliseringsspørsmålet blitt reist av Misjonen.

for barnet, i hvert fall skulle kunne gi det mye følelsesmessig varme og trygghet. Men hun måtte jo få hjelp
[…] når det gjalt selve stellet. NNs mor har jo klart å få fram en rekke barn, så hun skulle jo kunne hjelpe
NN mye”. Legen var overbevist om at barnet ville få atskillig mer ”morsvarme” hos NN enn på
barnehjemmet. Legens reaksjon førte til at gjennomføringen av barnevernsvedtaket ble utsatt – delvis mot
Misjonens ønske, og vedtaket ble trolig ikke senere effektuert.
816
DSM (4). Søknader om seksualinngrep. Saken ble opprinnelig fremmet etter § 3 annet ledd, men omgjort
til en § 4-sak på grunn av legens vurdering.
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Det ene tilfellet gjaldt en kvinne i begynnelsen av 20-årene. Sist på 1930-tallet
underrettet hun Misjonens generalsekretær om hvor fortvilet og nedtrykt hun var da hun
hadde vært hos legen og undertegnet søknaden. Generalsekretæren ble åpenbart ergerlig
og skrev straks til pleiemoren. Saken var avgjort og hun skulle møte på sykehuset. ”Den
sak må nu ordnes og jeg kan på ingen måte finne mig i at NN nu prøver å omstyrte den
avgjørelse som er fattet.” Generalsekretæren ba pleiemoren overtale henne: ”Når jeg
skriver til Dem istedenfor NN, så er det for å be Dem så lempelig og forstandig som mulig
å foreholde NN at det eneste riktige er, at denne sak blir ordnet slik som den nu var tenkt.
[...] jeg vil overhodet ikke høre tale om nogen forandring i denne sak.” Pleiemoren kunne
noen dager etter fortelle generalsekretæren at piken ikke ville sette seg mot hans ”vilje”.
Hva var grunnen? Hun hadde et barn hun var blitt fratatt omsorgsretten for, men barnet
skulle plasseres i samme fosterhjem der hun selv var, slik at hun skulle gis anledning til å
få være sammen med barnet. Når generalsekretæren hadde fått vite at hun motsatte seg
inngrepet, ville denne ordningen bortfalle: ”Dersom hun fortsatt vegrer sig [...], vil jeg
overhodet intet ha verken med henne eller hennes barn å gjøre og kommer heller ikke til å
gjøre mer med saken, før jeg er sikker på at den operasjon som hun selv har søkt om, er
utført.” Hun kunne forstå at generalsekretæren ville hennes eget beste, men bemerket
samtidig at hun gikk med på sterilisering for barnets skyld. Generalsekretæren skrev
tilbake og kunne fortelle hvor ”glad” han var blitt over hennes beslutning.
I det andre tilfellet, fra siste halvdel av 1940-tallet, henvendte en umyndig jente seg til
presten hun hadde lest for, med håp om at steriliseringsinngrepet kunne avverges. Presten
skrev et lengre brev til Misjonens generalsekretær, der han gjorde generalsekretæren
oppmerksom på at jenta ikke hadde visst hvorfor hun skulle undersøkes av lege, og at hun
først under legebesøket hadde fått vite hva det hele dreide seg om: ”Dette virket, som
rimelig er, meget sterkt på hende. Hun var på forhånd noe engstelig fordi hun skulle til
læge uten å være spesielt syk. Da hun så skjønte hvad det gjaldt, ble hun helt lamslått. Hun
er ikke så dum at hun ikke forstår hva slikt inngrep fører med seg.” Etter undersøkelsen
var hun blitt bedt om å undertegne et skjema. Hun hadde følt sterk motvilje, men visste
ikke hva hun skulle si, ”og da så lægen trykket på for å avslutte saken, skrev hun tilsist
under.” Presten kunne videre fortelle at hun angret, og at hun var blitt svært urolig. Han
avsluttet brevet på denne måten:
Og jeg finner det ret å meddele Dem dette. / Personlig vil jeg tilføye for det første at det må
være klart at NN aldrig frivillig går med på sterilisering. […] har hun med sin underskrift
gitt sitt bifall til seksualinngrep, må underskriften betraktes som ugyldig, idet den er gjort på
et tidspunkt da hun var forvirret og kjendte seg under tvang. / For det annet kan jeg si at jeg
kjenner jo NN, og vet at hun står tilbake hvad åndsevner angår, men kanskje ikke i den grad
som undersøkelsen viser. […] NN kan vel ikke kalles abnorm. Hun virker kuet, hun har
mindreverdighetskomplekser. […] / I hvert fall må jeg etter NNs besøk hos meg underrette
Dem om hendes reaksjon på seksualinngrep, og slå fast at hun ikke frivillig går med det.

Generalsekretæren kunne nok innrømme at dette var en vanskelig sak, men det var mulig
at presten hadde fått et feil inntrykk av hvordan den lå an. Generalsekretæren kunne
fortelle at moren var ”en typisk undermåler, av disse som får et barn hvert år og har liten
evne til å oppdra og stelle barn,” og at NN etter alt å dømme ville bli som sin mor: ”Hun
har liten evne til å stelle seg og det er blitt sagt ikke bare en gang, men flere ganger til
meg, at hun aldri kommer til å kunne klare seg i livet. […] Under disse forhold anså jeg
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det for min plikt å la henne undersøke av en sakkyndig for at han kunde treffe avgjørelsen
om der burde ordnes med sterilisering.”817
Paragraf 3 annet ledd ble brukt gjennom hele 1934-lovens virketid, men i et langt
mindre omfang enn paragrafens første ledd, slik det går fram av den tallmessige oversikten
i kapittel 6. I alt innkom 1375 søknader, hvorav 1245 gjaldt kvinner. Som det går fram av
Diagram 7.3, nådde bruken av § 3 annet ledd overfor kvinner et toppunkt i tiden rundt
1950. Deretter avtok tallet på søknader gradvis.818 Gjennom hele lovens virketid var tallet
på søknader om sterilisering av menn etter denne paragrafen lavt, men stabilt med et
årsgjennomsnitt på under fem.

Diagram 7.3. Søknader om sterilisering etter Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni 1934. §
3 annet ledd. Kvinner og menn.
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1934-lovens § 4: Inngrep uten eget samtykke
Til forskjell fra § 3 annet ledd kunne § 4 i 1934-loven brukes når det ble antatt at
vedkommende var uten samtykkekompetanse; individer som angivelig manglet personlige
forutsetninger for å foreta ”frie valg” eller avgi et gyldig samtykke. Målet på individets
samtykkekompetanse ble med andre ord satt lavt: Det skulle antas at vedkommende var i
stand til å forstå betydningen av inngrepet. Kun i situasjoner der den enkelte ble antatt å
mangle evne til å samtykke på grunn av manglende situasjonsforståelse, kunne inngrepet
foretas uten samtykke fra vedkommende.819 Av den grunn mente enkelte, som for
eksempel professor Ragnar Vogt, at det i grunnen var misvisende å omtale inngrep etter
denne paragrafen som tvangsinngrep. Men siden det her var snakk om sterilisering uten
begjæring eller samtykke fra vedkommende selv, ble disse inngrepene i alminnelighet
817

Inngrepet ble imidlertid ikke utført, da sykehuslegen nektet å sterilisere vedkommende mot hennes vilje.
Når tallet på søknader begynte å stige igjen utover på 1970-tallet, henger dette delvis sammen med at
sterilisering i økende grad ble initiert av foreldre til psykisk utviklingshemmede, men også at åndssvakeinstitusjoner i økende grad igjen tok initiativ til sterilisering.
819
Jf Syse 1993: 110.
818
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forstått som tvangsinngrep. Det kan derfor sies at 1934-loven på visse vilkår gav adgang
til tvangssterilisering.820 I den grad vilkårene for anvendelsen av § 4 var til stede, var
tvangssterilisering ikke ulovlig.821
Sett hele perioden 1934-77 under ett, ble det satt fram forholdsvis få søknader om
sterilisering etter § 4, i alt 1105 – hvorav 975 gjaldt kvinner. Det utgjør 2,4 prosent av
samtlige søknader om sterilisering med hjemmel i 1934-loven. Men bruken av § 4 fordeler
seg ikke jevnt ut over steriliseringslovens virketid. I årene 1934-42 utgjorde tallet på
søknader om sterilisering etter § 4 hele 48,2 prosent av alle søknader, i perioden 1945-50
20,2 prosent. I løpet av 1950-tallet sank andelen fra ni til 2,2 prosent. Utviklingen i
absolutte tall er framstilt i Diagram 7.4.

Diagram 7.4. Søknader om sterilisering etter Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni 1934. §
4. Kvinner og menn.
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Det er en kjensgjerning at en lovregulert praksis ikke nødvendigvis blir drevet i samsvar
med lovens bestemmelser. Når det gjelder steriliseringspraksisen vil det være av særlig
interesse å få vite hvorvidt vilkårene for tvangssterilisering etter § 4 var til stede. La meg
her presisere at dette spørsmålet ikke angår hvorvidt man anser tvangssterilisering som
legitimt eller ikke; det vedrører kun hva vi kan kalle søknadens legale status.
Hvorvidt lovens vilkår for bruken av § 4 var til stede eller ikke, er ofte vanskelig å
avgjøre. Vi er i det store og hele henvist til de opplysningene som foreligger i de bevarte
dokumentene i steriliseringsarkivet, der opplysningene om vedkommende er filtrert og
fortolket av andre. I noen tilfeller synes lovens vilkår å ha vært til stede: Det dreier seg om
personer som ifølge legeopplysningene og andre opplysninger var svært mentalt tilbakestående. Men det er funnet ytterst få slike tilfeller. Tatt i betraktning av at det som regel
820

Se f.eks. Andenæs (1964, 1971: 45)
Om vilkårene, se lovtekstens § 4 (Vedlegg 1) samt 1938-veiledningen (Vedlegg 2) og 1950-veiledningen
(Vedlegg 3).
821
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var maktpåliggende for den som initierte eller begjærte et steriliseringsinngrep, at inngrepet faktisk ble utført, kan det ikke sees bort fra at søknader ble tilpasset lovens vilkår. I
den grad dette skjedde, framstår praksis som ulovlig.
I noen saker foreligger det tilstrekkelig dokumentasjon til å foreta en kvalifisert
vurdering av spørsmålet om søknaden oppfylte vilkårene i § 4, og jeg skal med utgangspunkt i enkelte søknader som vedrørte tatere, illustrere forekomsten av hva som synes å
være urettmessig tvangsbruk, det vil si søknader om sterilisering der lovens vilkår ikke
synes å ha vært til stede.
I én slik sak, som stammer fra slutten av 1930-årene, satte et vergeråd fram forslag om
sterilisering av et forsorgsunderstøttet ektepar av taterslekt med den begrunnelse at
ekteparets barn allerede var bortsatt etter vergerådsvedtak. Spørsmålet ble forelagt
politimesteren, som i første omgang ba om en nærmere vurdering. I et skriv til
politimesteren konkluderte forsorgsstyret med at vedkommende mann og hustru ikke
kunne ”ventes i fremtiden å bli istand til ved eget arbeide å sørge for sig og avkom.”
Fattigstyret hadde av den grunn besluttet i møte ”å tiltre ønsket om å foranledige
sterilisering”. Av grunner som ikke framgår av de bevarte dokumentene, ser det ut til at
spørsmålet om sterilisering av hustruen ikke ble fulgt opp. Derimot holdt kommunale
myndigheter fast ved at mannen skulle steriliseres. Da kona ble bedt om å avgi
samtykkeerklæring, nektet hun bestemt. Legen som fikk med saken å gjøre, kunne noe
senere underrette politimesteren om at både mannen og ektefellen bestemt motsatte seg
sterilisering. På denne bakgrunnen konkluderte legen slik: ”Der fins […] ikke fnug av
forstaaelse hos noen av dem hvor paakrævet et slikt lite indgrep er […]. Det er, som det vil
fremgaa, komplet umulig at bibringe dem forstaaelse, de synes helt blottet for hensyn og
ansvarsfølelse. / Ad frivillighetens vei kan intet opnaaes overfor disse mennesker.” Saken
trakk ut på grunn av ekteparets motstand, og den ble ikke endelig avgjort før under krigen.
Med politiets bistand ble mannen brakt til sykehuset, der han ble kastrert istedenfor
sterilisert.822 Han døde kort tid etter operasjonen, trolig på grunn av hjertesvikt. Han hadde
gjennom lengre tid også forsøkt å avverge at to av hans barn ble operert – uten hell.
En annen sak, også den fra slutten av 1930-tallet, gjaldt en taterjente som var umyndig
på det tidspunktet steriliseringsspørsmålet ble reist. Hun var blitt satt under vergemål kort
tid etter fødselen og anbrakt i et av Misjonens barnehjem. Ti år gammel ble hun overflyttet
til et skolehjem. Etter noen år skrev bestyreren til Misjonens generalsekretær, som også
var jentas verge:
Skolehjemmet kan ikke beholde denne pike lenger. Å forsøke henne anbragt i et eller annet
arbeide her er helt umulig. Jeg kan ikke anbefale henne. Hun er i høyeste grad tyvaktig og
usannferdig. Det dårlige anlegg hadde hun også som liten, men hun kjempet imot og led
under sine svakheter, så jeg hadde tross alt godt håp for henne. Nu er det som hun ikke bryr
seg om noen ting verken advarsle eller irettesettelse. Jeg har ikke truffet på noen som det har
gått så nedover med på et års tid som det gjorde med NN. / Det er så trist å senne henne fra
seg så dårlig som hun er til å oppta kampen for tilværelsen, men det er også umulig å ha
henne her lengere. Ved sitt eksempel virker hun mindre bra.

Bestyreren skulle forsøke å få jenta anbrakt i et fosterhjem. ”Så var det et spørsmål: Bør
ikke NN steriliseres før hun sendes ut?” Generalsekretæren sa seg enig og ba bestyreren
ordne dette sammen med skolehjemmets lege.

822

Om bruk av politiet til å iverksette steriliseringsinngrep med hjemmel i 1934-loven under krigen, se
rapportens kapittel 10.2.

196

Steriliseringsspørsmålet ble tatt opp med jenta, men hun nektet. ”Man står i dette
tilfelle helt maktesløs,” måtte bestyreren medgi overfor generalsekretæren. Trolig ville det
nå bli vanskelig å få henne anbrakt; bestyreren antok at fosterhjemmet nødig ville ta henne
uten at hun først var blitt operert. Etter dette tok generalsekretæren kontakt med fylkeslegen. Jenta hørte til ”en vanskelig og meget utbredt omstreiferslekt”, og hun viste ”den
samme seksuelle overbetonthet som er fremtredende i denne slekt.” Tvangssterilisering
burde overveies, dersom hun ikke frivillig lot seg sterilisere: ”Som hennes verje mener jeg
at det spørsmål i dette tilfelle iallfall bør overveies.” Men fylkeslegen kunne vanskelig se
at det var grunnlag for å tvangsoperere henne. Hun burde imidlertid overtales, slik at inngrepet kunne foretas før hun forlot skolehjemmet. Generalsekretæren tok på ny kontakt
med skolehjemsbestyreren: ”Jeg tør derfor be Dem påny tale alvorlig med NN om dette.
De bør foreholde henne at det vil bli lettere for henne, hvis dette blir gjort.” Men
bestyreren lyktes ikke. Jenta nektet og ble skrevet ut av skolehjemmet uten at inngrepet
ble utført – i første omgang.
Et par års tid senere ble hun funnet gravid og sterkt forkommen. Vernelaget, som fikk
henne innlagt på sykehus, kontaktet Misjonens generalsekretær:
I min behandling av denne sørgelige sak for politiet foreslår jeg at hun nu absolutt må bli
sterilisert og anbragt på et hjem så snart det blir mulig. Hun er jo ikke på noen måte skikket
til selv å ta vare på seg, undermåls og lite dugelig som hun er. / Jeg er meget interessert i å
få høre Deres mening i denne sak og om De vil foreslå noe vedrørende anbringelsen av
henne.

Generalsekretæren så helst at jenta ble ”varig anbrakt på et internat”: ”Jeg er helt enig i at
så undermåls som hun er, er hun litet dugelig for livet. En slik varig anbringelse er vel
vanskelig i et land som har så få internater, men det burde vel overveies om der er noe sted
hun kan anbringes”. Misjonen kunne imidlertid ingenting gjøre. Jenta var blitt myndig.
Skulle hun anbringes noe sted, måtte det skje for det offentliges regning. ”Vi kan bare
utrede forpleiningen for våre barn så lenge de står under verjerådet d.v.s. til de har fylt 21
år.” Generalsekretæren var fullt ut enig i at hun burde steriliseres: ”Kan De få denne sak
ordnet så det blir gjort i forbindelse med fødselen, vil det være best.”
Etter dette tok sykehuslegen kontakt med fylkeslegen: ”Da vi efter vårt kjennskap til
pasienten mener, at hun er helt psykisk, umoralsk defekt, […] finner, at hun er uskikket til
å sette barn i verden, synes vi at sterelisasjon her vilde være på sin plass.” Fylkeslegen var
i tvil: Var jentas psykiske tilstand slik at hun selv kunne sette fram begjæring om
sterilisering? Var hun i så fall villig til å gjøre det? ”I motsatt fall må der oppnevnes
kurator for henne. Når jeg får disse opplysninger skal jeg være behjelpelig med å ordne det
nødvendige.” Sykehuslegen kunne fortelle at hun ikke ville bli sterilisert. ”Da dette maa
opfattes som en simpel ’avvergningsreaksjon’ og neppe som uttrykk for nogen resonnementsmessig innstilling saa maa det kanske her opnevnes en Kurator for henne.” Etter
dette ekspederte fylkeslegen saken til Innenriksdepartementets helseavdeling - Norge var
nå okkupert av Tyskland og et nytt regime satt med makten - med følgende begrunnelse
for at kurator burde oppnevnes:
Jeg forsøkte allerede mens hun var elev av […] skole at overetale hende til at la seg
sterilisere, men møtte blankt avslag. Jeg gikk noksaa sterkt ind paa hende idet jeg efter
skolens oplysninger maate gaa ut fra som sikkert at hun vilde havne som gatepike. / Da hun
fremdeles motsetter sig ethvert indgrep, maa der formentlig opnevnes kurator for hende.
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I begge disse sakene ble søknad om sterilisering satt fram under protest fra vedkommende
selv. Det alene skulle indikere at lovens vilkår for bruken av § 4 ikke var til stede. Men her
ble motstand fortolket som om vedkommende ikke kunne bibringes noen forståelse av
inngrepet, slik det tydelig går fram i følgende utsagn fra Misjonens generalsekretær i
anledning skolehjemsjenta som motsatte seg sterilisering: ”Det greieste ville være om hun
kunne beveges til å undertegne en egenbegjæring om sterilisering, men hvis hun ikke vil
det, bør det overveies om hun ikke står så lavt at hun kan tvangssteriliseres.”
Det forekom at enkelte saker var gjenstand for delte meninger blant dem som var
involvert, eller lot seg involvere. Fylkeslegen – i den ovenfor refererte saken – hadde
uttrykt en viss tvil om rettmessigheten av tvangssterilisering, og vi har overfor sett at en
prest forsøkte å avverge et steriliseringsinngrep etter § 3 annet ledd. I en annen sak - fra
siste halvdel av 1930-tallet – ble et inngrep etter § 4 forsøkt forhindret av professor
Ragnar Vogt. Vogt hadde undersøkt en umyndig taterjente etter at steriliseringsspørsmålet
var blitt reist. Han fant at spørsmålet hadde brakt jenta inn i en psykotisk tilstand, og
gjorde Misjonens generalsekretær oppmerksom på at et steriliseringsinngrep ville
foreverre hennes sinnstilstand ytterligere. Dessuten motsatte hun seg inngrepet: ”Hun
motsætter sig energisk ethvert sådant inngrep. [...] Jeg kan således ikke skjønne, at der
foreligger legalt grunnlag for tvangssterilisering.”
Jenta falt til ro da hun fikk vite at Vogt hadde underrettet generalsekretæren. Vogt
bemerket også overfor generalsekretæren at sterilisering var ”broget med betydelige og
kolliderende interesser,” og at han gjerne ville drøfte dette med ham når han etter en utenbysreise var kommet tilbake til Oslo. Det kan ikke sees at generalsekretæren svarte på
Vogts brev, men han Vogts ord må åpenbart ha veid tungt. I et brev til Misjonens
inspektrise fortalte generalsekretæren at ”[p]rofessor Vogt har nu avgitt sin erklæring om
at han ikke kan anbefale tvangssterilisering. […] Jeg kan da ikke forstå at der er nogen
annen løsning […] enn at hun må få reise hjem”. Vedkommende jente ble imidlertid
innlagt i psykiatrisk institusjon, der steriliseringsspørsmålet et års tid senere ble reist på
nytt. Da generalsekretæren ble bedt om å avgi vergeerklæring, bemerket han overfor
Medisinaldirektoratet at ”[h]un har ikke undertegnet noen egenbegjæring om sterilisering
og de læger som har behandlet henne har hittil ikke funnet grunn til tvangssterilisering.”
Han ville derfor komme tilbake til saken senere, hvilket han gjorde: Vergeerklæring ble
avgitt med følgende kommentar: ”Jeg har konferert med direktøren for […] asyl, som
mener at inngrepet bør foretas.”
Det var ikke et krav i 1934-loven at personer som ble begjært sterilisert etter § 4 skulle
informeres om inngrepet. Men sentrale helsemyndigheter forutsatte da at paragrafens
vilkår var oppfylt, slik det går fram av dette svarbrevet fra 1946 til en skolehjemsbestyrer:
Deres spørsmål om det er nødvendig at elevene blir gjort kjent med følgene av
steriliseringen er forelagt det Sakkyndige råd i steriliseringssaker. Rådet er av den
oppfatning at de elever som er så ordnet at de skal sette fram begjæringen om inngrepet selv
(jfr veiledningen) bør og skal ha kjennskap til hva inngrepet innebærer. Gjelder det derimot
personer som ikke ansees skikket til å sette fram begjæringen, finner Rådet at det ikke er
grunn til å prøve å forklare dem følgene av steriliseringen.

Bestyreren hadde rettet denne forespørselen til Helsedirektoratet i anledning spørsmål om
sterilisering av jenter som skulle skrives ut fra skolehjemmet. En av dem gjaldt en
taterjente.
Taterjenta ble aldri informert om steriliseringssøknaden. Skolehjemsbestyreren hadde
i sakens anledning foretatt en intelligensprøve med resultat IQ lik 56; jenta måtte følgelig
betraktes som ”særlig mangelfullt sjelelig utviklet”. I tillegg hadde legen som undersøkte
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jenta, konkludert med at hun var debil med etisk og moralsk karakterbrist, hadde et
avstumpet følelsesliv, var treg og lite tiltaksom og ute av stand til å ta vare på seg selv og
sine anliggender. Dermed mente skolehjemsbestyreren at vilkårene for bruken av § 4 var
oppfylt.
Nå hadde skolehjemsbestyreren noe tidligere antydet overfor Misjonens generalsekretær at jenta trolig burde overflyttes til en kommende åndssvakeomsorg. Men
generalsekretæren, som kjente til jenta, mente at hun ikke stod så ”lavt” i intelligens som
bestyreren antok. Likevel stilte han ikke spørsmål ved måten bestyreren gikk fram på for å
få jenta sterilisert. Tvert imot mente han saken burde påskyndes. Også Misjonens
inspektrise gjorde en henvendelse til skolehjemsbestyreren, og ba innstendig om at det ble
ordnet med sterilisering ”nokså fort”: ”Det ville være så galt om hun ble utskrevet før det
ble gjort, for hun er vel temmelig hemningsløs på det området” Inspektrisen siktet til det
seksuelle ”området”.
I ettertid kunne vedkommende jente opplyse til Helsedirektoratet hvordan intelligensprøven var blitt gjennomført: Skolehjemsbestyreren hadde vist henne det ene arket etter
det andre og sagt: ”Det kan du sikkert ikke svare på, og det kan du sikkert ikke svare på”,
og så lagt arkene bort. En ny intelligensundersøkelse som ble foretatt av sakkyndige noen
år senere, viste da også at vedkommende måtte betraktes som tilnærmet normal i
steriliseringslovens forstand. Selv om det ble antatt at det forelå en senmodning, ble
skolehjemsbestyrerens intelligensprøve vurdert som upålitelig.
Å sette fram søknader om sterilisering uten å informere vedkommende var ikke
uvanlig. Like etter krigen møter vi også en tatergutt som først etter operasjonen ble
orientert om inngrepet. Noen år senere ville han vite hvorfor han var blitt sterilisert. I en
henvendelse til Helsedirektoratet gav han klart uttrykk for at det måtte ha blitt begått en
urett; han var ikke blitt orientert om søknaden og saksbehandlingen, han var blitt innlagt i
sykehus, brakt til operasjonsbordet og narkotisert under foregivende av at det skulle
foretas annen medisinsk behandling.
Av dokumentene går det fram at beslutningen om sterilisering ble tatt fordi han ble
ansett som ”uskikket til å underholde og avle og oppfostre barn.” IQ var satt til 61, og han
ble betegnet som en person med særlig mangelfullt utviklede sjelsevner. Legeerklæringen
fra distriktslegen hvilte tungt på opplysninger fra Misjonens generalsekretær, som også
opptrådte som guttens kurator: ”NNs familie er en typisk omstreiferfamilie. Der er ikke
tvil om at NN vil søke tilbake til […] så snart han kommer ut av skolehjemmet. Han
kommer også sikkert til å fortsette […]s omstreiferliv. Med så lav intelligenskvotient og så
lite avbalansert natur som han har vil han ikke være skikket til å forsørge en familie,”
heter det i et brev til distriktslegen fra generalsekretæren.
I Helsedirektoratet var man ikke i tvil om at det var blitt begått en urett. Han var
”[s]lett ikke imbecill. – Skandalesak,” heter det i en håndskrevet bemerkning.823 Men slik
ble saken ikke framstilt overfor vedkommende: Helsedirektoratet fant det ”moralsk
forkastelig” at han var blitt ”innlagt til operasjon under falske foregivender.” Ansvaret for
dette ble lagt til kuratoren. Men noen feil i ”saksbehandlingen og avgjørelsen” var ifølge
Helsedirektoratet ikke blitt begått. Saken måtte følgelig ”anses juridisk uangripelig.”
1942-loven: Sterilisering med og uten eget samtykke
Det var ikke uvanlig at personer som ble sterilisert med hjemmel i 1942-loven, selv
samtykket på fastsatt skjema. Skriftlig samtykke forelå i noe over halvparten av tilfellene.
Det er grunn til å tro at mange av samtykkeerklæringene framkom under press, i noen
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tilfeller vil vi da også finne at vedkommende påanket medisinaldirektørens beslutning om
sterilisering, eller bestemt motsatte seg sterilisering under sykehusoppholdet. Noen stod
imot - tross ”energiske forsøk” på å frambringe et samtykke, slik en overlege ved et
psykiatrisk sykehus kunne melde i januar 1945.824
Det er vanskelig å si i hvilken utstrekning vedkommende selv eller hans eller hennes
verge ble informert om sterilsieringsspørsmålet. Men ifølge 1942-loven kunne en beslutning om sterilisering innankes til DSR, og som vi skal se i kapittel 9 om forvaltningspraksisen, ble det fra medisinaldirektørens side gjerne understreket at vedkommende
skulle gjøres kjent med steriliseringsspørsmålet og aller helst avgi samtykke i den grad
vedkommende ble ansett å være skikket til det.
Når det gjelder tatere, forelå skriftlig samtykke i 14 av 19 tilfeller. Ikke i noen tilfeller
synes samtykket å ha sprunget ut av et ønske om sterilisering. I samtlige tilfeller var den
som hadde tatt initiativet til sterilisering fast bestemt på at inngrepet skulle utføres. I ett
tilfelle ble en tidligere skolehjemsjente på ny anbrakt i skolehjem ene og alene i den
hensikt å få henne sterilisert: ”I samråd med generalsekretæren for Norsk Misjon blant
hjemløse ble ovennevnte pike gjenopptatt […]. Hensikten med gjenopptakingen var ene
og allen (sic) den å få tatt skritt til å få henne sterilisert”, kunne skolehjemsbestyreren
fortelle distriktslegen. Da det ifølge skolehjemsbestyreren dreide seg om ”en vanskelig
pike” som det ikke ville være lett å bringe til distriktslegens kontor, ble legen bedt om å
komme til skolehjemmet for å innhente jentas samtykke.
I et annet tilfelle opplyses det om en gift kvinne av taterslekt på rundt 30 år med en
antatt IQ på 65, at hun har samtykket i operasjonen, men at hun var ”så imbecil at det ikke
er mulig å få henne til å sette sitt navn under egenerklæringen.” I et annet tilfelle opplyses
om en taterkvinne at hennes ”åndsevner er meget små”: ”Hun har ikke forståelse av
konsekvensene av de handlinger hun foretar. Jeg anser henne for helt uskikket til å ta
ansvar for barn.”
Et gjennomgående trekk er at vedkommende blir ansett som uansvarlige personer med
liten innsikt i egen livssituasjon, men like fullt kompetent til å avgi samtykke til
sterilisering. Dette gjelder ikke bare kvinner og menn av taterslekt.
Dokumentene gir sjelden opplysninger om hva vedkommende som samtykket
skriftlig, selv måtte ha ment om et steriliseringsinngrep. Bare i ett tilfelle som gjelder
tatere, er det funnet at vedkommende angret etter først å ha samtykket: Kort tid etter avgitt
samtykke skriver jenta til Misjonens inspektrise om det planlagte inngrepet, og at hun har
det ganske bra. Men da tidspunktet for inngrepet nærmet seg, skrev hun igjen til
inspektrisen og fortalte hvordan hun hele tiden tenkte på den forestående operasjonen.
Hun gav klart uttrykk for at hun var svært engstelig, ikke for selve operasjonen, men for at
hun skulle fratas evnen til å få barn: ”Jeg har ikke noe å leve for da.” Hun kunne fortelle at
hun var blitt helt ”hysterisk”, og at legene av den grunn hadde måttet sette mange
”morfinsprøyter” på henne. Beslutningen om sterilisering ble imidlertid ikke omgjort. Det
kan heller ikke sees at spørsmålet overhodet ble vurdert på nytt av Misjonens
generalsekretær som var oppnevnt verge, og som dermed var satt til å ivareta jentas
interesser.
Brysomme foreldre settes til side
Nær halvparten – 38 av 79 - av søknadene om sterilisering av tatere med hjemmel i 1934lovens § 3 annet ledd, § 4 og 1942-loven gjaldt umyndige, det vil si jenter og gutter som
ikke var nådd myndighetsalderen. Andelen umyndige var størst der 1934-lovens § 4 ble
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anvendt, hele 68,6 prosent. Under 1942-loven utgjorde tallet 42,1 prosent, og under 1934lovens § 3 annet ledd 24 prosent.
Søknader om sterilisering av umyndige ble i mange tilfeller fremmet uten at
foreldrene var involvert, eller ved at foreldrene ble skjøvet til side. Misjonen ved generalsekretæren (og inspektrisen i et par tilfeller) avgav samtykkeerklæring eller satte fram
begjæring om sterilisering enten i egenskap av oppnevnt verge eller kurator i til sammen
19 av 38 saker. Generalsekretæren opptrådte som oppnevnt verge i saker der foreldrene til
barnet var fratatt vergemålet. Det gjaldt seks barn som ble begjært sterilisert etter 1934lovens § 4. I de øvrige 13 sakene var foreldrene fratatt omsorgsretten for barnet, men ikke
fradømt foreldremyndigheten, slik at vergemålet fortsatt lå til foreldrene (født verge).
Dermed kunne steriliseringsspørsmålet ikke avgjøres uten foreldrenes samtykke, eller fra
kurator dersom født verge ble satt til side. Som vi skal se, forekom det at foreldre ble
fradømt foreldremyndigheten ene og alene på grunn av steriliseringsspørsmålet, enten
fordi foreldrene protesterte mot sterilisering av sitt barn, eller fordi det kunne forventes at
de ville gjøre det.825
Paragraf 6 i steriliseringsloven av 1934 gjorde det mulig å oppnevne en kurator i
vergens sted dersom verge ble ansett som uskikket til å avgi samtykkeerklæring.
Beslutningen om å sette til side vergen skulle treffes av DSR, mens oppnevningen av
kurator skulle foretas av by- eller herredsretten. Som regel traff DSR beslutning om
kuratoroppnevning på bakgrunn av opplysninger i legeskjemaet i søknaden om
sterilisering som diskvalifiserte foreldrene. Ofte vil vi finne at foreldrene, og da især
mødrene, beskrives som like ansvarsløse og inkompetente som den som skulle steriliseres.
”Moren er likeledes åndssvak”, heter det i en sak vedrørende en taterjente fra slutten av
1950-tallet. I en sak fra like etter annen verdenskrig opplyses det at ”[b]egge foreldrene og
særlig moren er typiske undermålere. De har streifet på landeveien det meste av sitt liv.
Faren er svært drikkfeldig. Ingen av foreldrene har arbeidsvilje. De er for tiden
fattigunderstøttet.” Dette gjaldt imidlertid ikke bare foreldre til taterbarn. Også foreldre til
andre barn ble omtalt på liknende måte. Noen eksempler: Moren er ”uordentlig, ubegavet,
sjusket. Begge foreldre likeglade” (1936); Moren har fire uekte barn med forskjellige
personer – ”er et etisk og moralsk lavtstaaende individ” (1937); ”Moren som født verge, er
p.g.a. intellektuell debilitet, neppe skikket til å være verge for pat.” (1939); ”Far og mor
mangelfullt utviklede” (1947); Moren er ”en moralsk mindreværdig person. […] kan
[ikke] ansees som fullgod verje” (1948). Det var mange slike karakteristikker på 1930- og
40-tallet, men de finnes også på 1950-og 60-tallet: ”Moren er meget lavtstående og kan
neppe klare noe annet enn manuelt vanearbeide.” (1955); ”Moren er debil og tilhører en
familie med mange evneveike.” (1962).
Karakteristikkene hvilte sjelden på noen inngående beskrivelse av foreldrene, men i
noen tilfeller tegnes sosiale biografier med uekte barn, skolehjemsopphold, fratatte barn,
alkoholmisbruk og kriminalitet.
En verge kunne imidlertid ikke settes til side uten å bli underrettet, og med hjemmel i
1934-lovens § 6 kunne en tilsidesatt verge innanke beslutningen om oppnevning av
kurator til Sosialdepartementet. Generalsekretær Lyngstad fant det svært uheldig at
foreldre på denne måten skulle involveres, og av den grunn anså han det for maktpåliggende å få vergeråd til å frakjenne foreldrene foreldremyndigheten. Dermed kunne
steriliseringsspørsmålet fremmes uten at foreldrene ble informert. Spørsmålet ble særlig
aktualisert i de første årene etter annen verdenskrig, da flere foreldre satte seg mot
sterilisering.
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Spørsmålet synes imidlertid første gang å ha blitt aktualisert for Misjonens
vedkommende i 1942. Det gjaldt en sak som opprinnelig var blitt fremmet i 1939, men
fordi Lyngstad ikke var oppnevnt verge for vedkommende jente som ble begjært
sterilisert, ble saken foreløpig avvist av DSR. Jenta var anbrakt på åndssvakeskole, og
sommeren 1942 forlangte skolebestyreren at hun skulle steriliseres før utskriving. Moren
satt fortsatt med vergemålet, men bestyreren framholdt overfor Lyngstad at hun ”neppe”
var ”den rette til å uttale seg som verge for barnet i denne sak”. Bestyreren hadde forsøkt å
få oppnevnt Lyngstad som verge, men sorenskriveren ville ikke gå til et slikt skritt før
moren var blitt fradømt foreldremyndigheten, hvorpå Lyngstad bemerket:
Jeg kan ikke forstå at det skal være nødvendig formelt å frata den fødte verje, verjemålet, før
der kan oppnevnes ny verje. Det har iallfall ikke vært praksis tidligere når det gjelder våre
barn. Jeg blir stadig oppnevnt som verje for barn der er bortsatt av verjerådene og det enten
det uttrykkelig er nevnt i verjerådsbeslutningen at foreldrene er fratatt foreldremyndigheten
eller ikke. Hvis sorenskriveren fremdeles ikke vil foreta verjeoppnevnelsen får vi forelegge
saken for Justisdepartementet. Det synes urimelig at en sorenskriver skal få anledning til å
hindre et så nødvendig seksualinngrep som dette er på grunn av sin formalistiske
lovfortolkning. Vi bør ikke slippe NN ut før seksualinngrepet er foretatt. Det kan nesten
karakteriseres som en forbrydelse mot henne selv og samfundet, hvis det ikke blir gjort.

Ifølge Lyngstad var dette første gang han hadde støtt på et krav om at han ikke kunne stå
som verge for et barn uten at den fødte verge først var blitt fratatt vergemålet: ”Jeg blir jo
til stadighet oppnevnt som verje for barn der er besluttet anbrakt ved Norsk misjon blant
hjemløse og der har aldri vært krevet noe annet enn samtykke fra min side om å stå som
verje for barnet.” Lyngstad mente at foreldrenes vergemål i realiteten måtte anses som
opphevd når et vergeråd hadde truffet et omsorgsvedtak, selv om dette ikke var
”uttrykkelig nevnt i verjerådsbeslutningen”. Når det gjaldt den aktuelle saken fant han det
”litet rimelig at spørsmålet om seksualinngrep for en så lavtstående pike som NN” skulle
”være avhengig av samtykke fra den fødte verje som ikke har hatt noe med henne å gjøre
siden hun kom til verden. Seksualinngrepet bør jo foretas både for barnets skyld og i
samfundets interesse og det kan ikke antas at den fødte verje vil ha syn for dette.”
Lyngstad kunne av den grunn heller ikke se at det forelå noen grunn til at saken skulle
forelegges foreldrene til uttalelse. Det hele endte med at Lyngstad ble oppnevnt som
verge, men uten at moren ble fradømt foreldremyndigheten; vergemålet ble kun
”suspendert inntil videre”.
Etter krigen dukket det opp flere saker der det forelå et ønske om sterilisere umyndige
tatere, men hvor foreldrene satt med vergemålet. I én slik sak ble det bestemt at
steriliseringssøknaden burde fremmes gjennom skolehjemmets bestyrer. Trolig ble dette
gjort for å skjule at Misjonen var involvert. Generalsekretæren var fast bestemt på at
foreldrene ikke skulle få kjennskap til saken, og han gav klar beskjed til skolehjemmets
bestyrer om at det i søknaden skulle foreslås oppnevnt en kurator med den ”motivering, at
verge ikke ansees for å være skikket”. Lyngstad sendte alle nødvendige skjemaer med
beskjed om at papirene ikke skulle sendes direkte til Helsedirektoratet, men gjennom
Misjonen, slik at generalsekretæren ”i en påtegning” kunne gi ”nærmere opplysninger om
[…] familien i det hele tatt.” Hensikten var å begrunne ytterligere hvorfor DSR burde
treffe beslutning om kuratoroppnevning. Nå antok Lyngstad at vergen ville benytte seg av
ankeretten, men han var samtidig sikker på at anken ville bli forkastet: Vergens ”anke vil
bli forkastet og inngrepet foretatt,” bemerket han i et brev til vergerådet, ”men hvilket
leven vi da får […] etterpå!” Av den grunn burde vergen fradømmes foreldremyndigheten.
Han underrettet derfor Helsedirektoratet om at saken burde ligge inntil dette var blitt
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ordnet. Til presten i vergerådet skrev han: ”Det er nu spørsmål om De tror De kan få […]
verjeråd til å fatte en sådan beslutning, helst snart. Vil De overveie dette til vi møtes […],
så vi kan tale nærmere om saken.”
Brevet til presten var ikke et offisielt skriv fra Misjonen til vergerådet, men et privat
brev fra Lyngstad. Hvorfor Lyngstad ikke sendte vergeråd offisielle skriv med opplysning
om formålet med å fradømme foreldre foreldremyndighet, går fram av følgende sak: I et
skriv til vergerådet het det: ”Grunnen til min anmodning er at (faren) og hustru forsøker å
trekke barna til seg så snart de blir voksne.” Dette burde forhindres fordi foreldrene var
”typiske undermålere”: ”Det vil derfor være en stor ulykke om […] skulle få de nu
bortsatte barn til seg etterhvert som de blir voksne. For å hindre det bør de fradømmes
foreldremyndigheten. Av flere grunner er det meget betydningsfullt at dette blir gjort.”
Den ”egentlige” grunnen til at Lyngstad ville fradømme foreldrene foreldremyndigheten
ble nærmere omtalt i et brev til et av vergerådets medlemmer: ”Da jeg antar at De vil få
med denne sak å gjøre, vil jeg gjerne meddele Dem at den egentlige grunn til at jeg tar opp
denne sak nettopp nu er at Helsedirektoratets sakkyndige råd i steriliseringssaker
enstemmig har besluttet at […] skal steriliseres.” Lyngstad gikk så inn på ordningen med
vergens ankerett, at vergen i dette tilfellet var foreldrene: ”Hvilket resultat en slik
underretning vil føre til er opplagt på forhånd. En kan ikke vente at folk som […] skal
kunne forstå noe av en slik sak. Hvis saken skal forelegges for dem, er jeg nødt for å la
den falle”. Han kunne videre fortelle at han ikke hadde ”villet berøre denne grunn” i
skrivet til vergerådet, men at han fant det riktig å underrette vedkommende medlem
underhånden. Vergerådet fradømte foreldrene foreldremyndigheten, og skifteretten
oppnevnte Lyngstad som verge.826

826

Inngrepet ble imidlertid ikke foretatt, da overlegen som tok i mot jenta til sterilisering, nektet å operere
henne.

8 Begrunnelser for sterilisering

8.1 Steriliseringslovgivningens krav til begrunnelser
Verken steriliseringsloven av 1934 eller den nazistiske steriliseringsloven av 1942
regulerte sterilisering på medisinsk indikasjon. Dersom det forelå medisinske grunner til
sterilisering, kunne inngrepet foretas av lege uten offentlig tillatelse. Sterilisering av andre
grunner krevde ifølge begge lovene offentlig godkjenning.
For å oppnå tillatelse til sterilisering etter 1934-loven, måtte det i søknaden være
angitt en ”aktverdig grunn”. Betegnelsen ble skapt av Straffelovkomiteens medlem Ragnar
Vogt. Hva den konkret skulle dekke, ble ikke nærmere angitt, men Vogt omtalte den som
en ”moralsk” kategori. Med det siktet han til at søknaden skulle være velbegrunnet.827
Kravet om en aktverdig grunn skulle gjelde alle søknader – enten søknaden ble
fremmet i henhold til § 3 første ledd, § 3 annet ledd eller § 4. Kun i § 4 ble det stilt krav
om en nærmere presisering: Tre ulike typer aktverdige grunner ble godtatt: 1) sosiale og
økonomiske, 2) eugeniske og 3) kriminalprofylaktiske.828 Disse tre grunnene – eller
indikasjonene - kunne også tenkes å inngå i søknader etter § 3 – begge ledd, men § 4
kunne ikke anvendes uten at en av dem ble angitt spesielt. I tillegg kunne § 4 ikke
anvendes med mindre vedkommende var å betrakte som særlig mangelfullt utviklet eller
uhelbredelig sinnssyk.829 Foruten å besvare spørsmålet om indikasjon, skulle legen gi en
nærmere begrunnelse i form av en sykehistorie.
Hvorvidt første eller annet ledd i § 3 skulle anvendes, var betinget av hvilke svar legen
gav på følgende to spørsmål: ”Anser De søkeren som sinnssyk?”, ”Anser De søkeren som
mangelfullt sjelelig utviklet eller sjelelig svekket?” Om legen vurderte vedkommende som
psykisk normal, skulle søknaden fremmes etter § 3 første ledd.830 Om legen derimot svarte
bekreftende på ett av disse spørsmålene, skulle søknaden fremmes etter § 3 annet ledd. Da
måtte følgende tilleggsspørsmål besvares: ”Antar De at søkeren til tross for sin sinnssykdom eller mangelfull utvikling av sjelsevnene eller svekkelse av disse har evne til på
gyldig vis å rette begjæring i henhold til lov nr. 2 av 1. juni 1934 § 3?” Videre skulle legen
gi en begrunnelse for svarene på samtlige av disse spørsmålene i form av ”en beskrivelse
av den sykelige sinnstilstands art, grad og utvikling.” Det ble stilt krav om ”en såpass
utførlig sykehistorie og status præsens at rådet kan gjøre sig op en begrunnet mening om
tilfellets art.” Dersom vedkommende var å betrakte som mangelfullt utviklet (”åndssvak”)
måtte legen gi opplysninger om: ”a. Forhold i familien, b. Skolegang (skriftlige oplys-

827

Se rapportens kapittel 3.
I skjemaet ”Legeopplysninger” måtte følgende spørsmål besvares av legen: 1) Sosial indikasjon: ”Antar
De at hun/han ikke vil bli istand til ved eget arbeide å sørge for sig og sitt avkom?” 2) Eugenisk indikasjon:
”Antar De at en sykelig sjelstilstand eller en betydelig legemlig mangel vil bli overført på mulig avkom?” 3)
Kriminalprofylaktisk indikasjon: ”Antar De at han/hun på grunn av en abnorm kjønnsdrift vil begå
sedelighetsforbrytelser?” Den kriminalprofylaktiske indikasjon var først og fremst myntet på personer som
ble begjært kastrert.
829
Se rapportens kapittel 3.
830
Med begrepet psykisk normal i steriliseringslovens forstand siktet man til personer med en intelligenskvotient over 75.
828
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ninger fra vedkommende skoler må innhentes), c. Erhvervsdyktighet, d. Selvkontroll, e.
Seksualliv, f. Intelligensalder efter Terman eller lignende prøver.”
Om søknaden ble behandlet etter § 3 annet ledd, vil begrunnelsen for inngrepet dels
framgå av egenbegjæringen, dels av legens sykehistorie. I søknader etter § 3 første ledd vil
begrunnelsen i første rekke å være angitt i egenbegjæringen. Legen kunne føye ytterligere
opplysninger til, og vurdere hvorvidt inngrepet var hensiktsmessig eller ikke. Egne
rubrikker for angivelse av indikasjon fantes kun i de søknadsskjemaene som ble anvendt
der inngrepet skulle foretas etter § 4.
Den nazistiske steriliseringsloven av 1942 hadde et uttalt eugenisk formål, og avviker
slik sett fra 1934-loven. Andre begrunnelser enn eugeniske var ikke tillatt. I skjemaet
”Lægeopplysninger i anledning sak om seksualinngrep i henhold til lov nr. 1 til vern om
folkeætten av 23. juli 1942” skulle det blant annet opplyses om vedkommende var
sinnssyk, hvilken form for sinnssykdom som ble antatt å foreligge, om det var andre
tilfelle av sinnssykdom i familien, om vedkommende var åndssvak eller evnesvak, om det
forelå andre tilfelle av åndssvakhet eller evnesvakhet i slekten, om det forelå noe som
tydet på ”eksogen åndssvakhet eller evnesvakhet (fødselstraume, hjernebetennelse el.)”.
Det var også et spørsmål om ”andre sjelelige defekttilstander (svekkede sjelsevner)”
Likeledes skulle det opplyses om vedkommende framviste ”annen arvelig sykdom eller
defekttilstand enn foran nevnt”, og om det forekom ”andre tilfeller av arvelige sykdommer
i slekten.”
Hva betyr så dette i vårt forsøk på å kartlegge begrunnelser for sterilisering? Spørsmålet er særlig relevant når det gjelder praksis under 1934-loven. Det er med utgangspunkt i steriliseringssøknadene ikke mulig å foreta en enkel klassifikasjon av indikasjoner
når det gjelder inngrep etter § 3 første ledd eller § 3 annet ledd, som til sammen utgjør mer
enn 97 prosent av i alt 46 596 søknader om sterilisering med hjemmel i 1934-loven. Kun
når det gjelder søknader etter § 4, kan søknadene danne utgangspunkt for en slik
klassifikasjon. Tallet på disse er 1115, det vil si 2,4 prosent av alle søknader om
sterilisering. Man kan følgelig ikke med utgangspunkt i indikasjonsangivelsen i søknader
om sterilisering i henhold til § 4 si noe generelt om fordelingen av indikasjoner i hele
steriliseringsmaterialet. Selv verdien av å sette opp en fordeling av indikasjoner i § 4saker, er begrenset. For det første vil man finne at den eugeniske indikasjonen er angitt i
storparten av tilfellene, men det gjelder også den sosiale indikasjonen. Videre finnes det
en del saker der den eugeniske indikasjonen ikke er angitt, og der hvor den er angitt, vil en
ofte finne at legen ikke så seg i stand til å gi et sikkert svar på spørsmålet: ”Antar De at en
sykelig sjelstilstand eller en betydelig legemlig mangel vil bli overført på mulig avkom?”
Man kan følgelig ikke uten videre omtale steriliseringspraksisen som en eugenisk eller
rasehygienisk praksis – med mindre man mener at sterilisering så å si per definisjon er
rasehygiene.831 Verken forut for innføringen av steriliseringsloven eller senere dannet
rasehygienen den eneste rammen rundt steriliseringsspørsmålet, og rasehygienisk
sterilisering var kun ett formål med 1934-loven. Skal vi vinne en større forståelse av
steriliseringspraksisen er det derfor nødvendig å gå mer detaljert inn på de begrunnelsene
som ble gitt i enkeltsaker.

8.2 1934-lovens § 3 første ledd
Som tidligere nevnt, kan det trekkes et skille mellom søknader om sterilisering etter 1934lovens § 3 første ledd før og etter siste halvdel av 1960-tallet. I den første fasen sprang
831

Se f. eks. Bastrup 1998.
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steriliseringssøknadene i hovedsak ut av en vanskelig sosial og økonomisk situasjon, og en
mer eller mindre redusert helsetilstand. I den andre fasen endret praksis karakter.
Storparten av søknadene gjelder kvinner og menn som valgte sterilisering som ledd i en
bevisst familieplanlegging. Et tilsvarende motiv er imidlertid ikke funnet i steriliseringssøknader fra kvinner og menn av taterslekt i denne fasen. Snarere illustrerer disse
søknadene en fortsettelse av de begrunnelsene som dominerte praksis i den første fasen, og
som også gjenfinnes i søknader fra andre som levde i trange økonomiske kår og ofte stod i
en vanskelig sosial situasjon.
I vår undersøkelse er det funnet 63 søknader om sterilisering av taterkvinner etter § 3
første ledd. Storparten av søknadene skriver seg fra 1950-, 1960- og 1970-tallet.
Gjennomsnittsalderen var 31 år.832 Eldste søker var 42 år, yngste 21. Godt over halvparten
av kvinnene var i alderen 27-36 år (61,4 %), slik det fremgår av Tabell 8.1. Andelen yngre
kvinner (21-26 år) er nesten 20 prosent.

Tabell 8.1 Antall søknader om sterilisering. Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni 1934. § 3 første
ledd. Fordelingen på aldersgrupper. Kvinner av taterslekt (N=57).
21-26 år
27-31 år
32-36 år
37-42 år
Antall
Prosent
Antall
Prosent
Antall
Prosent
Antall
Prosent
11
19,3
21
36,8
14
24,6
11
19,3

Gjennomsnittsalderen til taterkvinner synes å være noe lavere enn for andre kvinner, og til
en viss grad var andelen yngre aldersgrupper større.833 Ellers er det en tendens i materialet
i sin helhet at det fra midten av 1950-tallet og utover fant sted en forskyvning i retning av
yngre aldersgrupper.
De fleste kvinnene var gift (49). Seks kvinner var ugift, to kvinner skilt. Flest kvinner
hadde 3-5 barn, slik som storparten av kvinnene som ble sterilisert. Ni kvinner hadde 1-2
barn. Ti kvinner hadde 6-8 barn og fire kvinner 9-11 barn. Til sammen hadde 57 kvinner
242 barn, det vil si et gjennomsnitt på 4,3 barn. Åtte kvinner var blitt fratatt barn på det
tidspunktet det ble søkt om sterilisering - til sammen 28 barn, det vil si 11,6 prosent av det
samlede barnetallet. Også andre kvinner var blitt fratatt barn, men andelen synes å være
større blant kvinner av taterslekt.
Det er funnet at det ble utført i alt 50 steriliseringsinngrep. Av bevarte dokumenter går
det fram at ti inngrep ble foretatt i tilknyting til fødsel, 19 samtidig med abortinngrep og
ett i tilknytning til en spontanabort. 15 inngrep ble foretatt på kvinner som ikke var
gravide.834 Tolv av kvinnene hadde tidligere abortert spontant, mens abortinngrep var blitt
foretatt på ni kvinner.
Mange av kvinnene var bofaste, men boligforholdene beskrives som gjennomgående
dårlig i steriliseringssøknadene. Mange bodde i små og trange leiligheter i gamle hus. Kun
i et mindre antall søknader beskrives boligforholdene som bra. Enkelte hadde tilholdssted i
gamle hytter på det tidspunktet steriliseringssøknaden ble utformet. Fire kvinner var
anbrakt i Svanviken arbeidskoloni.
832

Gjelder søknader fra 57 kvinner. I seks tilfeller er opplysningene i det bevarte arkivmaterialet såpass
ufullstendige, at det de er valgt holdt utenfor.
833
Denne vurderingen er basert dels på opplysninger i et notat om steriliseringspraksisen utarbeidet i
Helsedirektoratet i 1964, og dels på inntrykk ved lesingen av en del søknader på 1960- og 70-tallet. Noen
systematisk bearbeiding med hensyn til alder er ikke foretatt.
834
Summen blir 45, noe som skyldes at det i fem saker ikke går fram hvorvidt inngrepet ble foretatt samtidig
med annet inngrep eller ikke.
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Noen få menn av taterslekt – i alt sju - søkte også om sterilisering. De fleste av disse
søknadene ble fremmet i årene rundt 1970.
Begrunnelser i egenbegjæringene
Det er lite som skiller de begrunnelsene for sterilisering som ble angitt av taterkvinner i
egenbegjæringene på 1950-tallet, fra de som ble oppgitt på 1960- og 1970-tallet. Storparten av søknadene gjennom de tre tiårene gir et inntrykk av utslitte kvinner, at svangerskap og barnestell hadde tatt alle krefter. Og ofte vil vi finne angitt nedsatt helsetilstand
(som oftest nervøsitet), dårlige boligforhold, trang økonomi som begrunnelser for
sterilisering; forhold som ofte opptrer i en og samme søknad, slik som for eksempel i
denne søknaden fra en taterkvinne fra tiden rundt 1970: ”har vært meget syk […] har
nesten alltid slitt med dårlig økonomi, […] et veldig lite hus, […] er trøtt og nervøs for å
få flere barn, […] har to barn som er bortadoptert på grunn av dårlig hus, og økonomivansker”.835
Flere av søkernes ektefeller var uten fast arbeid, et forhold som i egenbegjæringene
ofte vektlegges som årsak til familiens dårlige økonomi. I enkelte søknader ble det også
lagt vekt på vanskelige forhold i hjemmet. Ektefellens alkoholmisbruk blir trukket fram
som én årsak, men vanskene tilskrives noen ganger også ektefellens likegyldige omgang
med prevensjonsmidler, eller at han nekter å bruke prevensjon og heller ikke tillater
søkeren å bruke prevensjon. Enkelte kvinner opplyser at ektefellen er fengslet, og at de
ikke makter å være alene med stellet av barna.
I andre søknader ble det understreket at flere barn i familien ville gå ut over stellet av
de øvrige barna, slik som i denne søknaden fra 1960-tallet: ”Jeg vil gjøre så godt jeg kan
for å stelle de barna jeg har. Men det vil gå ut over dem dersom jeg får enda flere. Derfor
søker jeg nå om sterilisering. Uten denne vil jeg ikke makte min oppgave mer.” I noen
tilfeller gav kvinnen klart uttrykk for graviditetsangst.
Noen kvinner var som nevnt blitt fratatt barn, og frykten for at dette ville skje igjen,
ble angitt i et par søknader. En kvinne forteller om grunnen til at barna ble bortsatt og om
sine erfaringer med å bli fratatt barn, men at den vanskelige livssituasjonen ikke hadde
bedret seg. Hun ba innstendig om å bli sterilisert.
Svært ofte vil en finne en kombinasjon av flere grunner: nervøsitet, dårlig boligforhold, trang økonomi, utslitt og nervøs og vanskelig ekteskap.
Når det gjelder menn av taterslekt som søkte om sterilisering, vil vi i noen tilfeller
finne at søknaden er begrunnet i ektefellens ønske om ikke å få flere barn, mens andre la
vekt på at familien hadde fått det antallet barn de kunne klare å forsørge. I enkelte tilfeller
ble også søknaden begrunnet med at sykdom medførte nedsatt arbeidsevne.
Legeerklæringene
Intensjonen med legeerklæringen var å gi en vurdering av søkerens helsetilstand - både
fysisk og psykisk, eventuelt komme med ytterligere opplysninger av betydning for
søknaden, og vurdere hvorvidt pasientens begrunnelse var aktverdig. I legeerklæringene
vil vi som regel finne at legen ganske kort bekrefter innholdet i egenbegjæringen, finner
begrunnelsene aktverdige og inngrepet hensiktsmessig. I enkelte søknader ble det gitt en
utdypende vurdering.836
Mange kvinner gav uttrykk for at de var utslitte. I flere legeerklæringer blir også dette
vektlagt. ”Hun er utslitt, har allerede mange barn […]. Dessuten tilbøyelighet til stadige
835
836

Framstillingen i det følgende bygger kun på søknader om sterilisering fra taterkvinner.
Framstillingen i det følgende gjelder kun kvinner av taterslekt.

207

aborter under graviditetene.” I et annet tilfelle beskrives kvinnen som tynn og anemisk ”virker adskillig eldre” enn hun er. Slit med mange barn og dårlig økonomi angis ofte som
årsak til ”den utslitte mor”: ”Søkeren er helt nedslitt og makter ikke lenger å stelle
skikkelig for familien. Hun virker minst 20 år eldre enn den reelle alder. […] er i det hele
svært miserabel. Familien lever i ynkelige kår. Søkeren orker ikke å stelle ungene
skikkelig. Elendige boligforhold.” I ett tilfelle anføres reising som en hovedgrunn til at
kvinnen er utslitt: ”Psykisk nervøs og engstelig og sliten grunnet stadig strev for å berge
familien. Ekteparet fører et vagabonderende liv (taterslekt), mannen ikke i stand til å sørge
for familien som er avhengig av socialhjelp. Søkeren må selv ta seg av alt.”
Noen kvinner trakk fram vanskelig ekteskapelige forhold. I legeerklæringene kommer
også dette til uttrykk, slik som for eksempel i dette tilfellet: ”Jeg anser det hevet over
enhver tvil at søkeren ikke kan regne med noen støtte fra mannens side når det gjelder å
forsørge familien. Skal hun ha håp om å makte de fremtidige oppgaver som mor, bør hun
etter mitt skjønn derfor få steriliseringstillatelse.” I noen tilfeller viser legen søknaden til
ektefellens alkoholmisbruk, et forhold som har ført familien ut i økonomiske vansker, og
pålagt kvinnen et uoverkommelig ansvar for familiens liv.
Vi vil også finne at legen vektlegger andre aspekter enn søkeren. I flere saker blir det
framhevd at kvinnen er ”lite egent til å oppdra barn”, som for eksempel i denne saken fra
1960-tallet: ”Søkeren fikk første barn før hun ble gift og er blitt gravid støtt og stadig […],
og det er mitt indtrykk, at verken hun eller mannen har større begrep om å stelle dem.”
Om en annen kvinne heter det at hun ”virker blek og tynn, skitten og temmelig laset i
klærne, gir inntrykk av å være litet egnet til å få for mange barn.” En ugift kvinne omtales
som seksuelt hemningsløs og lite ansvarsbevisst. Og om en kvinne ved Svanviken
arbeidskoloni framholder legen at kvinnens evne til ”å stelle hus og barn [ikke] er særlig
stor; familien vil trolig heller ikke bli bofast – ”med den følge dette kan ha for barna”.
I noen erklæringer vises det til kvinnens psykiske tilstand. I en søknad fra 1960-tallet
heter det: ”Hendes nerver er efter hvert blitt meget dårlige, - og dette skyldes også i høy
grad de forhold hun har levet under, - og muligens også arvelig belastning.” Legen anså av
den grunn kvinnen som ”dårlig skikket til å oppdra barn, - og barna bør antagelig
anbringes i barneheim.” Legen fant inngrepet hensiktsmessig – ”antagelig den eneste måte
å forhindre at hun får en flokk barn […], til ulykke for hende selv, for barna og for
samfunnet.”
I en annen søknad – fra slutten av 1950-tallet – ble det lagt vekt på at kvinnen var
”oligofren”. Hun var i anledning eget ønske om abort blitt intelligenstestet og karakterisert
som ”sinke”. Legen kunne ikke se at det forelå noen ”psykiatrisk-medisinsk indikasjon”
for abort, men derimot ”en viss eugenisk indikasjon”: ”Pat. selv er oligofren og tilhører en
slekt med belastning av sinnssykdom, bl.a. har pat. en bror på [sinnssykehus]. Hennes
ektefelle synes å være nærmest psykopat.” Legen mente familiens ”sosiale prognose” var
dårlig, og antok at barnet – om det ble båret fram – ville bli bortsatt, men noe godt
”bortadopteringsobjekt” kunne det neppe bli. Av den grunn talte ”samfunnsmessige
hensyn” for at svangerskapet ble avbrutt. Legen fant også andre grunner til at barnet ikke
burde bæres fram: ”Skulle barna forbli på barnehjem og vokse opp der, for evt. senere å
komme hjem til pat. som større, så er det vel grunn til å tro at disse barn, - med sitt sikkert
ikke særlig gode arvemessige utstyr, - vil bli skadd eller i hvert fall ikke vil bli særlig
positive samfunnsborgere.” Det ble derfor konkludert med det forelå ”visse eugeniske
indikasjoner” og ”visse sosiale samfunnsmessige hensyn” for abort – foruten sterilisering.
I andre tilfeller vil vi finne at det ikke er kvinnens egenskaper som vektlegges, men
først og fremst de sosiale vilkårene hun lever under, slik som i denne erklæringen fra rundt
1970: ”Søkeren lever under meget vanskelige forhold med elendige boligforhold og
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usikker økonomi. Ektefellen har ingen forståelse av hennes problem. To av hennes barn er
av barnevernsnemd satt bort. Det er alkoholmisbruk av ektefellen.”
Også når det gjelder menn vil vi finne at legen dels bekrefter begrunnelsen i søknaden,
dels tilfører søknaden momenter som ikke er angitt av søkeren. I et tilfelle fra rundt 1970,
der mannen begrunnet søknaden ut fra hensynet til kvinnens helse, understreket legen at
steriliseringsinngrepet var hensiktsmessig fordi familien førte ”en nokså omflakkende
tilværelse”, og at flere barn i familien ikke bare ville medføre en belastning på familien,
men også på samfunnet.
Ved å sammenholde begrunnelser angitt i egenbegjæringen med vurderingen i
legeskjemaet, finner vi at legen dels bekrefter kvinnens egenbegjæring, og dels tilfører
begrunnelsen nye motiver. Det er best samsvar mellom søkerens begrunnelser og legens
vurderinger i søknader der vedkommende selv gir et klart uttrykk for at steriliseringsinngrepet ønskes utført. I slike søknader legger legen – liksom kvinnen – avgjørende vekt
på søkerens livssituasjon. I søknader der legen tilfører søkerens begrunnelser nye motiver,
vektlegges det at søkeren av ulike grunner ikke er egnet til å få flere barn, dels også at det
av hensyn til samfunnet er nødvendig å foreta et steriliseringsinngrep. Blant disse
søknadene vil vi også finne at legen i noen tilfeller viser til at vedkommende er av
”omstreiferslekt”, et moment som ifølge legen bidrar til å forklare dels kvinnens
uskikkethet som mor, dels familiens sosiale og økonomiske kår: ”Hun og hennes mann er
av omstreiferslekt […]. Barna er tydelig preget av dårlig oppdragelse,” ”Omstreiferfamilie, - dårlig miljø,” ”Søkeren som er av omstreiferslekt har i alle år frembudt store
sosiale problem. Hun har ikke vært istand til å ta vare på seg selv eller forsørge seg ved
eget arbeide, men hun har i alle år vært underholdt av […] kommune,” ”Pas. er av
omstreiferslekt. […] Familien mottar stønad fra socialtrygden.”

8.3 Sterilisering av ”mindreverdige”
Sterilisering av ulike grupper ”mindreverdige” stod sentralt i mellomkrigstidens rasehygieniske ordskifte. Framfor alt rettet oppmerksomheten seg mot de såkalte åndssvake –
en betegnelse som rommet flere former for avvik. Det var derfor i utgangspunktet ingen
klart avgrenset gruppe mennesker som det ble hevdet burde fratas forplantningsevnen. I
det følgende skal det kort gjøres rede for åndssvakebegrepet i perioden ca. 1935-55, som
vil dekke det tidsrommet da det ble sterilisert flest ”åndssvake”. Også andre grupper
”mindreverdige” ble sterilisert med hjemmel i 1934-lovens § 3 annet ledd og § 4 samt
1942-loven, eksempelvis sinnslidende, men åndssvake utgjorde den største kategorien.
Selv om det forut for innføringen av steriliseringsloven synes å ha vært en forholdsvis
bred enighet blant interesserte leger om at åndssvake burde steriliseres, var det, som vi har
sett, ulike synspunkter på formålet med sterilisering (eugeniske, sosiale, økonomiske
hensyn) og hva man mente kunne oppnås med dette inngrepet. Før jeg går nærmere inn på
hvilke begrunnelser for sterilisering som ble gitt i praksis når det gjelder kvinner og menn
av taterslekt, skal jeg kort gjøre rede for ulike synspunkter på sterilisering av åndssvake,
fortrinnsvis slik de kom til syne i legeprofesjonen fram til 1950-årene, da spørsmålet ble
viet en del oppmerksomhet.
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Åndssvakebegrepet
Betegnelsen ”mangelfullt utviklede sjelsevner” i steriliseringsloven av 1934 var hentet fra
straffeloven av 1902, og det var ment å dekke begrepet ”åndssvak”.837 Slik ble straffelovens betegnelse også oppfattet av andre som ikke hadde vært med på å lage
steriliseringsloven: Det skulle ”så konsist som mulig [romme] nettop det som menes med
åndssvak,” bemerket Sosiallovkomiteens formann, Inge Debes, i et notat til komiteens
medlemmer i 1939.838 Og i Lærebok Klinisk psykiatri fra 1954 anvendte professor Gabriel
Langfeldt den strafferettslige kategorien ”mangelfull sjelelig utvikling” som et
definerende kjennetegn ved åndsvakhet: ”Åndssvakhet kan defineres som en mangelfull
sjelelig utvikling.”839 Men i mellomkrigstiden var kategorien ”åndssvak” langt fra klar, og
i datidens mange artikler om åndssvakesaken ble definisjonsproblemet viet stor
oppmerksomhet: Hvem var de åndssvake?
I Norge var åndssvake siden siste halvdel av 1800-tallet først og fremst blitt
klassifisert med utgangspunkt i evne til opplæring, etter at begrepet ”åndssvakhet” først
var blitt foresøkt skilt ut som en tilstand forskjellig fra ”sinnssykdom”.840 I mellomkrigstiden ble oppmerksomheten i større grad rettet mot åndsvakhet som sykdom, og interessen
for de åndssvake ble flyttet fra det pedagogiske til det medisinske feltet.841 Men åndssvakhet var ikke ”nogen enkel spesifikk sykdom,” slik en av datidens sentrale aktører i åndssvakesaken, skolebestyrer Søren Sæthre, uttalte i 1929: ”Begrepet omfatter tvertimot
mange forskjellige lidelser, som hver har sin særegne årsak og ytringsform. Men felles for
alle åndssvake er en mangelfull sjelelig utvikling.” Sæthre understreket videre at den
mangelfulle utviklingen gjorde seg gjeldende ”på alle sjelelivets områder: På
intelligensens, følelsens og viljens område”. Dette innebar at åndssvakebegrepet ble
utvidet i forhold til det eldre pedagogiske åndssvakebegrepet, som i sterk grad var relatert
til ”åndsevner”, eller intellektuelle ferdigheter: ”Man må også ta hensyn til, hvorvidt de
evner å innpasse sig socialt, d.v.s. innordne sig lojalt under samfundets lover og vedtekter,
ordne sine egne affærer og på egen hånd ta sig frem i livet.” Slik ble kriteriet på
åndssvakhet vel så mye knyttet til sosial tilpasningsevne som til intellektuell utvikling.
Om et individ kunne tilpasse seg sosialt, var det ikke nødvendigvis å betrakte som
åndssvakt, selv om det intellektuelt lå ”innenfor rammen av det for åndssvakhet
almindelig antatte intelligensmål”, bemerket Sæthre.842 En definisjon ble gitt:
Ut fra denne betraktning pleier man å betegne som åndssvak ethvert individ som p. gr. av
mangelfull sjelelig utvikling ikke er i stand til på like vilkår å konkurrere med sine normale
kamerater eller styre sig selv og sine anliggender med almindelig omtanke og klokskap.
Disse individer vil alltid havne i avhengighet av andre, vise sviktende kontroll over sine
sinnsbevegelser og lidenskaper, holdningsløshet og ustadighet samt avstumpet moralsk
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følelse. I de mere alvorlige og kompliserte tilfelle vil alt dette være forbundet med f.eks.
arbeidsskyhet, vanemessig kriminalitet og social parasitisme.843

Av dette fulgte at åndssvake ble sett på som ”en byrde for hjemmene og for samfundet og
ofte en fare for disse, og spørsmålet om, hvordan man på beste måte skal kunne lette
denne byrde og avverge denne fare, er et av de store sociale problemer, som lenge har stått
på dagsordenen i de fleste kulturland og satt sig merker i et organisert forsorgsarbeide for
åndssvake.”844 Evnen til sosial tilpasning ble dermed en like viktig kilde til sortering som
intelligens. Slik sett ble det konstruert et åndssvakebegrep som omfattet kriminalitet,
alkoholisme, usedelighet, prostitusjon, seksuell holdningsløshet, fattigdom, vagabondering, tyvaktighet og løgnaktighet. Kort sagt, de åndssvake var ”intellektuelt og socialt
mindreverdige.”845
Det vide åndssvakebegrepet reiste imidlertid praktiske problemer: Det favnet om
mange tilstander som vanskelig kunne være gjenstand for en og samme ”omsorg”. I og
med at blikket også ble rettet mot ”følelsens og viljens område”, ble begrepet vanskelig å
holde atskilt fra ”psykopati”-begrepet. Sosiallovkomiteen av 1935 tok opp dette i sin
innstilling om ”Lov om omsorg for åndssvake”, som ble publisert i 1946, men som i all
hovedsak var ferdigskrevet i 1940. Psykopati ble omtalt som et samlebegrep for ”en rekke
lidelser karakterisert ved varig instabilitet i sjelelivet”, men uten at ”intelligensen”
nødvendigvis var nedsatt: ”Det som karakteriserer psykopatene, er et abnormt reagerende
følelses- eller driftsliv, eller svære karakteravvikelser.”846 Av praktiske grunner forsøkte
derfor komiteen å relatere åndssvakebegrepet til intelligens: ”Praktisk-sosialt kan en si at
åndssvak er den som på grunn av mangelfullt utviklede sjelsevner er ute av stand til å
følge en vanlig skoleundervisning eller undervisning for sinker, og som ikke kan klare å
hevde seg i konkurranse med normalt utstyrte mennesker”.847 Når intelligens ble lagt til
grunn, ble den som hadde en intelligenskvotient lik eller mindre enn 75, regnet som
åndssvak. De som stod over, men under det normale, ble omtalt som sinker eller evneveike. Slik kom Sosiallovkomiteens innstilling på sett og vis å representere et forsøk på å
innsnevre åndssvakebegrepet: Det var i første rekke intelligensmangel som ble gjort til et
definerende kjennetegn på åndssvakhet.
Åndssvakheten ble forsøkt gradert. Ulike inndelinger ble drøftet og anvendt. En
grovmasket - og vel etablert inndeling - gikk mellom ”de dannelsesdyktige” og de ikkedannelsesdyktige.” En mer finmasket inndeling - med utgangspunkt i intelligensgrad førte til en mye anvendt tredeling. De med en intelligenskvotient (IQ) under 35 ble sagt å
være idioter, de laveststående åndssvake. Ble IQ anslått til å ligge mellom 35 og 55,
snakket man om imbesille mennesker - de midlere åndssvake. Mennesker med IQ mellom
55 og 75 ble omtalt som debile. De ble sagt å utgjøre de lettere åndssvake.848 Men selv om
Sosiallovkomiteen la stor vekt på intelligensmangel, ble det understreket at intelligensgraden alene ikke var tilstrekkelig, eller noe absolutt mål for åndssvakhet: ”Mange forhold
kan spille inn under en evneprøve og resultatene kan være usikre”. Skulle man nå fram til
en mest mulig fullstendig karakterstikk, ville det derfor være nødvendig å foreta ”en
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nøyaktig undersøkelse av den hele personlighet i videste sosiale sammenheng sammen
med generelle og spesielle legeundersøkelser”.849
Selv om åndssvakebegrepet fortrinnsvis ble forsøkt knyttet til intelligensmangel, som
ut fra datidens forståelse skulle borge for klarhet, rommet begrepet flere uklarheter. Særlig
kommer dette til syne i diskusjonen omkring debilitet (lettere åndssvakhet), som ble
gjenstand for atskillig oppmerksomhet. Debilitet ble gjerne forstått som en tilstand med
”moderate intellektuelle forstyrrelser”, slik Langfeldt uttrykte det i 1940, og ved hensiktsmessig opplæring ville de ikke nødvendigvis falle ”det offentlig til byrde” – ”De må dog
alltid være under overordnet ledelse.” Men om debilitet ytret seg ved mindre intellektuelle
forstyrrelser, utviste lettere åndssvake til gjengjeld ”meget hyppig utpregede psykopatiske
egenskaper”.850 Mangelfull ”etisk holdning” og lettere åndssvakhet ble av den grunn
gjerne sett i nær sammenheng med hverandre. ”Man må derfor alltid forsøke å bestemme
individets sjelelige utviklingsevne i sin helhet, ikke blott intelligensgraden.”851 Også etter
krigen holdt Langfeldt fast ved at det var vanskelig å trekke et klart skille mellom debilitet
og psykopati.852
En annen uklarhet knyttet seg til ”asosial” livsførsel eller sosiale avvik som ikke
nødvendigvis bunnet i antatt psykopatiske egenskaper. På den ene siden ble sosiale avvik
forstått som en av åndssvakhetens ytringsformer, på den andre siden synes slike avvik å ha
dannet en viktig kilde til den sosiale kategoriseringen av åndssvake. Eksempelvis kommer
dette til uttrykk etter 1945 i forståelsen av kvinner som under krigen hadde vært sammen
med tyske soldater, de såkalte tyskertøsene.853 Et annet – og i vår sammenheng mer
relevant - eksempel vil være omtalen av ”omstreifere”. Selv om ”omstreifere” ikke ble viet
spesiell oppmerksomhet i åndssvakesaken på 1930-tallet, var det trolig en ganske utbredt
oppfatning at det blant ”omstreifere” fantes mange åndssvake, og da framfor alt lettere
åndssvake. Eksempelvis mente en av Sosiallovkomiteens medlemmer i 1940 at
”omstreiferne” for en stor del hørte inn under åndssvakebegrepet.854 I den psykiatriske
undersøkelsen av skolehjemsbarn som ble foretatt av psykiateren Einar Haugen i 1937, ble
da også ”omstreifer” regnet som en ”mangel ved den ene eller begge foreldrene” – på linje
med ”drikkfeldig, straffet, ansvarsløs, usedelig, ulike former for sinnslidelser, tilbakestående, epilepsi […], sykelig eller tuslet.”855 I det hele synes forståelsen av ”omstreifere”
å illustrere en tendens til å sidestille åndssvakhet og avvik fra moralske og kulturelle
normer for hva som var rett og akseptabelt.
Utover i etterkrigstiden kom mellomkrigstidens åndssvakebegrep i økende miskreditt
som et belastende og nedvurderende begrep, blant annet fordi det ikke tok i betraktning
det enkelte individs utviklingspotensiale. I 1963 ble betegnelsen psykisk utviklingshemming ”vedtatt” innført i offisiell språkbruk ved den nordiske kongressen om åndssvakesaken i Oslo. Den nye betegnelsen ble stadfestet i 1970, da den tidligere åndssvakeomsorgen - som var basert på åndssvakeloven av 1949 – ble omorganisert til Helsevernet
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for psykisk utviklingshemmede.856 Etterkrigstidens voksende kritikk av åndssvakebegrepet
- og etter hvert begrepsskiftet - gjenspeilte også en endret forståelse av ”åndssvakhet”, og
tidligere tendenser til å gjøre sosiale avvik til en kilde til kategorisering, synes gradvis å ha
forsvunnet, i det minste i fagmiljøene. Det er imidlertid vanskelig å tidfeste en overgang,
men trolig må 1960-årene sees som en brytningstid.
Det er også her grunn til å understreke at betegnelsen psykisk utviklingshemming ikke
er sammenfallende med betegnelsen åndssvakhet, slik denne betegnelsen i alminnelighet
ble bruk fra mellomkrigstiden til 1950- og delvis 1960-årene. Mens åndssvakhet var en
betegnelse som omfattet et bredt spekter av avvik relatert til en antatt intelligensmangel,
var betegnelsen psykisk utviklingshemming en mer avgrenset medisink-faglig og
psykologisk betegnelse.857
Sterilisering - flere formål
Sosiallovkomiteen av 1935 mente at både åndssvakhet - og psykopati - ofte berodde på
”arvebiologiske momenter”. Framfor alt ble arvelige faktorer sett som en vesentlig årsak
til debilitet eller lettere grader av åndssvakhet. Når dertil kom at forplantningshyppigheten
var stor, framfor alt blant de debile, som også bød ”på de vanskeligste sosiale problemer”
(”asosial atferd, kriminalitet, løsgjengeri, prostitusjon”), ble det ifølge komiteen maktpåliggende å stanse ”denne stadige tilvekst av defekte individer” ved sterilisering.
Komiteen bemerket likevel at man ved sterilisering ikke kunne ”ha noe håp om i
overskuelig framtid […] å utrydde åndssvakheten.”858
Sosiallovkomiteens standpunkt reflekterer den posisjonen rasehygienen hadde fått på
1930-tallet. Den rasehygieniske – eller eugeniske – begrunnelsen for sterilisering hadde
inntatt en viktig om enn ikke dominerende plass i det faglige ordskiftet om sterilisering
forut for vedtaket av 1934-loven. Etter lovvedtaket ble denne begrunnelsen i økende grad
aksentuert, framfor alt når det gjaldt spørsmålet om sterilisering av lettere åndssvake.
Sosiallovkomiteen uttrykte likevel en begrenset optimisme med hensyn til sterilisering
som eugenisk virkemiddel; andre var mer optimistiske. Eksempelvis uttrykte sinnssykeinspektøren i Oslo kommune, Johan Lofthus, en sterk tro på at man ved sterilisering kunne
redusere forekomsten av åndssvakhet i befolkningen.859 Lofthus skrev dette kort tid før
steriliseringsloven ble innført, og han viste til ”meget lovende” erfaringer fra Danmark.
Noe senere, i den populærvitenskapelige boken Mentalhygiene, som Mentalhygienisk
forening utgav i 1937, understreket han at forebygging av sinnslidelser, deriblant ”små
evner”, var en viktig post på det mentalhygieniske programmet, og at sterilisering her
utgjorde en viktig strategi.860
Utover på 1930-tallet inntok også Ragnar Vogt, som lenge hadde stilt seg kritisk til
rasehygienen, en mer positiv holdning, noe som trolig henger sammen med at han
oppfattet tvillingforskningens resultater som et avgjørende bevis for arvens rolle når det
gjaldt sjelelige sykdommer og abnormiteter. Arveligheten spilte ifølge Vogt ”en mektig
rolle” ikke bare ved utviklingen av nervøse lidelser, men også ved ”karaktervanskeligheter
og forbryterske tendenser”. Så man ”tingene på lang sikt, så er forebyggelse av disse sykdommer fornemmelig et eugenisk eller racehygienisk spørsmål”.861
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I det hele fikk det eugeniske formålet med sterilisering en langt mer framskutt
posisjon gjennom siste halvdel av 1930-tallet.862 Det var heller ikke uten betydning at
tanken om eugenisk sterilisering fikk en talsmann også i Den norske lægeforenings
generalsekretær, Jørgen H. Berner. Da legeforeningen i 1936 forsøkte å ”foranledige”
sentrale myndigheter til å gjøre noe med åndssvakesaken, ble sterilisering lansert som en
integrert del av en kommende medisinsk rettet åndssvakeomsorg. Berner holdt også
foredrag om åndssvakesaken i Norsk forening for socialt arbeid og på legelandsmøtet i
1936, der han framfor alt understreket nødvendigheten av å sterilisere lettere åndssvake.
Den eugeniske formålet stod sentralt, men var ifølge Berner ikke det eneste: Sterilisering
var også påkrevd av sosiale og økonomiske grunner.863 Berner hadde heller ingen ukritisk
tro på sterilisering som et eugenisk tiltak: ”Om sterilisering på evgeniske indikasjoner vil
få nogen vesentlig racehygienisk betydning, anser [...] de fleste for tvilsomt.”864
Blant norske leger som uttrykte en slik ambivalent holdning til den biologiske
nytteverdien av eugenisk sterilisering, stod Ørnulv Ødegård sentralt. Han betraktet åndssvakhet som ”utpreget arvelig”, men understreket samtidig at arvegangen var ”komplisert”
– den bestod av flere ”faktorer”, og den var overveiende recessiv. Derfor kunne ”normalt
begavede foreldre […] få åndssvake barn, hvis de stammer fra belastede slekter.”865
Følgelig ville den biologiske nytten av sterilisering være begrenset: ”Hvis man kunde
sterilisere alle schizofrene eller alle åndssvake i fire hele generasjoner, vilde antallet av
syke gå ned til det halve. I praksis vil det aldri bli mulig å sterilisere mere enn halvparten
av de anleggsmessige syke - og da tar det ti generasjoner før man får hyppigheten ned i det
halve.”866 Ødegård mente derfor at ”Kampen mot de sykelige anlegg” aldri kunne bli noe
”hovedmiddel for den mentale hygiene”. Sekretæren i Mentalhygienisk Forening,
assistentlege Kristian Kristiansen ved Ullevål sykehus’ psykiatrisk avdeling, gikk et skritt
lengre, og stilte seg langt på vei avvisende til eugenisk sterilisering.867
1930-årenes argumentasjon for eugenisk sterilisering kan følges inn i den første
etterkrigstiden, da det fortsatt ble hevdet at samfunnet måtte beskyttes mot den biologiske
faren som de åndssvake representerte.868 Men liksom før krigen fantes det motforestillinger. Noen forkastet helt det eugeniske perspektivet.869
Når sterilisering like fullt ble vurdert som et viktig tiltak overfor åndssvake, dannet
sosiale hensyn et overordnet motiv: Den åndssvake manglet evne til å oppdra og forsørge
barn. Økonomiske motiver spilte også inn, ofte i nær tilknytning til de sosiale. Dels for å
hindre en vekst i sosiale utgifter, og dels for å forebygge en oppvekst i sosial elendighet,
ble sterilisering vurdert som et nødvendig tiltak, slik professor i hygiene, Axel Strøm,
uttrykte det i 1948:
Ved å sterilisere åndssvake f.eks. kan en hindre dem fra å forplante seg og sette en rekke
barn til verden som de ikke ville kunne oppdra ordentlig, og som derfor ville falle samfunnet
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til byrde. Ved en rasjonelt drevet sterilisering av undermålere o.l. kan en lette samfunnets
økonomiske byrder til forsorg for slike individer.870

Selv om Ødegård ikke helt avviste det eugeniske formålet, la også han størst vekt på den
sosiale begrunnelsen: ”sjelelig syke eller abnorme” burde steriliseres fordi de ikke egnet
seg til ”å forsørge og opdra barn.”871 Han mente da også at ”hensynet til arven bare [var]
en av grunnene” til at steriliseringsloven ble innført: ”Først og fremst ble det tenkt på at
den som er svakt begavet eller sjelelig syk, er lite skikket til å forsørge og oppdra barn, til
å skaffe dem det riktige miljø med andre ord. Og også for ham selv vil det være best å
slippe det ansvaret som ligger i en stor barneflokk.”872 Ole B. Munch, som var overlege og
direktør ved et av landets store åndssvakehjem og Statens konsulent i åndssvakespørsmål,
inntok langt på vei samme standpunkt:
Oligofreni er ofte knyttet til arvelige tilstander og i noen tilfelle kan en finne fram til
arvegangen. Hindring av forplantning mellom belastete familier kan her komme på tale som
forholdsregel. Men da svært mange arvelige tilfelle av åndssvakhet opptrer hos friske
foreldres avkom ved såkalt recessiv arv, kan en neppe på den vei håpe å redusere antallet
arvete tilfelle i noen særlig grad. / Når likevel sterilisering av åndssvake er meget viktig og
bør søkes gjennomført i større utstrekning enn det gjøres, er det fordi de åndssvake ikke kan
antas å klare forpliktelsene som far eller mor, men også fordi det mellom åndssvake som er
fri i samfunnet lett oppstår ‘inngifte’. Dette kan være ytterst uheldig for avkommet.
Ubegavete mennesker som hver for seg ikke representerer noen særlig risiko for underlødig
avkom, kan ved forplantning seg imellom gi en meget stor risiko for direkte åndssvakt
avkom.873

Munch stilte seg her kritisk til forestillingen om at sterilisering ville redusere forekomsten
av åndssvakhet i befolkningen, men understreket samtidig at sterilisering ville være
nødvendig for å beskytte de enkelte barn mot å bli født med en betydelig risiko for arvelig
sykdom (åndssvakhet) - foruten en antatt risiko for miljøskade.
Det vil likevel ikke være riktig å si at det eugeniske perspektivet gradvis forsvant i
etterkrigstiden. Tvert imot vil vi fra midten 1950-tallet finne en fornyet interesse for
eugenisk sterilisering. Da helsedirektør Karl Evang redegjorde for norsk steriliseringspraksis gjennom 20 år i Det norske medicinske selskab i 1955, var han ikke alene om å
mene at sterilisering i større grad burde anvendes som et eugenisk virkemiddel.874 Gabriel
Langfeldt mente at steriliseringsloven i langt større grad burde anvendes ”profylaktisk”
overfor åndssvake, ”og da særlig hos debile.” Likeleders fant professor i kirurg, Ragnvald
Ingebrigtsen grunn til å beklage ”det relativt lave antall sterilisasjoner av åndssvake i
Norge, et hvert fall sammenlignet med Sverige”, og mente det burde settes i verk et
”opplysningsarbeid blant læger og medisinske studerende om denne indikasjon”. Mye
tyder på at også Ørnulv Ødegård stilte seg mer optimistisk med hensyn til den biologiske
nytten av sterilisering. I Det norske medicinske Selskab treakk han spesielt fram
betydningen av å sterilisere ”arvelig sinnssyke”, og da ”før de har fått barn.”875 I et PM til
Innstilling fra komitéen til revisjon av lovgivningens bestemmelser om medisinske
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ekteskapshindringer, som ble avlevert i desember 1959, framholdt Ødegård at de senere
årenes forskyvning av tyngdepunktet ”fra arv over mot miljø” innebar ”en tendens til
nedvurdering av det som kan oppnåes ved eugeniske tiltak.” Framfor alt var Ødegård
opptatt av eugeniske tiltak overfor schizofrene, og etter at ha gjort rede for statistiske
beregninger over nedgangen i forekomsten av arvelige schizofreni (von Hofstens
beregninger), konkluderte han med:
Det viser seg da at hvis en systematisk kunne hindre samtlige schizofrene i å forplante seg
gjennom syv generasjoner, ville sykdommens hyppighet gå ned til det halve. Da måtte vi
riktignok for mange av disse pasienten stoppe forplantningen allerede flere år før
sykdommen bryter ut, noe som jo i praksis ikke kan gjennomføres. Likevel illustrerer
regnestykket at den eugeniske effekt er en realitet. Om den skal regnes for betydningsfull
eller ikke, er en vurderingssak, og avhenger av hvor energiske inngrep og hvor lange
tidsrum en vil regne med.876

I 1959 fant Gabriel Langfeldt også grunn til å påpeke at helsedirektør Evang hadde gått
”sterkt inn for en utvidelse av den evgeniske indikasjon,” ut fra den moderne arvelærens
teoretiske beregninger av muligheten til å redusere forekomsten av arvelige sykdommer i
befolkningen (von Hofstens beregninger). Langfeldt kommenterte: ”Det er selvsagt av stor
interesse at disse muligheter nå synes teoretisk mer klarlagt enn tidligere var tilfellet.
Imidlertid er arvegangen – slik som Evang selv også gjør oppmerksom på – særlig ved de
endogene psykoser (manisk-depressiv psykose og schizofreni) langt fra klarlagt.”
Langfeldt trakk også fram det forholdet at mange arvebærere – særlig for schizofreniens
vedkommende – var ”fenotypisk sunne og derfor aldri vil kunne oppspores.” Ikke desto
mindre kunne han slutte seg til Evangs oppfordring til i større grad å anvende
steriliseringsloven ”nettopp på de sinnssyke og åndssvake”. Men Langfeldt synes ikke
fullt ut å ha delt Evangs optimisme med hensyn til sterilisering som et eugenisk
virkemiddel: ”Selv om man ikke er så svært optimistisk hva de evgeniske resultater angår,
kan man jo godt medgi at oligofrene og psykotikere er lite egnet til å oppdra barn. Derfor
tilsier også sosiale og mentalhygieniske synspunkter en utvidet anvendelse av loven på
disse felter.”877
Mer kunne sies om eugenikkens stilling og utvikling i etterkrigstiden, men det vil føre
for langt i vår sammenheng. Det er også et spørsmål om hvor relevant en slik framstilling
ville være med hensyn til en vurdering av steriliseringspraksisen; mye tyder på
eugenikkens utvikling fikk få eller ingen praktiske konsekvenser for bruken av
steriliseringsloven.
Begrunnelser i praksis
Etter innføringen av steriliseringsloven i 1934 var det særlig i tiden fram til 1950-årene at
sterilisering av åndssvake ble vurdert som et aktuelt tiltak av sentrale fagfolk innen
medisin, psykiatri og åndssvakeomsorg. Det var bred enighet om at åndssvake burde fratas
forplantningsevnen, men det var ingen bred enighet om formålet. For enkelte spilte
eugeniske hensyn en viktig rolle, for andre knyttet det seg atskillig usikkerhet til om
sterilisering ville føre til en tilbakegang i forekomsten av åndssvakhet i befolkningen.
Andre igjen tilbakeviste det eugeniske formålet, men mente at sterilisering var nødvendig
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av sosiale og økonomiske grunner. I et lengre perspektiv representerte de ulike standpunktene ikke noe nytt; vi kjenner dem igjen fra tiden før steriliseringsloven ble innført.878
Sterilisering av åndssvake fant sted med hjemmel i 1934-lovens § 3 annet ledd og § 4,
foruten 1942-loven. I hele 1934-lovens vel 40-årige virketid ble det i alt satt fram 2480
søknader, hvorav 1105 etter lovens § 4 og 1375 etter § 3 annet ledd. Flest søknader ble satt
fram i årene rundt 1950, og bruken av steriliseringsloven sammenfaller slik sett med den
interessen spørsmålet om sterilisering av åndssvake hadde i årene etter annen verdenskrig.879 Flertallet av søknadene gjaldt mennesker som ble kategorisert som åndssvake
(nærmere om ulike kategorier i det følgende). I det følgende skal vi se nærmere på hvilke
begrunnelser som ble gitt når det gjelder søknader om sterilisering av tatere.
1934-lovens § 3 annet ledd
Godt over halvparten av søknadene om sterilisering etter § 3 annet ledd gjaldt ”lettere
åndssvake”. Av 659 innvilgede søknader i tidsrommet 1945-59 utgjorde gruppen debile 57
prosent, mens noe under sju prosent av søknadene gjaldt personer ”psykopatiske
personlighetstrekk”. Tallet på ”alvorlig sinnslidende” var 13 prosent. Blant de resterende
20 prosent vil vi finne oppgitt at vedkommende hadde hatt en alvorlig sinnslidelse, var
nevrotisk, sjelelig svekket og epileptiker, for å nevne de hyppigst angitte ”tilstandene”.880
Det er funnet 26 søknader om sterilisering av tatere - 20 kvinner og seks menn. etter §
3 annet ledd. 17 søknader skriver seg fra tidsrommet 1934-50. Den siste søknaden ble satt
fram i 1967. Gjennomsnittsalderen på kvinner er 23,4 år. Den yngste var 17 år, den eldste
35. Mennenes gjennomsnittsalder er 30 år – den yngste var 19 år, den eldste 40.
Hva angår ”mental tilstand” faller kvinner og menn av taterslekt inn i hovedmønsteret:
De fleste ble kategorisert som lettere åndssvake, enkelte var diagnostisert som sinnssyke. I
flere tilfeller vil vi finne angitt en kombinasjon av åndssvakhet og psykopati. De fleste
mennene var anbrakt i institusjon, bortimot 40 prosent av kvinnene var plassert i ulike
typer institusjoner (psykiatrisk sykehus, åndssvakehjem, døveskole), de øvrige var enten
bortsatt eller bodde hjemme. De fleste kvinnene var uten barn, noen få hadde 1-3 barn.
Det gir liten mening å betrakte innholdet i egenbegjæringen i søknader etter § 3 annet
ledd som uttrykk for vedkommendes egne begrunnelser for sterilisering. Som regel ble
begrunnelsene formulert av lege. Begrunnelsene er ofte knappe, og går i korthet ut på at
vedkommende ikke ser seg i stand til å ta vare på barn, eller ytterligere flere barn. Ofte ble
også egenbegjæringen skrevet av legen, slik som i denne søknaden om sterilisering av en
taterkvinne fra slutten av 1950-tallet:
NN forteller at hun ikke kan skrive noe annet enn navnet sitt. Hun har gått på […] skole for
evneveike. Hun forstår at det ville være det beste for henne ikke å få flere barn enn det hun
venter i disse dager, og hun vil derfor gjerne bli stelt med slik at hun ikke kan få flere barn.
[…] Mener selv det er nok for henne med dette barnet.

Det var ikke et krav at vedkommende selv skulle skrive egenbegjæringen. I 1938veieldningen ble det kun stilt krav om at egenbegjæringen var undertegnet av søkeren. I
1950-veiledningen ble det imidlertid bemerket at egenerklæringen fortrinnsvis burde
skrives av vedkommende selv: ”Det forlanges […] egen begjæring og en helst egenhendig
skrevet begrunnelse for begjæringen.” Denne bestemmelsen i veiledningen førte til et
878
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økende antall søknader der legen presiserte at det ikke var mulig å få vedkommende til
selv å skrive en søknad med ”egen formulering”, og at egenbegjæringen derfor var skrevet
av legen.
I de fleste legeerklæringene ble det lagt vekt på at vedkommende ikke var skikket til å
ta hånd om barn. Men begrunnelsen for dette kunne variere. I en del tilfeller ble det vist til
vedkommendes sosiale biografi: oppvekst i barnehjem, bortplassert, anbrakt i skolehjem
eller åndssvakeskole. I nær tilknytning til dette vil vi finne at det ble lagt vekt på
vedkommendes sosiale atferd på det tidspunktet steriliseringsspørsmålet ble reist. I noen
tilfeller ble det understreket at vedkommende ikke hadde vist seg i stand til arbeide. Dette
gjelder noen av de eldre kvinnene. Men det er særlig ett aspekt som trer tydelig fram:
Vedkommende beskrives som seksuelt hemningsløs, slik som for eksempel i denne
søknaden fra siste halvdel av 1950-tallet: ”Helt fra 13 års alder utpreget løsaktig […]
abnorme seksuelle tilbøyeligheter.” Kombinasjonen ”debilitet” og ”seksuell tøylesløshet”
synes i det hele å ha vært en viktig begrunnelse i mange saker. Hva som skulle ligge i
”seksuell tøylesløshet” går imidlertid ikke alltid fram – påfallende ofte synes begrunnelsen
å bygge på antakelser, særlig gjelder dette der søknaden gjaldt yngre kvinner. Enkelte
leger gav da også uttrykk for dette: ”Jeg antar at hun har vært betydelig uhemmet seksuelt
og antar videre at hun bør steriliseres.”
En del begrunnelser tok også utgangspunkt i ”slektsbelastning”: ”Sterkt psychotisk
belastet slekt”, heter det i en søknad fra siste halvdel av 1940-tallet. I noen tilfeller kunne
det vises til at ett eller flere medlemmer av familien eller slekten var ”tilbakestående”,
eller for eksempel hadde vært anbrakt i psykiatrisk sykehus. Konklusjonen kunne derfor
bli: ”Slekten er mentalt defekt”.
Begrunnelsen som er nevnt her, var ikke typiske for taterkvinner. De samme begrunnelsene går igjen i andre søknader: antatt uskikket til å ta hånd om barn, dels på grunn av
hva legen mente å vite om vedkommendes sosiale biografi, dels på grunn av sosial atferd –
der seksuell hemningsløshet ofte veide tungt, og dels med henvisning til ”defekte”
tilstander i slekt og familie. Og liksom når det gjelder kvinner av taterslekt, bygde
begrunnelsene, særlig der det ble vist til ukontrollert seksuell atferd, ofte på antakelser:
”Angivelig er hun helt uten hemninger angående det sexuelle,” slik det het i en søknad fra
begynnelsen av 1950-tallet.
1934-lovens § 4
Fra et eugenisk synspunkt representerte den gruppen som kunne begjæres sterilisert med
hjemmel i 1934-lovens § 4 en mindre trussel, fordi man antok at den arvelige
komponenten ikke var så sterk når det gjaldt ”særlig mangelfullt utviklede”. Det var
likevel ikke de som ble kategorisert som de mest tilbakestående, som først og fremst ble
begjært sterilisert etter § 4. For det første ble det satt fram forholdsvis få søknader om
sterilisering av ”idioter”, de mest ”lavevsstående”, slik det går fram av Diagram 8.1.881 For
det andre: Selv om de fleste begjæringene gjaldt imbesille, det vil si åndssvake som hadde
en antatt intelligenskvotient på 56 eller mindre, eller de som falt under ”det mentale 9årstrin”, lå de intelligensmessig ofte på grensen mellom imbesillitet og debilitet, ifølge
legeopplysningene. Inntil begynnelsen av 1950-tallet vil vi da også finne at enkelte i
gruppen debile ble begjært sterilisert etter § 4.
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Diagram 8.1 ”Mental tilstand” i innvilgede søknader om sterilisering etter Lov om adgang til
sterilisering § 4. 9. mai 1945 – 30. juni 1959. Kvinner og menn (N = 446).
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Sett hele perioden 1934-77 under ett ble § 4 ikke anvendt i noe stort omfang. Totalt er det
funnet 1115 søknader, hvorav 975 gjaldt kvinner. Men som vi har gjort rede for i kapittel
6, ble denne paragrafen anvendt i ganske stor utstrekning i tiden rundt annen verdenskrig,
og lovanvendelsen nådde et toppunkt på slutten av 1940-tallet.
Det er funnet 35 søknader om sterilisering av tatere, hvorav 30 kvinner. De fleste
søknadene, hele 30, stammer fra perioden 1934-50. Fem søknader ble fremmet på 1950tallet. Den siste i 1959. Gjennomsnittsalderen til kvinner av taterslekt på det tidspunktet da
søknad ble satt fram, var 19,7 år. Den eldste var 34. To var 13 år gamle. Andelen
umyndige er stor, over 60 prosent (19 av 30 søknader). Av disse var 11 jenter mellom 15
og 17 år. En av kvinnene var gift. Mennenes gjennomsnittsalder var 27 år. Den yngste var
17 år, den eldste 40.
De fleste var anbrakt i institusjon på det tidspunktet da steriliseringsspørsmålet ble
reist (skolehjem, åndssvakeskole, åndssvakehjem, psykiatrisk sykehus). Tre var anbrakt
midlertidig i Misjonens barnehjem, enten som hushjelp eller i påvente av plass i
åndssvakeinstitusjon. Mange hadde tidligere vokst opp på Misjonens barnehjem, vært
plassert i fosterhjem, skolehjem og åndssvakeskole før de ble anbrakt i psykiatrisk
sykehus eller åndssvakeinstitusjon. Noen var helt uten skolegang, andre var blitt tatt ut av
folkeskolen i ung alder, eller blitt utskrevet uten å ha nådd skolens mål.
Gjennom legeopplysningene formidles et bilde av et ”tyngre klientell” enn i de
opplysningene som ble gitt i anledning søknad om sterilisering etter § 3 annet ledd. Det
gjelder kvinner av taterslekt liksom andre kvinner. Hvilke begrunnelser for sterilisering
ble gitt? Manglende eller ufullstendig skolegang anføres ofte som grunn til at
vedkommende ikke kan forventes å være i stand til å oppdra og forsørge barn. I enkelte
tilfeller vises det til at vedkommende allerede har satt uekte barn til verden, som er blitt
liggende samfunnet til byrde. I svært mange søknader legges det vekt på at vedkommende
er ”seksuell tøylesløs” og følgelig vil kunne komme til å sette mange barn til verden:
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”Sterke drifter i seksuell retning”, heter det i en fra 1930-tallet: ”Det må antas at der påny
vil bli svangerskap, hvis hun ikke steriliseres.” I det hele framstår antakelsen om at
vedkommende på grunn av nedsatt intelligens ikke er i stand til å kontrollere sin
seksualitet, som et avgjørende argument for sterilisering.
I de fleste søknadene svarer legene bekreftende på at det foreligger en eugenisk
indikasjon. Det vises da til medlemmer i slekt og familie som framviser den samme
”defekt” som angjeldende. Enkelte slår kategorisk fast at, slik som i denne søknaden fra
slutten av 1950-tallet: ”[d]efekttilstander vil bli overført på avkom.”. Andre er usikre:
”Arv til avkom: kan vanskelig besvares med sikkerhet men må anta at en sykelig
sjelstilstand kan overføres på ev. avkom,” heter det i en søknad fra slutten av 1940-tallet. I
en annen sak – fra begynnelsen av 1950-tallet - uttrykker en lege seg på denne måten på
spørsmålet om fare for nedarving: ”Ja, jeg tror det. Hun har en åndssvak søster og moren
angis å være lite begavet. Man har ikke funnet noen ytre årsak til hennes defekt. Jeg antar
at den er arvelig betinget.”
To søknader gjaldt 13 år gamle taterjenter. Den ene ble operert 14 år gammel i siste
halvdel av 1940-tallet. Den andre ble sterilisert 17 år gammel, fordi saksbehandlingen
trakk ut.882 Hvorfor ble disse to unge jentene begjært sterilisert? Begge var anbrakt i
åndssvakeskole. Om hun som ble sterilisert 14 år gammel, får vi vite at hun hadde en IQ
lik 59, og at det var ”meget sannsynlig” at dårlige egenskaper ville bli overført på avkom.
På spørsmål om ”Sedelighetsforbrytelse” svare legen: ”Ja, om ikke ‘forbrytelse’ vil hun
sikkert komme ut i løse forbindelser.” Legen beskriver et dårlig hjem med en mor som er
uten evner til å oppdra barna sine. Det forelå ifølge legen også opplysninger om at jenta
”var sterkt opptatt av seksuelle ting”, og at hun var lett påvirkelig.
Den andre jenta, som ikke ble sterilisert 17 år gammel, var også blitt intelligenstestet
med IQ lik 59 som resultat. Testen var blitt foretatt da hun var ni år gammel. Da hun var
blitt 12, mente skolebestyreren at hun hadde ”stanset i sin utvikling” og at hun innen kort
tid nok måtte skrives ut av skolen som ”uskikket for videre undervising.” Men hun burde
steriliseres før hun ble ” løs på samfundet”. I et skriv til medisinaldirektør Karl Evang
understreket han at sterilisering var ”særlig påkrevet” fordi hun – og to andre jenter (ikke
av taterslekt) ved skolen som ble begjært sterilisert samtidig – var ”pene og velskapte med
tilsynelatende erotiske anlegg, så det er overveiende sannsynlig at de vil komme til å sette
barn i verden - uten å være istand til å kunne forsørege eller oppdra dem.”
1942-loven
I motsetning til 1934-loven var kun en indikasjon tillatt under 1942-loven, nemlig den
eugeniske. Ikke alle søknader angav en eugenisk begrunnelse for inngrepet. Selv om de
nazistiske helsemyndighetene opererte med et vidt begrep om hvilke tilstander som var
arvelige, ble enkelte søknader avslått fordi medisinaldirektøren ikke fant at søknaden var
begrunnet i eugeniske hensyn.
I Diagram 8.2 er angitt ”mental tilstand” i 501 av 540 innvilgede søknader med
utgangspunkt i hovedbegrunnelser.883 I flere tilfeller var denne begrunnelsen kombinert
med andre begrunnelser, eksempelvis vil vi ofte finne at psykopati ble angitt som en
tilleggsbegrunnelse til åndssvakhet.
I rundt halvparten av tilfellene var den eugeniske indikasjonen begrunnet i åndssvakhet, hvorav gruppen debile er størst. Dernest følger alvorlig sinnslidelse som begrunnelse,
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Blant annet ble det reist tvil om Misjonens generalsekretær var lovlig oppnevnt verge, likeledes mente
medisinaldirektør Karl Evang og et flertall av medlemmene i DSR at vedkommende ikke var ”særlig
mangelfullt sjelelig utviklet” og at hun derfor selv måtte sette fram søknad om sterilisering.
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220

men en andel på bortimot 20 prosent. En ikke ubetydelig andel – godt og vel ti prosent av
søknadene var begrunnet i evnesvakhet (sinke). Bak kategorien normal finner vi søknader
med ulike typer antatt ”arvelige misdannelser”, eksempelvis albinisme, blødersykdom,
åreforkalkning, øyelidelser, dvergvekst. I denne kategorien skjuler det seg også søknader
om sterilisering av personer som ble antatt å bære på dårlig arv, men som selv var friske. I
noen av disse tilfellene ble det lagt vekt på forekomsten av sinnslidelser og åndssvakhet i
slekten, i andre tilfeller på forekomst av øyelidelser, epilepsi, ”fiskehud” og blødersykdom.

Diagram 8.2 ”Mental tilstand” i innvilgede søknader om sterilisering etter Lov nr. 1 til vern om
folkeætten. Kvinner og menn (N=501).
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Vi har funnet at 17 kvinner og to menn av taterslekt ble begjært sterilisert i henhold til
1942-loven. Gjennomsnittsalderen til kvinnene på søknadstidspunktet var 23,5 år. Den
yngste var 15 år, den eldste 34. Den ene mannen var i slutten av 20-årene, den andre midt i
30-årene.
Når det gjelder kvinnene, var den eugeniske indikasjonen i åtte tilfeller begrunnet i
åndssvakhet alene, i to tilfeller var begrunnelsen åndssvakhet/psykopati, og i ett tilfelle
forekom kombinasjonen åndssvakhet/sinnssykdom. I to tilfeller var hovedbegrunnelsen
evnesvakhet, i to andre tilfeller sinnslidelse, og to søknader var begrunnet i henholdsvis
døvstumhet og psykopati. For de to mennene som ble begjært sterilisert, var hovedbegrunnelsen psykopati/asosialitet. I ett tilfelle ble fengselspsykose angitt som en tilleggsbegrunnelse.
Åndssvakhet var en dominerende begrunnelse når det gjelder taterkvinner som andre
kvinner, og i all hovedsak var det de samme forhold som dannet bakgrunnen for
kategoriseringen: nedsatt intelligens, asosial livsførsel, hemningsløs seksualitet. I likhet
med flere av taterkvinnene, hadde også andre kvinner vokst opp på ulike typer
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institusjoner, som barnehjem, skolehjem, åndssvakeskoler, og for kortere eller lengre vært
anbrakt i psykiatrisk institusjon. I likhet med de fleste øvrige kvinnene ble også
taterkvinnene sagt å ha en intelligenskvotient på mellom 60 og 70, det vil si at de ble
betraktet som lettere åndssvake.
Går vi tettere inn på legeerklæringene, er det lite som skiller begrunnelsene fra dem vi
har funnet før og etter annen verdenskrig i søknader etter § 3 annet ledd og § 4. Et
dominerende trekk er en påstått intelligensmangel kombinert med seksuell tøylesløshet
som ble antatt å ville resultere i barn som vedkommende ikke å kunne ta hånd om:
”Hennes seksuelle tilbøieligheter er så fremtredende og hennes karakter så svak, så jeg er
av den mening at det vil være det beste både for jenta sjøl og for samfundet om at
sterilisering i dette tilfelle vil bli foretatt.” Henvisning til egenskaper ved foreldrene går
også igjen: ”[B]egge hendes foreldre [har] liten intelligens og er også moralsk sett
lavtstående.”
Slektstilhørighet
Begrunnelser for sterilisering av tatere framviser mange likhetstrekk med begrunnelser
som ble gitt i søknader om sterilisering av andre. Det gjelder så vel egenskaper ved
angjeldende som dennes familie og slekt. I en rekke saker vil vi finne anført at vedkommende tilhørte familier med asosiale, kriminelle, drikkfeldige og ”defekte” av ulik art.
Tilsvarende beskrivelser gis også i flere søknader der angjeldende var tater. Men til
forskjell fra andre søknader, ble slike forhold ofte eksplisitt knyttet til slektstilhørighet der
søknaden vedrørte en kvinne eller mann av taterslekt. Eksempelvis heter det om en jente
som ble begjært sterilisert i siste halvdel av 1930-tallet at hun var ”av omstreiferslekt med
megen kriminalitet og alkoholisme”. Liknende beskrivelser gjenfinnes så vel i 1940- som
1950-årene. I enkelte tilfeller vil vi finne at det settes likhetstegn mellom det å være
asosial og det å være av taterslekt, slik som i denne søknaden fra sist i 1940-årene: ”[H]ele
hennes familie er tatere og helt asociale individer”.
Hensikten med å vektlegge forhold i angjeldendes familie og slekt – enten det gjaldt
tatere eller andre - synes å ha vært å forklare egenskaper ved vedkommende og slik
begrunne hvorfor vedkommende ikke burde få barn. Dette betyr ikke nødvendigvis at
beskrivelsen hadde feste i en forestilling om biologisk arv, vel så ofte hvilte beskrivelsen
på forestillinger om sosial arv. Men i noen søknader om sterilisering av tatere stod
forestillingen om biologisk arv sentralt, og risikoen for nedvaring av de anførte egenskapene ble eksplisitt knyttet til vedkommendes slektstilhørighet, slik som i denne
søknaden fra rundt 1940: ”Det maa man holde for meget sandsynlig. […] Taterbarn!” En
lege som gav opplysninger i anledning en sak etter 1942-loven, sa det slik: ”NN [er]
imbesil og tilhører en omstreiferslekt med adskillige defekte individer. Det ansees
utvilsomt at det er fare for nedarving av sjelelige svakheter.” I siste halvdel av 1940-tallet
finner vi en søknad der det ble svart slik på spørsmålet om det forelå en eugenisk
indikasjon: ”Ja - omstreiferslegt.”
Når den eugeniske begrunnelsen for sterilisering av tatere eksplisitt ble knyttet til
slektstilhørighet, minner dette i påfallende grad om den argumentasjonen Johan
Scharffenberg satte fram i mellomkrigstiden.884 Man kan ikke se bort fra Scharffenbergs
mange artikler om steriliseringsspørsmålet, der sterilisering av tatere ofte ble viet
oppmerksomhet, bidro til å forme mange legers holdninger. Noen nærmere redegjørelse
for risikoen for nedarving av ”slette” egenskaper ble aldri gitt; begrunnelsene hvilte
utelukkende på en ”påvisning” av ”defekte” tilstander i nær eller fjern slekt. Ikke alle leger
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hadde et personlig kjennskap til vedkommendes familie og slekt, noe som styrker
mistanken om at beskrivelsene i noen tilfeller utelukkende hadde feste i bestemte
forestillinger om tatere. I andre tilfeller hvilte beskrivelsen utelukkende på opplysninger
fra Misjonen eller andre instanser som hadde reist steriliseringsspørsmålet.
Som regel synes hensikten med å vektlegge slektstilhørighet i legeerklæringen å ha
vært å forklare hvorfor vedkommende framviste de egenskapene som motiverte søknaden.
Men det gis ikke et enkelt svar på spørsmålet om slektstilhørighet dypest sett ble brukt
som begrunnelse for sterilisering. Kun i et par tilfeller synes vedkommendes slektsbakgrunn å ha vært en sterkt motiverende faktor. I det ene tilfellet, fra slutten av 1940tallet, synes hele sykehistorien å bygge på bestemte forestillinger om ”omstreifernes”
egenskaper:
[Hun] har omstreiferens alle slette egenskaper. Hun er lat, upålitelig, skittenferdig, lite
tiltaksom, sterkt affektlabil, svingende i humøret, trassig, slesk, truer eller smigrer ettersom
det passer seg. […] Det synes temmelig opplagt at piken aldri vil kunne komme til å
forsørge andre enn seg selv på skikkelig vis, dersom hun bare kan få det til. […] Piken er
debil med etisk og moralsk karakterbrist, og med et avstumpet følelsesliv. Hun er indolent
og lite tiltaksom og må antaes uskikket til å ta vare på seg selv og sine anliggender. Hun er
dertil sterkt arvelig belastet. […] Foreldrene er omstreifer. […] Faren er drikkfeldig.

På den andre siden vil man finne at enkelte leger ikke la noen vekt på slektstilhørighet,
men utelukkende festet seg ved egenskaper ved angjeldende, tross en angivelig stor
”slektsbelastning”. Eksempelvis kan det nevnes at en overlege ved et psykiatrisk sykehus
under annen verdenskrig frarådde sterilisering av en vel 30-år gammel taterkvinne som
skulle anbringes i privatforpleining – tross ”tallrike tilfeller av schizofreni” i nær og fjern
slekt. Men kvinnen hadde ifølge overlegen aldri vist noen interesse for det annet kjønn:
”Jeg skulle formode at utsettelse i privatforpleining […] ikke er forbundet med noen risiko
i seksuell henseende, hvorfor jeg tillater meg å fraråde seksualinngrep.”885 I en
steriliseringssak fra slutten av 1950-tallet fant en lege det hensiktsmessig å sterilisere en
taterkvinne midt i 20-årene på grunn av en betydelig intelligensmangel, men avviste
påstanden om at vedkommende kvinne ikke burde få barn fordi moren angivelig levde i
”usedelighet”, og at angjeldende ville komme til å leve likedan, slik det ble påstått av
Misjonen og barnevernsnemnda, som hadde tatt initiativet til sterilisering. Etter hva legen
kjente til, bestod den påståtte ”usedeligheten” kun i at moren levde sammen med en mann
uten å være gift, og han fant ingenting å utsette på hjemmet. Selv om moren ifølge legen
var ”noe tilbakestående, men ikke så meget”, hadde hun klart ”å få fram en rekke barn”,
noe legen – ulikt Misjonen og barnevernsnemnda - mente talte til kvinnens fordel.

8.4 Misjonens begrunnelser for sterilisering
Vi har i kapittel 7 kunnet vise at Misjonen var tungt involvert i en rekke saker, dels ved at
organisasjonen tok initiativ, dels ved at den bistod andre instanser. Det siste skjedde
framfor alt ved at det ble gitt ganske inngående opplysninger, ikke bare om den som
søknaden gjaldt, men også om vedkommendes familie. Svært personsensitive opplysninger ble gitt til leger og andre i den hensikt å diskvalifisere foreldrene. Hensikten
med å gi slike opplysninger – som ofte også omfattet andre familiemedlemmer enn
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påla asyloverlegene å innlevere ved utskriving fra institusjon.
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foreldrene - var også en annen, nemlig å begrunne en søknad om sterilisering av
angjeldende, slik disse tre utsagnene illustrerer.
Der har vært meget å utsette på [morens] livsførsel både i første og annet ekteskap. Samtlige
barn av det første ekteskap har verjerådet tatt fra foreldrene og anbrakt for offentlig regning.
Også noen av barna i annet ekteskap har for en tid vært fjernet fra hjemmet og det er
fremdeles et stående spørsmål hvor lenge barna kan være hjemme. Der er i slekten atskillige
defekte. […] Når dertil kommer at NN selv er typisk undermåler og allerede har vært oppi
så mange vanskeligheter skulde det være grunn nok både for hennes egen skyld og for
samfundet å foreta seksualinngrep.
Familien fremviser […] et meget trist billede med stor og gjennomgående kriminalitet. De
tendenser som NN har vist på skolehjemmet fremviser det samme billede som for familien
forøvrig og der skulde derfor være all grunn til å overveie om der ikke burde foretas
seksualinngrep på henne før hun sendes ut fra skolehjemmet.
Jeg kjenner hans familie temmelig godt, særlig hans far og mor. De fikk ett nytt barn hvert
år i lang tid og det hendte tre ganger på rad, at moren kom å leverte barnet sitt i […]
barnehjem. / […] Etter all sannsynlighet vil det gå på lignende måte såsnart NN blir voksen.
Det er for å spare både ham og samfunnet for en lignende utvikling som den jeg ovenfor har
beskrevet, at dette blir gjort. Han har absolutt ikke betingelser for å sette barn inn i verden.

Frykten for gjentakelse ser med andre ord ut til å ha dannet en sterkt medvirkende årsak til
at steriliseringsspørsmålet ble reist, og Misjonens generalsekretær avsluttet derfor gjerne
med en ”inntrengende” bønn om at det ble ”foretatt enkel sterilisering.”
Forestillingen om gjentakelsesrisiko førte likevel ikke automatisk til at det ble satt
fram forslag om sterilisering. Flere familier som Misjonen kjente til eller hadde under sin
kontroll, ble omtalt på liknende måte som i de tre utsagnene ovenfor, men uten at det ble
tatt initiativ til sterilisering av en eller flere av familiemedlemmene. Det forekom at
sterilisering ble vurdert, men uten at dette førte til et konkret initiativ. Misjonen synes med
andre ord ikke å ha tydd systematisk til sterilisering der man fryktet en gjentakelsesrisiko.
Hva kan da tenkes å ha utløst Misjonens initiativ i de enkelte tilfeller? Flere svar er
mulige.886 I en del tilfeller synes mistanken om en angivelig seksuell tøylesløshet å ha
vært utslagsgivende. I flere steriliseringssaker får vi høre om jenter som har vist ”sterke
unormale seksuelle tilbøyeligheter” gjennom oppveksten, om jenter med ”farlige seksuelle
anlegg”. Gjennom beskrivelsene konstrueres et bilde av jenter som er vanskelige å
kontrollere, jenter som ikke lar seg påvirke av miljøtiltak, og som på ulike måter framstår
som ”defekte”, framfor alt i sosial og moralsk forstand. I Misjonens øyne er dette jenter
som vil sette mange ”defekte” barn til verden – barn som angivelig vil måtte bli tatt hånd,
men som trolig vil bli like vanskelige å sosialisere som sine mødre.
I andre tilfeller synes en vurdering av vedkommendes sosiale prognose å ha vært
avgjørende, og sterilisering ble foreslått av hensyn til vedkommende selv eller av hensyn
til det kommende barn. I det første tilfellet la Misjonens generalsekretær vekt på at
sterilisering ville lette tilværelsen for vedkommende kvinne. Om en søster til en jente som
sist i 1940-årene ble begjært sterilisert, heter det: ”Jeg kan meddele at […] etter at hun ble
sterilisert er blitt gift […] og har det etter forholdene bra. Når det går såpass bra i
ekteskapet, kommer det utvilsomt for en stor del av at hun ikke har strævet med barn.
Hennes evner strekker ikke lenger enn til å stelle for sin mann og seg.” Om angjeldende
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heter det da: ”Jeg tror da heller ikke NNs evner strekker til mer.” I det andre tilfellet ble
sterilisering foreslått for å beskytte barn mot å bli født med en antatt risiko for miljøskade:
”Når hun så ikke kan klare seg selv, kan hun ennu mindre klare å oppdra barn og de barn
som hun i tilfelle vilde få, blir satt inn i verden under meget vanskelige og ulykkelige
forhold.”
Disse eksemplene illustrerer hva vi kan kalle et individrettet hensyn, der hensynet til
kvinnen selv og barnet synes å ha vært det avgjørende. Ofte ble dette hensynet kombinert
med et samfunnsrettet hensyn. Det hvilte som regel på to begrunnelser: et økonomisk og et
eugenisk Ved å frata angjeldende forplantningsevnen, kunne samfunnet på den ene siden
spare sosiale utgifter, på den andre siden forskånes mot nye slektledd med sinnssyke,
åndssvake, kriminelle og alkoholister.
De ulike hensynene spilte ofte sammen, og sterilisering ble derfor som regel anbefalt
på et bredt grunnlag: ”[F]or hennes skyld og for de barns skyld som kan komme og for
samfunnets skyld” burde angjeldende fratas forplantningsevnen. Men de mer velmenende
hensyn til kvinnen og det kommende barnet spilte en underordnet rolle. Det er et
dominerende trekk ved Misjonens begrunnelser at sterilisering var tenkt som en løsning
for samfunnet - og for Misjonen selv. I siste instans synes en sterk pessimistisk vurdering
av den enkeltes mulighet til sosialisering å ha vært avgjørende for at steriliseringsspørsmålet ble reist – en vurdering som ofte synes å ha falt sammen med en moralsk
nedvurdering av vedkommende. Følgende utsagn fra Misjonens generalsekretær fanger på
mange måter opp en kjerne i Misjonens begrunnelser for sterilisering i tiden rundt annen
verdenskrig:
[H]un er litet avbalansert og uberegnelig i sin ferd og at hun må antas å ha vanskelig for å
finne sig tilrette i samfundet. Det er mitt inntrykk av henne. Norsk misjon blant hjemløse
har jo hatt meget med henne å gjøre og prøvet å hjelpe henne på forskjellig vis, men det har
været meget vanskelig å kunne yde henne nogen effektiv hjelp, fordi hun har vist sig så
ustadig. Hun har nå fått to barn utenfor ekteskap og det er å befrykte at hun fortsatt vil
komme til å sette barn i verden uten å ha nogen tanke på eller ansvar for hvorledes det skal
gå dem.

9 Den sentrale saksbehandlingen

Vi har så langt gjort rede for trinn i den prosessen som førte fram til en søknad om
sterilisering, og hvilke begrunnelser som ble gitt for sterilisering. Et steriliseringsinngrep
kunne – med mindre det var medisinsk begrunnet – ikke utføres før det forelå tillatelse fra
sentrale helsemyndigheter. Steriliseringssøknadene utgjorde beslutningsgrunnlaget for
helsemyndighetene, og i dette kapitlet skal oppmerksomheten vendes mot den sentrale
saksbehandlingen - forvaltningspraksisen - under 1934-loven og 1942-loven.
Vi har i framstillingen av initiativfasen (kapittel 7) kunnet vise at det kunne bli utøvd
et betydelig press for å få vedkommende til å sette fram egen begjæring om sterilisering,
eller om vedkommende var uvillig, bli begjært sterilisert uten eget samtykke. I dette
kapitlet skal vi gjennom enkeltsaker blant annet undersøke hvordan sentrale helsemyndigheter før, under og etter annen verdenskrig forholdt seg til søknader der vedkommende
ikke var villig til å la seg sterilisere. I hvilken grad ble det tatt hensyn til protester mot
sterilisering?
Vi skal også se spesielt på hvordan sentrale myndigheter praktiserte 1934-lovens § 6,
som gjorde det mulig å sette til side foreldre som ikke ble ansett som skikket til å avgi
vergeerklæring: På hvilket grunnlag ble foreldre vurdert som uskikket? I hvilken grad ble
foreldre informert dersom de ble satt til side og kurator ble oppnevnt i deres sted? Hva ble
utfallet når foreldre innanket DSRs beslutning om kuratoroppnevning? Tilsvarende skal vi
rette blikket mot hvordan 1942-lovens ankerett ble praktisert. Som vist i kapittel 4,
etablerte 1942-loven en ordning der vedkommende selv og andre kunne innanke
medisinaldirektørens beslutning om et steriliseringsinngrep. I hvilken grad ble
steriliseringsrådet under 1942-loven et kontrollorgan som ivaretok den enkeltes interesser?

9.1 Forvaltningspraksis under 1934-loven
Like etter lovvedtaket i 1934 ble ansvaret for steriliseringsloven lagt til Sosialdepartementet. Departementet delegerte ansvaret til Direktoratet for det civile medisinalvesen (Medisinaldirektoratet), et frittstående fagdirektorat under Sosialdepartementet, og
fikk etter dette kun befatning med praktiseringen av steriliseringsloven dersom en verge
innanket beslutningen om at kurator skulle tre i vergens sted.
Etter bestemmelser i steriliseringsloven av 1934 ble myndigheten til å treffe
beslutning om sterilisering etter lovens § 3 første ledd lagt til medisinaldirektøren, mens
søknader etter lovens § 3 annet ledd og § 4 skulle behandles og avgjøres av DSR, der
medisinaldirektøren var formann.887 DSR bestod – foruten medisinaldirektøren – av fire
medlemmer: to leger, en kvinne (som regel en lege) og en jurist – alle oppnevnt av
Kongen i statsråd.
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På det tidspunktet da ansvaret for steriliseringsloven ble lagt til Medisinaldirektoratet, stod direktoratet
under ledelse av konstituert medisinaldirektør, lege Nils Heitmann. I 1937 ble Heitmann avløst av lege
Harald Bjelke, og høsten 1938 besluttet regjeringen Nygaardsvold å utnevne lege Karl Evang til medisinaldirektør. Han tiltrådte stillingen 1. januar 1939 og gikk av i 1972, da han ble avløst av lege Torbjørn Mork.
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Etter den tyske okkupasjonen av Norge ble den sentrale helseforvaltningen
omorganisert: I første omgang ble Medisinalavdelingen i Sosialdepartementet og
Medisinaldirektoratet overført til Innenriksdepartementet, i neste omgang – sommeren
1941 – ble Medisinalavdelingen og Medisinaldirektoratet slått sammen til en avdeling
under navnet Helseavdelingen.888 Medisinaldirektør Karl Evang hadde da reist med
regjeringen til London, og fra november 1940 ble DSR ledet av regimets nyutnevnte
medisinaldirektør, psykiater Thorleif Østrem. I september 1941 ble medlemmene av DSR,
som var blitt utnevnt før krigen, avsatt. Fram til nyttårsskiftet 1942/43, da den nazistiske
steriliseringsloven trådte i kraft, ble 1934-loven forvaltet av regimetro personer.
Den sentrale helseadministrasjonens organisasjonsform, som ble skapt under krigen,
ble opprettholdt etter frigjøringen: Ved kongelig resolusjon 8. mai 1945 het det at
”Sammensmeltningen av Medisinalavdelingen og Medisinaldirektoratet opprettholdes i
form av et Helsedirektorat”. Og ved kongelig resolusjon 12. mars 1948 ble organisasjonsformen vedtatt som endelig.889 Dermed var den ordningen fastlagt, som inntil 1983 var
Helsedirektoratets særpregede tilknytning til Sosialdepartementet: Direktoratet fikk status
både som fagdirektorat og som departementsavdeling. Med denne ordningen ble helsedirektøren på en og samme tid avdelingssjef i departementet og leder av et
fagdirektorat.890
Etter krigen ble behandlingen av steriliseringssakene lagt til Kontoret for psykiatri i
Helsedirektoratet, og i stor utstrekning delegerte helsedirektør Karl Evang ansvaret for
behandlingen av steriliseringssøknader til Statens overlege i psykiatri, som ledet
psykiatrikontoret i Helsedirektoratet.891 Dette innebar at Evang i realiteten fikk liten
praktisk befatning med steriliseringssakene. Dette gjaldt også saker som etter loven skulle
avgjøres av helsedirektøren alene: Sakene ble forberedt i Kontoret for psykiatri og forelagt
helsedirektøren til avgjørelse. Fra 1945 var også DSR administrativt knyttet til Kontoret
for psykiatri.
Helsedirektørens beslutning
I alt innkom 30 321 søknader fra kvinner og 13 785 søknader fra menn om sterilisering
etter 1934-lovens § 3 første ledd. Storparten av inngrepene ble innvilget, henholdsvis 96,8
og 99,5 prosent. Dette betyr at helsedirektøren – sett hele perioden 1934-77 under ett –
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Se rapportens kapittel 4.
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ved Gaustad sykehus. Han overtok stillingen som statens overlege i psykiatri etter Wilhelm Hoffmann i
1948, og gikk først av i 1976. Hoffmann hadde tiltrådt stillingen 16. august 1946. Hoffmann hadde før
krigen arbeidet ved flere psykiatriske institusjoner. I 1939-40 arbeidet han ved Johns Hopkins Hospital og
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psykiatri til overlege ved Gaustad sykehus. Han døde i 1955.
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fant det rimelig å innvilge det store flertallet av søknader om sterilisering av myndige
kvinner og menn etter regelen om aktverdig grunn. Noen inngående vurdering av
begrunnelser for sterilisering synes sjelden å ha blitt foretatt, og søknader ble i all hovedsak innvilget med en kort beskjed fra helsedirektøren om at det forelå samtykke til å utføre
inngrepet i nærmere angitt sykehus. Dette gjaldt søknader fra så vel tatere som andre. I
noen tilfeller, der det forelå tvil om motivet for sterilisering, ble søkeren innkalt til samtale
i Helsedirektoratet. Men som Evang understreket i Det norske medicinske Selskab i 1955:
[J]eg har sett det slik at Helsedirektøren for det første har til oppgave å påse at den rette
fremgangsmåte blir fulgt, og at lovens hensikt ikke er misforstått av søkeren eller av
vedkommende lege. Hvis på den annen side et modent, fullt ansvarlig menneske angir en
grunn som ikke kan sies å være ”uaktverdig”, og hvis en lege som vi også kjenner som en
ansvarlig lege, og som antas å ha et nært kjennskap til pasientens forhold, anbefaler
søknaden, kan det med rette reises det spørsmål om Helsedirektøren uten videre etter loven
har adgang til å avslå.892

Samtidig bemerket Evang at det forekom søknader som etter hans skjønn gjorde det
”betenkelig å innvilge inngrepet.” Vi skal nedenfor se på hvilket grunnlag enkelte
søknader ble avslått. La oss først gjøre rede for hvor mange søknader som ikke ble
innvilget, og hvordan utviklingen forløp over tid.
Sett hele perioden 1934-77 under ett, er det funnet at 967 søknader fra kvinner ikke
ble innvilget. For mennenes del er tallet 63. I Diagram 9.1 er det gitt en oversikt over tallet
på ikke innvilgede søknader når det gjelder kvinner.

Diagram 9.1. Ikke innvilgede søknader om sterilisering. Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1.
juni 1934. § 3 første ledd. Kvinner.
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Som det går fram av Diagram 9.1, er det absolutte tallet på ikke-innvilgede søknader størst
i første halvdel av 1950-tallet og gjennom store deler av 1960-tallet (1963-68). I forhold til
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tallet på innkomne søknader var antallet ikke-innvilgede søknader størst i perioden 194553: Av 1683 søknader om sterilisering av kvinner, ble 256 ikke innvilget, det vil si 15,2
prosent. Toppunktet ble nådd i treårsperioden 1951-53, da nesten 18 prosent av søknadene
ikke ble innvilget. Deretter gikk andelen ned; i tidsrommet 1954-62 ble vel fire prosent av
søknadene ikke innvilget. I treårsperioden 1963-65 inntraff økning, da 11,5 prosent av
søknadene ikke ble innvilget. Sett hele perioden 1945-68 under ett, det vil si før den store
veksten i tallet på søknader satte inn på slutten av 1960-tallet, er det funnet at 901
søknader om sterilisering av kvinner ikke ble innvilget. Det tilsvarer 7,4 prosent av
søknadene.
Bak disse tallene vil vi finne at saker ble henlagt – enten fordi søkeren ombestemte
seg, eller at søknader ble returnert fordi det av ulike grunner forelå en uklarhet ved
søknaden, hvorav svært mange ikke ble sendt inn på nytt. Bak tallene vil vi også finne
søknader som ble avslått. Avslåtte søknader utgjør omtrent halvparten av alle ikkeinnvilgede søknader.893
Søknader ble avslått av ulike grunner, og begrunnelsene gir et innblikk i hvordan
Helsedirektoratet vurderte bruken av 1934-lovens § 3 første ledd. La oss se på noen
begrunnelser for avslag som særlig forekom i siste halvdel 1940-årene og på 1950-tallet,
men som også gjenfinnes i 1960-årene.
I noen tilfeller vil vi finne at sterilisering var tilrådd av lege eller andre på grunn av
”slektsbelastning” i søkerens eller ektefellens familie. Slike begrunnelser ble ikke uten
videre akseptert. Eksempelvis ble en søknad i første halvdel av 1950-tallet avslått etter at
kvinnen var blitt innkalt til samtale med en ansatt i Helsedirektoratet. I notatet som ble
utformet på bakgrunn av samtalen, heter det:
Det er en del slektsbelastning med åndssvakhet og sinnssykdom i mannens slekt. […] Hun
var vaklende med hensyn til spørsmålet om […] sterilisering, - trodde seg istand til å lære
prevensjon og ville føle seg betydelig hjulpet hvis det åndssvake barn ble anbragt på
åndssvakehjem. Under disse omstendigheter finner jeg det riktigst å avslå søknaden. Hun
henvises til Mødrehygienekontoret for opplæring i prevensjon når den tid kommer.894

En tilsvarende søknad – omtrent fra samme tid – ble motvillig innvilget på grunn av
kvinnens ettertrykkelige ønske om å bli sterilisert: Hun hadde fått et åndssvakt barn som
tok alle hennes krefter, og hun fryktet at hun ville få flere åndssvake barn. I et forsøk på å
få kvinnen til å ombestemme seg, ordnet Helsedirektoratet med institusjonsplass til ”det
åndssvake barn”. Evang ba distriktslegen som hadde ekspedert søknaden, underrette
kvinnen om dette, og føyde til: ”Selv om dette inngrep ikke kan ansees uberettiget også
når det åndssvake barn er blitt plassert, […] har [en] flere eksempler på at yngre kvinner
angrer seksualinngrep etter en tid, særlig hvis deres arbeidsbyrde og ansvar blir mindre,
slik som i dette tilfelle da søkeren blir befriet for arbeidet med det åndssvake barn.”895
Selv om Evang her antok at sterilisering var berettiget av eugeniske grunner, så han helst
at inngrepet ikke ble utført fordi han betraktet det som høyst sannsynlig at vedkommende
kvinne ville komme til å angre.
I andre tilfeller der det var angitt en eugenisk grunn for inngrepet, ble søknaden avslått
fordi arverisikoen ikke ble vurdert som tilstrekkelig høy. Isteden ble kvinnen anbefalt å
søke sakkyndig prevensjonsveiledning, slik som i dette tilfellet: En kvinne var blitt innkalt
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til samtale i Helsedirektoratet, og i et notat til Evang het det: ”Hun klarer ikke angsten for
å få barn, selv om hun er gjort kjent med at faren er liten – ’like liten som hos andre.’ Da
det vel er relativt store muligheter for at søkerens angsttilstand vil bedre seg og kanskje vil
hun også komme til å angre et seksualinngrep, - så finner en å måtte avslå søknaden slik
som situasjon er i dag.” Som begrunnelse for avslaget ble det lagt avgjørende vekt på at
kvinnen senere ville kunne komme til å angre på inngrepet, og i et skriv til kvinnen
framholdt Evang at: ”Når De av alle sakkyndige har fått vite at De ikke behøver å være
engstelig i denne forbindelse, skulle det vel gi seg etterhvert, og at Deres angsttilstand vil
helbredes. Muligheten for at De senere vil komme til å angre et eventuelt inngrep er derfor
meget stor.”896
Den eugeniske indikasjonen for sterilisering ble i noen tilfeller også anført i søknader
der kvinnens ektefelle var psykisk lidende. Sterilisering av kvinnen på dette grunnlaget var
ofte vanskelig å akseptere, slik en ansatt i Helsedirektoratet gav uttrykk for i denne saken
fra slutten av 1940-tallet: ”[S]elv om mannens psykiske sykdom skulle være arvelig
betinget, så ville det være lite rasjonelt å sterilisere hustruen,” og føyde her til at
sterilisering var ”et betydelig mindre inngrep” på menn enn kvinner.897
Etter opprettelsen av Humangenetisk laboratorium ved Institutt for genetikk (senere
Institutt for medisinsk genetikk) ved Universitetet i Oslo i 1954, ble søknader med en
eugenisk indikasjon som regel forelagt instituttet til ekspertuttalelse, enten av leger som
ekspederte en steriliseringssøknad, eller av Helsedirektoratet. Evang omtalte da også
instituttet som ”Helsedirektørens sakkyndige rådgiver på eugeniske indikasjonsområder
for sterilisering”.898
I enkelte tilfeller ble søknad om sterilisering av gifte kvinner avslått – eller tilbakesendt – fordi en mente at inngrepet isteden burde foretas på ektefellen. Det kunne være
flere grunner til dette. Dels ble det gjort fordi sterilisering av menn var mindre inngripende
enn sterilisering av kvinner. I slike tilfeller ble leger bedt om å drøfte spørsmålet om
sterilisering med ekteparet på nytt. Om mannen stilte seg villig, måtte ny søknad
innsendes. Dels ble ektefellen foreslått sterilisert framfor kvinnen i tilfeller der familiens
problemer ble opplyst å skyldes ektefellen (for eksempel ektefellens sykdom, invaliditet,
alkoholmisbruk, kriminalitet, ”manglende evne til å forsørge flere barn”). I det hele mente
Evang at et steriliseringsinngrep i familier der dette var ønsket, i langt større grad burde
utføres på mannen. Men få søknader gjaldt menn. Når det først forelå en slik søknad,
unnlot Evang ikke sjelden å kommentere dette, eksempelvis på denne måten: ”Det er […]
hyggelig at det for en gangs skyld er mannen som er villig til å ta ubehaget.”899
Søknader om sterilisering av gifte kvinner som levde i vanskelige ekteskap ble
undertiden også avslått, fordi en antok at ekteskapet ikke ville holde, og at kvinnen høyst
sannsynlig da ville angre på om hun lot seg sterilisere.900
Blant avslåtte søknader vil vi også finne kvinner som ut fra legeopplysningene befant
seg i en psykisk vanskelig og ustabil situasjon. Noen ganger ble søknad avslått etter
anbefaling fra psykiatrisk hold. Eksempelvis la en overlege ved et psykiatrisk sykehus på
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begynnelsen av 1950-årene ved følgende kommentar til en steriliseringssøknad fra en
kvinne han hadde hatt til behandling: ”Under sitt opphold ba pas. om å bli sterilisert, men
en fant ikke å kunne anbefale det, da en må regne med at hun ville få selvbebreidelser over
dette inngrep senere. Hun har søkt mødrehygienekontoret og fått undervisning i bruk av
pessar, men det greide hun ikke å anvende. Det ville være rimelig om hun atter søkte
mødrehygienekontoret og fikk noen veiledning.”901
I en del tilfeller spilte kvinnens alder en viktig rolle, og det er framfor alt søknader om
sterilisering av kvinner under 30 år, som ble avslått. Det ble da som regel lagt vekt på at
sterilisering var ”et alvorlig inngrep”, og at kvinnen senere ville kunne komme til å angre.
I slike tilfeller vil vi ofte finne at Evang sendte søkeren brev med dette eller liknende
innhold:
Når jeg hittil har funnet å måtte avslå slike søknader skyldes det først og fremst at det ikke
er gitt noe menneske å forutsi hvad fremtiden bærer i sitt skjød. En har sett eksempler på
unge ektefolk som har vært uheldige og har mistet ett eller flere av sine barn, ja jeg kjenner
til et tilfelle hvor alle de tre barn som var født døde av smittsom sykdom og hvor familien
senere fikk 3 barn igjen som nå alle lever. Selv om det kanskje idag kan fortone seg som en
rent urimelig tanke for dere begge, kan en naturligvis heller ikke utelukke muligheten av at
en av dere sener kunne komme til å inngå et nytt ekteskap f.eks. hvis den ene ektefelle døde
tidlig. Endelig viser erfaring også at selv om dere idag mener at tre barn er det meste dere
bør ha, kan en av dere eller begge komme til å endre oppfatning f.eks. om ti år. Er
sterilisajonen først utført, kan den ikke gjøres om igjen og en ville da kunne stå i en fortvilet
situasjon. […] Jeg er lei for ikke å kunne imøtekomme Deres søknad men finner det […]
ikke riktig å gjøre det. Med hilsen og håp om at dere finner en tilfredsstillende løsning.902

Selv om tallet på søknader ikke var spesielt stort, viser de omtalte tilfellene at sterilisering
ikke uten videre ble akseptert som den rette løsningen på en ofte vanskelig sosial
situasjon. Heller ikke der psykiske lidelser og ”slektsbelastning” ble anført som motiv for
sterilisering, ble søknader uten videre godtatt. Om grunnene for avslag kunne variere, ble
som regel ethvert avslag fulgt opp med en anbefaling om veiledning i prevensjonsbruk.
Evang la ofte vekt på at veiledningen skulle være ”sakkyndig”, og ba derfor gjerne
vedkommende lege henvise kvinnen til mødrehygienekontor. Gjaldt det ubemidlede
kvinner, forekom det at Helsedirektoratet tilbød seg å dekke reiseutgifter til
mødrehygienekontoret i Oslo.903
De nevnte begrunnelsene for avslag vil vi finne gjennom store deler av etterkrigstiden,
men med et tyngdepunkt på 1940- og 1950-tallet. På 1960-tallet ble et økende antall
søknader tilbakesendt fordi en mente at det forelå medisinske grunner til å foreta et
steriliseringsinngrep; følgelig var det ikke påkrevd med helsedirektørens tillatelse.904
Når det gjelder tatere, er det funnet at tre søknader om sterilisering etter 1934-lovens §
3 første ledd, hvorav to gjaldt kvinner, ikke ble innvilget. I den ene søknaden (1950-tallet),
hadde legen som ekspederte saken, ment at vedkommende kvinne var tilbakestående og at
det ”muligens” forelå en risiko for nedarving av dårlige egenskaper. I Helsedirektoratet
fant man søknaden dårlig begrunnet, og ba om ytterligere opplysninger og fikk da vite av
en annen lege at vedkommende kvinne ”ikke på noen måte var åndssvak”, men stod i en
vanskelig livssituasjon. Vedkommende lege fant det uheldig om hun i denne situasjonen
skulle bli gravid, men mente på den andre siden at hun senere ville kunne komme til å
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angre dersom hun lot seg sterilisere. På denne bakgrunnen fant Evang det riktig å avslå
søknaden. En annen søknad ble sendt tilbake fordi helsedirektøren mente det forelå en
medisinsk grunn til sterilisering. Den tredje søknaden ble avslått på grunn av ung alder
(under 30 år).
De øvrige søknadene om sterilisering av kvinner og menn av taterslekt ble innvilget –
i likhet med storparten av søknader om sterilisering av andre kvinner og menn. Selv om
Helsedirektoratet undertiden fant det riktig å avslå søknader om sterilisering, synes ikke
saksbehandlingen å ha vært konsekvent. Ofte vil en finne at det er liten eller ingen
forskjell mellom søknader som ble innvilget, og søknader som ble avslått. Dette gjelder
med hensyn til så vel søkerens alder som sosial situasjon og psykisk tilstand. Det vil
derfor ikke være urimelig å hevde at avslagene er unntakene som bekrefter regelen. På den
andre siden var sterilisering av denne gruppen kvinner ikke tilsiktet fra Helsedirektoratets
side. Evang var tvert imot kritisk til den utviklingen bruken av § 3 første ledd tok i
etterkrigstiden, og ved flere anledninger gav han uttrykk for at tallet på søknader burde
søkes redusert ved at kvinnene ble tilrådd preventive midler framfor sterilisering.905 Dette
var da også én grunn til at Evang i 1955 redegjorde for steriliseringspraksisen gjennom 20
år: ”Vi ser også slik som bruken av loven har utviklet seg i Norge at sterilisasjonen i en del
tilfelle trer i steden for bruk av prevensjon. Dette hører naturligvis ingen steds hjemme, og
når jeg legger fram resultatene av 20 års bruk av loven i Norge i Medicinsk Selskab i nær
framtid, skyldes det blant annet at jeg har lyst til å gjøre oppmerksom på disse forhold.”
Utviklingen i denne retningen var ifølge Evang ”så utpreget” at det var grunn til ”å gi et
visst varsko.”906 Tilsvarende stilte Nic Waal – mangeårig medlem av DSR – seg kritisk til
bruken av § 3 første ledd: Praksis viste at det ikke var utviklet et ”tilstrekkelig […] apparat
i form av betryggende antikonsepsjonell service. Sterilisasjon skulle være urimelig å ty til
på grunn av de følelsesmessige og somatiske komplikasjoner, hvor antikonsepsjonelle
midler kunne anvendes.”907
Om Karl Evang ønsket å redusere bruken av 1934-lovens § 3 første ledd, så han helst
at loven i større grad ble anvendt der det forelå arvelig betinget ”åndssvakhet” og
”kroniske psykoser” som skyldtes arv.908 Framfor alt mente han at sterilisering langt oftere
burde benyttes overfor ”den høyststående gruppe (IQ over 56)” av åndssvake, der
arveligheten var mer utpreget enn hos ”de laveststående grupper”.909 På bakgrunn av
analysen av 20 års steriliseringspraksis konkluderte han med at steriliseringsloven – og da
framfor alt lovens § 3 annet ledd - var blitt brukt i et forholdsvis beskjedent omfang, og at
lovanvendelsen viste en synkende tendens på 1950-tallet. Evang oppfordret derfor legestanden til å bruke steriliseringsloven mer aktivt, og i større grad være seg bevisst det
eugeniske perspektivet: Han mente å kunne se at den eugeniske indikasjonen ofte var helt
underordnet i motivkretsen; praksis syntes i første rekke å ha vært styrt av andre hensyn,
framfor alt sosiale. Jeg vender tilbake til Evangs syn på sterilisering i kapittel 12. I det
følgende skal vi se på hvordan søknader om sterilisering av grupper som falt inn under
lovens § 3 annet ledd og § 4, ble behandlet av Evangs sakkyndige råd i steriliseringssaker.
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Steriliseringsrådets behandling
La oss først kort gjøre rede for behandlingsmåten. Samtlige søknader som skulle
behandles av rådet ble forberedt av en sekretær. Før krigen ble dette gjort av en
legeutdannet sekretær i Medisinaldirektoratet. Etter krigen ble det ansatt en juridisk
utdannet sekretær tilknyttet Helsedirektoratets kontor for psykiatri. Sekretærens oppgave
var å undersøke om formalia var i orden, og hvorvidt søknadene ellers var fyllestgjørende
for steriliseringsrådets behandling. Gjaldt søknaden en myndig person anmodet sekretæren
den aktuelle sorenskriveren om å oppnevne en kurator. I neste omgang sørget sekretæren
for å innhente kuratorens samtykke, eller begjæring når det forelå en søknad om
sterilisering uten begjæring.910 Gjaldt søknaden umyndige personer sørget sekretæren for å
hente inn vergens samtykkeerklæring, dersom denne ikke var vedlagt søknaden, eller –
hvis vergen ble ansett som uskikket (en avgjørelse som ble truffet av steriliseringsrådets
medlemmer) til å sette fram erklæring, å sørge for at kurator ble oppnevnt av by- eller
herredsretten. Sekretæren ba samtidig ”primus motor” i saken om å underrette vergen om
at det var eller ville bli oppnevnt kurator i vergens sted. Etter 1934-lovens § 6 kunne
vergen innanke beslutningen om kuratoroppnevning, og sekretæren underrettet som regel
ikke oppnevnt kurator før det forelå beskjed om vergen ville benytte seg av ankeretten
eller ikke.
Søknadene ble sendt i sirkulasjon blant rådets medlemmer, og hvert medlem skulle gi
en skriftlig vurdering og anbefaling. I såkalte hastesaker ble saken forelagt rådets
medlemmer pr. telefon.911 Etter krigen, da sekretæren var juridisk utdannet, ble søknadene
som regel forelagt en av legene i Kontoret for psykiatri før de ble sendt i sirkulasjon. Om
en eller flere av medlemmene fant det påkrevd å hente inn tilleggsopplysninger, skulle
dette besørges av sekretæren. Før krigen ble det årlig også holdt flere møter der
medlemmene gikk gjennom søknadene. Etter krigen opphørte mer eller mindre ordningen
med å holde fellesmøter. Det ble holdt ett møte i 1945, to i 1946, ett i 1951 og ett i 1957.
Først på 1970-tallet ble ordningen tatt opp igjen: Det ble holdt seks møter i 1972, ett i
1973, fire 1974, tre i 1975, to i 1976 og tre i 1977. Rådets avgjørelse støttet seg på
skriftlige opplysninger som var innsendt sammen med søknaden, samt eventuelt innhentede tilleggsopplysninger. Ved dissens i rådet ble beslutningen truffet på grunnlag av
en flertallsavgjørelse. Alle stemmer telte likt.
Når søknaden var ferdigbehandlet, ble vedkommende lege som hadde underskrevet
søknaden, underrettet om utfallet. Om tillatelse ble gitt, ble det samtidig bestemt hvilket
sykehus inngrepet skulle foretas ved.
I det følgende skal vi se nærmere på steriliseringsrådets behandling av søknader om
sterilisering. Framstillingen er konsentrert om behandlingen av søknader som gjaldt
myndige og umyndige kvinner og menn av taterslekt, men jeg vil også trekke inn i
framstillingen trekk ved rådets behandling mer generelt. Den siste søknaden om
sterilisering av tatere etter § 4, som er funnet i vår undersøkelse, ble satt fram i 1959, og
den siste søknaden etter § 3 annet ledd ble satt fram i 1967. Jeg behandler derfor ikke
rådets behandling av steriliseringssøknader etter 1967.
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Begrunnelser for sterilisering
Var søknadene tilstrekkelig begrunnet til at vedkommende ikke burde få barn? Dette var
ett av hovedspørsmålene DSR forsøkte å ta stilling til. Som regel gav søknader om
sterilisering etter § 4 sjelden anledning til tvil blant rådets medlemmer. Som Nic Waal
uttrykte det i Det norske medicinske Selskab i 1955: ”Begrunnelsen for en sterilisasjon vil
alltid her være protektiv ut fra kommende barn skjebne – ganske uansett evgenisk eller
annen begrunnelse.”912 Waal pekte her på hva som må karakteriseres som et overordnet
prinsipp i DSRs saksbehandling når det gjelder § 4-saker: Hvorvidt tilstanden var arvelig
eller ikke, synes å ha vært av underordnet betydning; det avgjørende var hvorvidt vedkommende ikke kunne antas å være i stand til å ta hånd om barn. Derfor ble
vedkommendes ”mentale tilstand” det avgjørende kriteriet for hvorvidt en søknad kunne
godtas eller ikke – ikke hvorvidt tilstanden eventuelt var arvelig betinget. Sjelden vil vi
finne at dette spørsmålet ble gjenstand for nærmere vurdering.
Det forekom likevel at rådet kom i tvil om vedkommendes tilstand gjorde det
berettiget med sterilisering uten egen begjæring (§ 4).913 I noen tilfeller fant rådet at
opplysningene om vedkommende var mangelfulle eller at legeundersøkelsen var
ufullstendig. I slike tilfeller vil vi derfor finne at rådet stilte krav om psykiatrisk undersøkelse før det ble tatt endelig stilling til søknaden. Ofte manglet det opplysninger om
vedkommendes skolegang. Dette var opplysninger som ble tillagt forholdsvis stor vekt, og
rådet tok nødig endelig stilling før slike opplysninger ble innhentet. Rådets avgjørelse
hvilte likevel i all hovedsak på sykehistorien i legeskjemaet, og disse opplysningene gav
sjelden anledning til kontrollundersøkelse.
Krav om psykiatrisk undersøkelse ble stilt gjennom hele lovens virketid, men framfor
alt ble dette kravet stilt fra begynnelsen av 1950-tallet og utover. I noen tilfeller ble det
også krevd ny undersøkelse, dersom den foreliggende ble vurdert som utilstrekkelig eller
for gammel. I flere tilfeller vil vi finne at legen som sendte inn søknad bygde på
undersøkelser som var blitt foretatt flere år tilbake. DSRs krav synes her å gjenspeile en
faglig nyorientering innen psykiatrien med en sterkere vektlegging av ”ettermodning” eller
”senmodning”.914 I en sak fra slutten av 1950-tallet, der vedkommende lege viste til en
åtte år gammel psykiatrisk undersøkelse, ble ny psykiatrisk undersøkelse stilt som krav før
man tok stilling til om den 16 år gamle jenta burde steriliseres: ”Det skjer så store
forandringer hos et individ nettopp på det alderstrinn søkeren har gjennomlevet […] at det
anses nødvendig med ny psykiatrisk undersøkelse.”915
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Sist på 1950-tallet finner vi også at det ble stilt krav om en psykiatrisk undersøkelse i
en sak der det forelå begjæring om sterilisering av en 17 år gammel taterjente.916
Søknaden var blitt ekspedert til Helsedirektoratet av Misjonens generalsekretær. Jenta
hadde vokst opp på et av Misjonens barnehjem, og hun ble senere anbrakt i ”skole for
evneveike”, der hun var skoletiden ut. Deretter ble hun opptatt i ”framhaldsskole for
evneveike”. Etter tilrådning fra skolens styre ble det sendt melding om piken til Statens
Åndssvakevern. I påvente av institusjonsplass, ble hun midlertidig plassert hos sine
foreldre: ”Det er trolig dette ikke vil gå over særlig lang tid og det derfor blir nødvendig
før eller senere å finne annen plassering for piken. I alle høve vil det sikkert være rett at
det blir foretatt seksualinngrep på piken og en håper derfor denne sak kan fremmes så fort
som mulig,” bemerket generalsekretæren i et følgeskriv til Helsedirektoratet.
Ifølge legens opplysninger var jenta ”psykopath” og særlig mangelfullt utviklet med
en IQ ca. 55. Det forelå ikke håp om helbredelse eller vesentlig bedring, og hun ville ikke
bli i stand til ved eget arbeid å sørge for seg og sitt avkom. Defekttilstander vil bli overført
på avkom.
Samtlige av DSRs medlemmer mente sterilisering ikke burde utføres med mindre det
jenta selv satte fram begjæring. Det ble også sådd tvil om legens vurdering, og det ble
foreslått at jenta burde underkastes psykiatrisk observasjon. Men dette lot vente på seg, på
grunn av stort arbeidspress ved institusjonen der den skulle foretas. Legen som hadde
ekspedert saken var utålmodig: Jenta burde snarest steriliseres; hun var ”meget vanskelig å
passe på, og der er stor mulighet for uønsket graviditet”. Men ingenting skjedde, og
halvannen måned senere ber legen om fortgang i saken: ”[E]r det […] ikke mulig at
kontoret på grunnlag av de legeopplysninger som alt er innsendt sammen med de øvrige
påbudte papirer, […] kan gi sin godkjenning til sterilisasjon. / Jeg har flere ganger fått
beskjed om at den åndssvake jenten flyr ut sammen med omegnens gutter, høstnettene blir
stadig mørkere og pikens foreldre kan ikke klare å passe på til stadighet.” DSR var
imidlertid fast bestemt på at jenta først skulle observeres. Observasjonen fant sted
halvannen måned etter legens siste henvendelse til Helsedirektoratet.
På bakgrunn av observasjonen kunne psykiateren meddele Helsedirektoratet at jenta
måtte antas å være intellektuelt tilbakestående i lettere grad (debil), men personlighetsutviklingen var - oppvekstmiljøet tatt i betraktning - nærmest ”forbausende god”. Det ble
bestemt avvist at hun var ”psychopat”. Det ble videre opplyst at jenta bestemt motsatte seg
sterilisering, og at denne denne motstanden var ”rimelig motivert”. Vedkommende
psykiater kunne derfor ikke anbefale at hun ble sterilisert uten eget samtykke. Han
frarådde også ethvert forsøk på å overtale jenta til å sette fram egen begjæring om
sterilisering: Hun var psykisk umoden, og en egenbegjæring burde av den grunn ikke ”tas
til følge”.
Under observasjonen hadde det kommet fram at jenta hadde gjort god framgang på
spesialskolen, der hun ble karakterisert som et ”dydsmønster” og ”veldig begavet”. Hun
ble av den grunn også innskrevet som nr. 1 til opptak på yrkesskole for evneveike. Men på
yrkesskolen ble hun karakterisert som en vanskelig person, og som uegnet til videre
opplæring. Hun ble derfor utskrevet og sendt hjem. Skolens ledelse hadde mente at hun
burde steriliseres, fordi hun angivelig ”fløy med så mange gutter” og at hun ikke var til å
stole på.
Etter observasjonen ble saken på nytt sendt i sirkulasjon blant DSRs medlemmer.
Samtlige sluttet seg til psykiaterens vurdering. Søknaden ble avslått.
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En del søknader om sterilisering etter § 4 gjaldt personer som ble angitt å ha en IQ
over 56 – som ifølge veiledningene til steriliseringsloven var den grensen vedkommende
normalt ikke skulle overstige. Veiledningene åpnet imidlertid for sterilisering uten egen
begjæring dersom vedkommendes ”etiske nivå” var ”særlig lavt” (1938-veilednigen), eller
vedkommende framviste ”psykopatiske personlighetstrekk” og disse utgjorde
”dominerende symptomer” (1950-veiledningen).917 Slike søknader ble ofte gjenstand for
tvil, framfor alt i etterkrigstiden, og spesielt utover på 1950-tallet: ”Her er det min mening
at opplysningene og undersøkelsene idag er helt inadekvate,” bemerket Nic Waal i 1955,
og fortsatte: ”For idag å avgjøre om en person lider av en ekte psykopati og ikke en
nevrose med psykopatiske trekk eller adfærd, kreves en grundig psykologisk-psykiatrisk
undersøkelse. Nevrosene er tilgjengelige for behandling og krever et samfunnsmessig
apparat.” Men gjaldt det personer der det klart gikk fram av legeopplysningene at vedkommende viste ”en mangeårig alvorlig, skadelig psykopatisk eller antisosial atfærd – så
uttalt at personen kan stemples som særlig mangelfullt utviklet”, uttalte Waal at dette ikke
kunne danne grunnlag for tvil – ”igjen av protektive grunner.”918
Hva som er sagt om søknader etter § 4, gjelder i stor grad også søknader etter § 3
annet ledd. Men i behandlingen av disse sakene vil vi finne at spørsmålet om arvelighet til
en viss grad ble gjenstand for større oppmerksomhet enn i behandlingen av søknader etter
§ 4, framfor alt i saker der ”mangelfull sjelelig utvikling” var tilstede i ”mindre grad”, slik
det ble kommentert i 1935. Som regel var det likevel ikke eugeniske hensyn som ble tillagt
avgjørende vekt. Også her ble det først og fremst lagt vekt på at sterilisering var berettiget
av protektive hensyn. Det var med andre ord vedkommendes kompetanse som forelder
som særlig kom til å bli utslagsgivende for rådets vurdering. Men også kvinnens egen
situasjon ble tillagt betydning, og sterilisering ble i noen tilfeller ansett som en berettiget
løsning på en ofte vanskelig livssituasjon.
Under behandlingen av disse sakene skapte legeopplysningene mange ganger misnøye
blant rådets medlemmer: De forutgående undersøkelsene ble vurdert som utilstrekkelige,
og da særlig utover på 1950-tallet; ”[d]e foreliggende opplysninger er svært kortfattede og
klisjéaktige,” ble det for eksempel bemerket på 1960-tallet.
DSRs behandling av søknader etter § 3 annet ledd ble også kommentert av Nic Waal i
Det norske medicinske Selskab i 1955: ”Her er det min mening at loven er høyst
utilstrekkelig. Undersøkelsene er i alminnelighet helt inadekvate. Det manglende
undersøkelsesapparat og de manglende behandlingsmuligheter tvinger oss stadig av
protektive og preventive grunner til å innvilge i sterilisering, men hvor de personer som
søker, ikke blir beskyttet og ikke får adekvat hjelp. Denslags resignasjon er høyst
utilfredsstillende.”919
Det er imidlertid ikke funnet at DSR stilte spørsmålstegn ved berettigelsen av
sterilisering i de sakene som gjaldt kvinner og menn av taterslekt (§ 3 annet ledd).
Søknadene ble heller ikke gjenstand for noen spesielt inngående behandling. I alle saker
innstilte rådets medlemmer på sterilisering, men en søknad ble ikke innvilget, da kurator
nektet å avgi samtykke (se nedenfor). Heller ikke når det gjelder søknader om sterilisering
av tatere etter § 4, ble begrunnelsene for sterilisering viet særlig oppmerksomhet fra rådets
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side. Kun i den ene saken fra sist på 1950-tallet, som det er redegjort for ovenfor, fant
rådets medlemmer etter nærmere undersøkelse at sterilsiering ikke var berettiget. Hva som
derimot ble viet atskillig større oppmerksomhet, var spørsmålet om inngrepet burde
foretas med eller uten eget samtykke. Dette gjelder enten søkeren var av taterslekt eller
ikke.
Med eller uten eget samtykke?
Selv om DSR i de fleste tilfellene fant å kunne innvilge en søknad om sterilisering, ble
begrunnelsen for inngrepet ikke betraktet som et tilstrekkelig vilkår. Når det gjaldt
søknader uten egen begjæring (§ 4), la rådet gjennomgående vekt på at vedkommende
skulle være uten forståelse for inngrepet. Om vedkommende hadde evne til å ta stilling til
inngrepet, ble det som regel stilt krav om egenbegjæring før søknaden ble innvilget. Dette
standpunktet kan vi følge gjennom hele 1934-lovens virketid før og etter annen verdenskrig. Følgende eksempler kan tjene som illustrasjon:
En distriktslege som i 1935 hadde sendt inn to søknader om sterilisering uten eget
samtykke, fikk dette svaret fra medisinaldirektør Heitmann: ”Det er vanskelig av de
oplysninger som foreligger å avgjøre om [de to] har særlig mangelfullt utviklede
sjelsevner. Jeg skulde snarest tro at de ikke har det, og at man derfor må ha deres eget
samtykke til en eventuell sterilisering.”
Like etter krigen ble det presisert overfor en overlege ved et av landets psykiatriske
sykehus at egenbegjæring skulle settes fram når det var grunn til å tro at vedkommende
hadde en viss forståelse av hva inngrepet innebar (§ 3 annet ledd). Bare dersom vedkommende ikke kunne antas ”å forstå og kunne ta stannpunkt […] p.g.a. særlig mangelfullt utviklede sjelsevner”, kunne en steriliseringssak reises uten egen begjæring, men da
”bare i tilfelle” hvor det ikke kunne forventes noen bedring, slik at ”pasienten senere selv
vil kunne ta stannpunkt til spørsmålet.”920
Tilsvarende vil vi også gjennom 1950-tallet finne at DSR gav beskjed til leger at
steriliseringssøknaden ikke ville bli behandlet før ”pasientens egen begjæring om inngrepet foreligger”. Sist på 1950-tallet presiserte rådsmedlem Johan Lofthus at: ”[H]un har
gått folkeskole, har gått spesialskole for evneveike og yrkesskole for evneveike. Hun
forstår sikkert hva inngrepet betyr og bør fremsette egenbegjæring.”921
Likeledes på 1960-tallet ble dette poengtert, slik for eksempel helsedirektør Evang
gjorde overfor en distriktslege: Lovens § 4 kunne bare anvendes dersom vedkommende
”på grunn av alvorlig sinnslidelse eller særlig mangelfull utvikling av sjelsevnene mangler
evnen til selv å sette frem begjæring om slikt inngrep.” Det ble sendt inn søknad om
sterilisering etter § 4, men DSR kunne ikke se at vilkårene var oppfylt, og legen som
hadde ekspedert saken fikk følgende melding fra Evang: ”En kan ikke på grunnlag av de
foreliggende opplysninger finne det godtgjort at fru NN fyller betingelsene for å komme
inn under lovens § 4.”922
En siste sak – fra siste halvdel av 1960-tallet – skal trekkes fram. DSR fant det
hensiktsmessig å innvilge en søknad om sterilisering av en 15 år gammel jente, men kun
på den betingelse at det ble brakt ”på det rene om pas. er i stand til å sette frem
egenbegjæring”: ”Det er på grunnlag av de foreliggende legeopplysninger, som er noe
kortfattede, ikke mulig å gjøre seg noen begrunnet oppfatning herom. Hvis hun setter frem
egenbegjæring, antas tillatelse til sterilisering å burde gis. Hvis hun finner ikke å kunne
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sette frem egenbegjæring, må en få utvetydig erklæring og begrunnelse herom, spesielt at
hun ikke har evne til å ta standpunkt til inngrepet.”923
Nå var grensen mellom mangelfullt utviklede sjelsevner og særlig mangelfullt
utviklede sjelsevner ikke fastsatt i selve loven, men DSR tok som regel utgangspunkt i det
såkalte mentale 9-årstrinn, slik som det var blitt foreslått av Straffelovkomiteen av
1922.924 ”[M]an kan regne med at det sakkyndige råd ikke vil gi samtykke til sterilisering
uten eget samtykke hvis den åndelige utvikling svarer til 9-årstrinnet eller mer,” bemerket
Heitmann overfor en distriktslege i 1935.925 På den andre siden fikk DSR av og til
søknader om sterilisering med egen begjæring fra personer som man vanskelig kunne se
hadde evne til å avgi et gyldig samtykke. Et tidlig eksempel på dett finner vi i 1935, der en
kvinne ble oppgitt å ha en intelligensalder på 6 år og 9 måneder: ”Overfor personer som
står så lavt er det ikke vanlig praksis å bygge en steriliseringssak på deres egen begjæring.
Der bør derfor skaffes begjæring om sterilisering fra politimesteren”.926
Det forekom med andre ord at sentrale helsemyndigheter vurderte vedkommendes
evne til å avgi samtykke annerledes enn initiativtakere eller begjærende instanser. Dette
skjedde gjennom hele 1934-lovens virketid, og det kunne altså slå to veier: Noen ganger
stilte DSR seg kritisk til å behandle søknader der vedkommende ikke selv hadde satt fram
begjæring om sterilisering, andre ganger ville rådet ikke innvilge søknader med egen
begjæring. Tanken bak det siste standpunktet var da at saken ikke kunne fremmes uten
samtykke fra verge eller kurator, som skulle ivareta vedkommendes interesser.
Denne problemstillingen dukket også opp der det forelå søknad om sterilisering av
tatere. I en sak som ble reist av Misjonen under 1934-lovens første virkeår, ble det opplyst
at den umyndige taterjenta var enig i sterilisering. Medisinaldirektør Heitmann ville
imidlertid ikke akseptere en søknad med egen begjæring, og han ba en politimester om å
sette fram begjæring om sterilisering etter § 4:
Det fremgår av lægeoplysningene at hun har særlig mangelfullt utviklede sjelsevner og ikke
ved egen hjelp vil bli istand til å sørge for sig selv og avkom. Der er ingen utsikt til bedring.
Hun er enig i at sterilisering blir foretatt, men på grunn av hennes lave åndelige utvikling,
finner man ikke å burde bygge på hennes begjæring. / Jeg anmoder derfor herr
politimesteren om dersom De finner grunn til det, å fremsette begjæring om sterilisering i
henhold til lovens § 4, annet ledd.

På 1950-tallet – saken gjaldt en umyndig taterjente - framholdt rådsmedlem Lofthus at
egenbegjæring måtte settes fram: ”Jeg synes det riktigste må være at pas. fremsetter
egenbegjæring. Hun har gått folkeskole, selvom utbyttet ikke er så stort. Hun har sikkert
forståelse av hvad inngrepet betyr. Derfor bør hun få anledning til å ta stilling til
spørsmålet om sterilisering.” De øvrige medlemmene var usikre, og foreslo at spørsmålet
om vedkommende jente kunne antas å ha ”forstaaelse av hvad sterilisering innebærer”
burde overlates til de to legene som hadde hatt med saken å gjøre, før man satte fram
forslag om egenbegjæring: ”I tilfelle legenes svar er benegtende bør enkel sterilisering
indvilges.” Spørsmålet ble forelagt de to legene telefonisk, og DSRs sekretær kunne
senere underrette Evang om at vedkommende jente ifølge legene ikke hadde noen
”forståelse av situasjonen,” hvorpå Evang kommenterte at samtykke til sterilisering uten
egen begjæring burde kunne gis når det forelå en skriftlig uttalelse fra legene. En slik
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uttalelse forelå kort tid etter: ”I anledning av søknad om sterilisasjon av ovennevnte fra dr.
[…] kan attesteres at hun har vært undersøkt av meg og at jeg antar at hun på grunn av sin
intelligensdefekt og øvrige mentale lidelse ikke er istand til å undertegne egen begjæring
om sterilisering.”
I en annen sak fra 1950-tallet, som også gjaldt en umyndig taterjente, ble legen som
ekspederte saken, bedt om å få jentas egen begjæring. Misjonens generalsekretær var
imidlertid betenkt: Saken burde fremmes uten egenbegjæring fordi den psykiatriske
sakkyndige så tydelig hadde uttalt at hun på grunn av svake evner ikke kunne forutsettes å
forstå rekkevidden av steriliseringsspørsmålet. Generalsekretæren synes ikke å ha foreslått
dette for å skjule for jenta at hun skulle steriliseres; han fant det riktig at hun ble informert
om inngrepet, men DSR burde ta stilling til saken ut fra det standpunktet oppnevnt kurator
ville innta. Saken ble imidlertid ordnet på en noe spesiell måte: Det ble sendt inn både
egen begjæring og begjæring fra kurator. Hvorfor? I et skriv til legen som sendte inn
søknaden, gav Misjonens generalsekretær følgende begrunnelse: ”[E]n er nu blitt stående
ved at saken fremmes etter anmodning fra oppnevnt kurator, samtidig som det også legges
ved en egenbegjæring fra piken, dette siste for at en i samband med et eventuelt senere
søksmål kan hevde at piken selv er blitt hørt.” Framgangsmåten var på forhånd blitt drøftet
med DSRs sekretær, som ifølge generalsekretæren ”godt [forstod] vårt synspunkt”.
I begge disse to tilfellene rettet DSR seg etter forslag som ble satt fram av
initiativtakere og begjærende instans. I andre tilfeller vil vi finne at man ikke rettet seg
etter andres råd og anbefalinger, noe som kunne føre til at søknader ble avslått, noe jeg
kommer tilbake til nedenfor.
Det forekom at det forelå dissens i rådet om vedkommendes samtykkekompetanse.
Flere saker kunne nevnes, men jeg skal her nøye meg med å trekke fram en sak fra 1951,
for å illustrere den uenigheten som kunne oppstå, og hvordan den ble forsøkt løst.
En 18 år gammel jente (ikke av taterslekt), som bodde hjemme hos sine foreldre var
blitt foreslått sterilisert av moren, ”da hun er redd hun når som helst kan bli besvangret, og
hun ikke er skikket til å ha eller oppdra barn.” Da saken ble sendt i sirkulasjon blant rådets
medlemmer, hadde sekretæren bedt medlemmene spesielt vurdere hvorvidt vedkommende
skulle sette fram egen begjæring. Johan Lofthus mente egenbegjæring burde settes fram.
Else Vogt Thingstad, som etter krigen satt i rådet for en kortere periode, kunne vanskelig
akseptere dette på bakgrunn av den psykiatriske undersøkelsen. De øvrige medlemmene
sluttet seg til Thingstad. Thingstad kom likevel i tvil – etter å ha vurdert saken på nytt:
”[J]eg får inntrykk av at pas. kanskje ikke er så mangelfullt sjelelig utviklet at hun ikke
skulle kunne forstå hva inngrepet innebærer. Dette, sammen med at hennes IA er funnet å
være 9,3, gjør at jeg […] finner det synspunkt riktig som dr. Lofthus hevdet”. På denne
bakgrunnen ble saken sendt til en annen ansatt i Helsedirektoratet. Vedkommende
konkluderte med at egenbegjæring burde settes fram. De to øvrige rådsmedlemmene som
hadde sluttet seg til Thingstads første standpunkt, opprettholdt at egenbegjæring ikke var
påkrevd. En av dem – rådets juridiske medlem – bemerket: ”Jeg synes en må legge særlig
vekt på uttalelse fra disse læger, som selv har undersøkt patienten. Jeg mener etter det
opplyste at det både etter gjeldende lov og de lege ferenda er forsvarlig å beslutte
sterilisering uten hensyn til patientens samtykke, i et tilfelle som dette.”
Dermed var rådet delt i to; saken ble foreløpig ikke lagt fram for rådets formann –
helsedirektøren. Derimot henvendte rådets sekretær, som også synes å ha ment at det
burde settes fram egen begjæring, seg til en annen ansatt i Helsedirektoratet: ”Vil du være
med og tale Roma midt imot?” ”Ja jeg er med på det for så vidt at jeg mener hun bør få
vite hva det skal gjøres med henne, og lar hun seg ikke overtale til å gå med på operasjon,
bør den heller ikke utføres. Hun vil sikkert ha evne til å oppdage hva der evt. er gjort med
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henne siden og sannsynligvis reagere kraftig mot at hun er blitt lurt,” var svaret sekretæren
fikk. Deretter gikk saken tilbake til legen som hadde ekspedert saken. Han avgav følgende
uttalelse: ”Jeg har drøftet saken med moren […]. Hun mener at NN ikke forstår at hun er
tilbakestående og heller ikke at det vil være heldig at hun får vite dette. Da NN stadig
klager over smerter i høyre side vil operasjon enklest kunne ordnes ved at hun opereres for
appendicites og samtidig steriliseres.” Deretter ble saken lagt fram for medisinalråd Jon
Bjørnsson, som på dette tidspunktet vikarierte for Evang. Han uttalte: ”Det kan ikke bli
tale om sterilisering uten at hun selv vet hva operasjonen går ut på. Jeg mener hun bør
fremsette begjæring selv. Jeg slutter meg således til Lofthus og Thingstad.” Dermed var
saken avgjort, og legen som hadde sendt inn søknaden, fikk følgende beskjed: ”Etter de
foreliggende opplysninger finner en det riktigst at pasienten selv setter fram begjæring om
sterilisering. / Hvis De antar at hun på det nåværende tidspunkt ikke vil gå med på
inngrepet, vil en foreslå at hun foreløpig søkes anbragt i egnet anstalt, og at spørsmålet blir
tatt opp med henne i forbindelse med en eventuell utskrivning derfra,” hvorpå legen noe
senere kunne fortelle at det var nytteløst å få vedkommende ”til og gå med på begjæring
om sterilisering.” Han ville derfor undersøke nærmere muligheten av å få anbrakt jenta i
institusjon.927
Et siste forhold ved DSRs saksbehandling skal trekkes fram: I hvilken grad burde
personer som ble begjært sterilisert etter § 4, informeres om inngrepet? Rådets prinsipielle
synes i utgangspunktet å ha vært at slik informasjon ikke var påkrevd. Dette standpunktet
ble uttrykt før krigen, og vi finner det igjen i siste halvdel av 1940-tallet: Om det forelå en
særlig mangelfullt sjelelig utvikling, ble det antatt at vedkommende var uten forståelse for
inngrepet, og da kunne verken samtykke eller protest tillegges noen vekt.928 Dette gjaldt
ifølge rådet også der vedkommende hadde en høyere IQ en 56, noe som blant annet ble
presisert i et skriv til en fylkeslege i 1946:
Det går fram av dokumentene vedrørende NN at hun har en intelligensalder på 65, forøvrig
at hun moralsk sett står meget lavt: slurvet, upålitelig, sterke seksuelle anlegg, anbrakt i […]
skolehjem på grunn av en sedelighetsaffære. / Medlemmene av Det sakkyndige Råd har
etter opplysningene funnet at hun etisk står så lavt at hun må ansees som uskikket til selv å
sette fram begjæring om seksualinngrep, d.v.s. at hun i lovens forstand er å anse som særlig
mangelfullt sjelelig utviklet. […] Etter det er det ikke nødvendig å forklare NN inngrepets
art og følger eller innhente hennes samtykke. Hvis bestyrerinna ved skolehjemmet mener at
det er bedre for henne ikke å vite noe om inngrepet, er det rimelig å rette seg etter det.929

Fra begynnelsen av 1950-årene kan vi spore en endring i DSRs syn på dette spørsmålet. I
et skriv til en skolehjemsbestyrer i 1951 heter det:
Såvidt en skjønner, er det skolehjemmets hensikt å la inngrepet utføre uten å opplyse piken
om inngrepets art og følger. / Da pasienter erfaringsmessig har vanskelig for å forsone seg
med en sterilisering som de ikke har kunnet ta standpunkt til på forhånd, vil en foreslå at
spørsmålet blir drøftet med piken - dog uten at man forlanger hennes egen begjæring om
inngrepet.930
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Skolehjemsbestyreren fant dette vanskelig, hvorpå Evang gav beskjed om at saken skulle
stilles i bero: ”Helsedirektøren inntar det standpunkt at sterilisering av NN ikke bør skje
uten at hun er gjort kjent med inngrepets art og følger. / Hvis skoleheimen ikke finner å
kunne drøfte saken med henne […] bør saken, etter Helsedirektørens oppfatning, foreløpig
stilles i bero.”931 Et par år senere fikk et sosialkontor følgende beskjed i anledning en
søknad om sterilisering av en umyndig gutt (ikke av taterslekt):
Da det synes å fremgå av kontorets skriv at steriliseringen tenkes foretatt uten at pasienten
får kjennskap til inngrepets art og følger, tillater en seg å gjøre oppmerksom på at Det
Sakkyndige Råd i Steriliseringssaker idag, - på grunn av de erfaringer vi nå sitter inne med,
- svært nødig gir tillatelse til inngrep som utføres på disse premisser. Hovedregelen er: Kan
pasienten bibringes forståelse av hva inngrepet innebærer, skal vedkommende selv også få
anledning til å ta standpunkt til spørsmålet.932

Steriliseringsrådet vendte tilbake til dette spørsmålet i 1958, og det ble da understreket at
man i de senere årene hadde ”strammet inn kravene” til bruken av lovens § 4.933 Hva som
kan tenkes å ha forårsaket helsedirektørens og steriliseringsrådets standpunkt, vil bli
behandlet i kapittel 13. I det følgende skal vi se nærmere på hvilke begrunnelser DSR gav
for ikke å innvilge søknader om sterilisering.
Steriliseringsrådets begrunnelser for å avslå søknader om sterilisering
Vi har overfor gjort rede for noen sentrale vurderinger som ble foretatt av steriliseringsrådets medlemmer fra 1930- til 1960-årene. Hvilke konsekvenser fikk disse vurderingene
for utfallet av saksbehandlingen? Noen søknader ble avslått. I alt er det funnet at 211
søknader om sterilisering av kvinner, som rådet fikk til behandling, ikke ble innvilget,
hvorav 123 søknader gjaldt sterilisering etter § 4. Tallet på ikke-innvilgede søknader om
sterilisering av menn er mindre: Det er funnet i alt 27, hvorav 21 gjaldt søknader om
sterilisering etter § 4. Tallet på ikke-innvilgede søknader var med andre ord størst der det
forelå begjæring om sterilisering uten eget samtykke. En oversikt over tallet på søknader
som ikke ble innvilget, er gitt i Diagram 9.2.
Som for lovens § 3 første ledd, gjelder det også her at noen søknader ble henlagt,
mens andre ble avslått. Det er ikke alltid like lett å avgjøre i hvilken kategori den enkelte
sak skal plasseres: En del saker ble henlagt fordi lovens vilkår ikke var oppfylt, men uten
egentlig å bli avslått. En del av disse søknadene ble returnert, men uten at de ble sendt
tilbake til ny behandling. Men i større grad enn i behandlingen av § 3 første ledd, utviste
sentrale helsemyndigheter en mer restriktiv linje når det gjaldt søknader om sterilisering
etter § 3 annet ledd og § 4.
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Diagram 9.2 Ikke innvilgede søknader. Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni 1934. § 3
annet ledd og § 4. Kvinner.
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La oss se nærmere på utviklingen over tid når det gjelder søknader om sterilisering av
kvinner. Det forholdsvis store tallet på ikke-innvilgede søknader i lovens første år,
gjenspeiler trolig en viss usikkerhet i lovanvendelsen: I perioden 1934-36 ble vel 28
prosent av søknadene etter § 4 ikke innvilget. I den etterfølgende treårsperioden sank
andelen til vel 11 prosent, og i perioden 1940-42 til åtte prosent. I de første etterkrigsårene
(1945-50) utgjorde tallet på ikke-innvilgede søknader etter § 4 mellom sju og åtte prosent.
I de tre første årene av 1950-tallet steg andelen til bortimot ti prosent. Deretter inntraff en
forholds markant vekst i prosentdelen: I perioden 1954-56 utgjorde tallet 28,6 prosent, i
den etterfølgende treårsperioden hele 38,1 prosent. Utviklingen synes med andre ord å
gjenspeile en mer restriktiv linje fra DSRs side. I den etterfølgende tiden sank andelen til
vel 16 prosent (perioden 1960-62). I perioden 1963-65 utgjorde tallet noe under 19
prosent, og i perioden 1966-68 fire prosent (1966-68). I treårsperioden 1969-71 ble
samtlige søknader innvilget. Deretter utgjorde tallet på ikke-innvilgete søknader vel 15
prosent (1972-74) og vel 20 prosent (1975-77). En mulig forklaring på hvorfor forholdsvis
færre søknader ble avslått i lovens senere virketid, vil trolig være at søknadene nå i større
grad gjaldt psykisk utviklingshemmete i en mer snever forstand. I mindre grad synes
søknadene å gjelde personer som tidligere ble kategorisert som åndssvake.
Når det gjelder søknader om sterilisering etter § 3 annet ledd, vil vi finne en lavere
andel ikke-innvilgede søknader, og en jevnere andel over tid. I perioden 1934-42 finner vi
kun tre søknader som ikke ble innvilget. I de tre første etterkrigsårene utgjorde prosentdelen 10,7. I tidsrommet 1948-62 svingte andelen mellom vel seks og nesten ni prosent.
Deretter sank andelen en del, for så å stige noe mot slutten av lovens virketid: åtte prosent
(1972-74) og 6,5 prosent (1975-77).
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På hvilket grunnlag avslo DSR søknader om sterilisering? La meg først kort nevne at
søknader der begjæring om sterilisering ble satt fram av asyldirektører eller overleger ved
psykiatriske sykehus ble avslått med henvisning til 1934-lovens regler om hvem som
hadde adgang til å sette fram begjæring om sterilisering uten eget samtykke. Slike
begjæringer ble imidlertid satt fram både før og etter annen verdenskrig. Da
medisinaldirektoratet i 1939 for annen gang mottok en slik begjæring fra en og samme
asyldirektør, gav Evang følgende beskjed, etter første gang å ha blitt minnet om lovens
regler: ”Da denne pas. også nektet å la seg operere, ble det vurdert om hvorvidt vedkommende overlege for fremtiden burde sørge for at det ikke ble satt fram begjæring av
annen person i tilfeller hvor vedk. kunne antas å ta standpunkt til spørsmålet om
seks.inngrep.”934 Også etter 1951, da ny veiledning til steriliseringsloven var blitt sendt ut
til alle overleger, ble begjæring om sterilisering satt fram fra overleger ved psykiatriske
sykehus. Også nå ble slike søknader avslått – med henvisning til lovens regler, og den
presiseringen som var gitt i 1950-veiledningen.
Etter alt å dømme spilte indikasjonsgrunnlaget en forholdsvis liten rolle i rådets
vurdering av hvorvidt en søknad skulle innvilges eller ikke. Vi vil derfor, som nevnt,
sjelden finne at den eugeniske indikasjonen som ble angitt i søknader om sterilisering etter
§ 4, ble gjort til gjenstand for noen inngående faglig vurdering. Derimot kom rådet i særlig
grad til å feste seg ved spørsmålet om vedkommende var mangelfullt sjelelig utviklet eller
særlig mangelfullt sjelelig utviklet. I siste instans dreide dette spørsmålet seg om hvorvidt
vedkommende skulle steriliseres med eller uten egen begjæring, eller sagt på en annen
måte: Om vedkommende var kompetent eller ikke kompetent til å avgi samtykke til
sterilisering. Vi har sett at dette spørsmålet stod sentralt i saksbehandlingen, og de fleste
søknadene etter § 4 ble avslått fordi DSR mente at vedkommende ikke kunne betraktes
som ”særlig mangelfullt utviklet”. Denne begrunnelsen vil vi finne så vel på 1930-tallet
som i 1960-årene, og senere.
I en tilfeller der det forelå uenighet mellom DSR og den som hadde tatt initiativ til
eller satt fram begjæring om sterilisering, ble det oppnådd enighet om framgangsmåten.
Men der enighet ikke ble oppnådd, fant DSR det som regel riktigst å avslå søknaden. Og
det var særlig ett forhold som synes å ha vært avgjørende for rådets beslutning om ikke å
innvilge en søknad, nemlig dersom det forelå opplysninger om – eller mistanke om – at
vedkommende ikke selv var villig til å la seg sterilisere. ”Da hun overfor fylkeslægen har
erklært sig helt uvillig til å la sig underkaste inngrepet, kan saken ikke reises,” bemerket
medisinaldirektør Heitmann i et skriv til en politimester i 1935. Noe senere på 1930-tallet
ble følgende presisert i et skriv til en fylkesmann: ”I et grensetilfelle som dette, hvor
angjeldende person må anta så ha iallfall noen forståelse av et seksualinngreps art og
følger vil det være lite overensstemmende med lovens ånd å gi tillatelse til utførelse av
sådant inngrep efter en annen persons begjæring (jfr. lovens § 4), når vedkommende selv
bestemt motsetter sig dette.”935 Utover på 1950-tallet vil vi finne at dette utgjør
hovedgrunnen til at DSR avslo steriliseringssøknader: ”Hvis fru NN setter seg imot
sterilisering kan dette ikke utføres, hva enten hun er å anse som ’mangelfullt’, eller ’særlig
mangelfullt sjelelig utviklet’.” (1952)936 ”Det synes å fremgå av sakens dokumenter at fru
NN motsetter seg inngrepet tillater en seg å gjøre oppmerksom på at hun ikke kan
steriliseres mot sin vilje, jfr. Helsedirektørens veiledning s. 1.” (1953)937 Det hjalp heller
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ikke om det ble argumentert for sterilisering på denne måten: ”Vi regner det som helt
sikkert at det vil komme flere barn til verden som vil belaste samfunnet med store utgifter.
Både av hensyn til barna og samfundet er det vår bestemte oppfatning i denne saken at
sterilisering må være påkrevd,” het det i et skriv til Helsedirektoratet fra en
barnevernsnemnd i 1959. Svaret fra Helsedirektoratet var: ”Under henvisning til Deres
skrivelse av 22. april d.å. tillater vi oss å gjøre oppmerksom på at pasienten ikke kan
steriliseres hvis hun motsetter seg inngrepet. Dette gjelder uansett om pasienten kan
betegnes som mangelfullt eller ‘særlig mangelfullt’ sjelelig utviklet.”938
Steriliseringsrådet ble også senere stilt overfor denne problemstillingen. Midt på
1960-tallet finner vi en søknad der det klart går fram at vedkommende kvinne som var
innlagt i et psykiatrisk sykehus, motsatte seg sterilisering, men at man på grunn av den
spesielle situasjonen, fant det riktigst å få utført et steriliseringsinngrep. Legen
kommenterte:
Hun ønsker […] ikke å la seg sterilisere, og anfører at hun er for ung, og må tenke på
fremtiden. En kan i noen grad være enig med pasienten i dette, og ofte er det jo vanskelig å
stille en sikker prognose i psykiatrien. En har derfor vegret seg for å sette spørsmålet om
sterilisasjon på spissen, men slik det har vært i det siste, med 3 svangerskap og etterfølgende
abortus provocatus i løpet av snaut 2 år, og med stadig like stor fare for ny graviditet, finner
en tilstanden uholdbar, og at det derfor må være riktig å søke om tillatelse til sterilisasjon,
selv om pasienten ikke er enig i dette.

Under saksbehandlingen kom det fram at rådet nok kunne finne legens vurdering
fornuftig, men som det ble bemerket: ”At hun tar et standpunkt som vi finner ufornuftig,
fratar henne ikke retten til selv å sette frem begjæring, h.h.v. la det være,” hvorpå legen
fikk følgende tilbakemelding: ”I dette tilfelle har hun etter legeopplysningene evne til å ta
standpunkt, og nekter å la seg sterilisere. / Hvis den nåværende situasjon anses uholdbar,
kunne det kanskje være anledning til å gi pasienten et ovulasjonshemmende medikament i
antikonsepsjonell hensikt”.939
Tilsvarende begrunnelser for ikke å innvilge steriliseringssøknader ble i økende grad
også gitt der søknaden gjaldt personer med ”etiske defekter” eller ”psykopatiske
personlighetstrekk”. I en sak fra 1951 hadde distriktslegen lagt avgjørende vekt på
følgende i en søknad om sterilisering av en skolehjemsjente (ikke av taterslekt): ”Hennes
etiske defekter er imidlertid så store at jeg mener man må kunne karakterisere henne som
særlig mangelfullt utviklet. Hun er utrolig løgnaktig, har begått flere tyverier og er så
upålitelig at man absolutt ikke kan stole på henne. Hun er også egen, vanskelig og stridig,
som gjør henne lite skikket til å være på en anstalt og som vil bringe henne på kant med
samfundet.” Men samtidig bemerket han at jenta ikke selv ville søke om å bli sterilisert.
Søknaden ble avslått.940 Slike beslutninger skapte ofte misnøye: Da det i 1959 ble gitt
beskjed om at en søknad som langt på vei falt inn i samme kategori, ikke ville bli innvilget
med mindre det forelå egen begjæring, gav vedkommende lege som hadde ekspedert
saken følgende kommentar:
Da det hensiktsmessige for både henne selv, hennes eventuelle avkom og for samfundet i et
slikt inngrep er innlysende, har jeg forelagt saken for hennes kurator. Kurators samtykke
vedlegges. Inngrepet lar seg vel imidlertid nu ikke gjennemføre. Vi må jo da la saken falle.
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Dette er meget å beklage, først og fremst for de åndssvake barns skyld, som hun uvegerlig
kommer til å føde. Vi får bare håpe at lykken er god så der ikke blir altfor mange.941

Vi har ovenfor gjort rede for en sak fra sist på 1950-tallet der en søknad om sterilisering
av en 17 år gammel taterjente etter § 4 ble avslått. I det tilfellet ble DSRs beslutning truffet
på grunnlag en psykiatrisk undersøkelse som ikke kunne rettferdiggjøre et steriliseringsinngrep. Det ble også lagt vekt på at vedkommende stilte seg uvillig til sterilisering. Rådet
avslo imidlertid ikke mange søknader om sterilisering av tatere: Kun en søknad etter § 3
annet ledd. I tillegg ble en søknad etter § 4 stilt i bero.
Søknaden som ble avslått, skyldtes imidlertid ikke at DSR stilte spørsmål ved
begrunnelsen eller andre forhold. Rådet innvilget søknaden, men under forutsetning av at
det ble oppnevnt kurator og at denne avgav samtykke. Men kurator nektet å avgi
samtykke: ”Som kurator for henne i denne sak, ser eg det slik at det ikkje bør foretakast
seksualinngrep på henne av flere grunnar. Eg kan difor ikkje sende samtykkeerklæring for
dette.” Noen nærmere begrunnelse ble imidlertid ikke gitt – i første omgang. Legen som
hadde ekspedert saken, ble underrettet om kurators standpunkt: ”Vi tillater oss å opplyse at
den oppnevnte kurator, […], ikke finner at inngrepet bør utføres. Da han ikke gir noen
nærmere begrunnelse for sitt standpunkt, tør vi be Dem ta spørsmålet opp med ham.” Etter
en samtale med kuratoren kunne legen meddele: Kurators standpunkt var diktert av
religiøse hensyn; det var ”synd” å foreta slike inngrep. Legen kunne for øvrig ikke forstå
at DSR hadde stilt krav om kurators samtykke: ”Jeg angav i min […] søknad om sexinngrep mange grunner for å gjøre slikt inngrep; men det ser ikke ut til at Helsedirektoratet
har tatt noe hensyn til dette.” Men siden dette var om å gjøre, burde det ifølge legen
oppnevnes en ny kurator. Etter dette tok Helsedirektoratet kontakt med stedets
sorenskriver: Kuratoren har ”skriftlig opplyst at han ikke finner at et seksualinngrep bør
utføres, uten å gi nærmere begrunnelse for sitt standpunkt. Pasientens lege, NN, har
deretter på Helsedirektoratets anmodning hatt en samtale med kurator, og har i brev av 1.
ds. gitt en nærmere redegjørelse for kurators synspunkter. […] Da kurator prinsipielt synes
å ha imot ethvert seksualinngrep tør vi be herr sorenskriveren overveie om herr […] ikke
bør løses fra sitt verv, og ny kurator oppnevnes.” Nå viste det seg at kuratoren ikke ønsket
å bli fritatt fra sitt verv. I samråd med sorenskriveren mente likevel Helsedirektoratet at
kuratoren burde settes tilside. Men sorenskriveren fant likevel ikke å kunne akseptere
denne ordningen. Legen ble underrettet om dette av Helsedirektoratet, som konkluderte
med at søknaden måtte avslås: ”Da kurator som bekjent ikke samtykker i steriliseringen,
kan tillatelse til inngrepet ikke gis, jfr steriliseringslovens § 3.”
I denne saken finner vi at DSR fravek prinsippet om at en kurator som nektet å avgi
samtykke til sterilisering, ikke skulle kunne settes til side. Når forslaget om å oppnevne ny
kurator ikke førte fram var imidlertid DSRs forutsetning for å innvilge søknaden – nemlig
kurators samtykke – ikke til stede, følgelig ble søknaden avslått.
Saken som ble stilt i bero, føyer seg inn i rekken av saker der DSR stilte krav om egen
begjæring. Samtidig illustrerer denne saken hva som også preget saksbehandlingen:
uenighet. Saken ble fremmet midt på 1950-tallet. Det dreide seg om en skolehjemsjente.
Grunnen til anbringelsen i skolehjemmet var ”uteflying og usedelighet i ung alder”.
Skolehjemsbestyreren mente hun burde steriliseres før utskriving, ”idet en antar at hun vil
komme bort i elendige forbindelser og ikke bli istand til å forsørge sine barn eller stelle et
hjem.” Jentas IQ var anslått til 60. DSRs sekretær skrev tilbake – før saken ble sendt i
sirkulasjon blant rådets medlemmer - og rådet skolehjemsbestyreren til å innhente
egenbegjæring fra jenta, hvorpå bestyreren bemerket:
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En finner ikke å kunne innhente pikens egen begjæring om seksualinngrepet mens hun er
her på skolen. - En har prøvet slikt før og vet at det lager en utrygghetsfølelse for alle de
andre elever, det kan ta år før dønninger av slike tilfeller kommer bort. / En helt annen sak
blir det når eleven reiser og en kan ordne med innleggelse på sykehus uten at noen får vite
om det.

Saken ble sendt i sirkulasjon. To medlemmer var fast bestemt på at taterjentas
egenbegjæring burde innhentes. Et tredje medlem var enig med skolehjemmets bestyrer
om at det var ”uheldig” å ta opp steriliseringsspørsmålet mens jenta var i skolehjemmet:
”Men en kan av samme grunn ikke tvangssterilisere hende. Det synes besst (sic) at
distriktslegen orienterer hende når hun skal over i post eller annen anbringelse og prøver å
opnå at hun søker selv.”942 Vedkommende rådsmedlem hadde imidlertid vært sterkt i tvil
om hva som burde anbefales, og det hadde drøyd før påtegningen forelå: ”Den har ligget
hos meg fordi jeg ikke fant noen gunstig løsning. Det er alltid kjedelig å tvangssterilisere
så unge jenter.” På denne bakgrunnen fikk skolehjemsbestyreren følgende beskjed: ”Da de
ikke finner å kunne innhente pasientens egen begjæring mens hun er på skolehjemmet, vil
en råde til at saken foreløpig stilles i bero, og at distriktslegen orienterer henne om
inngrepets art og følger når hun skal over i post eller annen anbringelse, og prøver å oppnå
at hun søker selv.”
Hvorfor ble ikke flere søknader om sterilisering av taterjenter avslått? Vi har sett i
kapittel 7 at to jenter fra henholdsvis slutten av 1930-tallet og siste halvdel av 1940-tallet,
hadde satt fram egen begjæring om sterilisering, men angret seg. Grunnen er høyst
sannsynlig den at Misjonen aldri underrettet Helsedirektoratet om hvordan egenbegjæringen var kommet i stand. Misjonen ble heller aldri spurt nærmere om bakgrunnen.
Misjonens generalsekretær – rettmessig verge?
Formalia ble som nevnt forsøkt brakt i orden av DSRs sekretær før en sak ble sendt i
sirkulasjon blant rådets medlemmer. Men i saker der den fødte verge ikke figurerte,
forekom det at en eller flere rådsmedlemmer kom i tvil om den oppgitte verge var lovlig
oppnevnt, og rådet ville nødig ta stilling til en søknad om sterilisering før dette spørsmålet
var avklart. I 1949 finner vi for eksempel at det ble reist tvil om en skolehjemsbestyrer var
lovlig oppnevnt verge for en av skolehjemmets jenter: ”En har fått søknad om sterilisasjon
etter egen begjæring. Søknaden er vedlagt en verjeerklæring fra styrerinnen ved […]
skoleheim, […]. Får orden skyld vil en gjerne ha bekreftet at styrerinnen […] er lovlig
oppnevnt verje for NN.” DSR fikk da vite at faren ikke var fratatt vergemålet, og skolehjemsbestyreren kunne følgelig ikke betraktes som jentas rette verge.943 Om den angitte
vergen ikke var lovlig oppnevnt, ville vedkommendes begjæring eller samtykkeerklæring
være ugyldig.
Ved et par tilfeller dukket dette spørsmålet opp også i tilknytning til søknader om
sterilisering av taterjenter. I den ene saken, som gjaldt en 13 år gammel taterjente sist på
1930-tallet, fant DSR å kunne innvilge søknaden, men ville først ha brakt på det rene om
Misjonens generalsekretær var jentas rettmessige verge. Rådets juridiske medlem kunne
ikke se at generalsekretæren var ”beskikket som verge” og understreket at ”hans stilling
som ’generalsekretær i misjonen for hjemløse’ ikke gir ham nogen hjemmel for at optræde
som verge.” På denne bakgrunnen kunne DSR ikke ta endelig standpunkt til søknaden før
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det var brakt på det rene om generalsekretæren var oppnevnt verge: ”Hvis det ikke er
tilfelle, må det oppnevnes kurator, før meddelelse om tillatelsen kan gis.” Generalsekretær
Lyngstad måtte medgi at han ikke var oppnevnt verge for vedkommende jente, men
bemerket samtidig at Misjonen ikke hadde noen ”føling” med foreldrene etter at de var
blitt fratatt sine barn. Han antok at de var i live. Deretter fulgte i korte trekk en beskrivelse
av foreldrene som asosiale individer uten foreldrekompetanse. Lyngstad fant det derfor
rimelig at det ble oppnevnt verge for jenta. Etter dette underrettet Evang – som DSRs
formann - bestyreren ved åndssvakeskolen som hadde satt fram begjæring om sterilisering,
at Lyngstads samtykkeerklæring ikke kunne betraktes som gyldig med mindre han ble
oppnevnt som verge av overformynderiet, eller som kurator av herredsretten. Siden det var
snakk om en umyndig person, fant Evang det riktigst om overformynderiet foretok en
vergeoppnevning: ”Såfremt hr. Lyngstad blir oppnevnt til verje, kan seksualinngrep i form
av enkel sterilisering [..] utføres […] på NN, idet hr. Lyngstad som kjent allerede har gitt
samtykkeerklæring.”
Noen år tidligere (1934) vil vi imidlertid finne at Medisinaldirektoratet ikke
nødvendigvis stilte spørsmål ved generalsekretærens rolle som verge: I anledning en sak
som gjaldt en umyndig taterjente, het det: ”Værge skulle muligens ikke være nødvendig da
hun er i omstreifermisjonens varetegt og denne utfører værgens funksjon. Hvis værge skal
opnevnes i […], maa der angivelig skrives til Byretten.” Det er ikke funnet at sentrale
helsemyndigheter senere inntok et tilsvarende synspunkt.
”Uskikkede” foreldre settes til side
Paragrafene 4 og 3 annet ledd i steriliseringsloven av 1934 kunne ikke anvendes uten
samtykke fra verge eller den i § 6 omtalte kurator.944 Ifølge § 6 kunne DSR beslutte at byeller herredsretten skulle oppnevne en kurator dersom vergen ikke ble antatt ”skikket” til
”å avgi erklæring om seksualinngrep.” DSRs beslutning kunne innankes av vergen til
Sosialdepartementet innen 14 dager etter at beslutningen var blitt gjort kjent.
På hvilket grunnlag ble en verge ansett som uskikket til å avgi samtykkerklæring? Hva
som skulle legges i kategorien ”uskikket”, ble undertiden gjenstand for diskusjon i DSR.
Skulle protest mot sterilisering danne grunnlag for å sette vergen til side? Før krigen vil vi
finne at dette i noen tilfeller ble vurdert som en tilstrekkelig grunn: ”Protesterer moren, da
har hun vist sig uskikket”, uttalte et rådsmedlem i 1937. De øvrige medlemmene unntatt
rådets juridiske medlem, som ikke ønsket å ta stilling til spørsmålet om protest som
grunnlag for å sette foreldre til side, sa seg enig i dette. Etter krigen synes imidlertid DSR
å ha stilt seg kritisk til protest som grunnlag for å sette til side vergen, især fra
begynnelsen av 1950-tallet:
Når moren som pikens verje nekter å gi sitt samtykke til inngrepet, kan saken ikke fremmes,
jfr. steriliseringsloven § 4. Har Steriliseringsrådet ved 1. gangs behandling av saken ikke
benyttet seg av sin rett til å sette verjen tilside, (jfr. § 6) kan dette vanskelig gjøres senere,
hvis det da ikke fremkommer nye opplysninger som viser at verjen allikevel er uskikket til å
ta ansvaret i saken. At moren - som skildres som en arbeidsom og samvittighetsfull kvinne senere skifter standpunkt, gir selvsagt ikke grunnlag for en ny avgjørelse av Rådet.945

Tross dette vil vi likevel finne at protest i noen tilfeller ble akseptert som grunnlag. Dette
gjelder for eksempel en sak fra siste halvdel av 1950-tallet, som gjaldt en umyndig
taterjente. Vergen, i dette tilfellet moren, nektet å avgi samtykke, hvorpå det ble besluttet
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at saken kunne fremmes ved å oppnevne kurator i vergens sted. Avgjørelsen ble forelagt
vergen gjennom stedets distriktslege. I et skriv til distriktslegen erklærte hun at det ikke
kunne foretas inngrep uten hennes samtykke, hvilket hun nektet å gi. Ved nærmere
undersøkelse mente DSR at moren måtte karakteriseres som ”åndssvak” og hadde ”vært
dårlig til å sørge for sine barn.” Det ble konkludert med at hun ikke kunne antas å ha ”den
rette forståelse av spørsmålet om datteren bør steriliseres eller ikke.”946
Vergens skikkethet ble som regel avgjort av den som tok initiativet til sterilisering,
eller satte fram begjæring. Gjennomgående vil vi finne at foreldrene beskrives som
uskikket. Dette gjelder, som vi har sett, også saker der Misjonen enten tok initiativ til
sterilisering, satte fram begjæring, eller bidro andre instanser med søknad om sterilisering.
Misjonen dannet i så måte ikke noe unntak. Men sjelden vil vi finne at nedvurderingen av
foreldre var så omstendelig som i saker der Misjonen var involvert i tiden rundt annen
verdenskrig.
Ofte ble vurderingen av foreldrene akseptert av DSR, men i en del tilfeller skjedde
dette først etter at det var blitt hentet inn tilleggsopplysninger. Enkelte ganger ble
opplysningene i legeskjemaet ikke akseptert. I en sak sist på 1940-tallet, som gjaldt en
umyndig taterjente, kunne DSRs juridiske medlem, ikke se at det var ”godtgjort” av legeopplysningene at jentas verge var ”uskikket til å avgi erklæring”: Spørsmålet burde
avgjøres av herredsretten. Rådets medisinske medlemmer kunne vanskelig godta at dette
spørsmålet alene skulle avgjøres av herredsretten, og framholdt at retten måtte rådføre seg
med lege – helst ”offentlig lege eller annen psykiatrisk kyndig lege,” hvorpå sorenskriveren fikk følgende brev fra Helsedirektoratet: ”Norsk Misjon blant hjemløse har tatt
opp spørsmålet om å sterilisere ovennevnte pike i medhold av steriliseringslovens § 4. /
Da det har oppstått tvil om hvorvidt faren – NN - som verje kan ansees skikket til å avgi
erklæring om seksualinngrep […] tillater en seg herved å anmode Dem om en uttalelse i
sakens anledning, eventuelt etter samråd med stedets distriktslege.” Sorenskriveren hentet
inn opplysninger fra lensmannen – distriktslegen var på ferie, og kunne meddele at faren
måtte anses som ”helt uskikket til å opptre som verge i denne sak.” Vurderingen ble
akseptert av DSR.
Steriliseringsrådet innvilget mange saker før det forelå samtykkeerklæring fra kurator,
men et steriliseringsinngrep kunne ikke foretas før kurators samtykke forelå, og heller ikke
før vergen var blitt underrettet om at kurator var blitt oppnevnt, slik medisinaldirektøren
presiserte i et skriv til en politimester, som på slutten av 1930-tallet hadde satt fram
begjæring om sterilisering av en umyndig taterjente.
Når det ble truffet beslutning om å oppnevne kurator, ble enten begjærende instans
eller den instansen som hadde tatt initiativet til sterilisering, alltid underrettet om at verge
skulle informeres. Ofte skjedde det på denne måten:
Foreldre har rett til innen 14 dager etter kuratoroppnevnelsen å anke til Sosialdepartementet
over Rådets beslutning om kuratoroppnevnelse. En vil be Dem snakke med foreldrene og
forklare dem saken, og deretter søke å få grei beskjed av dem om de vil anke eller ikke.
Saken vil kunne behandles raskere hvis en kan få skriftlig erklæring fra foreldrene om at de
ikke akter å anke. / Før en utsteder tillatelse til seksualinngrep må en her ha visshet for at
foreldrene er blitt underrettet om sin ankerett.947

Dersom verge ikke ville benytte sin ankerett, så DSR helst det ble innhentet skriftlig
erklæring om dette fra vedkommende verge: ”Hvis faren med en gang erklærer at han ikke
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vil nytte sin ankerett bes hans skriftlige erklæring om det innhentet og sendt hit. / I motsatt
fall ber en Dem sende melding om når han fikk underretningen,” slik det het i anledning
en sak vedrørende en tatergutt kort tid etter annen verdenskrig.
Plikten til å informere foreldre skapte ofte misnøye blant dem som hadde tatt
initiativet til eller satt fram begjæring om sterilisering. Det finnes en rekke eksempler på
dette. Ett kan nevnes: Et vergeråd på begynnelsen av 1950-årene ønsket ikke å underrette
en mor om at det var blitt satt fram begjæring om sterilisering av datteren, hvorpå DSR
både muntlig og skriftlig understreket at informasjonsplikten ikke kunne fravikes: ”Som
nevnt av assistentlege NN i telefonsamtale med dem 25. f.m. kan tillatelse til inngrepet
ikke gis før moren er kjent med rådets beslutning og sin ankerett.”948
Det kan tenkes flere grunner til at initiativtakere og begjærende instanser ikke ønsket å
informere foreldre. Enkelte gav uttrykk for at foreldre ville motsette seg sterilisering,
andre mente at foreldrene ikke var kompetente til å uttale seg om steriliseringsspørsmålet.
Manglende kompetanse synes ofte å ha blitt påstått, for å få satt ”brysomme” foreldre til
side. Men ”brysomme” foreldre kunne på grunn av informasjonsplikten i 1934-lovens § 6
ikke settes til side uten å bli informert om dette – med mindre de ble fradømt foreldremyndigheten, og dermed mistet vergemålet. Vergens kompetanse var med andre ord
knyttet til vergemålet, ikke til foreldremyndigheten.949
Informasjonsplikten ble i noen tilfeller vanskelig å overholde der verge var
”omstreifer”. Spørsmålet ble satt på dagsordenen i 1937. Kurator var blitt besluttet
oppnevnt, men vergen var ikke å oppdrive: ”[vergen] er omstreifer og har intet fast
opholdssted, hvorfor det blir svert vanskelig å få tak i [vedkommende],” kunne
lensmannen fortelle. Medisinaldirektøren var usikker på hvordan man da skulle gå fram.
Saken ble forelagt medisinalavdelingen i Sosialdepartementet, som igjen tok kontakt med
Justisdepartementet. Følgende svar ble gitt:
Når den fødte verge […] er fraværende og det ikke kan skaffes rede på [vergens] opholdssted, antar man at det i henhold til vergemålslovens § 16 må opnevnes en hjelpeverge som i
[vergens] sted har å utøve den myndighet som lov om adgang til sterilisering m.v. av 1 juni
1934 (nr. 2) tillegger vergen. Det vil da ikke være adgang til å opnevne en kurator i henhold
til steriliseringslovens § 6 med mindre Det Sakkyndige Råd for steriliseringssaker skulde
finne at hjelpevergen ikke kan antas skikket til å avgi erklæring om seksualinngrep.950

Det er vanskelig å si hvor mye som ble satt inn på å finne verge i de enkelte tilfeller. I en
sak fra slutten av 1940-tallet, synes det å framgå at dette ikke ble forsøkt, og med
henvising til skrivet fra Justisdepartementet ble det besluttet at det skulle oppnevnes en
hjelpeverge.951 Saken gjaldt en skolehjemsjente av taterslekt, som bestyreren av
skolehjemmet var fast bestemt på å få sterilisert.
Spørsmålet synes siste gangen å ha blitt aktualisert midt på 1950-tallet. I dette tilfellet
ville DSR ikke treffe en endelig beslutning før det eventuelt var blitt innhentet samtykke
fra verge. Legen kunne imidlertid melde tilbake at vergen var blitt ettersøkt gjennom
politiet, men ikke funnet. Samtidig ble det opplyst at vergen stod ”så lavt at hun bare kan
lese enkle ord og ikke skrive verken setninger eller sitt eget navn.” Legen mente derfor at
søknaden burde innvilges uten morens samtykke. Han hadde da forelagt spørsmålet for
barnevernsnemnda, som hadde erklært seg enig i denne vurderingen. Brevet ble sendt det
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juridiske medlemmet av DSR til vurdering – sammen med svarbrevet fra Justisdepartementet fra 1938: Siden det her forelå opplysninger som tydet på at vergen var
uskikket, måtte det la seg gjøre å oppnevne kurator. Det skulle være unødvendig å gå til
det skritt å oppnevne en hjelpeverge. Nå kunne imidlertid vedkommende lege kort tid etter
opplyse at vergen var funnet og avgitt samtykke. Ifølge rapport fra politikammeret hadde
hun forklart at hun visste hva sterilisering innebar, og at det ville være nødvendig å
sterilisere datteren, som hun beskrev som vidløftig. Det ble opplyst at vergen var blitt bedt
om å tenke spørsmålet nøye gjennom, og at hun ”meget bestemt” hadde hevdet at hun ville
gi sitt samtykke.
Som vist, så Misjonens generalsekretær – særlig i de første årene etter 1945 – at verge
ble fradømt foreldremyndigheten, slik at en steriliseringssak kunne avgjøres uten
foreldrenes vitende. I en slik sak fant DSR ”det ønskelig om verjerådet hadde frakjent
faren foreldremyndigheten. Hvis det er lovlig adgang til å fatte et tilleggsvedtak herom,
bør saken forelegges […] verjeråd. Frakjennes [vergen] foreldremyndigheten bortfaller
også hans ankerett med det sakkyndige råds vedtak om oppnevnelse av kurator.” Som vi
skal se i kapittel 11, foranlediget generalsekretærens synspunkter på dette spørsmålet et
utspill fra Helsedirektoratet om at Kirke- og undervisningsdepartementet burde anmode
vergerådene om å vurdere å fradømme foreldre foreldremyndigheten i ethvert tilfelle der
det ble truffet et omsorgsvedtak.
Ankeretten – en illusorisk ordning?
Foreldre som ble besluttet satt til side, kunne - som nevnt - innanke DSRs beslutning
innen 14 dager etter at beslutningen om kuratoroppnevning var blitt gjort kjent. Når det
gjelder sterilisering av tatere, er det funnet i alt fire samtykkeerklæringer fra foreldre med
vergemål. Den ene saken gjaldt søknad om sterilisering etter § 3 annet ledd, de tre øvrige
søknader etter § 4. I en av disse sakene kunne vedkommende lege som ekspederte saken,
meddele at verge ikke ”skjønte […] hvad det betydde å bli sterilisert, men mente det måtte
være rigtig når jeg anbefalte det.” I de øvrige sakene der verge ikke var fratatt foreldremyndigheten, ble verge satt til side. I tre tilfeller er det funnet at foreldre av taterbarn
innanket DSR beslutning om kuratoroppnevning til Sosialdepartementet. Det skjedde
første gang sist i 1930-årene, annen gang kort tid etter annen verdenskrig, og siste gang på
1950-tallet.
Ankeretten synes sjelden å ha blitt tatt i bruk – også av foreldre til andre enn taterbarn.
Etter alt å dømme foreligger det høyst 15-20 ankesaker – inkludert saker der
vedkommende verge ikke bekreftet at ankeretten ikke ville bli benyttet. I tilfeller der verge
ikke gav skriftlig beskjed, ble dette vanligvis betraktet som en anke: ”Hvis ikke svar er
innløpet innen 1. juli d.å., vil dette bli betraktet som en anke over Det Sakkyndige Råd i
Steriliseringssaker’ avgjørelse,” slik det het i et brev til en verge som på begynnelsen av
1950-tallet ikke gav beskjed om hvorvidt ankeretten ville bli benyttet eller ikke.952
Gjennomgangen av en del ankesaker viser imidlertid at det ikke var DSRs beslutning
om kuratoroppnevning som ble påklaget av verge, men det at deres barn skulle underkastes sterilisering. Eksempelvis spurte en mor (tater) om datteren var blitt undersøkt av
psykiater, siden det ble påstått at hun var åndssvak. Hun mente at datteren ikke kunne
steriliseres uten hennes tillatelse: ”Vist det skule hende noe slikt som derre hentyder, vil
jeg bare gå rettens vei, så skal vi se om det er tillat.”. En annen verge – også av taterslekt ba innstendig om at Misjonens krav om å sterilisere barnet ble avvist.
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Foreldrenes protester mot sterilisering ble likevel behandlet som en anke over DSRs
beslutning om kuratoroppnevning. Sosialdepartementet underrettet da gjerne foreldrene
om at ankens gjenstand var misforstått; ”beslutningen om samtykke til sterilisering, den er
upaaankelig,” men at protesten likevel skulle behandles som en anke over DSRs
beslutning om kuratoroppnevning.
Ankeretten ble altså sjeldent tatt i bruk. Men hva skjedde når den ble tatt i bruk? Etter
krigen, da de fleste ankesakene forelå, ble en anke endelig avgjort av sosialministeren
personlig – etter å ha blitt forberedt av sekretæren og byråsjefen i Helsedirektoratets
kontor for psykiatri.953 Det forekom at kontoret hentet inn ytterligere opplysninger om
foreldre som anket, slik som i dette tilfellet fra begynnelsen av 1950-tallet: ”Det er
ønskelig at departementet får et fyldigere materiale ved behandlingen av NNs anke enn det
som foreligger. En tillater seg derfor å anmode herr stadsfysikus om å sette Dem i
forbindelse med henne og om mulig orientere henne om hvorfor steriliseringsspørsmålet
er reist og hvilken betydning et seksualinngrep vil ha for datteren og for samfunnet.”954
Men ikke i noen tilfeller synes det å ha blitt foreslått at en anke skulle tas til følge. Etter alt
å dømme ble samtlige anker forkastet. Foreldrene ble så underrettet om at departementet
ikke hadde funnet å kunne ta anken tilfølge, og at DSRs beslutning om kuratoroppnevning
stod fast.
I 1949 fant en ansatt i Helsedirektoratet grunn til å kritisere måten ankesaker ble
behandlet på:
Selv om ankesakene i kontoret for psykiatri går til tjenestemenn som ikke har hatt noe å
gjøre med saken tidligere, og som setter alt inn på å gi anken en helt objektiv behandling, er
dette en ordning som ikke bør fortsette. / En adgang til anke forutsetter at saken i neste
omgang skal behandles av en overordnet instans som er uavhengig av den myndighet som
har truffet den påklagete avgjørelse.955

Som nevnt, ble ankesakene forberedt av byråsjefen og sekretæren i kontoret for psykiatri.
Begge var underordnet helsedirektøren (som avdelingssjef). Samtidig var helsedirektøren
(som helsedirektør) formann i DSR som hadde truffet den beslutningen som ble påanket.
For å komme bort fra en ordning der anken ble forberedt for sosialministeren av helsedirektørens underordnete, ble det foreslått at behandlingen av ankesaker enten ble overført
til Statsrådens kontor i Sosialdepartementet eller til den avdelingen i Justisdepartementet
som hadde med behandlingen av vergemålssaker å gjøre.
Byråsjef Magna Kløvstad i Kontoret for psykiatri så det betenkelige i den etablerte
ordningen, og sluttet seg til forslaget om å flytte behandlingen av ankesakene ut av Helsedirektoratet: ”De kan etter Statsrådens bestemmelse overføres til en av Sosialdepartementets andre avdelinger eller ved kongelig resolusjon overføres til et annet
departement - det må da fortrinnsvis bli Justisdepartementet. / Den siste ordning forekommer meg riktigst.”956 Statens overlege i psykiatri, Christofer Lohne Knudsen,
presiserte at to hensyn måtte tilgodesees: ”1. Anken må behandles av andre instanser enn
de som har behandlet saken - ankeinstansen må altså ligge utenfor Helsedirektoratet. 2.
Ankesaken må kunne behandles meget raskt da enkelte saker krever snarlig avgjørelse f.
eks. sterilisering i forbindelse med avbrytelse av svangerskap eller i tilslutning til fødsel.”
Han hadde ingen innvendinger mot å flytte behandlingen av ankesaker ut av
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Helsedirektoratet - han fant det ”likegyldig” om behandlingen ble overtatt av en annen
avdeling i Sosialdepartementet eller en avdeling i Justisdepartementet, bare ordningen
tillot at ”saken ferdigbehandles hurtig.”957
Noen ny ordning ble imidlertid ikke etablert. Trolig henger dette sammen med at så
godt som ingen beslutninger ble innanket etter at forslaget om en nyordning ble reist. Den
omtalte anken fra en verge av taterslekt senere på 1950-tallet, synes å ha vært den eneste
etter 1950.
1934-loven i okkupasjonstiden
Før krigen ble sentrale helsemyndigheter av og til kritisert for å bruke for lang tid på å
behandle steriliseringssøknader, framfor alt rettet kritikken seg mot DSRs behandling. Det
forekom at kritikken ble satt fram offentlig, slik som her:
4 dager burde ha vært rikelig tid til en avgjørelse i et så oplagt tilfelle, men det ærede råd
saboterte saken i den grad at avgjørelsen kom efter ca. 6 måneder. Det kostet bygda over
800 kr. for unyttig ventetid på sterilisasjonen blev utført. På den måten blir det jo tøv av det
hele, og folk går trett av det.958

Kritikken rettet seg også mot 1934-lovens bestemmelse om vergens samtykke. En av
åndssvakeskolenes bestyrere sammenfattet sin erfaring med lov og saksbehandling på
denne måten i 1941:
Har siden lovens ikrafttreden foreslått noen piker sterilisert, men der har vært mange
vanskeligheter: Foreldrene (vergen) er ofte uforstående. Våre barn står ofte såpass høyt at de
selv skal gi sitt samtykke. Dette er jo meningsløst, når det gjelder våre barn. Dessuten er de
ofte for unge ved utskrivningen (15-16 år). Når dertil kommer den ”langdabelige”
administrasjon med skrivning fram og tilbake, har man vært fristet til å innskrenke
959
forslagene om sterilisasjon mest mulig.

Steriliseringsloven av 1934 ble stående fram til årsskiftet 1942/43. Okkupasjonsregimets
helsemyndigheter hadde helst sett at loven var blitt erstattet med en ny lov på et tidligere
tidspunkt, men arbeidet med ny lov tok, som vi har sett, lengre tid enn forventet. Dermed
ble 1934-loven stående gjennom halve okkupasjonstiden. Regimets helsemyndigheter var
langt fra tilfreds med denne situasjonen, og rutiner og lovfortolkning ble endret.
Eksempelvis fikk overleger i psykiatriske sykehus anledning til å sette fram begjæring om
sterilisering.960 Og som vi skal se i neste kapittel, ble det også etablert en ordning der et
steriliseringsinngrep kunne iverksettes med politiets bistand. Videre ble flere søknader
etter 1934-lovens § 3 annet ledd og § 4, som skulle vært behandlet og avgjort av DSR,
avgjort av medisinaldirektøren alene, og fra sommeren 1941 av medisinaldirektøren i
samråd med lederen av sinnssykekontoret i den nyopprettede Helseavdelingen i Innenriksdepartementet. Formelt innebar dette at sakene ble behandlet etter § 3 første ledd, og også
registrert som slike saker. Det bidrar i sterk grad til å forklare hvorfor man fikk en vekst i
tallet på disse sakene etter den tyske okkupasjonen i 1940. Angivelig ble dette gjort for å
korte ned på saksbehandlingstiden. Den egentlige grunnen synes å ha vært at man da
kunne gå utenom DSR og dermed se bort fra reglene om å innhente samtykke fra verge
eller kurator, en ordning den nazistiske medisinaldirektøren langt på vei synes å ha funnet
957
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unødvendig.961 I ett tilfelle fra våren 1941 er det funnet at en distriktslege reagerte på
denne framgangsmåten: Saken gjaldt en kvinne i begynnelsen av 20-årene som i søknaden
ble omtalt som ”en debil psykopat”, men med evne til å sette fram egen begjæring. Saken
burde følgelig vært behandlet av DSR, men tillatelse ble gitt av medisinaldirektøren alene,
og uten at herredsretten var blitt anmodet om å oppnevne kurator. Gjennom fylkeslegen
ble det overfor medisinaldirektøren pekt på at saken ikke var korrekt behandlet, og at det
hos den aktuelle kirurgen kunne oppstå ”tvil om lovhjemmelen for medisinaldirektørens
vedtak”. Medisinaldirektøren ble derfor anmodet om å sørge for at det ble oppnevnt
kurator. Medisinaldirektøren etterkom anmodningen, og sendte samtidig søknaden i
sirkulasjon blant rådets medlemmer.962
Når det gjelder tatere, er det funnet at ti søknader om sterilisering av kvinner og menn
ble behandlet og avgjort etter okkupasjonen i 1940 og fram til den nazistiske steriliseringsloven av 1942 trådte i kraft ved årsskiftet 1942/43: to søknader etter § 3 første ledd, en
etter § 3 annet ledd og sju etter § 4.
Av de to sakene som ble avgjort av medisinaldirektøren, skulle den ene ut fra opplysningene i legeskjemaet vært behandlet av DSR. Det dreide seg om en gift mann som
var erklært sinnssyk og innlagt i psykiatrisk sykehus. Under oppholdet viste han ifølge
overlegen god bedring, og det var ”rimelig at han snart måtte kunne bli utskrevet.” Men
siden han ifølge legen også var ”mangelfullt sjelelig utviklet” med en intelligensalder på
vel ni år, burde han steriliseres før utskriving. Legen antok at ingen av hans nærmeste
slektninger var skikket som kurator, og trolig var dette grunnen til at medisinaldirektøren
ikke fant det nødvendig å forelegge søknaden for DSR. Den andre saken synes rettmessig
å ha blitt behandlet etter § 3 første ledd fordi vedkommende kvinne ifølge legens
opplysninger var normal i steriliseringslovens forstand. Kvinnen selv synes imidlertid ikke
å ha øvd noen innflytelse på søknaden.
Den ene søknaden om sterilisering etter § 3 annet ledd ble på ordinært vis behandlet
av DSR, mens rådet fortsatt bestod av de medlemmene som var blitt oppnevnt før krigen.
Det er ingenting spesielt å bemerke ved denne saken. En sak etter § 4 ble avgjort ved at
Misjonens generalsekretær ble oppnevnt som verge, mens den fødte verge ble midlertidig
fratatt vergemålet. I en annen sak sørget Innenriksdepartementets helseavdeling for at det
ble oppnevnt kurator for en myndig taterkvinne som protesterte mot sterilisering, slik at
saken kunne fremmes etter § 4. Det samme ble gjort overfor en mann av taterslekt som
motsatte seg sterilisering: Det ble gitt beskjed fra Innenriksdepartementets helseavdeling
om at ”samfundets interesser” her måtte settes over vedkommendes vilje. Kun i ett tilfelle
ble det reist tvil om en sterilisering kunne foretas uten vedkommendes eget samtykke,
fordi vedkommendes intelligensalder var blitt anslått til nesten 13 år. Det gjaldt en voksen
ugift mann av taterslekt, som forlangte seg utskrevet fra et psykiatrisk sykehus etter å ha
vært innlagt etter eget ønske. Det ble likevel bestemt at inngrepet skulle foretas uten
mannens samtykke, fordi sykehusets overlege på forespørsel fra Innenriksdepartementets
helseavdeling hadde understreket mannens ”svære etisk moralske defekter og hans
manglende evne til sosial tilpassning.”
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9.2 Forvaltningspraksis under 1942-loven
Etter den tyske okkupasjonen i 1940 fant det sted en delvis endring av forvaltningspraksis:
Søknader om sterilisering som tidligere ble behandlet og avgjort kollegialt, ble i økende
grad delvis gjenstand for ”enmannsavgjørelse”. Fra sommeren 1941 stod medisinaldirektøren i samråd med lederen av Helseavdelingens sinnssykekontor, Egil Rian,
ansvarlig for et stadig større antall avgjørelser. Ny forvaltningspraksis pekte framover mot
den ordningen som ble etablert med den nye steriliseringsloven av 1942. Den nazistiske
steriliseringsloven trådte i kraft 29. desember 1942, og med den ble Nasjonal Samlings
doktrine om førerprinsippet i forvaltningen formelt etablert også i regimets steriliseringspolitikk.963
1942-loven førte likevel ikke førerprinsippet ut i sin ytterste konsekvens: Medisinaldirektøren fortsatte samarbeidet med sinnssykekontoret, som fra 1943 ble ledet av Leif
Melsom, og medisinaldirektørens beslutninger i steriliseringssaker kunne omstøtes.
Steriliseringsrådet ble opprettholdt, ikke som et saksbehandlingsorgan på samme måte
som under 1934-loven, men som en ankeinstans over medisinaldirektørens avgjørelser.964
Hvorvidt rådet i praksis ble et kontrollorgan som ivaretok den enkeltes interesser, skal
behandles nedenfor. La oss først se nærmere på medisinaldirektørens saksbehandling.
Medisinaldirektørens behandling av forslag om sterilisering
Fram til 8. mai 1945 ble det behandlet 570 søknader om sterilisering. Av disse ble 540
innvilget.965 Når medisinaldirektøren ikke fant å kunne innvilge alle forslag, var hovedgrunnen at den tilstanden som ble sagt å begrunne et steriliseringsinngrep, ikke ble vurdert
som arvelig betinget. Som vist i kapittel 4, ble 1942-loven etablert som en eugenisk lov.
Dette ble da flere ganger også påpekt overfor leger som henvendte seg til Helseavdelingen
med spørsmål om sterilisering, slik som for eksempel i dette tilfellet fra januar 1943:
Den nye steriliseringslov […] som no er trådt i kraft omhandler kun sterilisering av personer
som lider av en arvelig sykdom eller defekttilstand med stor sannsynlighet for sykt avkom. /
Det er altså ikke som tidligere adgang til å bli sterilisert av ”aktverdig grunn”. Man vil vel
966
derfor vanskelig kunne reise denne saken til behandling etter den nye steriliseringslov.

Blant avslåtte søknader vil vi for eksempel finne åndssvake hvis tilstand ikke ble regnet
som arvelig betinget. Videre ble søknader med sosiale begrunnelser for sterilisering
avslått. Denne praksisen står, som vi ser, i kontrast til praksis under 1934-loven, da
begrunnelser for sterilisering sjelden gav anledning til avslag.
Det er funnet i alt 19 søknader om sterilisering av tatere, hvorav 17 kvinner. Samtlige
av disse ble innvilget av medisinaldirektøren – etter først å ha blitt forberedt av lederen for
sinnssykekontoret. Vi skal se på noen sider ved den forvaltningspraksis disse sakene
vedrørende tatere ble underkastet.
En forutsetning for å få innvilget en søknad om sterilisering var, som nevnt, at det
forelå en eugenisk indikasjon. I alle unntatt en sak som gjaldt tatere ble det tatt for gitt at
vedkommende var arvelig belastet, og vi vil ofte finne at medisinaldirektøren gav tillatelse
til sterilisering av ”en åndssvak psykopat (I.A. 11 ½ år) av omstreiferslekt” eller ”en
asosial åndssvak (I.Q. 73) av omstreiferslekt”. I et tilfellet var en i tvil: ”I anledning
innkommet sak om sterilisering av NN (jfr. Deres forslag om sterilisering av 13. april
963
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1944) er det nødvendig at fattigstyret søker å skaffe til veie endel opplysninger om hennes
slekt. Det må nemlig sannsynliggjøres at hennes mindreverdighet er av arvelig natur.”
Svar uteble, og sinnssykesjef Leif Melsom sendte purring. Da svaret omsider forelå, het
det: ”[E]tter de opplysninger fattigstyret har innhentet skal det intet være å utsette på NNs
slekt, unntatt moren som vel har vært det brysomste menneske […] fattigstyre har hatt
med å gjøre. Etter mannens død har hun satt […] barn til verden som alle har falt det
offentlige tilbyrde.” Når medisinaldirektøren likevel innvilget søknaden, illustrerer det
hvor vidt den eugeniske indikasjonen kunne bli tolket.
I et annet tilfelle, der sterilisering var brakt i forslag av en distriktslege, ble spørsmålet
forelagt en overlege ved et psykiatrisk sykehus. Overlegen kunne ikke se at vedkommende
taterkvinne kom ”inn under nogen av de tilfeller, som nevnes i Lov nr. 1 til vern om
folkeætten”, og han kunne følgelig ikke anbefale at kvinnen ble sterilisert. Det ble imidlertid ikke lagt vekt på overlegens uttalelse: ”Etter opplysningene å dømme må det antas å
foreligge arvelig åndssvakhet og dermed eugenisk indikasjon for inngrep,” slo Melsom
fast.967
I et par tilfeller der det ble antatt å foreligge en eugenisk indikasjon, ble det reist
spørsmål om ikke flere medlemmer av en taterfamilie burde steriliseres: ”Foreldrene […]
har i alt 9 barn. / Man utber seg nærmere opplysninger om pasientens foreldre og søsken deres alder etc. da det må befryktes at det er flere tilfelle av åndssvakhet i denne familien.”
I det andre tilfellet ble spørsmålet om sterilisering av barna reist, ”idet det her finnes
arvelig belastning på begge sider.” Spørsmålet om sterilisering av øvrige
familiemedlemmer ble flere ganger også reist der det ikke dreide seg om tatere: I ett
tilfelle fra 1944 foreslo DSR-medlem Egil Rian at ni barn i en familie ble sterilisert.
Gunnar Hiorth, som hadde vært med på å lage det første utkastet til den nazistiske
steriliseringsloven, foreslo følgende framgangsmåte etter først å ha sterilisert faren:
Det reises sterilisasjonssak mot hans 2 åndssvake barn. De øvrige barn holdes under skarp
observasjon til 20-årsalderen. Samtlige som har vært undermålere på skolen bør steriliseres.
Også de tilsynelatende normale efterkommere bør steriliseres, dog eventuelt med undtagelse
av slike som gir inntrykk av å tilhøre den mest værdifulde halvpart av befolkningen, idet de
f.eks. utmerker seg fordelaktig på ett eller flere områder. - Man bør under alle omstendigheter prøve å forhindre at et foreldrepar av den foreliggende type efterlater seg mer enn 2
eller høyst 3 forplantningsdyktige efterkommere. 968

Medisinaldirektørens beslutning om å innvilge en søknad om sterilisering hvilte i sterk
grad på de begrunnelsene som ble gitt. Men i saksbehandlingen ble det også lagt vekt på å
innhente vedkommendes samtykke, og som vist i kapittel 7.4, ble forholdsvis mange
inngrep foretatt med vedkommendes samtykke. Dette gjaldt også tatere: Vedkommendes
eget samtykke ble innhentet i 14 av 19 tilfeller.969 Samtykke ble som regel hentet inn etter
krav fra Sinnssykekontoret, og vedkommende som fikk i oppgave å hente inn samtykke,
967

Det finnes også andre saker – hvor vedkommende ikke var av taterslekt – der sterilisering ble frarådd,
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og at det dermed foreligger full indikasjon for enkel sterilisering. Steriliseringssak bes derfor fremmet på
vanlig måte.” DSR (72). Søknader om seksualinngrep.
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ble som regel samtidig pålagt å informere vedkommende om ankeretten, slik som i dette
tilfellet: ”Det bes innhentet samtykke - eller ankeerklæring fra pasienten selv”. Det ble
også lagt vekt på å innhente samtykke fra foreldre i tilfeller der det var snakk om å få
sterilisert umyndige. Selv om vergeinstitutt i 1934-loven var blitt sterkt kritisert, gikk man
i praksis likevel ikke bort fra ordningen under 1942-loven
Selv når det forelå samtykke fra umyndige og dennes kurator vil vi finne at medisinaldirektøren fant det riktig å informere vedkommendes fødte verge, dersom vergen ikke var
fratatt foreldremyndigheten. Grunnen til dette var at også foreldre med vergemål hadde
adgang til å innanke medisinaldirektørens beslutning om sterilisering: I anledning forslag
om sterilisering av en umyndig taterjente het det: ”Hvis pasientens foreldre ikke er fratatt
foreldremyndigheten, har hennes far, som verge for henne, ankerett til Det sakkyndige råd
i saker om seksualinngrep.” Om ikke vergen ble ansett som skikket, ble det noen ganger
også foreslått å oppnevne hjelpeverge, slik som i denne saken angående en umyndig
taterjente: ”Da pasienten er under 21 år gammel, født utenfor ekteskap, er moren berettiget
til å uttale seg i saken og eventuelt påanke beslutning om sterilisering. Er moren ikke
skikket hertil, bør det oppnevnes verge. Muligens er det tilstrekkelig å oppnevne
hjelpeverge.” I to tilfeller ble det hentet inn vergeerklæring fra Misjonens generalsekretær.970
Ankeordningen i steriliseringsloven var helt klart en avgjørende grunn til at det ble
lagt forholdsvis stor vekt på å informere både den som skulle steriliseres, og dennes
foreldre. Selv i tilfeller der det ikke forelå en formell anke, men protest mot sterilisering,
ble saken sendt til ankebehandling. Det er funnet tre tilfeller der dette gjelder kvinner og
menn av taterslekt. I to tilfeller var det vedkommende selv som protesterte, i det tredje
tilfellet kom protesten fra foreldrene. Sett i lys av den kritikken som var rettet mot 1934lovens regler og forvaltningspraksis, fortoner dette seg overraskende. Men hva skjedde
med ankesakene?
Steriliseringsrådets behandling av ankesaker
Steriliseringsloven av 1934 inneholdt ingen bestemmelser om ankerett for den som ble
begjært sterilisert. Ankeretten gjaldt kun vedkommendes verge, og ankens gjenstand var
DSRs beslutning om å oppnevne kurator – ikke selve beslutningen om at det skulle foretas
et steriliseringsinngrep. Med 1942-loven ble det innført en ny ordning som gjorde
medisinaldirektørens beslutning om å utføre seksualinngrep til ankens gjenstand (§ 7):
”Den som er besluttet underkastet seksualinngrep, hans verje eller kurator, kan innen 2
uker fra den dag vedkommende har fått beskjed om beslutningen, innanke denne for det i
§ 8 nevnte sakkyndige råd.”971
Arbeidsordningen til DSR var den samme som dominerte under 1934-loven: Saker ble
sendt i sirkulasjon. I perioden 1943-45 ble det holdt tre møter, der tallmateriale ble lagt
fram, og der mer prinsipielle sider ved steriliseringsarbeidet ble diskutert.
Det er funnet at DSR under 1942-lovens virketid i alt fikk 80 ankesaker til behandling,
hvorav 13 gjaldt kastrering. Det vil si at 67 av de 540 steriliseringssøknadene som
medisinaldirektøren innvilget, ble innanket til DSR. Et flertall av sakene ble innanket av
vedkommende selv, et mindre antall ble innanket av vedkommendes verge eller kurator,
og i noen få saker ble anken undertegnet av vedkommende selv og dennes verge eller
kurator.
970

Se rapportens kapittel 7.
Det ble utarbeidet et eget ankeskjema (Skjema 3): ”Egenerklæring om anke i henhold til lov nr. 1 til vern
om folkeætten av 23. juli 1942, § 7. Undertegnede innanker herved for Det sakkyndige råd beslutningen om
at jeg skal underkastes seksualinngrep.” Det ble ikke stilt krav om noen begrunnelse.
971

256

De fleste ankene ble avvist. Som det går fram av Tabell 9.1, gjaldt flest ankesaker
sterilisering av kvinner. I alt ble kun ni anker tatt til følge. 56 anker ble forkastet.

Tabell 9.1. Anker over medisinaldirektørens beslutning om sterilisering. Lov nr. 1 til vern om folkeætten
av 23. juli 1942.
Ankesaker i alt
Anke avvist
Anke tatt til følge
Kvinner
Menn
Kvinner
Menn
1943
10
6
3
1
0
1944
44
27
11
4
2
1945
13
10
1
2
0
Sum
67
43
15
7
2

Det er funnet i alt tre tilfeller der medisinaldirektørens beslutning om sterilisering formelt
ble påanket av kvinner og menn av taterslekt. I to tilfeller ble motstand mot sterilisering
behandlet som ankesaker. I et tilfelle ble protest fra foreldre ankebehandlet. Samtlige
anker ble forkastet, men i to tilfeller forelå det dissens i rådet: Begge ganger stemte en mot
å forkaste anken.
Steriliseringsrådets vurderinger knyttet seg i all hovedsak til hvorvidt vedkommendes
tilstand var å betrakte som arvelig betinget eller ikke.972 Dersom det var grunn til å tro at
det forelå en arvelig betinget tilstand, ble anken avvist. Opplysningene om tilstandens
årsaker var imidlertid svært ofte sparsomme i legeerklæringene, og medlemmene i rådet
medgav ofte at det var vanskelig å si noe sikkert om arvens rolle. I en del tilfeller nøyde
man seg med å fastslå at det var lite som talte for at tilstanden kunne skyldes ytre forhold:
”Da det ikke foreligger noe som tyder på eksogen åndssvakhet og dessuten en søster er
sinnssyk turde NNs debile psykopati med hysteriforme reaksjoner være arvelig betinget,”
bemerket Thordar Quelprud i anledning en ankesak fra 1944. Blant rådets medlemmer var
framfor alt politilege Kristian Kristensen kritisk til denne typen vurdering, og ved flere
anledninger stemte han da også for å ta anken til følge: ”Det foreligger ikke sikre
holdepunkter for at NN lider av schizofreni og da det hittil intet sikkert er opplyst om
forekomst av sinnsykdom eller åndssvakhet i slekten, mener jeg at betingelsene for
seksualinngrep ikke er tilstede etter loven.”973
I 1944 fikk Kristensen følge av DSRs juridiske medlem, Arnvid Vasbotten: Det kunne
ikke være tilstrekkelig å si at en defekttilstand ikke skyldtes ytre forhold: ”Denne negative
bemerkning forekommer meg […] ikke tilstrekkelig til å fyldestgjøre lovens krav om
arvelighet som vilkår for inngrep.” Det burde kreves ”positive opplysninger” som gjorde
det ”sannsynlig” at forholdet skyldtes arvelighet, dersom ikke erfaringen tilsa at man
hadde å gjøre med en arvelig betinget sykdom. Det måtte særlig være opp til DSR å sørge
for at dette kravet ble overholdt i praksis: ”Jeg synes det ikke sjelden klikker noe her, selv
om jeg naturligvis er oppmerksom på at det er vanskelig i praksis å få tilfredsstillende
opplysninger.” Strengt tatt mente Vassbotten at det heller ikke var tilstrekkelig å påvise at
vedkommende hadde ”ervervet defekttilstanden ved arv fra sine foreldre.” Lovens krav
om arvelighet skulle ifølge Vassbotten fortolkes på denne måte: ”Kravet til arvelighet
innebærer først og fremst at det er stor (eller overveiende) sannsynlighet for at
972
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defekttilstanden vil nedarves videre til vedkommendes barn.” Nå antok han at ”disse to
ting” som regel ville falle sammen. Det burde følgelig kreves opplysninger om ”andre
tilfeller i slekten” som ville gjøre det ”sannsynlig at vedkommende selv er arvelig
belastet.” Men slektsbelastning alene burde ifølge Vassbotten ikke være et tilstrekkelig
kriterium: ”Hvorvidt en sykdom eller defekttilstand har en iboende sannsynlighet for
arvelighet er dog i første rekke et medisinsk spørsmål.”974
Andre kunne også være enig at ”kravet til arvelighet” ikke måtte ”uthules”. Men
dersom det forelå tvil om årsaksforholdet, måtte man ikke gå så langt at ”samfunnshensyn” ble underordnet hensynet til det enkelte individ: ”Hvor det er tvil om arveligheten, må samfunnshensyn imidlertid veie tyngre enn enkeltindividets,” slik rådets
sekretær, innenriksråd Thorleif Dahl, uttrykte det.
Ikke alle delte Kristensens og Vassbottens restriktive syn. Framfor alt var rådsmedlem
Egil Rian kritisk: Det måtte være ”tilstrekkelig at åndssvakhet var fastslått. Uavhengig av
årsak, var åndssvake ”uskikket til å ha barn”. Men det forekom også at Rian var villig til å
ta en anke til følge dersom det ikke lot seg gjøre å fastslå at åndssvakheten var arvelig
betinget. Et slikt tilfelle gjaldt en 29 år gammel kvinne som etter alt å dømme var blitt
”svekket” først i ungdomstiden. Når hun i tillegg motsatte seg sterilisering, måtte de
uklare årsaksforholdene komme kvinnen til gode.
Hvordan stilte situasjonen seg for den enkelte etter at anken var blitt avvist? I
forskriftene til 1942-lovens § 7 het det at rådet skulle påse ”at loven følges og at den
anvendes til gagn for samfunnet.” I departementets bemerkninger til § 7 het det at: ”Når
anken er behandlet etter lovens bestemmelse og avvist, kan disse personer (i.e.
vedkommende, verge, kurator) ikke hindre at seksualinngrep blir utført. Man har tidligere
hatt tallrike eksempler på at uforstandige og usakkyndige foresatte eller kuratorer har
nektet utførelse av seksualinngrep hos utpreget asosiale og arvelig belastede personer.”
Det forekom åpenbart at den som hadde anket, opprettholdt motstanden mot å bli
sterilisert, og som vi skal se i neste kapittel, var det få muligheter til å unnslippe. Vi vil da
også finne at sentrale helsemyndigheter under krigen overfor leger og andre understreket
at en steriliseringssak burde reises selv om vedkommende i utgangspunktet protesterte;
saken ville bli ankebehandlet, og når anken var blitt forkastet, kunne inngrepet foretas
uavhengig av den enkeltes samtykke.
Men utfallet av en ankesak var ikke nødvendigvis gitt på forhånd. Enkelte saker ble
avvist, ulike syn førte i enkelte tilfeller til dissens i rådet, og hvorvidt en anke ble tatt til
følge eller ikke, ble avgjort ved votering. I noen tilfeller ble det stilt krav om ny legeundersøkelse av vedkommende, i enkelte tilfeller også nærmere undersøkelser av vedkommendes slektninger, noe som gjorde at enkelte saker trakk ut i tid. Ikke minst dette
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Det forekom at DSR innhentet uttalelser fra medisinsk sakkyndige, eksempelvis ble Ørnulv Ødegård bedt
om å avgi en uttalelse om diagnosen schizofreni og arvelighetsspørsmålet i anledning en steriliseringssak
som var blitt reist av Gaustad sykehus. I dette tilfellet fant Ødegård at det var grunn til å revurdere
steriliseringsspørsmålet: Pasienten hadde under oppholdet i asylet gjort ”et mer og mer schizofrent inntrykk,
men uten at avgjørende symptomer kunne påvises. Bedringen efter sjokkbehandling var lenge temmelig
relativ. Imidlertid har hun i de siste uker vist uventet god fremgang, og virker nå helt naturlig og grei.
Schizofren diagnosen må derfor idag sies å være temmelig tvilsom. I slekten er der intet kjent tilfelle av
sinnssykdom. / Når steriliseringsspørsmålet blev tatt op, var det dels under inntrykket av at det dreiet seg om
en temmelig sikker schizofreni, og dels fordi moren var interessert i å få inngrepet utført. Situasjonen er nå
en annen, siden diagnosen står i et annet lys, og såvel patienten selv som familien er imot inngrepet. Jeg
anbefaler derfor at man lar saken falde. Det er grunn til å tro at såvel familien som patienten selv vil beholde
kontakten med syehuset selv efter en eventuell utskrivning, og at de vil stille seg fornuftig mh. til ekteskapsplaner o.l.” Ødegårdds ord veide tungt, og anken ble tatt til følge. DSR (67) Søknader om seksualinngrep.
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forholdet gjorde Egil Rian kritisk til hele ordningen, og i mars 1945 mente han at ankeordningen og DSR var i ferd med å undergrave regimets steriliseringspolitikk:
Saken har nu sirkulert i måneder og det er etter min mening i høy grad beklagelig at man
under praktiseringen av den nye lov nr. 1 til vern om folkeætten viser en så uttalt
forsiktighet som i denne sak. Under steriliseringsloven av 1934 tror jeg det var i
almindelighet lettere å få utført en enkel sterilisering enn det er blitt idag. […] En av de mål
som den nye lov om sterilisering tilstreber var en forenklet administrasjon og hurtig
behandling av sakene. […] Jeg forstår så godt og respekterer også den forsiktighet og
hensynsfullhet overfor enkeltindividet som preger de enkeltes rådsmedlemmers stannpunkt.
Jeg nærer dog ikke tvil om, at om en så forsiktig linje blir vist i denne sak, vil vårt samfunn
aldri gjennem lov nr. 1 til vern om folkeætten få redusert de åndsvake- og evnesvakes antall.
Jeg ber de øvrige rådsmedlemmer om undskyldning for at jeg her bruker et noe friskt sprog,
men mine erfaringer har til overmål overbevist meg om, at når det gjelder de åndsvake og
evnesvake så må de bekjempes med de mest radikale og effektive midler. Samfunnet går
med hurtige skritt mot en fordummelse av dets individer og derav følgende forsimpling og
forringelse av alle kulturelle goder.975
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DSR (57). Saker behandlet i Det sakkyndige råd.

10 Iverksettingen

Hva skjedde når en søknad om sterilisering først var blitt innvilget? Storparten av de
innvilgede søknadene ble effektuert, men en del inngrep ble ikke foretatt. Under 1934loven forelå det ingen hjemmel for å pålegge leger å sterilisere, og iverksettingen av et
steriliseringsvedtak var av den grunn betinget av sykehuslegenes vilje til å foreta et
steriliseringsinngrep. Annerledes var det under 1942-loven: Leger i statens sykehus var
pålagt å følge ”Statens lover” og leger i andre sykehus som ikke ønsket å operere ble
pålagt å overføre vedkommende til et annet sykehus.
De bevarte dokumentene i steriliseringsarkivet forteller sjelden om omstendighetene
rundt iverksettingen av et steriliseringsvedtak, eller hvordan angjeldende forholdt seg til
det å bli innlagt i sykehus til sterilisering. Det er først og fremst i tilfeller der
vedkommende protesterte mot sterilisering, at kildene gir opplysninger om disse
forholdene. Hvordan denne situasjonen ble møtt, vil fortelle oss en del om holdninger til å
utføre steriliseringsinngrep mot den enkeltes vilje.
I det følgende vil oppmerksomheten være særlig vendt mot inngrep som ikke ble
utført og inngrep som ble foretatt mot vedkommendes protest.976 Framstillingen vil gjøre
rede for iverksettingen av steriliseringsvedtak etter 1934-loven før og etter annen verdenskrig, og i den tiden 1934-loven var gjeldende i okkupasjonsårene. Deretter følger en
framstilling av iverksettingen av vedtak under 1942-loven.
Til slutt i dette kapitlet gis en oppsummering av noen sentrale trekk i den prosessen
som kunne føre fram til sterilisering, likeledes en kort vurdering av spørsmålet om tvang
og frivillighet. Til slutt gis en vurdering av hvorvidt tatere var gjenstand for en
diskriminerende behandling.

10.1 Under 1934-loven – før og etter annen verdenskrig
Som vist i kapittel 6, resulterte vel seks prosent av søknadene om sterilisering under 1934loven ikke i sterilisering. Dette utgjør 2865 søknader. En del av disse søknadene - i alt
1268 - var ikke blitt innvilget. De øvrige 1597 søknadene var blitt innvilget, men ble
likevel ikke effektuert. Det utgjør 3,5 prosent av alle søknader innvilget under 1934-loven.
Hvordan inngrep som ikke ble utført fordeler seg på lovens ulike bestemmelser, går fram
av Tabell 10.1. Samlet sett var andelen ikke utførte inngrep størst når det gjelder kvinner.
Men når det gjelder inngrep etter § 3 annet ledd og § 4, var andelen noe høyere for
mennenes vedkommende.
Når det gjelder kvinner og menn av taterslekt, er det funnet at 50 av 61 innvilgede
søknader om sterilisering av kvinner etter § 3 første ledd ble utført. Det vil si et frafall på
18 prosent. Når det gjelder § 3 annet ledd og § 4, ble henholdsvis 18 av 19 og 26 og 29
inngrep utført. For mennenes vedkommende ble ett inngrep etter § 3 første ledd ikke
utført, to etter § 3 annet ledd, og i ett tilfelle ble vedkommende kastrert istedenfor
sterilisert (§ 4).
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Framstillingen vil i all hovedsak være konsentrert om kvinner og menn av taterslekt, men det skal
bemerkes at en vil finne tilsvarende grunner for manglende effektuering også når det gjelder andre.
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Tabell 10.1 Innvilgede søknader og ikke utførte inngrep. Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni
1934. Kvinner og menn.
Kvinner
Menn
Ikke utførte inngrep
Ikke utførte inngrep
Prosent av
Innvilgede
Prosent av
Innvilgede
innvilgede
søknader
Antall
innvilgede
søknader
Antall
søknader
søknader
§ 3, 1
29354
1408
4,8
13722
60
0,4
§ 3, 2
1157
70
6,1
124
10
8,1
§4
852
39
4,6
119
10
8,4
31363
1517
4,8
13965
80
0,6

Iverksetting av helsedirektørens steriliseringsvedtak
La oss se på noen av de sakene der det forelå offentlig tillatelse til sterilisering etter § 3
første ledd. Det synes å ha vært tre hovedgrunner til at inngrep ikke ble utført: noen nektet
å reise til sykehuset for å la seg sterilisere, noen nektet å la seg operere etter å ha blitt
innlagt i sykehus, og noen ombestemte seg enten før eller etter sykehusinnleggelse. Alle
tre grunner vil vi finne gjennom store deler av 1934-lovens virketid, men over tid kan vi
spore en forskyvning fra den første og andre grunnen til den tredje. Trolig forteller disse
reaksjonsmåtene noe om hvordan vedkommende i utgangspunktet stilte seg til forslag om
sterilisering. I den grad de ulike reaksjonsmåtene kan tolkes som vedkommendes innstilling til å la seg sterilisere, kan vi se en glidende overgang fra en i utgangspunktet villig
innstilling til en i utgangspunktet protesterende holdning. Det er grunn til å tro motstanden
mot sterilisering var størst der vedkommende nektet å reise til sykehuset. Slik sett forteller
reaksjonsmåtene noe om graden av frivillighet knyttet til bruken av 1934-lovens § 3 første
ledd.
I etterkrigstiden, da bruken av § 3 første ledd ble anvendt i langt større utstrekning enn
før krigen, vil vi finne en jevnt økende andel ikke utførte inngrep (kvinner) fram til
begynnelsen av 1960-årene, slik det går fram av Diagram 10.1.

Diagram 10.1 Ikke utførte steriliseringer. Prosent av innvilgede søknader. Lov om adgang til
sterilisering m.v. av 1. juni 1934. § 3 første ledd. Kvinner. 1945-1974
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Den største prosentdelen faller i seksårsperioden 1957-62, da 353 av 3541 steriliseringsvedtak ikke ble effektuert, det vil si ti prosent av vedtakene. Deretter synker andelen, inntil
den begynner å stige fra slutten av 1960-tallet.
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Det kunne være ulike grunner til at kvinnene ombestemte seg – noen ville se tiden an,
andre fikk betenkeligheter. Som nevnt vil vi finne slike grunner gjennom store deler av
etterkrigstiden, men de synes særlig å dominere fra siste halvdel av 1960-årene og utover.
Og når vi finner at andelen kvinner som ikke ble sterilisert, igjen økte fra slutten av 1960tallet, vil forklaringen trolig være at et økende antall søknader gjaldt yngre kvinner, som
ved nærmere ettertanke likevel ikke ønsket å sterilisere seg.
Grunnene ble som regel angitt på meldeskjema som sykehusene sendte til Helsedirektoratet. I alt er det funnet åtte taterkvinner som ifølge meldeskjemaene ombestemte
seg. På meldeskjema fra ett sykehus heter det: ”Pas var innlagt i […] sykehus til
sterilisasjon, men fikk betenkeligheter under oppholdet og forlangte seg utskrevet uten å
være sterilisert.”
Det er funnet tre kvinner av taterslekt på 1960-tallet som ikke ble sterilisert på grunn
av en mer uttalt protest, ifølge meldeskjemaene fra sykehusene. I disse tilfellene aner vi at
vedkommende kvinne i utgangspunktet må ha hatt liten eller ingen innflytelse på søknaden
om sterilisering. To motsatte seg inngrepet etter ankomsten til sykehuset, en nektet å reise
til sykehuset. To av kvinnene var ikke gift, og begge var ifølge legeopplysningene uten
arbeid – forhold som ifølge legeopplysningene i steriliseringssøknaden var blitt tillagt stor
vekt som motiv for sterilisering. I det ene tilfelle fikk Helsedirektoratet følgende beskjed
fra sykehuset: ”Det var meningen å foreta sterilisasjon i barselsengen, men pasienten
motsatte seg dette inngrepet. Det er derfor ikke utført. […]. Sterilisasjonspapirene
returneres derfor.” I det andre tilfellet fikk direktoratet dokumentene i retur fra
distriktslegen med følgende bemerkning: ”Da det kom til stykket nektet hun å reise til
(sykehuset) for å føde. […]. Nektet også etter partus å reise for å bli sterilisert. Seinere har
jeg gjentatte ganger snakket og både ‘lokket og truet’ uten å ha oppnådd noe. Finner det
derfor riktigst at papirene hennes returneres. Jeg skal heller komme tilbake om det skulle
lykkes meg å få henne på bedre tanker.” I det siste tilfellet går det tydelig fram at sykehuslegen liksom legen som hadde innsendt søknaden, mente at sterilisering var høyst påkrevd.
Iverksetting av vedtak truffet av Det sakkyndige råd i steriliseringssaker
Tre kvinner og menn av taterslekt ble ikke operert etter at det forelå offentlig tillatelse til
sterilisering etter 1934-lovens § 3 annet ledd. I det ene tilfellet – fra siste halvdel av 1940tallet - nektet legen å sterilisere en umyndig taterjente. Hun ble sendt til et annet sykehus.
Heller ikke der ble inngrepet utført. Overlegen ville først se sakens dokumenter, men disse
ble ikke utlevert av Helsedirektoratet. Han nektet derfor å operere jenta. Etter alt å dømme
spilte jentas motstand mot å bli sterilisert en viktig rolle for overlegens avgjørelse. Jentas
pleieforeldre fortalte senere i et brev til Misjonens inspektrise at hun var blitt svært glad
og hadde falt til ro da legen ikke hadde operert henne:
Doktoren spurte hende om hun vilde gå med på dette men hun sa nei aldri. Doktoren sa da at
vi doktorer her vil aldri lægge kniv på nogen som ikke selv vil angående slikt. Da blev hun
jo roligere da hun fik høre doktorens utalelse om dette. […] NN var veldig glad for at
komme hjem igjen [...].

Misjonens generalsekretær var ikke like fornøyd med utfallet. I et skriv til Helsedirektoratet bemerket han: ”Det er meget beklagelig at dette seksualinngrepet ikke ble
utført”.
Et annet tilfelle – fra tiden rundt 1950 – gjaldt en voksen mann av taterslekt, en
tidligere skolehjemsgutt. Han nektet å la seg sterilisere, etter først å ha undertegnet
søknaden. Vedkommende lege som hadde sendt inn søknaden, gav Helsedirektoratet
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beskjed om dette, og føyde til: ”Vi kommer imidlertid til å gjøre ytterligere forsøk på å få
ham til å underkaste seg operasjonen.” Tre år senere måtte legen meddele at det ikke
hadde lykkes ham å overtale vedkommende: ”NN har vegret seg for sterilisasjon,
inngrepet har derfor ikke latt seg utføre.”
Disse to sakene illustrerer ulike holdninger blant leger når det gjelder å utføre
steriliseringsinngrep der vedkommende nektet å la seg operere etter først å ha undertegnet
en søknad om sterilisering. På den ene siden vil vi finne leger som stilte seg uvillig til å
sterilisere når vedkommende protesterte. På den andre siden leger som i det lengste
forsøkte å overtale vedkommende til å la seg sterilisere. Begge disse reaksjonsmåtene på
uttalt motstand mot sterilisering vil vi finne både før og etter annen verdenskrig, og de går
igjen også der det forelå begjæring om sterilisering uten eget samtykke (§ 4).
”Uvillige kirurger” skapte undertiden misnøye blant instanser som hadde tatt initiativ
til eller satt fram begjæring om sterilisering. Følgende to saker fra 1939 kan tjene som
illustrasjon. En politimester rekvirerte plass ved et sykehus: En skolehjemsgutt (ikke av
taterslekt) skulle underkastes sterilisering. Tillatelse forelå fra DSR. Overlegen var
imidlertid ikke uten videre villig til å ta imot gutten: ”Før jeg mottar pasienten her i
sykehuset vil jeg gjerne vite om han selv er villig til å la seg sterilisere. Hvis han ikke det
er, kan jeg ikke motta ham her på sykehuset […]. Jeg imøteser Deres svar på dette
spørsmål; er pasienten villig skal han omgående bli mottatt.” Noe samtykke fra gutten
forelå imidlertid ikke, og politimesteren bemerket overfor overlegen at ”[s]ådant samtykke
skulde heller ikke efter det foreliggende være nødvendig og jeg finner det hensiktsløst og
tidsspillende å forsøke å få et slikt samtykke.” I dette tilfellet ble det rekvirert plass i et
annet sykehus, der inngrepet ble foretatt.977
I det andre tilfellet fra 1939 beklaget en politimester overfor medisinaldirektøren at en
kirurg nektet å operere en mann (ikke av taterslekt) som politimesteren hadde begjært
sterilisert. Det forelå imidlertid ingen hjemmel for å pålegge en lege å utføre et
steriliseringsinngrep, selv om det ifølge medisinaldirektør Evang og de øvrige medlemmene i DSR neppe var lovens mening at et inngrep som var blitt besluttet utført av rådet
ikke skulle utføres ”fordi vedkommende setter seg imot det,” slik det het i en uttalelse fra
1939. Men det ble samtidig understreket at ingen kunne ”tvinge en kirurg til å foreta et
operativt inngrep når vedkommende finner at det ikke er indikasjon for inngrepet og
derfor ikke vil utføre det. Hvis en i tilfelle som det foreliggende ikke kan finne en kirurg
som vil foreta inngrepet, har en derfor ikke midler til å få inngrepet utført.”978
En del leger var åpenbart i villrede om hva de skulle gjøre, særlig når det gjaldt
søknader om sterilisering uten eget samtykke (§ 4). Eksempelvis uttalte overlege ved
Rikshospitalets Kvinneklinikk og professor i obstetrikk og gynekologi, Ernst SchjøttRivers, i Det norske medicinske Selskab i 1955 at det av og til forelå vansker med å
sterilisere noen etter lovens § 4, fordi vedkommende var ”forskrekket og oppskaket og
forsøker å rømme”. I de fleste av disse tilfellene hadde en likevel fått gjennomført inngrepet ”ved lempelig framferd”. Men Schjøtt-Rivers kunne fortelle at det noen ganger
forekom at en ble stående overfor ”spørsmålet om å anvende tvang.” Dette var, mente han,
”en helt ukjent fremgangsmåte” for gynekologer – ”og jeg er i villrede om hvorledes jeg
skal forholde meg i slike tilfelle. Har vi i slike tilfelle adgang til å bruke makt, eller må vi
la den innlagte pasient få sin vilje og utskrives?”979 Det ser ikke ut til at spørsmålet ble
nærmere diskutert under møtet i medisinsk selskap.

977

DSM (9). Søknader om seksualinngrep.
DSM (10). Søknader om seksualinngrep.
979
Det norske medicinske Selskab 1955: 1833.
978
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Noen ganger vil vi finne at leger henvendte seg til Helsedirektoratet med spørsmål om
hvilke skritt som kunne tas overfor personer som motsatte seg sterilisering. Som nevnt,
mente Medisinaldirektoratet før krigen at protest fra vedkommende egentlig ikke skulle
være til hinder for å utføre et steriliseringsinngrep. Etter krigen synes sentrale
helsemyndigheter å ha inntatt en annen holdning. Især etter 1950 vil vi finne flere
eksempler på at leger som beklaget seg over pasientens motstand, fikk beskjed om at
inngrepet ikke kunne foretas ”[h]vis pasienten motsetter seg inngrepet […] - hvad enten
hun må betegnes som ’mangelfullt’ eller ’særlig mangelfullt sjelelig utviklet’.”980
Også når det gjelder vedtak om sterilisering etter § 3 annet ledd og § 4, vil vi finne at
enkelte inngrep ikke ble utført fordi vedkommende motsatte seg innleggelse i sykehus.
Sist på 1940-tallet finner vi for eksempel en 17 år gammel taterjente som var midlertidig
anbrakt i et vernehjem for kvinner. Hun nektet bestemt å reise til sykehuset, da hun fikk
vite at hun skulle steriliseres. Bestyrerinnen måtte meddele til Helsedirektoratet at jenta
satte seg ”plent imot inngrepet”. Hun skulle forsøke å overtale henne. Men det ser ikke ut
til at hun lyktes.
Når ikke alle steriliseringsvedtak etter § 3 annet ledd og § 4 ble iverksatt, så skyldtes
dette ikke bare uvillige kirurger og motstand fra vedkommende selv, men også fordi det av
medisinske grunner ble vurdert som uforsvarlig å utføre inngrepet på det aktuelle tidspunktet. I noen tilfeller, der kvinnen var innlagt til fødsel eller svangerskapsavbrudd,
oppstod det komplikasjoner som gjorde det uforsvarlig å foreta sterilisering. Eksempelvis
skjedde dette med en 17 år gammel taterjente som sist på 1940-tallet var blitt begjært
sterilisert i tilknytning til fødsel. Da Helsedirektoratet et halvt års tid senere rettet en
henvendelse til sykehuset med spørsmål om inngrepet var blitt foretatt, kunne sykehuset
opplyse at jenta senere ikke var blitt innlagt til sterilisering.
Det forekom at sterilisering ble foretatt uten at vedkommende verken før sykehusinnleggelse eller etter inngrepet ble informert om hva som skulle skje eller hva slags
operativt inngrep som var blitt foretatt. I slike tilfeller får vi vite at vedkommende ble lagt
inn under foregivende av en annen operasjon – uten at dette ble korrigert under
sykehusoppholdet. Ett slikt tilfelle fra siste halvdel av 1940-tallet gjaldt en ung taterjente.
Først på et senere tidspunkt ble hun gjort oppmerksom på hva slags operasjon hun var blitt
underkastet.
Vedkommende kvinne var blitt sterilisert i forbindelse med utskriving fra et skolehjem, og steriliseringssøknaden var blitt ordnet i samråd med Misjonen. Skolehjemsbestyreren hadde på et tidligere tidspunkt forelagt Helsedirektoratet et spørsmål om det var
nødvendig å forklare elevene hva sterilisering innebar. Spørsmålet ble drøftet i et
rådsmøte, og medlemmene i DSR var enige om at elever som var skikket til å sette fram
egen begjæring burde og skulle informeres om inngrepet. Derimot kunne rådet ikke se at
det skulle være grunn til å forklare følgene av sterilisering til elever som ikke var skikket
til å sette fram egenbegjæring. Skolehjemsbestyreren vurderte vedkommende taterjente
som uskikket, og med henvisning til skrivet fra DSR, forklarte bestyreren overfor sykehuslegen at en ikke hadde ”funnet det formålstjenlig å forklare piken følgene av et
seksualinngrep.” Hun ba derfor om at hun måtte bli ”undersøkt om hun lider av betendt
blindtarm eller lignende onder.”
Det er funnet at 129 av DSRs vedtak ikke førte til sterilisering. Det utgjør 5,7 prosent
av 2252 vedtak (se ovenfor, Tabell 10.1). Hvordan forløp den tallmessige utviklingen? La
oss se på utviklingen når det gjelder kvinner. Disse utgjorde den tallmessig største gruppen
som ble gjenstand for sterilisering etter § 3 annet ledd og § 4.
980

DSR (95). Søknader om seksualinngrep. Skriv til distriktslege NN fra C. Lohne Knudsen, 30.7.51.
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I Diagram 10.2 er tallet på ikke utførte inngrep stilt opp for hele 1934-lovens virketid.
Det dreier seg ikke om store tall, men vi kan spore et visst mønster i utviklingen. Etter
hvert som loven ble tatt mer i bruk før krigen, økte også tallet på ikke utførte inngrep.
Dette endret seg etter den tyske okkupasjon av Norge, noe jeg kommer tilbake til nedenfor. I hele perioden 1934-39 utgjorde andelen ikke iverksatte steriliseringsvedtak
henholdsvis 7 (§ 3 annet ledd) og 5,1 prosent (§ 4). Etter krigen var tallet på ikke utførte
inngrep noe høyere enn før krigen, men prosentdelen var omtrent den samme, henholdsvis
6,3 og 5,9 i tidsrommet 1945-50.

Diagram 10.2 Ikke utførte steriliseringer. Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni 1934. § 3
annet ledd og § 4. Kvinner.
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Et toppunkt i absolutte tall når det gjelder ikke utførte inngrep etter § 4, ble imidlertid
nådd mot slutten av 1940-tallet, da også bruken av denne paragrafen var på sitt høyeste.
Deretter sank tallet forholdsvis raskt, slik det går fram av Diagram 10.2. Men nå sank også
tallet på innvilgede søknader, slik at prosentdelen av vedtak som ikke ble iverksatt, kom til
å øke noe i forhold til de første årene etter 1945: I tidsrommet 1951-56 utgjorde tallet 6,8
prosent – mot altså 5,9 prosent i tidsrommet 1945-50. Fra slutten av 1950-tallet ble så godt
som alle vedtak etter § 4 iverksatt: Kun to vedtak i perioden 1960-68 ble ikke effektuert,
ingen i tidsrommet 1969-74, og ett vedtak i årene 1975-77.
Når det gjelder manglende iverksetting av vedtak etter § 3 annet ledd, kom toppunktet
noe senere – i treårsperioden 1954-56, da 12,4 prosent av steriliseringsvedtakene ikke ble
iverksatt. Deretter kom en nedgang – både absolutt og relativt. I treårsperioden 1960-62
ble fire vedtak ikke effektuert. Det tilsvarer 3,8 prosent av vedtakene. I tidsrommet 196377 ble tre av i alt 260 steriliseringsvedtak ikke effektuert.
Sammenfattende kan det sies at den mangelfulle effektueringen på DSRs
steriliseringsvedtak var økende fram til ca. 1950 når det gjelder vedtak etter § 4, og fram
til midten av 1950-tallet når det gjelder vedtak etter § 3 annet ledd. For begge paragrafers
vedkommende kom en markant nedgang i det absolutte tallet etter at toppunktene var
nådd. Men det er ikke grunn til å tro at dette skyldes et markant holdningsskifte til
sterilisering blant sykehusleger. Antall saker gikk også ned. Når vi likevel finner at flere
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av steriliseringsvedtakene ble effektuert, må dette trolig også sees i sammenheng med
hvem som ble sterilisert: I økende grad, og da særlig på 1970-tallet, vil vi finne personer
som falt inn under den mer medisinsk-faglig og psykologisk avgrensede kategorien
psykisk utviklingshemmete. Selv om det også på 1960-tallet fantes en del personer som
ble kategorisert som åndssvake i en videre betydning, utgjorde de likevel en stadig mindre
gruppe. Dette skiftet bidro trolig til at steriliseringsinngrep blant enkelte leger ble vurdert
som mindre kontroversielle. Vi vil også finne at foreldre til psykisk utviklingshemmete i
økende grad tok initiativ til sterilisering – enten alene eller i samråd med lege/institusjon,
et forhold som også kan ha bidratt til at sterilisering ble vurdert på en annen måte.

10.2 Under 1934-loven i okkupasjonsårene
Selv om steriliseringsloven av 1934 gav adgang til sterilisering uten eget samtykke,
inneholdt loven, som nevnt, ingen hjemmel for å pålegge uvillige leger å foreta en
operasjon. Vi har sett at dette kunne skape misnøye før krigen. Denne misnøyen kom
undertiden til uttrykk også etter den tyske okkupasjonen i 1940.
Okkupasjonsregimet foretok ingen endringer som påla leger å sterilisere. Derimot
forekom det at leger som nektet å operere, ble pålagt å overføre pasienten til et annet
sykehus, et utspill som møtte sterk motvilje blant leger som ble rammet. I 1942 finner vi
en lege som nektet å operere en kvinne som var innlagt til sterilisering av politiet.
Vedkommende lege kunne ikke se at vilkårene for sterilisering etter 1934-lovens § 4 var
oppfylt. Da han ble pålagt å overføre kvinnen til et annet sykehus, nektet han dette av
samvittighetsgrunner, hvorpå kvinnen med politieskorte ble brakt til Rikshospitalets
Kvinneklinikk. Det skjedde etter ordre fra Innenriksdepartementets helseavdeling – i
medhold av § 112 i politiets instruks.981
Vi skal se nærmere på denne saken, dels fordi den havnet hos en av landets fremste
spesialister i gynekologi og obstetrikk, professor Anton Sunde, som også gjennom sin
stilling som overlege ved Rikshospitalets Kvinneklinikk, hadde bred erfaring med
sterilisering, og dels fordi saken kom til å involvere ledende psykiatere som tidligere
professor Ragnar Vogt, som hadde vært med på å lage steriliseringsloven, og hans
etterfølger, professor Gabriel Langfeldt.982 Saken trekkes også fram fordi den kaster et
interessant lys over legenes handlingsvilkår i en endret politisk og ideologisk kontekst.
Da grunnen til at kvinnen var blitt overflyttet til Kvinneklinikken klart gikk fram av
steriliseringspapirene, var Sunde ikke uten videre villig til å sterilisere kvinnen. Etter å ha
drøftet saken med sykehusdirektøren, fant han det nødvendig å få foretatt en ”nøyaktig
intelligensmåling” av kvinnen, før en eventuell operasjon ble foretatt. Det var ifølge Sunde
umulig på bakgrunn av de opplysningene som forelå i saken, å avgjøre hvorvidt lovens
vilkår var til stede, og når kvinnen selv ikke ønsket å bli sterilisert, ville han ikke operere
før han var sikker på at vilkårene var oppfylt – man ville ”sikre seg mot den mulighet at
Kvinneklinikken og derigjennom staten senere kanskje kunde bli gjenstand for erstatnings981

H4 (60). Vedkommende sykehuslege gjorde skriftlig rede for dette i skriv til ID, Helseavdelingen,
Sinnssykekontoret 31.10.42.
982
Framstillingen bygger på følgende dokumenter i H4 (60): Skriv til Psykiatrisk klinikk fra A. Sunde,
20.11.42; Erklæring vedrørende intelligensundersøksels, 25.11.42; Skriv til Rikshospitalets direktør fra A.
Sunde, 27.11.42; Skriv til ID, Helseavdelingen, Sinnssykekontoret fra Rikshospitalets direktør, 27.11.42;
med påtegning av Th. Østrem og L. Melsom; Skriv til G. Langfeldt fra A. Sunde, 2.12.42; med påtegning av
Langfeldt 3.12.42; Skriv til ID, Helseavdelingen fra Rikshospitalets direktør, 5.12.42; Skriv til
Rikshospitalets direktør fra Th. Østrem og E. Rian, 8.12.42; med påtegning av Rikshospitalets direktør,
15.12.42; Skriv til Rikshospitalets direktør fra A. Sunde, 11.12.42; Håndskrevet notat fra Th. Østrem,
18.12.42.
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søksmål.” Sunde bemerket for øvrig at kvinnen var den første av rundt 70 kvinner som
inntil da var blitt sterilisert etter 1934-loven ved Kvinneklinikken.983
Intelligensundersøkelsen ble foretatt ved Psykiatrisk Klinikks poliklinikk. Vedkommende lege erklærte at kvinnen hadde en intelligensmangel; intelligensalderen ble satt
til 10 år og 2 måneder. Men kvinnen kunne ikke karakteriseres som ”etisk lavtstående” –
snarere tvert imot. Hun visste godt hva sterilisering innebar, og hun ville på ingen måte la
seg frivillig sterilisere, hvorpå legen konkluderte med at sterilisering ikke kunne foretas
rettmessig uten kvinnens egen begjæring; verken lov eller praksis siden 1934 kunne
rettferdiggjøre å sterilisere kvinnen mot hennes vilje.
Overlege Gabriel Langfeldt ved Psykiatrisk Klinikk sluttet seg til legens vurdering. På
denne bakgrunnen ønsket Sunde ikke å sterilisere kvinnen, og sykehusdirektøren ba Helseavdelingen om tillatelse til å sende kvinnen hjem. Men Helseavdelingen ville ikke uten
videre etterkomme denne anmodningen; kvinnen burde undersøkes på nytt: ”Man har her
et temmelig opplagt tilfelle av endogen, arvelig åndssvakhet hos en ung kvinne som
allerede har født ett barn utenfor ekteskap, og som lægene på hennes hjemsted går ut fra
som ganske sikkert vil få flere.” Saken ble derfor på nytt forelagt Psykiatrisk Klinikk –
med beskjed om at kvinnen selv ikke hadde endret standpunkt.
Noen ny undersøkelse ble ikke foretatt. Langfeldt fant ingen grunn til å sette
spørsmålstegn ved den intelligensundersøkelsen som var blitt foretatt. Han understreket at
vedkommende lege var en erfaren psykiater som også hadde ”stor erfaring med lovens
praktisering”.984 Langfeldt kunne heller ikke akseptere at § 4 ble anvendt i medhold av
veiledningen av 1938. Selv om kvinnen selv hadde innrømmet at hun hadde vært sammen
med flere menn, kunne dette ifølge Langfeldt ikke ”uten videre […] danne basis for en
vurdering av hennes etiske nivå. Andre opplysninger om dette inneholder lægeopplysningene ikke.” Han understreket at bestyreren av skolehjemmet der NN hadde vært
anbrakt, omtalte NN som tilhørende ”den bedre halvdel” hva angikk evner og framgang.
Det var heller ikke dokumentert at kvinnen senere hadde framvist ”amoralske tendenser”.
Dessuten viste hun stor omsorg for sitt barn, noe som ifølge Langfeldt talte ”til hennes
gunst.”
Langfeldt avviste også Helseavdelingens bemerkning om at inngrepet var ønskelig
fordi det forelå ”opplagt tilfelle av endogen, arvelig åndssvakhet”. Det kritiske spørsmålet
her var ikke ”ønskeligheten”, men ”lovligheten” av inngrepet. Derfor var spørsmålet om
arvelighet saken helt uvedkommende: ”Min konklusjon er derfor at det i nærværende
tilfelle med den nu gjellende lovgivning ikke vil være lovmedholdig å utføre sterilisering
mot angjellendes eget ønske.”
Rikshospitalets direktør underrettet Innenriksdepartementets helseavdeling om
Langfeldts synspunkter og ba på ny om tillatelse til å sende kvinnen hjem. Men i Helseavdelingen var man fast bestemt på at kvinnen skulle steriliseres - ”om nødvendig mot
pasientens eget ønske.” Situasjonen spisset seg til. Sunde var fortsatt ikke villig til å
tvangssterilisere kvinnen, men følte seg helt klart presset til å foreta seg noe. Saken ble tatt
opp med Ragnar Vogt. Vogt, som overfor Sunde understreket at det var ”en avgjort
forskjell mellem 9 og 10 års-trinnet.” Dersom vedkommendes intelligensalder var 10 år
983

I en senere redegjørelse til sykehusdirektøren bemerket Sunde at han aldri tidligere hadde ”opplevet at
pasientene har motsatt seg inngrepet, idet alle disse 70 tilfelle har vært i klar overensstemmelse med
sterilisasjonslovens forutsetninger og bestemmelser. Pasienten har ligget intellektuelt så lavt som loven
forutsetter, så der har aldri forekommet noen vanskelighet ved operasjonens utførelse.
984
Før krigen hadde vedkommende lege vært ansatt som sekretær i Medisinaldirektoratet, blant annet med
den oppgaven å forberede steriliseringssøknader som skulle avgjøres enten av medisinaldirektøren eller
DSR.
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eller mer, slik som i dette tilfellet, måtte man regne med at vedkommende forstod
konsekvensene av sterilisering, og at vedkommende følgelig kunne ”motsette seg”
inngrepet: ”Derfor forutsetter loven pasientens samtykke i disse tilfelle. Opnås ikke dette
samtykke måtte altså pasienten med makt bringes på operasjonsbordet. En sån handlemåte
vilde være helt i strid med lægegjerningen.”
På denne bakgrunnen kunne Sunde opplyse sykehusdirektøren om at han ville forsøke
å oppnå kvinnens ”skriftlige samtykke […] ved å belære henne om den medisinske side av
saken og inngrepets nytte for henne.” Sunde understreket at et samtykke ikke bare var av
”juridisk”, men også av ”moralsk betydning” for den legen som skulle foreta inngrepet.
Men dersom hun likevel ikke ville gi sitt samtykke, ville han av ”moralske grunner” måtte
be seg fritatt for å utføre inngrepet – ”idet jeg finner at en annen handlemåte vilde være i
strid med min samvittighet og mitt lægeløfte. Det kan kanskje være læger som ser annerledes på forholdet og som eventuelt kan være villig til å utføre inngrepet.” I det hele fant
Sunde saken så prinsipielt viktig for mange av ”Statens medisinale anstalter” at den burde
oversendes Justisdepartementet til uttalelse.
Helseavdelingen ble underrettet om Sundes synspunkter noen dager senere. I mellomtiden hadde imidlertid kvinnen avgitt samtykke til sterilisering, og Rikshospitalets direktør
kunne senere underrette medisinaldirektøren om at inngrepet var blitt foretatt ”uten noen
motstand fra hennes side.” Direktøren satte samtidig fram Sundes forslag om å forelegge
saken for Justisdepartementet, hvorpå medisinaldirektør Østrem kort bemerket at det ikke
forelå noen grunn til legge saken fram for ”noen annen instans”: ”Pat. er jo nu sterilisert.
Og vi har faat den nye steril.lov.”985
Adgangen til å iverksette steriliseringsinngrep etter 1934-loven med politiets hjelp,
var blitt instituert i januar 1941. Det skjedde på bakgrunn av to saker der det forelå vedtak
om sterilisering etter 1934-lovens § 4, men hvor vedkommende protesterte. Den ene saken
gjaldt en mann av taterslekt, som vi tidligere har sett ble pågrepet av politiet og brakt til
sykehuset.986 Medisinaldirektør Østrem ba innenriksråden om gi politimesteren, som
hadde begjært inngrepet utført, ”bemyndigelse til å anholde NN og sørge for at han blir
operert,” fordi vedkommende var ”en for samfunnet ytterst farlig person. Han er utpreget
asosial og sjelelig defekt.” Slik bemyndigelse ble gitt, og politimesteren ble underrettet om
at vedkommende kunne pågripes. Omtrent samtidig underrettet en distriktslege medisinaldirektøren om at en kvinne (ikke av taterslekt) bestemt motsatte seg sterilisering. På denne
bakgrunnen fant medisinaldirektøren det høyst påkrevd å etablere en ordning slik at
inngrep som var blitt innvilget, skulle kunne utføres tross motstand fra angjeldende.987
Spørsmålet ble forelagt Politidepartementet, og medisinaldirektøren kunne meddele
distriktslegen følgende:
Distriktslegen i […] spør i vedliggende skriv av 9. desember sistleden om det er adgang til å
bruke tvang for å få steriliseringen utført. I anledning herav meddeles at Politidepartementet
i skriv av 30.f.m. på forespørsel herfra vedkommende en annen lignende sak har uttalt at det
antar at politiet etter anmodning fra rette vedkommende plikter å yte hjelp til gjennomførelse av vedtaket om å sterilisere omskrevne person, idet det føyer til: ‘Politiinstruksens §
112 lyder slik: Politiet skal på anmodning yte andre offentlige myndigheter vern og hjelp,
såfremt disse blir forulempet eller hindret i sin virksomhet. Likeledes bør politiet yte sin
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Senere – i 1944 – ble Rikshospitalet minnet om denne saken, og det ble understreket at Rikshospitalet
”som statsinstitusjon selvsagt” måtte ”følge Statens lover, og man tør be om at pasienten blir mottatt og
operert”. Denne gangen gjaldt det sterilisering etter den nazistiske steriliseringsloven. DSR (69). Søknader
om seksualinngrep. Skriv til direktøren for Rikshospitalet fra Østerm/Melsom, 15.3.45.
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Se rapportens kapittel 7.
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MK 1 (216). Skriv til ID fra Medisinaldirektøren, TH. Østrem og E. Rian, 19.12.40.
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hjelp, når det gjelder å tvinge folk til å lystre pålegg, som er gitt av offentlig myndighet
såfremt da pålegget har hjemmel i loven.’ En viser hertil.988

Etter dette er det funnet at en myndig taterkvinne ble brakt til sykehuset under protest. I alt
er det, som nevnt, funnet at ti kvinner og menn av taterslekt ble sterilisert under 1934loven etter den tyske okkupasjonen i 1940. I to tilfeller dreide det seg om inngrep som var
blitt begjært utført før krigen, men som enten ikke var blitt tillatt utført av DSR, eller som
ikke ble utført fordi vedkommende motsatte seg sterilisering.

10.3 Under 1942-loven
Okkupasjonsregimet siktet mot en effektiv iverksetting av steriliseringsinngrep. Endringer
i rutiner og lovfortolkning som ble foretatt mens 1934-loven var gjeldende, ble innarbeidet
i den nye steriliseringsloven. Når det først forelå en beslutning om sterilisering, skulle det
ikke lenger være mulig å unnslippe.
Liksom under 1934-loven i årene 1941 og 1942, ble politiet i noen tilfeller også
benyttet under 1942-loven. Eksempelvis skjedde dette da foreldrene til en taterkvinne i
begynnelsen av 20-årene nektet å sende datteren til sykehus: ”Det ble søkt om plass for
NN ved […] sykehus straks dokumentene forelå her. Samtidig ble NNs foreldre
underrettet. Disse nektet å sende henne inn. Saken ble derfor oversendt politiet. Så vidt jeg
nu vet ble pasienten innlagt for ca. 8 dager siden,” kunne en fylkeslege meddele
Innenriksdepartementets helseavdeling.
Andre ganger ble det satt mer inn på å få gjennomført et steriliseringsinngrep: En
sikringsfange (ikke av taterslekt) nektet bestemt å la seg sterilisere – ”selv etter at han
hadde beskjed om at anken var forkastet av det sakkyndige råd,” slik det het i et skriv fra
fengselssykehusets overlege til medisinaldirektøren sist i 1943: ”Fangen måtte med makt
føres over til sykehuset og måtte bedøves på isolatet hvor han lå og ble så båret opp på
operasjonsstuen. Han svor både før og etter operasjonen at han ville ta livet av seg for nå
hadde han ikke mer å leve for. Han har hittil ikke gjort noe forsøk på å ta livet av seg, men
vi har hele tiden holdt ekstravakt over ham.”989
Politiet synes ikke å ha blitt benyttet i stort omfang. Det var heller ikke nødvendig da
mange som skulle steriliseres enten var anbrakt i institusjon eller ble anbrakt i institusjon
for ”observasjon” i anledning steriliseringsspørsmålet. Vi har sett at en taterjente – i
samråd med Misjonens generalsekretær - ble anbrakt i et skolehjem ene og alene i den
hensikt å få iverksatt et steriliseringsinngrep. En annen kvinne av taterslekt ble med
samme formål innlagt til observasjon i en psykiatrisk institusjon. En tredje kvinne – også
av taterslekt – ble likeledes plassert i en observasjonsavdeling i påvente av sykehusinnleggelse. I dette tilfelle ble Misjonens generalsekretær anmodet om å sette seg i
forbindelse med Innenriksdepartementets helseavdeling for å påskynde saken, da det var
få senger i observasjonsavdelingen, hvorpå generalsekretæren – etter å ha presisert overfor
Helseavdelingen at det hastet med å få utført inngrepet - kunne meddele at steriliseringspapirene straks ville bli sendt sykehuset der inngrepet skulle foretas: ”Vi får håpe at hun
kan være på observasjonsavdelingen til hun kan innlegges på sykehuset. Det er iallfall
sikkert at departementet gjør fortgang med å ekspedere saken.”
Vi vil også finne flere tilfeller der okkupasjonsregimets helsemyndigheter ettertrykkelig gav beskjed om at vedkommende ikke skulle skrives ut fra institusjon før
988

MK 1 (216). Skriv til Medisinaldirektøren fra ID, Medisinalavdelingen, 4.2.41.
DSR (65). Søknader om seksualinngrep. Steriliseringen ble foreslått av eugeniske grunner og ikke som
ledd i sikringsforanstaltningen.
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steriliseringsspørsmålet var avgjort, slik som i dette tilfellet, som gjaldt en taterkvinne i
først i 20-årene: ”Må ikke skrives ut før saken er avgjort.”
Det ble satt fram 19 søknader om sterilisering av tatere i henhold til 1942-loven. Av
disse gjaldt to søknader menn. Samtlige søknader ble innvilget, men tre av de innvilgede
søknadene - to kvinner og en mann – ble trolig ikke effektuert. De tre søknadene om
sterilisering av taterkvinner som gikk til okkupasjonsregimets medisinaldirektør, ble alle
innvilget og effektuert. I to tilfeller – helt mot slutten av okkupasjonstiden – ble
vedkommende forgjeves ettersøkt av politiet. I det tredje tilfellet foreligger det ingen
melding om at inngrepet ble foretatt.990

10.4 Fra initiativ til iverksetting
Veien fram til et steriliseringsinngrep gikk gjennom flere faser. Vi har gjennom fire
kapitler gjort rede for hovedfasene. Den første har vi kalt initiativfasen. I denne fasen ble
steriliseringsspørsmålet reist og samtykker ble innhentet (kapittel 7), og inngrepene ble
begrunnet (kapittel 8). Den neste fasen omhandlet den sentrale saksbehandlingen (kapittel
9). I denne fasen ble søknaden innvilget, stilt i bero, henlagt eller avslått. Den siste fasen –
iverksettingsfasen – omfatter det som skjedde etter at en søknad var blitt innvilget:
sykehusinnleggelse og operasjon, men også manglende effektuering (kapittel 10).
I det følgende gis en sammenfatning av noen sentrale trekk ved de ulike fasene. Til
slutt gis en vurdering av hvorvidt tatere var gjenstand for en diskriminerende behandling.
Initiativfasen
Initiativet til sterilisering ble tatt av flere. Når det gjelder søknader om sterilisering etter
1934-lovens § 3 første ledd fram til siste halvdel av 1960-årene, vil vi finne at vedkommende selv sjelden tok initiativet til sterilisering. Dette endret seg markant fra slutten
av 1960-tallet, da et økende antall kvinner – og menn – på eget initiativ satte fram søknad
om sterilisering.
Når det gjelder søknader etter 1934-lovens § 3 annet ledd vil vi helt unntaksvis finne
at disse ble initiert av vedkommende selv. I all hovedsak ble søknadene satt fram på
andres initiativ. Dette gjelder også søknader etter 1934-lovens § 4 og 1942-loven.
Sett hele perioden 1934-77 under ett, ble forholdsvis få søknader fremmet uten eget
samtykke. Men andelen var stor i årene 1934-42, og i absolutte tall nådde bruken av § 4 et
toppunkt i tiden rundt 1950. Det vil likevel ikke være riktig å avgrense tvangssterilisering
til § 4. Selv om § 3 annet ledd krevde egen begjæring fra den som skulle steriliseres, var
vedkommende som regel uten mulighet til å påvirke steriliseringssøknaden, et forhold som
gjør det rimelig å hevde at søknader om sterilisering etter § 3 annet ledd mer eller mindre
ble fremmet uten vedkommendes vilje. Tilsvarende må også forslag om sterilisering etter
den nazistiske steriliseringsloven av 1942 sees som et resultat av tvang – enten søknaden
ble satt fram med eller uten samtykke fra angjeldende.
Like enkelt er det ikke å karakterisere det store tallet på søknader, nesten 95 prosent
av 46 596 søknader, som ble satt fram etter 1934-lovens § 3 første ledd. Spørsmålet om
tvangsbruk vil ha størst relevans når det gjelder søknader før siste halvdel av 1960-tallet,
da storparten av søknadene kom fra kvinner som var lavt plassert på den sosiale
rangstigen, og som ofte synes å ha stått i en vanskelig livssituasjon. Få av disse kvinnene
synes selv å ha tatt initiativet til sterilisering. Som regel ble inngrepet tilrådd av lege. En
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del av disse kvinnene synes å ha fulgt rådet om å la seg sterilisere fordi de ikke ble
informert om noen annen måte å begrense barnetallet på. En del synes å ha fremmet
søknad om sterilisering nærmest som en kompensasjon for svangerskapsavbrudd. I en del
tilfeller vil vi også finne at legenes tilrådinger skrev seg fra kommunale myndigheter som
ønsket å begrense barnetallet i økonomiske svakstilte familier eller såkalte problemfamilier.
På denne bakgrunnen må et ukjent antall søknader om sterilisering etter 1934-lovens §
3 første ledd sies å ha fremkommet som en følge av indirekte tvang. Men tvangsaspektet
er ikke alene knyttet til mangelfull prevensjonsveiledning, svangerskapsavbrudd med
samtidig sterilisering eller krav fra kommunale myndigheter. I ikke liten grad synes
tvangsaspektet å ha vært knyttet til de sosiale vilkårene som kvinnene levde under: Mange
kvinner tilhørte familier i små økonomiske kår. Forholdet til ektefelle var i mange tilfeller
vanskelig, dels på grunn av alkoholmisbruk, i noen tilfeller også på grunn av kriminalitet,
og i en del tilfeller på grunn av ektefellens likegyldige eller rent ut avvisende holdning til
bruk av prevensjon. I slike tilfeller vil det ikke være urimelig å si at det var ”omstendighetenes tvang” som var avgjørende for at søknader om sterilisering ble satt fram.
Den sentrale saksbehandlingen
Sentrale helsemyndigheters rolle var å bifalle eller avslå søknader om sterilisering.991
Gjennom framstillingen av forvaltningspraksisen har vi fått et innblikk i prinsipper som
ble lagt til grunn for beslutninger om sterilisering, og hvilke praktiske hensyn som ble tatt
under store deler av 1934-lovens virketid. Det er et sammensatt bilde som framtrer.
Når det gjelder 1934-lovens § 3 først ledd, som var den paragrafen som ble mest
anvendt gjennom etterkrigstiden, kan vi ganske tidlig i etterkrigsårene spore en økende
skepsis hos helsedirektøren til å innvilge søknader om sterilisering, framfor alt fordi han
mente å kunne se at sterilisering ble tilrådd kvinner – eller valgt av kvinnen selv – der
preventive midler ville vært tilstrekkelig. En del søknader ble da også avslått. Evangs
synspunkter synes ganske klart å indikere at veksten i tallet på søknader om sterilisering
etter § 3 første ledd ikke var en ønsket utvikling fra Helsedirektoratets side.992
Evang hadde helst sett at det i større grad ble sendt inn søknad om sterilisering av
åndssvake og kronisk sinnssyke, der tilstanden kunne antas å være arvelig betinget.
Bruken av § 3 annet ledd og § 4 nådde et toppunkt i tiden rundt 1950, men fikk aldri et
slikt omfang som Evang hadde tenkt seg.
Vi ser med andre ord at bruken av 1934-loven ikke tok den retningen som Evang anså
som den ideelle. Det tyder på at Helsedirektoratet i liten grad ”styrte” bruken av
steriliseringsloven. Det var i første rekke lovens ”brukere” som gav steriliseringspraksisen
innhold og retning. Helsedirektøren og hans sakkyndige råd i steriliseringssaker var
likevel ikke uten ansvar: Gjennom forvaltningspraksisen ble det gitt konsesjoner til den
utviklingen som fant sted. Og så lenge man hadde en ordning der sterilisering – med
mindre den var medisinsk begrunnet - var betinget av offentlig godkjenning, var det i siste
instans sentrale helsemyndigheter som satt med det overordnete ansvaret.
Saksbehandlingen når det gjelder 1934-lovens § 3 annet ledd og § 4 framviser
kontinuitet og brudd. Kontinuitetstrekkene er klare: For det første viser innvilgningspraksisen at sterilisering gjennomgående ble vurdert som prinsipielt riktig, og at det
overveiende var protektive hensyn som ble vektlagt; av hensyn til det kommende barn ble
det ansett som berettiget å hindre vedkommende i å få barn. Dette synspunktet ligger
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992
Dette utdypes i rapportens kapittel 12.

271

under forvaltningspraksisen fra 1930-årene til 1970-årene. For det andre viser saksbehandlingen at DSR gjennom hele 1934-lovens virketid la vekt på at de formelle
kriteriene skulle være oppfylt. Vi har også vist at rådet forsøkte å ta frivillighetsprinsippet
i steriliseringsloven på alvor, noe som førte til at søknader der det forelå opplysninger om
at vedkommende motsatte seg sterilisering, ikke ble innvilget. På den andre siden har vi
kunnet vise at rådet lenge fant det unødvendig å informere personer med ”særlig
mangelfullt utviklede sjelsevner” om at de skulle steriliseres. Men dette standpunktet ble
revurdert. Og det er i tilknytning til dette spørsmålet vi kan spore det klareste bruddet i
forvaltningspraksisen: Fra rundt 1950 kom DSR i økende grad til å presisere at vedkommende skulle informeres så langt råd var, men uten å stille krav om at det skulle settes
fram egen begjæring om sterilisering. Dette faller sammen med en mer restriktiv
innvilgningspraksis fra steriliseringsrådets side, og gjennom 1950-tallet ble en forholdsvis
stor andel søknader avslått.
Det er på denne bakgrunnen god grunn til å hevde at forvaltningspraksisen tidlig på
1950-tallet gjennomgikk en bevisst endring, selv om sterilisering, som nevnt, fortsatt ble
vurdert som en prinsipielt riktig løsning i mange tilfeller.
Tidligere inntraff et brudd i forvaltningspraksisen under annen verdenskrig. 1934loven var gjeldende i rundt halve okkupasjonstiden, noe som innebar at den ble praktisert i
en ny politisk og ideologisk kontekst. Dette fikk følger for saksbehandlingen. Et økende
antall saker ble unndratt steriliseringsrådets behandling, og nye elementer ble innført i
forvaltningspraksisen. Endringene pekte framover mot et mer uttalt tvangsbasert
steriliseringspolitisk regime under den nazistiske steriliseringsloven.
Okkupasjonsregimets helsemyndigheter hadde tidlig reist kritikk mot 1934-loven og
måten den ble praktisert på, blant annet fordi ulike og mange instanser kunne øve innflytelse på saksbehandlingen. Kritikken rammet ordningen med å innhente for eksempel
vergens samtykke. Like fullt framviser forvaltningspraksis kontinuitet med praksis under
1934-loven, i den forstand at det ble lagt forholdsvis stor vekt på å innhente verges
samtykke, der det var aktuelt. Likeledes ble det lagt vekt på at vedkommende som skulle
steriliseres, også avgav samtykke, der dette var aktuelt. Ut fra forarbeidene til loven, som
vi har gjort rede for i kapittel 4, er det grunn til å tolke dette som et forsøk på å gjøre
regimets steriliseringspolitikk minst mulig kontroversiell. Lovens regler om å innanke
medisinaldirektørens beslutning om sterilisering må også tolkes på denne måten. Praksis
viser da også at svært få anker ble tatt til følge, og når en anke først var avvist, skulle det
ikke være mulig å unnslippe et steriliseringsinngrep. Dette står i skarp kontrast til
forvaltningspraksisen under 1934-loven, der protest og motstand mot sterilisering ikke
bare i prinsippet, men også i praksis ble tatt – eller forsøkt tatt - hensyn til av DSR. Men i
noen tilfeller vil vi finne at et steriliseringsinngrep ble vurdert som såpass hensiktsmessig,
at DSR tilrådde å plassere vedkommende i en tvangssituasjon, eksempelvis i institusjon,
der steriliseringsspørsmålet kunne avklares med vedkommende.
Ankeordningen under 1942-loven var langt på vei en illusorisk ordning, Det samme
må sies om 1934-lovens ankeordning. Her var ankens gjenstand en annen enn under 1942loven: Det var steriliseringsrådets beslutning om å oppnevne en kurator som kunne
innankes, og da av vergen som ble besluttet satt til side. Selv om steriliseringsloven strengt
tatt ikke hjemlet bruk av tvang, synes den måten lovens § 6 ble praktisert på, å ha gitt en
åpning for myndighetsutøvelse i strid med lovens ånd. Ankeretten ble innført ut fra
rettssikkerhetshensyn, men det er likevel et spørsmål om vi ikke her står overfor en rettssikkerhetsillusjon, nemlig troen på at retten gir større sikkerhet enn den i virkeligheten
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gjør.993 Forvaltningspraksis synes å ha hvilt på følgende tankegang: Når en verge i første
omgang ble vurdert som uskikket til å vurdere spørsmålet om seksualinngrep, hvorfor
skulle vedkommende i neste omgang anses som skikket til å overprøve DSRs beslutning?
Iverksettingsfasen
Et steriliseringsvedtak fra sentrale helsemyndigheters side innebar som regel at inngrepet
ble utført. Vi har likevel funnet at en del inngrep ikke ble foretatt. Enkelte nektet å reise til
sykehuset, andre protesterte etter innleggelsen. Under 1934-loven førte dette høyst
sannsynlig til at vedkommende ikke ble sterilisert. Vi kan likevel ikke vite dette sikkert.
De bevarte dokumentene i steriliseringsarkivet lar oss ikke få vite noe om
omstendighetene rundt de steriliseringene som ble utført. Derfor ligger iverksettingsfasen
delvis i mørke.994
Vi vil finne ulike holdninger blant leger når det gjelder å utføre steriliseringsinngrep
der vedkommende nektet å la seg operere etter først å ha undertegnet en søknad om
sterilisering. På den ene siden vil vi finne leger som stilte seg uvillig til å sterilisere når
vedkommende protesterte. På den andre siden leger som i det lengste forsøkte å overtale
vedkommende til å la seg sterilisere. Begge disse reaksjonsmåtene på uttalt motstand mot
sterilisering vil vi finne både før og etter annen verdenskrig.
Tvang og frivillighet
Sterilisering lar seg ikke på enkel måte karakterisere som enten frivillig eller
tvangsmessig. Frivillig sterilisering og tvangssterilisering må snarere betraktes som to
ytterpunkter. Mellom disse ville vi finne glidende overganger fra frivillig tilslutning til
indirekte tvang, og det vil ofte være vanskelig å si hvor tyngdepunktet lå. En
kategorisering av tvang og frivillighet på bakgrunn av hvilke bestemmelser i 1934-loven
som ble anvendt, vil i liten grad gi svar. Det er ofte vanskelig å vite hvor sterk
påvirkningen var i tilfeller der sterilisering var et resultat av indirekte tvang, og hvor
frivillig den frivillige tilslutningen egentlig var.
Spørsmålet om tvang og frivillighet kan heller ikke sees løsrevet fra den prosessen
som kunne lede fram til sterilisering. Utfallet var ikke nødvendigvis gitt i og med et
initiativ og en begjæring om sterilisering. Søknader kunne bli avslått. Vår analyse av
praksis viser at dette skjedde i en del tilfeller der det forelå opplysninger om at
vedkommende stilte seg uvillig til å la seg sterilisere. Protest mot sterilisering etter at det
forelå et steriliseringsvedtak, kunne også føre til at inngrep ikke ble utført.
Selv om det forekom langt oftere at initiativ til sterilisering førte til vedtak og utførte
inngrep, viser praksis med andre ord at tvang kunne bli utøvd flere steder i denne
prosessen. Ofte vil vi finne at det særlig er i initiativfasen at vedkommende kunne bli
gjenstand for ulike former for press, og at omstendighetene rundt en egenbegjæring ikke
alltid ble gjort kjent for de sentrale beslutningstakerne. Enkelte leger gav beskjed om
hvordan vedkommende stilte seg til sterilisering, andre gjorde det ikke. Slike opplysninger
kunne ofte bli avgjørende for utfallet.
Forholdene var annerledes under 1942-loven, som i motsetning til 1934-loven, var en
uttalt tvangslov. Den enkeltes muligheter gjennom protest til å unnslippe sterilisering var
sterkt beskåret, og sentrale helsemyndigheter øvde i stor grad kontroll med både
initiativfasen og iverksettingen.
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Ble tatere gjenstand for forskjellsbehandling?
Søknader om sterilisering av tatere framviser mange likhetstrekk med søknader om
sterilisering av andre. Dette gjelder uansett hvilke bestemmelser i steriliseringslovgivningen som ble fulgt. Hva som gjorde situasjonen spesiell for mange tatere, var
Misjonens medvirkning, framfor alt der hvor 1934-lovens § 3 annet ledd og § 4 ble
anvendt. Gjennomgående vil vi finne at organisasjonen satte alt inn på å bringe en
steriliseringssak fram til avgjørelse, og da uavhengig av hva vedkommende selv eller hans
eller hennes nærmeste pårørende måtte mene. Dels forsøkte Misjonen å skjule planlagte
steriliseringsinngrep, dels ble samtykke fremskaffet under press, og dels ble foreldre satt
til side ved at Misjonen sørget for at de ble fradømt foreldremyndigheten. Dermed kunne
en steriliseringssak fremmes uten foreldrenes protester, eller eventuelle protester. I ett
tilfelle er det funnet at Misjonens generalsekretær kom i tvil. Psykiatriprofessor Vogt
hadde frarådd tvangssterilisering, mens andre av hans kolleger i psykiatrien hadde ment at
vedkommende burde underkastes sterilisering, noe som førte til at Misjonens generalsekretær i egenskap av jentas verge til slutt satte fram begjæring om sterilisering etter
1934-lovens § 4.
Flere instanser kunne stå bak en steriliseringssøknad der initiativet ikke ble tatt av
vedkommende selv. I kapittel 7 har vi detaljert gjort rede for hvem som medvirket når det
gjelder søknader om sterilisering av tatere, spesielt når det gjelder søknader etter 1942loven og 1934-loven § 3 annet ledd og § 4. Flest søknader ble initiert av overleger og
andre ansatte ved psykiatriske institusjoner, men søknader ble også initiert av andre, som
offentlig leger, leger i alminnelig sykehus, skolehjem, åndssvakehjem, åndssvakeskole,
vergeråd og barnevernsnemnder, fattigstyrer og forsorgsstyrer. Tallet på saker som
Misjonen tok initiativet til, kan vanskelig sies å ha vært stort, men organisasjonen inntok
ikke bare rollen som initiativtaker. Misjonens generalsekretærer sluttet opp om andres
initiativ og avleverte samtykke til sterilisering, enten i egenskap av oppnevnt verge eller
kurator for den det gjaldt. I tillegg satte generalsekretær og inspektrise fram begjæring om
sterilisering – som oppnevnt verge eller kurator. I noen saker satte Misjonen fram
begjæring eller avgav samtykkeerklæring i saker der den selv hadde reist steriliseringsspørsmålet. I sum betyr dette at Misjonen på en eller annen måte medvirket i 32 saker,
hvorav 17 gjaldt sterilisering med hjemmel i 1934-lovens § 4, ni med hjemmel i 1934lovens § 3 annet ledd og seks med hjemmel i 1942-loven.
Misjonens rolle var langt mer beskjeden når det gjaldt sterilisering etter 1934-lovens §
3 første ledd. Etter alt å dømme ble fire søknader om sterilisering av ”kolonister” i
henhold til 1934-lovens § 3 første ledd. Det er ikke funnet at Misjonen medvirket i de
øvrige steriliseringssøknadene som ble fremmet etter dette leddet i lovens § 3.
I flere saker der Misjonen tok initiativet, eller ble rådført der andre tok initiativet, ble
det ofte gitt inngående beretninger om foreldrenes liv og historie som ledet fram til en
konklusjon om at de manglet evne og vilje til å ta hånd om barn. Det skjedde framfor alt i
saker der vedkommende som skulle steriliseres, tidligere hadde vært under Misjonens
kontroll. Organisasjonen uttalte seg ofte også inngående om den som skulle steriliseres.
Slik framstod Misjonen nærmest som en sakkyndig instans i spørsmålet om sterilisering
av tatere, og slik ble organisasjonen også i en del tilfeller oppfattet som.
Misjonens formål med å fortelle inngående om foreldrenes liv og historie synes å ha
vært dobbelt: På den ene siden var hensikten å diskvalifisere foreldre som fortsatt satt med
foreldremyndigheten, og som dermed måtte avgi samtykkeerklæring, eller bli informert
om saken, dersom det ble oppnevnt en kurator i vergens sted. På den andre siden tjente
beskrivelsen av foreldrene som begrunnelse for sterilisering av deres barn.
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Når det gjelder den sentrale saksbehandlingen, er det lite i bevarte dokumenter som
indikerer at kvinner og menn av taterslekt ble utsatt for annen saksbehandling enn andre
som enten selv satte fram begjæring om sterilisering, eller som ble begjært sterilisert.
Dette gjelder så vel saksbehandlingen under 1934-loven som under 1942-loven. Men det
kan ikke sees bort fra at søknader om sterilisering av tatere ble styrt av bestemte
forestillinger om tatere, og at terskelen for å innvilge en søknad om sterilisering var lavere
når det gjaldt tatere enn andre. Det er grunn til å tro at dette var tilfelle både under 1934loven og 1942-loven.
En sak fra etterkrigstiden kan trekkes fram for å belyse dette. En umyndig taterjente
som ble sterilisert uten egen begjæring, og uten å bli informert om inngrepet, ble senere
klar over hva som hadde skjedd. Da vedkommende senere overfor Helsedirektoratet sterkt
beklaget det inntrufne, ble spørsmålet om sterilisering av tatere drøftet på et mer
prinsipielt grunnlag. Misjonens befatning med sterilisering ble omtalt, og Johan Lofthus,
som hadde vært medlem av rådet siden før krigen, kunne fortelle at:
pastor Lyngstad i Norsk Misjon blant hjemløse hadde gått sterkt inn for sterilisering av
omstreifere, idet hans oppfatning var at de i de fleste tilfelle var umulig å sosialisere, og
dessuten ofte arvelig belastet. Han støttet seg her til overlege Scharffenberg, som hadde
utført en større undersøkelse av omstreiferfamilier og hadde fått et meget pessimistisk syn
på deres muligheter.

Lofthus kunne opplyse at han innvilget den aktuelle steriliseringssøknaden ”nettopp ut fra
en lignende vurdering”: ”[M]an hadde her for seg en debil, dårlig tilpasset omstreiferpike,
og man hadde all grunn til å gå ut fra at hun ikke ville klare seg når hun kom ut i
samfundet. / Når man anså henne som særlig mangelfullt sjelelig utviklet, var det ut fra en
vurdering av hele personligheten.” Rådets juridiske medlem, Ole Harbek, erklærte seg
enig i denne vurderingen: ”[E]rfaring hadde vist at omstreifere i sin helhet har hatt liten
evne til å sosialisere seg.” Et tredje medlem ”uttalte som sin mening at en type som denne
ikke ville egne seg til å ha barn.” Kun Nic Waal – som den gangen ikke hadde vært med
på avgjørelsen om å sterilisere vedkommende taterjente - stilte seg kritisk; det forelå ingen
inngående undersøkelse av jentas sosiale tilpasningsevne, og hun fant derfor grunn til å
kritisere at prognosen for hennes ”videre” tilpasning var truffet på grunnlag av skolehjemmets opplysninger.995
Men selv om det er grunn til å tro at søknader om sterilisering av tatere ikke ble
gjenstand for samme kritiske vurdering som søknader om sterilisering av andre, er det ikke
noe ved forvaltningspraksisen som indikerer at DSR satte til side lovens bestemmelser;
også i behandlingen av saker om sterilisering av tatere ble det lagt vekt på at formalia var i
orden. Spørsmålet om sterilisering av tatere på et mer prinsipielt grunnlag ble heller aldri
diskutert i tilknytning til enkeltsaker. På den andre siden kan man ikke se bort fra at
uuttalte negative holdninger til ”omstreifere” kan ha lagt føringer på de beslutningene som
ble truffet. Trolig gjenspeiler forvaltningspraksisen på feltet sterilisering det alminnelige
omdømmet av ”omstreifere”.
På denne bakgrunnen vil det ikke være riktig å hevde at tatere ble gjenstand for en
bevisst forskjellsbehandling, snarere var det snakk om en institusjonell diskriminering: en
uartikulert forskjellsbehandling som må sees på bakgrunn av allment utbredte negative
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forestillinger om ”omstreifere”. Dette forholdet kan i mange tilfeller også ha vært
avgjørende for at steriliseringsspørsmålet overhodet ble reist.

11 Medisinsk sterilisering – en praksis utenfor lovens rammer

I likhet med steriliseringslovene som ble innført i de øvrige skandinaviske landene i
mellomkrigstiden, regulerte den norske loven av 1934 ikke sterilisering på medisinsk
grunnlag. I Sverige og Finland ble bestemmelser om medisinsk sterilisering imidlertid
innført da nye lover ble vedtatt i henholdsvis 1941 og 1950.996
Ifølge offisiell statistikk kom medisinsk sterilisering til å dominere praksis i Sverige
og Finland fra begynnelsen av 1950-årene. I 1955 ble vel 87 prosent av de legale
inngrepene i Sverige klassifisert som medisinske, i Finland utgjorde tallet 82 prosent. Ti år
senere utgjorde tallet på medisinske steriliseringer bortimot 98 prosent i Sverige og nesten
85 prosent i Finland.997 Da den svenske og den finske loven ble avviklet i henholdsvis
1975 og 1970 var andelen vel 98 prosent i Sverige og bortimot 95 prosent i Finland.
Nyere kartlegging av svensk steriliseringspraksis viser at den medisinske indikasjonen
sjelden omfattet somatiske sykdommer. I storparten av tilfellene ble den medisinske
indikasjonen anvendt på kvinner med sosialmedisinske og/eller sosialpsykiatriske
tilstander. I rundt tre fjerdedeler av inngrepene på medisinsk grunnlag, ble kvinnene
kategorisert som ”utslitt mor”, en kategori som fram til 1960-årene hovedsakelig ble
anvendt på sosialt og økonomisk svakstilte kvinner med flere graviditeter og fødsler enn
gjennomsnittsbefolkningen. På 1960- og 1970-tallet ble et økende antall medisinske
steriliseringer begrunnet i ønsket om bevisst familieplanlegging.998
Medisinsk sterilisering i Sverige synes med andre ord langt på vei å ha tilsvart den
praksisen som i Norge lenge var hjemlet i 1934-lovens § 3 første ledd. Og som vi skal se,
var det lite som skilte disse legale inngrepene fra den praksisen som i Norge foregikk
utenfor 1934-lovens rammer, i det minste fram til midten av 1960-årene.
I Norge var altså medisinsk sterilisering lagt utenfor lovens rammer. I dette kapitlet
skal vi kaste et blikk denne praksisen. I første avsnitt gis et tilbakeblikk på spørsmålet om
medisinsk sterilisering i forarbeidene til steriliseringsloven. Dernest går jeg nærmere inn
på spørsmålet om hvor stort omfang praksis utenfor lovens rammer kan ha hatt under
1934-lovens virketid. Som vi skal se, er det god grunn til å anta at tallet på inngrep utenfor
loven er langt større enn de inngrepene som ble foretatt med hjemmel i lov. Framstillingen
videre tar opp ulike sider ved praksis – hvem som ble sterilisert, hvilke begrunnelser som
synes å ha dominert og spørsmålet om tvang og frivillighet. Til slutt drøfter jeg spørsmålet
om hvorfor det ble etablert en todeling av praksisfeltet – et lovregulert og et ikkelovregulert.
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I den svenske loven var det kun adgang for kvinner til å bli sterilisert på medisinsk grunnlag. Den
medisinske indikasjonen var inntatt i 1941-lovens § 1: ”Är på grund av sjukdom, kroppsfel eller svaghet hos
kvinna påkallat att hon steriliseras för att förebygga havandeskap som skulle medföra allvarlig fara för
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11.1 Et tilbakeblikk på 1934-lovens forarbeider
Straffelovkomiteen av 1922 hadde foreslått at en steriliseringslov kun skulle omhandle
inngrep som ikke var medisinsk begrunnet: ”Såfremt en operasjon som tilsikter å opheve
en persons forplantningsevne eller kjønnsdrift […], ikke har en begrunnelse av utvilsom
medisinsk art, må det kun foretas efter reglene i denne lov.”999 I motivene ble det presisert
at det måtte foreligge ”en tilstrekkelig indikasjon av utvilsomt medisinsk art” for at
inngrepet skulle være ”lovlig uten tillatelse.” Komiteen gikk, som vi har sett, ikke
nærmere inn på hva man siktet til med en medisinsk indikasjon, men nøyde seg med å
fastslå at en operasjon var medisinsk indisert ”kun i det tilfelle, at den har til formål å
hjelpe patienten selv”. En operasjon som var begrunnet ut fra andre hensyn, falt ifølge
komiteen utenfor de medisinske indikasjoners område: ”[h]ar den bare til øiemed å
forebygge forbrytelser eller å hindre en forplantning som betyr byrder for samfundet, er
den ikke medisinsk begrunnet.”1000
I Justisdepartementet fant man Straffelovkomiteens behandling av dette spørsmålet
utilfredsstillende. Byråsjef Ole F. Harbek i departementets lovavdeling kunne vanskelig
akseptere at det å hjelpe pasienten selv skulle være et kriterium på medisinsk indikasjon.
”På sett og vis er det vel omtrent alltid meningen å hjelpe patienten selv.” Han etterlyste
derfor en presisering av uttrykket medisinsk indikasjon: ”Om læger har klare begreper
herom vet jeg ikke, men jurister har det vel ialfall ikke. Loven eller lovforslaget
inneholder ingen veiledning til fortolkning av uttrykket”. Han mistenkte komiteen for å
operere med et ”meget snevert” begrep og så helst at uttrykket ”utvilsomt” ble sløyfet i
lovteksten.1001 Daværende ekspedisjonssjef, senere professor i rettsvitenskap, Per Andreas
Augdahl, sluttet seg til Harbeks innvendinger: ”[…] det er helt uklart, hva det vil si at en
sterilisering retslig set er medicinsk begrunnet.”1002
Ragnar Vogt i Straffelovkomiteen tilbakeviste påstanden om at komiteen opererte med
et snevert begrep. Ifølge Vogt gikk det klart fram av motivene til lovutkastet at den
medisinske indikasjon viste til noe ”mer enn lokale lidelser i kjønnsorganene og andre
grovt legemlige anomalier” som kunne tenkes å henge sammen med ”kjønnssfæren”. Men
samtidig medgav Vogt at det ville foreligge grensetilfeller, der ”det kunde være vanskelig
å avgjøre, om det tilstrekkelig mål for en medisinsk indikasjon så å si var for hånden eller
ikke.”1003 Overlege ved Rikshospitalets kirurgiske avdeling, professor dr. med Ragnvald
Ingebrigtsen, kunne på sin side ikke se at det skulle være vanskelig å avgjøre når det forelå
en medisinsk indikasjon: ”ingen læge vil være i tvil om, hva dermed forstås.” Enhver
operasjon ville være medisinsk indisert når den ble utført ”av hensyn til patientens helbred
eller liv.”1004
Vogt og Ingebrigtsens redegjørelser viser at ”den medisinske indikasjon” var et uklart
begrep, selv blant leger, og lite trolig brakte uttalelsene den avklaring Justisdepartementet
hadde ønsket.1005 Spørsmålet ble derfor grepet an på en noe annen måte. Framfor å
fokusere på indikasjonsgrunnlaget, tok departementet utgangspunkt i straffelovens
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nødrettsbestemmelser i § 47. Departementet var på det rene med at en nødstilstand som
oftest ville være begrunnet i medisinske hensyn, men så ikke bort fra at også andre hensyn
kunne være avgjørende.1006 Justisdepartementet ønsket derfor ikke å sette medisinske
hensyn i en særstilling, mens andre hensyn som like fullt kunne tenkes å begrunne en
nødstilstand, skulle gjøres til gjenstand for særskilt lovregulering.
På denne bakgrunnen endret Justisdepartementet § 1 i Straffelovkomiteens utkast,
”således at man ikke begrenser den lovlige adgang lægene har til å foreta seksualinngrep
allerede efter den gjeldende lovgivning.”1007 Med dette ble det siktet til den praksis som
gjennom flere år allerede var blitt drevet i ly av straffelovens § 47. Steriliseringslovens § 1
fikk på denne bakgrunn følgende innhold: ”Tillatelse kreves dog ikke når inngrepet av
medisinske eller andre grunner er rettmessig efter rettsregler utenfor denne lov.”
Selv om Justisdepartementet ikke presiserte hvilke forhold som kunne tenkes å gjøre
sterilisering rettmessig uten særskilt tillatelse, ble området for ikke-lovregulerte inngrep
utvidet i forhold til hva Straffelovkomiteen hadde foreslått. Slik sett ble ikke-medisinske
inngrep gjort lovlige uten tillatelse, men forutsetningen var at inngrepet ikke ble foretatt
med begrunnelser på kant med straffelovens nødrettsbestemmelser.
Sentrale helsemyndigheter fulgte ikke opp Justisdepartementets intensjon med lovens
§ 1. Så vel 1938- som 1950-veiledningen til 1934-loven var tro mot Straffelovkomiteens
opprinnelige forslag. I 1938-veiledning het det at sterilisering kunne utføres uten særskilt
tillatelse ”når inngrepet av medisinske grunner er rettmessig.” I 1950-veiledningen het det:
”Tillatelse kreves ikke når inngrepet anses nødvendig av medisinske grunner.” Noen andre
retningslinjer ble ikke utformet så lenge 1934-loven var gjeldende.

11.2 En utbredt praksis
Da den nye steriliseringsloven av 1977 trådte i kraft 1. januar 1978, ble sykehusene pålagt
å melde om alle utførte steriliseringsinngrep.1008 Før dette eksisterte det ingen meldeplikt;
sykehusene skulle kun melde på fastsatt skjema de inngrepene som ble utført med
hjemmel i steriliseringsloven av 1934. Spørsmålet om sykehusenes plikt til å rapportere
om alle utførte inngrep ble imidlertid reist av Helsedirektoratet kort tid etter annen
verdenskrig, men uvisst av hvilken grunn ble ordningen ikke innført.1009 Det kan følgelig
ikke sies noe sikkert om forekomsten av medisinsk sterilisering i perioden 1934-77. Det er
likevel mulig å sannsynliggjøre omfanget.
Av vår undersøkelse av steriliseringspraksisen generelt ved tre sykehus samt en
undersøkelse av praksis ved Aker sykehus i det første tiåret etter annen verdenskrig, går
det fram at tallet på steriliseringer av kvinner uten offentlig tillatelse overstiger antallet
inngrep med lovhjemmel (se Tabell 11.1). Det er liten grunn til å tro at praksis ved landets
øvrige sykehus i 1934-lovens to-tre første tiår avvek vesentlig fra praksis ved nevnte
sykehus. Selv om det ikke kan sies noe sikkert om forholdet mellom lovregulerte og ikkelovregulerte inngrep på landsbasis, er det ikke urimelig å anta at rundt 75 prosent av alle
steriliseringer av kvinner inntil slutten av 1960-årene ble foretatt uten offentlig tillatelse.
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Det synes derfor riktig, slik det er blitt hevdet, at tallet på ikke-lovregulerte steriliseringer
fram til ca. 1970 var langt større enn tallet på de lovregulerte.1010

Tabell 11.1. Utførte steriliseringer med og uten offentlig tillatelse ved fire norske sykehus. Utvalgte
perioder.
Aker sykehus
Stavanger sykehus
Sør-Odal sykehus
Strinda sykehus
(1945-54)
(1934-57)
(1947-62)
(1938-65)
Antall Prosent
Antall Prosent
Antall Prosent
Antall
Prosent
Med off. tillatelse
9
14,5
11
12,2
22
43,1
30
11,4
Uten off. tillatelse
53
85,5
79
87,8
29
56,9
234
88,6
Kilder: Harbitz 1955 (Aker sykehus). De øvrige opplysningene stammer fra egen undersøkelse.
Oppgavene fra Stavanger, Sør-Odal og Strinda sykehus omfatter ikke inngrep som ble vurdert som strengt
medisinske, som for eksempel på grunn av ekstraordinære svangerskap (svangerskap utenfor livmoren,
svangerskap i bukhulen, eggstokk eller eggleder) eller underlivssykdom (kreft, betennelse i eggleder og
eggstokk).

I 1976 bemerket en assisterende overlege ved et fylkessykehus i et skriv til Helsedirektoratet at steriliseringsloven medførte et papirarbeid som syntes noe overflødig, at
prosedyren i det hele var tungvint. Det ble pekt på at befolkningens holdning til
sterilisering nå var ”totalt forskjellig fra hva den var for bare 10 år siden.” Dessuten var
antallet steriliseringer sterkt stigende. ”Jeg tror også at legene har endret sitt syn på hva
som kan regnes som for å være medisinske indikasjoner for sterilisering, og det er
sannsynlig at kollegaene i stigende utstrekning nu steriliserer på medisinsk indikasjon,
uten å sende søknad til helsedirektoratet.”1011
Denne uttalelsen tyder på at tallet på ikke-lovregulerte steriliseringer også gjennom
1970-tallet kan ha vært forholdsvis stort. Men høyst sannsynlig utgjorde andelen en
synkende tendens. Av en undersøkelse av praksis ved Sentralsykehuset i Akershus i
perioden 22. mai 1973 - 1. februar 1974 går det fram at 59 av i alt 218 inngrep, det vil si
27 prosent, ble foretatt uten offentlig tillatelse.1012 En undersøkelse av praksis ved Aker
sykehus fra 1970 og 1971 viser at 289 inngrep ble foretatt med hjemmel i 1934-loven,
mens 65 inngrep, det vil si vel 18 prosent, ble foretatt uten slik hjemmel.1013 Som vi har
sett, utgjorde tallet på ikke-lovregulerte inngrep noe over 85 prosent ved samme sykehus i
det første tiåret etter annen verdenskrig.
Trolig gjenspeiler forholdene ved disse to sykehusene en allmenn tendens på 1970tallet. En sammenlikning av tallet på utførte inngrep med lovhjemmel i perioden 1975-77
med tallet på rapporterte inngrep i de første tre årene etter 1977 (13 447), viser at det ble
foretatt ca. 20 prosent flere inngrep enn hva vi kunne ha forventet å finne dersom vi
forutsetter at antallet inngrep med offentlig tillatelse ville ha økt i samme takt som i de
siste årene av 1934-lovens virketid.
Om vi går ut fra at tallet på kvinner sterilisert uten offentlig tillatelse utgjorde rundt 75
prosent av alle inngrep tidsrommet 1934-68 og 20 prosent i perioden 1969-77, kommer vi
opp i et tall på ca. 42 000 inngrep. Legger vi til tallet på inngrep som ble foretatt med
hjemmel i 1934-loven (29 846), blir det samlede antallet steriliserte kvinner nesten 72 000.
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Når vi sammenholder dette tallet med oppgaver over levendefødte jenter i perioden 190059 (1 693 244), finner vi en steriliseringsfrekvens på 4,25 prosent.1014
I vår undersøkelse av praksis ved fem sykehus er det funnet at taterkvinner ble
sterilisert utenfor lovens rammer kun i ett sykehus. Taterkvinner ble også sterilisert i de
øvrige sykehusene, men da med hjemmel i lov. Ved dette ene sykehuset ble det funnet at
18 kvinner var blitt sterilisert i tidsrommet 1934-77, hvorav én var blitt sterilisert tidligere
under et opphold ved et annet sykehus. Av disse 18 sakene ble 13 inngrep foretatt utenfor
lovens rammer. I tillegg er det i Misjonens arkiv funnet at en kvinne i 1935 ble sterilisert
uten lovhjemmel, og i steriliseringsarkivet er det funnet tre saker der okkupasjonsregimets
medisinaldirektør gav tillatelse til sterilisering på medisinsk indikasjon, men uten hjemmel
i 1942-loven.1015 Til sammen har da denne undersøkelsen dokumentert at 17 taterkvinner
ble sterilisert utenfor lovens rammer.1016
Hvor mange taterkvinner som er blitt sterilisert uten offentlig tillatelse, kan av samme
grunner som gjelder denne praksisen generelt, ikke sies med sikkerhet. Det kan likevel
anslås et omfang. I alt er det funnet at 94 kvinner ble sterilisert med hjemmel i 1934-loven.
77 inngrep ble foretatt fram til utgangen av 1968, 17 inngrep ble utført i perioden 1969-77.
Vi har sannsynliggjort at tallet på ikke-lovregulerte inngrep fram til slutten av 1960-tallet
utgjorde rundt 75 prosent av alle inngrep, mens andelen i tidsrommet 1969–77 var rundt
20 prosent. På denne bakgrunnen er det ikke usannsynlig at mer enn 230 taterkvinner kan
ha blitt sterilisert utenfor 1934-lovens rammer. Sammenholder vi dette anslaget med
utførte inngrep med offentlig tillatelse, indikerer vår undersøkelse at over 300 taterkvinner
kan ha blitt sterilisert fra 1930- til 1970-årene.
Anslaget over omfanget av medisinske steriliseringer er gjort på bakgrunn av
journalførte inngrep. Men ikke alle steriliseringer ble nødvendigvis journalført. For
eksempel fikk en kvinne på 1960-tallet som ønsket å vite grunnen til at hun var blitt
sterilisert samtidig med en svangerskapsavbrytelse noen år tidligere, opplyst at inngrepet
ikke var omtalt i journalen.1017 Det er umulig å vite hvor utbredt mangelfull journalføring
kan ha vært, men eksemplet viser at det ved norske sykehus er blitt foretatt steriliseringsinngrep uten at dette er blitt nedtegnet i kvinnens journal.

11.3 Hvem ble sterilisert?
I nevnte undersøkelse fra Sentralsykehuset i Akershus i perioden 22. mai 1973 - 1. februar
1974 ble det funnet en gjennomsnittsalder på 33,5 år hos steriliserte kvinner. Omtrent
samme gjennomsnittsalder ble funnet ved et annet norsk sykehus i en undersøkelse som
ble publisert i 1939.1018 I vår undersøkelse av praksis utenfor lovens rammer er alderen
hos 235 kvinner, inkludert 17 taterkvinner, registrert. Gjennomsnittsalderen er 34 år.
Bortimot 73 prosent av inngrepene fant sted i aldersgruppen 31-40 år. Nesten 22 prosent
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Dette ligger noe i under resultatet frar Statistisk Sentralbyrås fruktbarhetsundersøkelse (1977), der fem
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av kvinnene var under 31 år, 5,6 prosent var under 26 år (se Tabell 11.2). Den yngste
kvinnen var 19 år, den eldste 44.
Gjennomsnittsalderen hos taterkvinnene er lavere enn for alle kvinner: 29,8 år. Ikke
bare var taterkvinnene yngre; andelen inngrep i lavere aldersgrupper var også større. Vel
35 prosent av inngrepene ble foretatt i aldersgruppen 31-40 år, mens hele 58,9 prosent ble
foretatt på kvinner under 31 år. 23,6 prosent av kvinnene var under 26 år. To kvinner var
19 år da inngrepet ble foretatt, den eldste 43. Disse tre ble sterilisert under krigen med
tillatelse av okkupasjonsregimets medisinaldirektør. Før krigen var den yngste taterkvinnen som ble sterilisert uten lovhjemmel, 23 år gammel. Den yngste etter krigen var 24
år.

Tabell 11.2. Kvinner sterilisert uten offentlig tillatelse (1934-65). Alder (N=235).
Under 21 år
21-25
26-30
31-35
Antall
3
10
38
82
Prosent
1,3
4,3
16,2
34,9

36-40
89
37,9

Over 40
13
5,5

Barnetallet blant de steriliserte er gjennomgående høyt. Forholdet er undersøkt nærmere
for 133 kvinners vedkommende, inkludert 17 taterkvinner. Det samlede barnetallet var
517. Det vil si 3,9 barn pr. kvinne (se Tabell 11.3). Barnetallet blant taterkvinnene var en
del større, i alt 86 barn. Det vil si 5,1 barn pr. kvinne.1019

Tabell 11.3. Antall barn hos 133 kvinner. Relatert til alder (1934-65).
Antall barn
Antall
Alder
kvinner
0
1
2
3
4
5
6
7
Under 21
2
1
1
21-25
11
3
1
2
3
2
26-30
26
2
3
2
5
4
8
2
31-35
46
3
3
5
4
11
9
4
6
36-40
44
4
3
7
9
8
9
3
Over 40
4
2
1
I alt
133
9
12
12
19
28
25
16
9
Prosent
6,8 9,0 9,0 14,3 21,1 18,8 12,0 6,8

8

9

10

1
1
1
1
0,8

2
1,5

Gj.snittl.
antall barn
1,0
2,0
3,5
4,1
4,4
5,5
3,9

Antallet barn pr. kvinne er forholdsvis stabilt gjennom hele perioden 1934-65. Til
sammenlikning kan det nevnes at fruktbarhetstallet for kvinnebefolkningen i sin helhet var
1,9 i perioden 1936-40, 2,6 i perioden 1951-55 og 2,9 i perioden 1961-65.1020 Vi ser med
andre ord at barnetallet hos steriliserte kvinner overstiger den gjennomsnittlige fruktbarheten - både før og etter annen verdenskrig. Og blant de steriliserte var barnetallet
høyest hos kvinner av taterslekt.
Liksom sterilisering med hjemmel i 1934-loven inntil slutten av 1960-tallet, synes
inngrep utenfor lovens rammer å være verken likt eller tilfeldig fordelt i befolkningen.
Materialet i vår undersøkelse er dominert av kvinner lavt plassert på den sosiale
1019
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rangstigen. En del av disse kvinnene var henvist til å leve på forsorgsstønad/sosialhjelp,
men de fleste tilhørte selvforsørgende men sosialt og økonomisk vanskeligstilte familier.
Noen sosial forskyvning i retning av høyere samfunnslag er ikke registrert fram til midten
av 1960-tallet. Det kan imidlertid ikke sees bort fra at sosial plassering framviser
geografiske variasjoner som ikke har latt seg fange opp i vår undersøkelse. Men trolig gir
våre funn et tilnærmet riktig bilde. Eksempelvis går det fram av Statistisk Sentralbyrås
fruktbarhetsundersøkelse fra 1977, som omfattet kvinner født i perioden 1. januar 1933 30. september 1959, at sterilisering avtok med økende utdanning.1021
De fleste kvinnene var gift, og langt de fleste var uten eget arbeid. Få kvinner var
yrkesaktive, og da som regel i yrker med dårlige lønnsforhold og lav status, som for
eksempel vaskehjelp. Ofte, men ikke alltid ble ektefellens yrke oppgitt. De fleste yrkesaktive ektefellene tilhørte lavtlønnsyrker. Svært mange var gårds- eller skogsarbeidere
eller ufaglærte arbeidere i industri og anlegg. Det fantes også en del småbrukere og fiskere
blant de yrkesaktive ektefellene. Storparten av dem satt i små økonomiske kår.
Også taterkvinnene som ble sterilisert utenfor 1934-lovens rammer, må sies å ha
tilhørt familier som stod lavt på den sosiale rangstigen. Et flertall av kvinnene var anbrakt
i Svanviken arbeidskoloni på det tidspunktet sterilisering ble foretatt. Helt fram til siste
halvdel av 1960-tallet synes kvinnene å ha tilhørt familier som var uten fast bopel og
regelmessig lovlig erverv, og påstått ”streifing” dannet foranledningen til plassering i
kolonien. Men grunnen til anbringelse lå ikke fast. Solheimsutvalget, som foretok en
nærmere undersøkelse av opptaksgrunnene, fant at vanskelige sosiale og økonomiske
forhold, dårlige boligforhold, kriminalitet og alkoholproblemer fra slutten av 1960-tallet
avløste ”streifing” som årsak til anbringelse.1022
Vår undersøkelse av sterilisering uten offentlig tillatelse har vært konsentrert om
kvinner. Men gjennomgangen av operasjonsprotokoller og pasientjournaler fra midten av
1930- til midten av 1960-tallet viser også at menn ble sterilisert utenfor lovens rammer.
Noen systematisk undersøkelse av sterilisering av menn er ikke foretatt, men ved
gjennomgangen av kvinnenes journaler, er det funnet at mannen framfor kvinnen i enkelte
tilfeller ble tilrådd sterilisering - ikke av hensyn til mannens medisinske tilstand, men av
hensyn til kvinnens situasjon. Enkelte menn lot seg sterilisere for å hjelpe ektefellen ut av
en vanskelig situasjon, for eksempel der kvinnen var plaget med stor graviditetsangst. I
andre tilfeller ble mannen tilrådd sterilisering for ikke å påføre kvinnen unødige plager,
slik som i dette tilfellet fra begynnelsen av 1960-tallet: ”For om mulig å skåne pas. mest
mulig i forbindelse med ev. sterilisasjon, har man foreslått for henne at man skal snakke
med hennes mann om å gjøre [et steriliseringsinngrep] på ham.”1023 I andre tilfeller ønsket
sykehuset å sterilisere mannen framfor kvinnen, fordi man mente det var mannen som var
skyld i den situasjonen som hadde frembrakt kvinnens ønske om sterilisering, eller fått
legen til å tilråde at familien ikke fikk flere barn. Et eksempel fra midten av 1950-tallet
kan nevnes:
Med fire barn syntes den 26 år gamle kvinnen at det var vanskelig å ta hånd om flere. Mannen ble
omtalt som drikkfeldig og ansvarsløs. Innleggende lege mente det var indikasjon for svangerskapsavbrudd og sterilisering. Helst hadde han sett at steriliseringsinngrepet ble utført på mannen,
men han hadde motsatt seg dette. På sykehuset stilte overlegen seg kritisk til å sterilisere kvinnen:
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”Man fant ingen grunn til å sterilisere pasienten, derimot bør mannen steriliseres hvis han er
1024
drikkfeldig.”

11.4 Begrunnelser
Slik 1934-loven ble fortolket av sentrale helsemyndigheter, kunne sterilisering uten
offentlig tillatelse bare foretas dersom det forelå en medisinsk indikasjon. Man ville derfor
vente å finne at steriliseringsinngrep utenfor lovens rammer ble utført fordi svangerskap
og fødsel ville medføre en risiko for kvinnens liv og helse. Men etter alt å dømme ble
svært mange inngrep foretatt uten at den medisinske indikasjonen var avgjørende.
Helsedirektør Evang bemerket da også i 1953 at ”rent medisinske tilfelle” hørte til sjeldenhetene.1025 Dette er også i samsvar med hva som er funnet i vår undersøkelse. Foruten et
mindre antall inngrep der kvinnen hadde en sykdom som gjorde et svangerskap risikofylt,
domineres materialet av inngrep der den medisinske indikasjonen enten var underordnet
andre hensyn, framfor alt sosiale og sosialmedisinske hensyn, eller der den medisinske
indikasjonen ikke var innlysende. I andre tilfeller ble den medisinske siden ved inngrepet
overhodet ikke omtalt – inngrepet ble foretatt på ”sosial indikasjon”, slik det ofte ble
notert i journalene.
Som regel, men ikke alltid, ble kvinnen innlagt i sykehus med en bestemt diagnose.
Av 303 undersøkte saker1026 – taterkvinner unntatt – er 27 diagnoser (8,9 prosent) relatert
til somatiske lidelser. Om vi tar utgangspunkt i Verdens Helseorganisasjons internasjonale
sykdoms- og dødsårsaksnomenklatur, som norske helsemyndigheter sluttet seg til i 1948,
kan diagnosene fordeles på gruppene ”Sirkulasjonsorganenes sykdommer, hjerte- og
karsykdommer” (7)1027, ”Nervesystemets og sanseorganers sykdommer” (4)1028,
”Komplikasjoner i svangerskap, under fødsel og i barselseng” (6)1029, ”Blodet og de
bloddannende organers sykdommer“ (3)1030, ”Åndedrettsorganenes sykdommer“ (4)1031,
”Sykdommer i urin- og kjønnsorganer” (3).1032 I 43 tilfeller (14,2 prosent) er diagnose
relatert til psykiske lidelser. Diagnosene fordeler seg slik: psykose (4), truende psykose
(1), sjelelig nedtrykthet (4), nervøse lidelser (14), ”nervesvekkelse” (neurasthenia) (7),
oligofreni (11) og psykopati (2). I 19 tilfeller (6,3 prosent) falt diagnosen i gruppen
”Infeksjonssykdommer og parasitære sykdommer”. Av disse var det 18 tilfeller av
tuberkulose.
I noen få tilfeller er det funnet at lidelsene ble vurdert av legene som så alvorlige at et
svangerskap ville medføre en betydelig risiko for kvinnen. Framfor alt gjaldt dette dersom
kvinnen hadde en psykisk lidelse, slik som for eksempel i disse to sakene fra 1950-tallet:
En 39 år gammel arbeiders hustru med fem barn innlagt til svangerskapsavbrudd. Innleggende lege
viste til at kvinnen gjennom mange år hadde hatt en neurose - ”og særlig har hun vært plaget av
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hjerteneurose. Hun er av en nevrotisk slekt.” Legen mente at svangerskapet ville medføre ”en stor
1033
fare for hennes helbred.” For å forebygge nye svangerskap ble kvinnen tilrådd sterilisering.
En 38 år gammel gift kvinne hadde fått en langvarig psykose etter første fødsel ti år tidligere.
Gjennom flere år var hun pasient i et psykiatrisk sykehus, der hun gjennomgikk flere
sjokkbehandlinger. Da hun på begynnelsen av 1950-tallet ble gravid – etter å ha blitt utskrevet fra
sykehuset som ”ikke sinnssyk”, tilrådde overlegen ved det psykiatriske sykehuset abort med
samtidig sterilisering. Han var fast overbevist om at hennes tidligere psykotiske tilstand hang
sammen med fødsel: ”Jeg mener derfor at det er all grunn til å anta at en ny fødsel vil kunne
fremkalle en liknende meget langvarig psykotisk periode, og at det derfor i dette tilfelle foreligger
medisinsk indikasjon for avbrytelse av det nu foreliggende svangerskap. / Man må vel også regne
med muligheten av flere svangerskap, såfremt der ikke nu utføres en sterilisatio hos henne. Jeg
finner det meget betenkelig om fremtiden for NN skulle arte seg derhen at hun skulle gjennomgå
flere svangerskapsavbrytelser. Det vil være en like stor psykisk belastning for henne, og gi like
store muligheter for nye utbrudd av psykosen som der må antas å være tilstede, hvis hun skal
1034
gjennomgå en ny fødsel.”

I enkelte tilfeller vil vi finne at innleggende lege vanskelig kunne si om lidelsen ville
medføre noen alvorlig risiko for kvinnen dersom hun ble gravid, men mer antok at
kvinnen kunne bli skadelidende. I andre tilfeller ble den medisinske indikasjonen tonet
ned eller vurdert som underordnet. I en journal fra midten av 1950-tallet heter det: ”Den
medisinske side av indikasjonen er heller svak, og består i hovedsaken av en dårlig rygg
efter de tette tidligere svangerskap, samt beydelige variser.”1035
I svært mange saker var diagnosen diffus. Dette gjelder i over halvparten av tilfellene.
169 diagnoser (55,8 prosent) tilhørte gruppen ”Sykdomstegn (symptomer) og mangelfulle
definerte tilstander”, hvorav alminnelig svekkelse (asthenia) teller hele 166. At det forelå
så mange diagnoser av denne typen, indikerer at sterilisering i liten grad ble medisinsk
begrunnet. Dette inntrykket blir ytterligere forsterket ved at det i 14,9 prosent av tilfellene,
det vil si 45 saker, ikke ble stilt diagnose. I åtte av disse tilfellene var graviditet den eneste
oppgitte årsaken til innleggelse i sykehus. Ytterligere åtte kvinner ble innlagt til
sterilisering på sosiale indikasjoner uten nærmere angitt diagnose.
I flere av tilfellene med uklar diagnose, ble sterilisering begrunnet med henvisning til
kvinnens sosiale og økonomiske situasjon. I mange saker stod boligsituasjonen i fokus,
slik som i dette tilfellet fra midt på 1950-tallet:
Familien hadde bodd under ”meget dårlige forhold, sidste år i et enkelt værelse, uopvarmet i en
gammel barakke, ikke mulig at skaffe andet.” Kvinnen, som var 27 år gammel og hadde satt fire
barn til verden, så seg ute av stand til å ta hånd om flere barn. Da hun ble gravid for femte gang,
ble hun innlagt til svangerskapsavbrudd med samtidig sterilisering. Innleggende lege bemerket:
”Familien har ikke utsikt til bedre bolig i nærmeste fremtid. Under de rådende boligforhold ser
pas. seg ikke i stand til å få ett barn til, og siden der ikke er utsikter til bedre bolig i nærmeste
1036
fremtid, er både hun og ektefellen innstilt på at pas. blir sterilisert.”

Vanskelige forhold i ekteskapet er i flere tilfeller også angitt som begrunnelse for
sterilisering i journaler der diagnosen er diffus. Det er særlig tre forhold som blir trukket
fram: ektemannens drikkfeldighet, hans manglende vilje eller evne til å forsørge familien
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og at samleie gjennomføres uten tanke på befruktning. I følgende sak fra slutten av 1950tallet treffer vi en 34 år gammel kvinne med fem barn som hadde opplevd alt dette:
Mannen drakk betydelig og hadde av den grunn mistet jobben. Han gikk hjemme, var stadig
beruset og svært vanskelig å ha med å gjøre. Etter hvert samleie gikk kvinnen i angst for å bli
gravid, fordi mannen aldri tok hensyn. Hun sov dårlig og hadde mistet matlysten. Sykehuslegen
antok at det ikke var noen mulighet for noen bedring av forholdene, og siden forholdene syntes å
ha forårsaket ”en svær mental depresjon”, ble sterilisering, slik kvinnen selv hadde bedt om, ansett
1037
som eneste utvei.

Både før, under og etter annen verdenskrig er det funnet noen tilfeller der vedkommende
kvinne ble omtalt som intellektuelt eller moralsk og sosialt tilbakestående. 11 av 303
kvinner er klassifisert som åndssvake, to kvinner er gitt diagnosen psykopati. Til sammen
utgjør dette 4,3 prosent av materialet. I en sak fra før krigen, som gjaldt en 40 år gammel
kvinne som skulle opereres for en bekkenbetennelse, bemerket distriktslegen at:
Såvel hun selv som mannen er meget imbecille og de har 4 imbecille barn i alderen [...].
Hvis der skulle være noen chance for ny befruktning bør hun derfor samtidig steriliseres.
Mannen har som regel alltid vært på kommunen, men har av og til kunnet greie noen
1038
småjobber.

I en annen sak fra okkupasjonstiden, ble en kvinne midt i 30-årene innlagt til abort og
sterilisering. Hun var blitt besvangret av en tysk soldat. Distriktslegen mente at man ikke
hadde ”garanti for gjentagelse”, da hun var ”lettere aandssvak”.1039
Når det gjelder de 17 taterkvinnene som ble sterilisert uten lovhjemmel, er en journal
ikke funnet. Seks inngrep ble foretatt uten at det var angitt noen bestemt diagnose. Av
disse ble en kvinne innlagt til fødsel. Sterilisering ble foretatt på ”sosial og eugenisk
indikasjon”, men uten at det i journalen er angitt noen diagnose. I tre tilfeller var kvinnen
innlagt til svangerskapsavbrudd med samtidig sterilisering uten nærmere angivelse av
diagnose. Det samme gjaldt to kvinner som var innlagt til sterilisering.
I ni tilfeller ble diagnose angitt. De fordeler seg på følgende sykdomsgrupper:
”Psykiske lidelser” (psykopati, nedsatte åndsevner kombinert med muskelsvulst i
livmoren, sjelelig nedtrykthet, ”truende psykose hos debil, affektlabil psykopat”),
”Infeksjonssykdommer og parasitære sykdommer” (lungetuberkulose), ”Sykdommer i
muskel-skjelettsystemet og bindevev” (kronisk leddgikt), ”Fordøyelsesorganenes
sykdommer” (magekatarr), ”Nervesystemets og sanseorganers sykdommer” (epilepsi) og
”Komplikasjoner i svangerskap, under fødsel og i barselseng” (truende abort, habituell
etterbyrdsblødning).
Kun i ett tilfelle går det fram av journalen at sterilisering var sterkt påkrevd av
medisinske grunner. Det gjaldt en 43 år gammel taterkvinne som etter sine siste fire
fødsler hadde blødd faretruende mye. Legen som vurderte saken, bemerket: ”Den
foreliggende indikasjon er meget tungtveiende. Erfaringsmessig viser det seg at habituell
etterbyrdsblødning øker med antall svangerskap og den fødendes alder.”1040 I et annet
tilfelle ble det bemerket at det ”rent medisinsk” ikke ville være ”heldig” at kvinnen
gjennomgikk ”nok en graviditet.” I dette tilfelle dreide deg seg om en 32 år gammel
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taterkvinne med lungetuberkulose: ”Hun har allerede 5 barn, og med sin lungetuberkulose
under pneumothorax-behandling kan hun få mer enn nok å stelle med.”1041
Hva lar journalene oss få vite om grunnen til at taterkvinner ble sterilisert på såkalt
medisinsk indikasjon? Det synes helt klart at den medisinske begrunnelsen – med et par
unntak - ikke var innlysende eller overordnet andre hensyn. Det er særlig en grunn som
tydelig trer fram i de journalene der det ble angitt en bestemt diagnose: mange barn
kombinert med svekket helse. ”Hun har allerede 5 barn”, heter det i journalen til en 33 år
gammel kvinne.1042 I en annen journal er følgende skriv fra innleggende lege til overlegen
ved sykehuset gjengitt:
Hun har vært plaget av rygg- og hoftesmerter, og må da holde seg i ro. […] Hun har fra før
6 barn […]. Nå mener hun seg på vei igjen […]. Jeg vil gjerne høre hva De mente hva som
burde gjøres med henne nå - om det ikke burde gjøres Ab. (abort, min bemerkning) og ev.
sterilisering på henne. Både hun og mannen ville gjerne at det skulle gjøres. Hun er jo bare
30 år, men skulle ikke hennes tilstand likevel være indikasjon for et inngrep. Jeg håper De
1043
vil skrive til meg om hva De mener.

I ett tilfelle fra begynnelsen av 1950-tallet ble det lagt vekt på at vedkommende kvinne var
”intellektuelt tilbakestående”, og at hun allerede hadde sju barn.1044 I enkelte tilfeller ble
det vist til nedstemthet hos kvinnen, slik som i dette tilfellet fra 1950-tallet: ”[V]irker
svært nervøs og ulikevektig […] er svært nedfor og truer med å ta livet av seg.”1045 I et
annet tilfelle, fra okkupasjonstiden, ble sterilisering dels begrunnet med henvisning til en
arvelig betinget sinnslidelse – altså en eugenisk indikasjon.1046
Hva så med begrunnelsene i de journalene der det ikke ble angitt noen diagnose? Også
her ble det i noen tilfeller lagt vekt på at vedkommende taterkvinne allerede hadde satt
mange barn - 5-10 – til verden, og at hennes allmenntilstand var nedsatt. I ett tilfelle fra
1960-tallet vektla innleggende lege kvinnens ”sosiale forhold”: ”Det foreligger indikasjon
for abortus prov. med sterilisasjon, da pasientens sosiale forhold er lite tilfredsstillende”. I
tre tilfeller ble det vist til omsorgssvikt – flere av eller alle familiens barn var blitt bortsatt,
slik som i dette tilfellet fra 1950-tallet: ”Hennes barn er enten på barnehjem, de 6 hun har i
siste ekteskap er alle besluttet anbrakt ved verjeråd”. I ett tilfelle ble også eugeniske
hensyn vektlagt: ”På grunn av de sosiale forhold og arvelig belastning mener man det her
foreligger indikasjon for sterilisatio av pasienten.” Kvinnen, som ble sterilisert på 1960tallet, hadde tidligere født fire barn, hvorav ett ifølge legen hadde en medfødt øyelidelse.
Inngrepet ble foretatt ”på sosial og eugenisk indikasjon.”
Hvor avgjørende var det at en kvinne var av taterslekt? Spørsmålet er ikke enkelt å
besvare, fordi det sjelden ble vist til slektsbakgrunnen. Kun i tre tilfeller er det funnet en
eksplisitt henvisning til kvinnens slektstilhørighet:
Før krigen ble en 23 år gammel kvinne omtalt som ”en ung hjemløs og hjemstavnsløs omstreiferkvinne”. Men legen synes ikke å ha lagt noen vesentlig vekt på kvinnens slektstilhørighet – det
avgjørende ser ut til å ha vært kvinnens epilepsi. Derimot synes Misjonens generalsekretær å ha
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vurdert saken i lys av ”omstreiferproblemet”: sterilisering var i tillegg påkrevd av ”rent
1047
samfundsmessige hensyn”.
I siste halvdel av okkupasjonstiden fikk en 19 år gammel kvinne avbrutt svangerskapet samtidig
som hun ble sterilisert på medisinsk indikasjon. 12 år gammel var hun blitt undersøkt på
Psykiatrisk klinikk. Hun fikk den gang diagnosen ”psykopati (hysterisk, omstreifer)”. I tilknytning
til steriliseringssaken ble hun intelligenstestet av sinnssykeinspektøren i Oslo kommune med
resultat: IQ 53. En tidligere overlege for sinnssykevesenet i Medisinaldirektoratet (1936-40)
undersøkte kvinnen. Legen bemerket at det i kvinnens slekt var en del belastning med åndssvakhet
og kriminalitet. Men heller ikke i denne saken synes legen å ha lagt vekt på kvinnens
slektstilhørighet. Utslagsgivende for legens vurdering synes å ha vært bedømmelsen av kvinnens
tilstand. Følgende begrunnelse ble gitt for at svangerskapet burde avbrytes: ”Etter min mening er
det fare for at hennes psykopati med hysteriforme tendenser kan forværres og gå over i psykose
hvis hun skal fortsette svangerskapet. Jeg vil derfor råde til at fosteret fjernes.” Når legen mente at
kvinnen samtidig burde steriliseres, var begrunnelsen dels at ”pasientens sinnslidelse” var arvelig
betinget, og dels at ”hun på grunn av sine mangelfullt utviklede åndsevner neppe vil bli istand til å
1048
forsørge og oppdra barn”.
I den tredje saken, fra slutten av 1950-tallet, baserte innleggende lege seg i stor grad på en
vurdering som ble gitt av bestyreren ved Svanviken arbeidskoloni. Bestyreren opplyste at familien
hadde […] barn, hvorav ett var ”overlatt” til Misjonen ”fordi de ikke selv hadde mulighet til å
beholde det, da de manglet både hus og arbeid.” Han fortsatte: ”Dette er jo ikke sjelden blant
denne folkegruppe som vi vanligvis benevner ‘reisende’ ‘fant’ eller ‘tatere’, men ekteparet har vel
heller ikke noen sterkt utviklet ansvarsfølelse, og blir her i kolonien betraktet som slette barneoppdragere.” Innleggende lege oppgav ingen spesiell medisinsk begrunnelse, men bemerket i
følgeskrivet til sykehuset at ”[d]en nærmere begrunnelse for min anmodning fremgår
forsåvidt av vedlagte erklæring fra [bestyreren på Svanviken arbeidskoloni]. […] Jeg vet
ikke om den medisinske indikasjon kan henføres til psykasthenia, hvilket man vel må anta de
1049
I denne saken synes med
fleste av disse ‘reisende’ med deres asosiale innstilling lider av.”
andre ord bestemte forestillinger om ”omstreifere” generelt å ha spilt en vesentlig rolle for
1050
beslutningen om at kvinnen burde steriliseres.

Sammenfattende kan det sies at sterilisering av taterkvinner utenfor lovens rammer i første
rekke var sosialt og sosialmedisinsk motivert, og at motivene dels angikk kvinnens egen
situasjon, dels familiens situasjon – det vil si familiens antatt manglende evne til å dra
omsorg for barn. Det eugeniske motivet er – med to unntak - helt fraværende i journalene.
I det ene tilfellet ble det vist til slektsbelastning (åndssvakhet og kriminalitet), i det andre
til at vedkommende kvinne hadde født et barn med en arvelig lidelse. I alle de øvrige
journalene ble barna omtalt som ”friske” – ingenting unormalt, verken psykisk eller fysisk,
noe som indikerer at legene ikke la eugeniske hensyn til grunn for vurderingen av
steriliseringsspørsmålet.
Pasientjournalene – enten det dreier seg om taterkvinner eller andre kvinner - gir i
liten grad opplysninger om hvorfor kvinnen valgte å la seg sterilisere i tilfeller der den
1047
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medisinske begrunnelse ikke var innlysende eller overordnet. Når journalene i disse
tilfellene – som utgjør storparten av sakene i vår undersøkelse - ofte ikke sier noe om
dette, vil forklaringen være at det strengt tatt måtte foreligge en medisinsk grunn. Andre
begrunnelser var derfor ikke relevante, heller ikke kvinnens motiver. Vi kan med utgangspunkt i pasientjournalene følgelig ikke si noe sikkert om hvorfor kvinnen selv eventuelt
ønsket å la seg sterilisere. Men mye tyder på at sterilisering utenfor lovens rammer fram til
midten av 1960-tallet, som vår undersøkelse dekker, først og fremst var en løsning for
kvinner i barnerike familier i en vanskelig sosial og økonomisk situasjon, dels også en
løsning for kvinner med samlivsproblemer relatert til ektefellens misbruk av alkohol. Som
regel ble denne løsningen tilrådd av lege, i noen tilfeller også av annet helsepersonell.
Dette reiser spørsmålet om kvinnen valgte å la seg sterilisere på grunn av overtalelse eller
press.

11.5 Mellom frivillig tilslutning og indirekte tvang
Av samme grunner som vi har gjort rede for i tilknytning til den praksis som var hjemlet i
1934-lovens § 3 første ledd, er det vanskelig å vurdere spørsmålet om tvang og frivillighet
når det gjelder inngrep som ble foretatt utenfor lovens rammer. Ofte er opplysningene i
journalene mangelfulle, og vi kan i mange tilfeller ikke vite hvorfor og hvordan
beslutningen om sterilisering ble truffet. Likevel inneholder de journalene som er undersøkt, samlet sett opplysninger, resonnementer og standpunkter som gjør det mulig å foreta
en kvalifisert vurdering.
Ideelt sett vil en sterilisering være frivillig når kvinnen på eget initiativ og etter
grundig overveielse gir uttrykk for at inngrepet ønskes foretatt, det vil si at kvinnens
beslutning ikke er et resultat av påtrykk fra andre, mangelfull eller ingen informasjon om
prevensjon, vilkår for å få utført abort eller en livssituasjon der sterilisering framstod for
kvinnen som en nødtvungen løsning. Vi har sett at den steriliseringspraksisen som fram til
siste halvdel av 1960-tallet var hjemlet i 1934-lovens § 3 første ledd, i liten grad
tilfredsstiller dette kravet til frivillighet. Vår undersøkelse indikerer at dette også gjelder
mange av kvinnene som ble sterilisert utenfor lovens rammer. Det er funnet få tilfeller der
vedkommende kvinne synes å ha hatt et genuint ønske om å bli sterilisert, slik som i et
tilfellet fra midten av 1950-tallet: En 32 år gammel kvinne ble ikke sterilisert i
barselsengen, som hun hadde bedt om. Hun tok senere på eget initiativ kontakt med
sykehuset for å få inngrepet utført.1051
På den andre siden er det ikke funnet at sterilisering ble foretatt tvangsmessig, det vil
si under protest fra kvinnen. Tvert imot finnes det eksempler på at sterilisering ikke ble
utført fordi kvinnen motsatte seg inngrepet. To saker fra henholdsvis 1950- og 1960-tallet
kan tjene som illustrasjon:
En gravid 33 år gammel småbrukers hustru med fem barn ble innlagt til abort med diagnose
”intelligentia parva” (åndssvakhet, min merknad). Innleggende lege gav følgende begrunnelse for
hvorfor svangerskapet burde avbrytes: ”Verken pasienten selv eller barn er synderlig intelligente,
flere av barna ligger tvertimot nær opp ad grensen til imbecilitet. P. gr. av morens ofte manglende
forståelse blir stellet og passet av barna som regel så som så. Jeg tror med bestemthet å kunne si at
morens administrative evner ikke spenner så vidt at et barn til i familien vil være ønskelig, heller
ikke på grunn av økonomien.” Innleggende lege gjorde samtidig avdelingsoverlegen oppmerksom
på at kvinnen ikke ønsket å få flere barn – ”så sterilisasjon ville være ønskelig.” Kvinnen ble
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imidlertid ikke sterilisert. I journalen heter det: ”Det ble ikke utført sterilisasjon da pas. motsatte
1052
seg dette.”
En kvinne midt i 30-årene ønsket å avbryte sitt femte svangerskap. Boligforholdene var elendige –
tre kalde rom og uten innlagt vann. Innleggende lege opplyste at ektefellen var drikkfeldig og til
dels brutal, og at kvinnen selv verken økonomisk eller ”intelligensmessig” var i stand til å oppdra
flere barn. Det var følgelig ønskelig om hun samtidig med svangerskapsavbruddet ble sterilisert.
Det går fram av journalen at steriliseringsspørsmålet ble diskutert med kvinnen på sykehuset, men
1053
da hun nektet å la seg operere, ble abortinngrepet foretatt uten samtidig sterilisering.

Undertiden forekom det også at en sykehuslege lot være å sterilisere dersom kvinnen
uttrykte tvil. Framfor alt gjaldt dette dersom vedkommende kvinne var ung, slik som i
denne saken fra slutten av 1940-tallet:
En 24 år gammel arbeiders hustru ble innlagt til abort og sterilisering med den begrunnelse at
hennes helsetilstand var svekket. Innleggende lege gav følgende opplysning til sykehuset: ”Hun er
villig til sterilisering, mannen er enig med konen. Jeg anser inngrepet for helt påkrevet både av
helbreds hensyn og av sosiale hensyn (konen svakelig, dårlig bolig - 1 rum).” Overlegen stilte seg
imidlertid tvilende til legens vurdering, og under en samtale med kvinnen kom det fram at hun nok
syntes det var ”litt drastisk” å la seg sterilisere. Overlegen fant abortinngrepet indisert, men lot
1054
være å sterilisere kvinnen.

Frivillig sterilisering og tvangssterilisering utgjør to ytterpunkter. Mellom dem vil vi finne
glidende overganger fra frivillig tilslutning til indirekte tvang. Storparten av inngrepene
som inngår i vår undersøkelse av praksis utenfor lovens rammer i tidsrommet 1934-65,
synes å falle i området mellom ytterpunktene. Det kan imidlertid ikke sies hvor tyngdepunktet lå i dette området, eller hvor frivillig den frivillige tilslutningen egentlig var og
hvor sterk påvirkningen var i de tilfellene der sterilisering synes å ha vært et resultat av
indirekte tvang. I det følgende skal disse spørsmålene vurderes.
Det skal først nevnes at man i journalene svært ofte finner uttrykt at vedkommende
kvinne enten var ”villig” til, ”innstilt på” eller ”ønsket” å la seg sterilisere, og at ektefellen
samtykket i at inngrepet ble utført. I mange tilfeller ble det også innhentet skriftlig
samtykke – enten fra kvinnen eller begge ektefellene. I noen tilfeller forelå skriftlig
samtykke kun fra ektefellen.
Også når det gjelder taterkvinner ble skriftlig samtykke i en del saker innhentet. I fem
av 12 saker fra ett sykehus forelå det egen begjæring eller samtykke fra vedkommende
kvinne og/eller ektefelle. Egenerklæringene var skrevet enten på Svanviken arbeidskoloni
eller i sykehuset, og undertegnet enten av vedkommende kvinne, av begge ektefellene
eller bare ektefellen. En egenerklæring ble gjerne formulert på denne måten: ”Vi erklærer
herved at vi er enig i […] at det utføres en operasjon, slik at jeg ikke lenger kan bli gravid.
Vi er helt informert i operasjonens følger.”1055 En typisk samtykkeerklæring fra ektefelle
så slik ut: ”Jeg, NN, f. […], erklærer meg med dette enig i at min kone blir sterilisert”.1056
I fire tilfeller sies det i journalen at vedkommende taterkvinne ønsket eller var enig i at
inngrepet ble foretatt, men uten at det foreligger skriftlig samtykke. Følgende utdrag fra en
journal fra 1950-tallet kan tjene som illustrasjon:
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Pas. henvises idag fra overl. […] idet man ønsker å få utført sterilisatio, grunnet hennes
lungetuberkulose. Hun har allerede […] barn, det yngste er […] på barnehjem. Hun ønsker
nå å ta dette barn hjem og det er ingen medisinsk grunn for å nekte henne det. [Overlegen]
konkluderer med at det ikke ville være heldig for pas. at hun gjennomgår nok en graviditet.
Pas. selv synes å være dårlig informert, men da en forsøker å klarlegge for henne årsakene
1057
til at hun bør la seg sterilisere, innvilger hun i dette.

I to saker vedrørende taterkvinner er samtykkespørsmålet ikke nevnt. I ett tilfelle forelå
det et brev fra ektefelle til Misjonens generalsekretær med anmodning om hjelp til å få
ordnet med at hustruen kunne bli sterilisert. Denne siste saken skal det gjøres nærmere
rede for nedenfor.
Når sykehusene som inngår i vår undersøkelse, gjennomgående la stor vekt på å
innhente kvinnens - og gjerne ektefellens - samtykke, indikerer dette at steriliseringsinngrepet ble betraktet som et alvorlig inngrep for kvinnen. I enkelte journaler ble
spørsmålet om innhenting av skriftlig samtykke vurdert, og det går tydelig fram at så vel
innleggende lege som sykehuset ønsket å være på ”den sikre siden”. Man så nødig at
kvinnen på et senere tidspunkt skulle beklage inngrepet.
Hva journalene forteller med hensyn til kvinnens samtykke, er at kvinnen sluttet seg
til et forslag som i de fleste tilfellene var blitt reist av en lege – enten innleggende lege,
som regel distriktslege, eller sykehuslege. Helt unntaksvis er det funnet at kvinnen selv
satte fram et ønske om å bli sterilisert. Blant unntakene vil vi finne at vedkommende
kvinne på forhånd hadde vurdert sterilisering som en aktuell løsning før møtet med legen.
Eksempelvis gjelder dette en 34 år gammel kvinne som rundt 1960 ble innlagt til abort
med samtidig sterilisering. Legen bemerket: ”Hun har tenkt nøye over hvad det vil si å bli
sterilisert, men skjønner ikke annet enn at det må gjøres hvis hun skal kunne bli bedre av
sin angst og depresjon.”1058 Det at kvinnen befant seg i en vanskelig livssituasjon betyr
med andre ord ikke nødvendigvis at kvinnen ikke hadde tenkt nøye gjennom spørsmålet
om sterilisering.
Tidspunktet da steriliseringsspørsmålet ble reist, indikerer at inngrepet sjelden ble
foretatt etter lengre tids overveielse fra kvinnens side. Ofte ble spørsmålet reist kort tid før
fødsel eller svangerskapsavbrudd, noen ganger også i barselsengen. Foruten den korte
tiden kvinnen da hadde til å gjennomtenke spørsmålet, befant kvinnen seg også i en lite
gunstig situasjon med hensyn til det å treffe et veloverveid valg – noe mange leger også
mente. Det betyr likevel ikke at spørsmålet om sterilisering nødvendigvis kom bardust på
kvinnen. For mange kvinner synes frykten for befruktning å ha vært en kilde til angst –
mange journaler indikerer dette. Kvinnens samtykke – skriftlig eller ikke – kan derfor mer
sees som et uttrykk for kvinnens ønske om å komme ut av en vanskelig livssituasjon enn
som et genuint ønske om å bli sterilisert.
Kvinnens tilslutning til legens råd var i en del tilfeller åpenbart smertelig. I flere
journaler får vi vite at det var vanskelig å snakke med kvinnen om sterilisering, slik som
for eksempel i dette tilfellet fra midten av 1950-tallet: ”Man forsøker på det nå, men hun
er oppskaket, gråter, vender hodet bort, og egner seg for øyeblikket ikke for sådan
samtale.”1059 I andre tilfeller ble det rett og slett antatt at kvinnen aksepterte at det ble
foretatt sterilisering: ”Pasienten selv er litt i villrede, men en antar at hun går med på det,”
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heter det i en sak fra begynnelsen av 1950-tallet.1060 I en annen sak, som gjaldt en
taterkvinne midt i 20-årene, lar journalen oss få vite at kvinnen gråt da sykehuslegen ville
snakke med henne om hvorfor steriliseringsspørsmålet var blitt reist.1061
Det er ikke gjort funn i materialet som indikerer at kvinner ble avtvunget et samtykke.
Det er da også vanskelig å forestille seg hvordan en lege kunne innhente samtykke ved
direkte tvangsutøvelse. Snarere må man anta at mange kvinner oppfattet legens råd som
sterkt retningsgivende for egne beslutninger, noe som blant annet må sees på bakgrunn av
legenes store autoritet i helsespørsmål.
I en del tilfeller synes imidlertid kvinnens tilslutning til legens råd å ha kommet som
et resultat av indirekte tvang. En vurdering av dette spørsmålet må ta hensyn til at mange
kvinner ikke ønsket flere barn på grunn av den livssituasjonen de befant seg i. Det vil si at
det for kvinnen forelå et behov for temporær ufruktbarhet - ikke nødvendigvis et ønske om
varig sterilitet. Følgende sak fra midten av 1950-tallet kan tjene som illustrasjon:
En 30 år gammel fiskers hustru med fem barn følte seg ”trett, sliten og nervøs”, og hadde tidligere
fått utført to aborter. Da den siste aborten ble utført midt på 1950-tallet, ble spørsmålet om
sterilisering reist. I journalen heter det: ”Pas. sier selv at hun synes hun nå ikke greier å gå
svangerskapet ut. Hun føler seg sliten og nedfor. […] Hun og ektefellen har drøftet evt.
sterilisasjon av pas., men er begge enige om at dette ikke skal gjøres, for som pas. uttrykker det:
’det kan komme tider da de ønsker et barn til’.” Men etter noen måneder ble kvinnen innlagt til
1062
sterilisering – graviditetsangsten hadde tiltatt.

Behovet for temporær ufruktbarhet kunne møtes på flere måter. Mest naturlig ville det ha
vært å veilede kvinnen i prevensjonsbruk. Det kan på bakgrunn av materialet i vår
undersøkelse imidlertid ikke sees at prevensjonsspørsmålet i særlig grad ble drøftet. Blant
unntakene kan neves en sak fra slutten av 1930-tallet. Innleggende lege gjorde sykehuset
oppmerksom på at kvinnen var ”adskillig engstelig for å bli sterilisert”. Av den grunn
burde hun kanskje henvises til ”mødrehygienekontor til fornøden undervisning.”1063 Selv
på 1950- og 60-tallet ble spørsmålet om veiledning i prevensjonsbruk sjelden tatt opp i de
journalene som er gjennomgått. Dette indikerer at mange inngrep i den perioden vi har
undersøkt, ble foretatt uten at kvinnen ble orientert om alternative løsninger. Som vi har
sett, gjelder dette også der det ble søkt om sterilisering med hjemmel i 1934-lovens § 3
første ledd. At kvinner ikke ble gitt prevensjonsveiledning i en situasjon der prevensjon
ville vært en adekvat løsning på behovet for temporær ufruktbarhet, betyr ikke at
sterilisering ble utført tvangsmessig. Men spørsmålet er om ikke selektiv informasjon i
mange tilfeller hindret kvinnen i å velge en annen løsning enn sterilisering. I den grad
dette skjedde, er det ikke urimelig å si at kvinnens samtykke til sterilisering var et resultat
av indirekte tvang.
Forekomsten av indirekte tvang er om mulig enda tydeligere i tilfeller der kvinnen
ønsket å avbryte et svangerskap. I vår undersøkelse er det funnet at svært mange inngrep
ble foretatt da kvinnen var innlagt til svangerskapsavbrudd. 222 av 359 steriliseringer ble
foretatt samtidig med abortinngrepet. Det utgjør mer enn 60 prosent av tilfellene.
Forholdsvis få inngrep - 25 i alt - ble foretatt i tilknytning til fødsel. 112 steriliseringer ble
foretatt uten tilknytning til fødsel eller svangerskapsavbrudd. Blant taterkvinnene var tallet
på steriliseringer uten tilknytning til abort eller fødsel imidlertid forholdsvis større - fire av
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17 inngrep. 13 kvinner var gravide på det tidspunktet da steriliseringsspørsmålet ble reist.
Av disse ble ni sterilisert samtidig med svangerskapsavbrudd, og fire i forbindelse med
fødsel.
I et ukjent antall tilfeller synes kvinnen å ha akseptert et forslag om sterilisering
nærmest som en kompensasjon for å få utført abortinngrepet, slik tilfellet også synes å ha
vært der sterilisering ble foretatt med hjemmel i lov. Men det er på bakgrunn av
opplysningene i pasientjournalene ikke mulig å si hvor utbredt forekomsten av abort med
sterilisering som vilkår kan ha vært. Bare unntaksvis er det funnet at sterilisering eksplisitt
ble stilt som krav, slik som for eksempel i dette tilfellet fra sist på 1940-tallet:
En 40 år gammel gift kvinne hadde satt sju barn til verden. Hun hadde tidligere fått utført en abort.
Innleggende lege mente også at hennes nåværende svangerskap burde avbrytes på grunn av hennes
”almentilstand og en stadig øket tendens til stigning av etterbyrdsblødningene”, men kun ”på den
1064
betingelse at det samtidig blir gjort sterilisasjon.”

I andre tilfeller ble det stilt krav om at mannen lot seg sterilisere før sykehuset sa seg villig
til å avbryte svangerskapet. Eksempelvis ble dette gjort da en kvinne på 1950-tallet ønsket
å avbryte svangerskapet for annen gang: ”Pas. kan mottas på betingelse av at mannen lar
seg sterilisere.”1065
En mulig grunn til at sterilisering ble satt som vilkår for abort, er at den tilstanden som
indiserte abortinngrepet, ikke kunne antas å bli endret. Det var da nærliggende å forebygge
nye svangerskap ved sterilisering, som mange leger oppfattet som et mindre inngrep enn
abort. Mye tyder på at sterilisering ble stilt som vilkår nettopp for å hindre gjentatte
abortinngrep. I vår undersøkelse er det da også funnet at sterilisering som regel ble utført
etter at kvinnen hadde fått avbrutt svangerskapet to eller flere ganger.
Hvorfor mente enkelte leger at det var maktpåliggende å hindre gjentatte abortinngrep? To forhold synes å ha vært avgjørende. Enkelte leger fryktet at kvinnen ville lide
under den belastning det var å foreta flere svangerskapsavbrudd. Andre var av moralske
grunner kritisk til å foreta abort. Eksempelvis bemerket en lege følgende i et henvisningsbrev til et sykehus i 1956: ”Jeg er klar over at innleggelse til ab.prov. ikke er velsett, men
tillater meg likevel å søke om plass for NN”.1066 En restriktiv holdning til abort – enten
denne var medisinsk eller moralsk begrunnet – bidro nok at svangerskap i mange tilfeller
ikke ble avbrutt med mindre kvinnen samtidig lot seg sterilisere.
Et siste eksempel på indirekte tvang skal nevnes. Det synes ikke å ha vært spesielt
utbredt, men forekom. Det dreier seg om tilfeller der legen mente at mannen burde
steriliseres, fordi hans atferd ble vurdert som en hovedårsak til kvinnens vanskelige eller
uheldige livssituasjon. I noen tilfeller lot mannen seg sterilisere. Men dersom han nektet,
og legen likevel holdt fast ved at familien på grunn av forholdene i hjemmet ikke burde få
flere barn, førte dette som regel til at kvinnen, om enn motvillig, gikk med på sterilisering.
Alle kvinnene - med unntak av de fleste taterkvinnene - var ikke anbrakt i noen
institusjon på det tidspunktet da steriliseringsspørsmålet ble reist – om vi da ser bort fra de
kvinnene som allerede var innlagt i sykehus til fødsel eller abort. Det betyr at
steriliseringsspørsmålet i storparten av tilfellene var en sak mellom legen – som regel
distriktslege - og kvinnen.
Vi har allerede vist at mange av taterkvinnene som ble sterilisert utenfor 1934-lovens
rammer, var anbrakt i Svanviken arbeidskoloni. Dermed bringes et nytt element inn i
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vurderingen av spørsmålet om tvang og frivillighet. Inngrepene fant sted i tidsrommet
1950-65. I denne perioden var etter alt å dømme 34 familier anbrakt i kolonien, hvorav
fire familier ble plassert to ganger. Det betyr at 30 familier var anbrakt i kolonien i nevnte
tidsrom. Av disse ble sterilisering foretatt i 10 familier, det vil si en tredjepart. Legger vi
til kolonister som ble sterilisert med hjemmel i 1934-lovens § 3 første ledd i samme
tidsrom, blir tallet på steriliserte 12.1067 Det betyr at 40 prosent av kvinnene i de familiene
som ble anbrakt i Svanviken arbeidskoloni i tidsrommet 1949-65, ble sterilisert under
oppholdet. Ytterligere to kvinner ble sterilisert med hjemmel i § 3 første ledd i årene 196570, da åtte nye familier ble anbrakt i kolonien. Det innebærer at sterilisering ble foretatt i
nesten 37 prosent av familiene som var anbrakt i kolonien i perioden 1949-70.
Når så mange kvinner ble sterilisert, er det nærliggende å spørre hvilken rolle
institusjonsledelsen kan ha spilt. Hva angår inngrep utenfor lovens rammer, garanterte
Svanviken arbeidskoloni for utgiftene til sykehusoppholdet. Kolonien medvirket også på
annen måte. Flere samtykkeerklæringer ble maskinskrevet i kolonien - trolig av bestyreren
- og ekspedert derfra til sykehuset. Dette indikerer at spørsmålet om sterilisering ble tatt
opp med kolonistene av bestyreren. Med andre ord, steriliseringsspørsmålet var ikke bare
en sak mellom kvinnen og legen. For kolonistenes vedkommende er det altså grunn til å
tro at samtykke til sterilisering – skriftlig eller ikke – i flere tilfeller ble hentet inn av
arbeidskoloniens bestyrer – og ikke legen.
Pasientjournalene inneholder ingen opplysninger om hvem som tok initiativet til
sterilisering av kolonister – kvinnen selv, ektefellen eller bestyreren – eller Misjonens
generalsekretær som fra tid til annen besøkte kolonien, eller hvordan samtykke ble
innhentet - om det skjedde frivillig på grunnlag av en felles forståelse mellom familien og
institusjonsledelsen, eller om kvinnen, eventuelt familien, ble utsatt for press. Det er
imidlertid hevet over tvil at bestyreren i noen tilfeller ønsket at vedkommende kvinne
skulle steriliseres, slik det blant annet går fram av følgende skriv fra innleggende lege i en
sak fra 1950-tallet: ”Bestyreren på Svanviken bruk mener […] at hun bør steriliseres, og
dette kan man være enig med ham i.” Når vi samtidig vet at kolonistene levde under et
strengt regime – enten de var frivillig eller tvangsmessig anbrakt i kolonien, er det ikke
urimelig å anta at kvinnene bli utsatt for et press, eller stod i en tvangssituasjon, når
spørsmålet om sterilisering først ble reist. Det er for eksempel kjent at familier som ikke
fulgte koloniens reglement kunne bli truet med fratakelse av barn – en handlemåte som
Misjonens sentrale ledelse selv gikk inn for, slik vi har sett i rapportens kapittel 2.1068 En
taterkvinne som på 1960-tallet ble sterilisert utenfor lovens rammer, har i ettertid kunnet
fortelle om et betydelig press fra arbeidskoloniens ledelse: ”Da jeg ble gravid med det
femte barnet mitt begynte bestyreren på Svanviken å mase om sterilisering. Ellers kunne
de ta alle barna. Men jeg svarte nei flere ganger.”1069

11.6 ”Det er meningsløst at slike mennesker skal få lov til å sette barn inn i
verden”
Hva lå bak den henvendelsen som Misjonens generalsekretær fikk fra en mann rundt
1950? Som nevnt, ønsket mannen bistand til å få ordnet med sterilisering av hustruen.
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Tilsynelatende var henvendelsen tuftet på et genuint ønske om sterilisering - han kunne
fortelle at han og ektefellen var blitt enige om ikke å sette flere barn til verden.1070
Familien hadde gjennom flere år vært gjenstand for Misjonens oppmerksomhet, og på
det tidspunktet da mannen henvendte seg til Misjonens generalsekretær, var samtlige av
familiens barn blitt bortsatt. I anledning en vergerådssak noen år tidligere hadde generalsekretær Lyngstad overfor presten i vergerådet beklaget at foreldrene hadde fått tillatelse
til å gifte seg - de burde vært ”tvunget til å være hver på sin kant.” Lyngstad bemerket
samtidig at det var ”meningsløst at slike mennesker skal få lov til å sette barn inn i verden
og så skal det offentlige ha alle utgifter ved barnas oppfostring. Jeg vil være takknemlig
for å få høre hva De mener om saken.” Vedkommende prest var ”skjønt enig” med
generalsekretæren i at ”disse 2 asosiale individer ikke burde få gifte seg og ikke burde få
lov til å sette barn inn i verden. […] [m]en det er vel vanskelig å hindre det, dessverre.”
Presten lurte nå likevel på om ikke lot seg gjøre ”å få stelt med sånne karer, så de blir
ufruktbare? Har De vært borti sådanne tilfelle med noen av omstreiferne?” Lyngstad
kunne opplyse presten om at Misjonen ”stadig” hadde spørsmål om sterilisering, men at
det som regel bare gjaldt ”unge og omtrent utelukkende unge piker.” I dette tilfellet ville
det ifølge Lyngstad bli vanskelig å få sterilisert enten mannen eller hustruen:
I dette tilfelle kan der bare bli tale om tvangsinngrep enten det nu blir (han) eller (henne).
Det er nemlig ikke sannsynlig at noen av dem vil gå med på egenbegjæring om seksualinngrep. Tvangsinngrep anser jeg det dessverre nytteløst å forsøke i dette tilfelle, men galt er
det at disse skal få lov til å sette barn i verden som har så små betingelser for å kunne klare
seg og selvom de klarer seg så noenlunne alltid vil falle samfundet tilbyrde.

Lyngstad lot imidlertid ikke steriliseringsspørsmålet falle. Noe senere tok han kontakt med
sorenskriveren i NNs hjemkommune:
[V]i vet at barn som oppdras i slike forhold ingen sjanse har til å kunne klare seg i livet, men
vil før eller siden falle samfundet til byrde. Når vi tenker på at det offentlige har måttet
overta forpleiningen av NNs […] barn […], synes det nærmest forferdelig at disse to
mennesker som har påført samfundet så store utgifter, fremdeles skal ha anledning til å sette
barn inn i verden. Ingen av dem er skikket til å gi barna en slik oppdragelse, at de vil kunne
klare seg selv når de blir voksne.

Etter Lyngstads bortgang kunne presten i vergerådet fortelle generalsekretær Bjørnstad at
han i vergerådsmøte hadde reist spørsmålet om man ikke burde ”forlange” mannen
sterilisert. Vergerådet hadde forsøkt å få mannen i tale, men uten å lykkes. Spørsmålet var
om ikke Misjonen nå burde ta et initiativ:
Jeg synes at det er helt galt at en slik asosial type skal få lov til å sette stadig nye individer
inn i verden. Kan ikke Misjonen gjøre noe for dette - å få ham gjort ufruktbar? Dere må
undskylde at jeg blander meg opp i dette. Jeg tenker på de ufødte slekter og denne mannen,
som er helt udyktig til å leve i ekteskap og skape hjem for barn og ungdom.

Bjørnstad sluttet seg til prestens synspunkter: ”Jeg er helt enig i hva de skriver at det er for
galt at en slik kar skal få fritt spill til å sette barn inn i verden på løpende bånd.” Men han
kunne vanskelig se at mannen kunne steriliseres med tvang:
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[M]ed de gjeldende regler for sterilisasjon er det såvidt jeg kan forstå ingen utsikt til at det
kan bli gjort noe inngrep overfor ham. Tvangsinngrep kan nemlig bare foretas der hvor det
foreligger sinnsykdom eller vedkommende har mangelfullt utviklete sjelsevner i den grad at
han kan plasseres på 9 års stadiet. Intet av dette dekker det foreliggende tilfelle. Med det
kjennskap jeg har til NN anser jeg det helt utelukket å få ham til å gå med på frivillig
inngrep.

Derimot mente Bjørnstad at det kanskje kunne la seg gjøre å overtale hustruen til å la seg
sterilisere frivillig: ”En mulighet var det […] kanskje for å få (henne) til frivillig å la seg
sterilisere, så fikk en på den måten indirekte stoppet NN. Jeg vil være oppmerksom på
saken og skal ved given leilighet ta den opp.”
Kort tid etter forelå NNs brev til Bjørnstad, der NN ba Bjørnstad om hjelp til å få
ordnet med sterilisering av hustruen. Hvilke skritt Misjonen hadde tatt vites ikke. Men alle
barna var nå bortsatt ved Misjonen, og ekteparet var innforstått med at også framtidige
barn ville bli bortsatt. Dette går tydelig fram av det brevet vedkommende mann skrev til
Misjonens generalsekretær. Bjørnstad kunne så fortelle NN at sykehuset var blitt underrettet om at hustruen var villig til å la seg sterilisere. I brevet til sykehuset redegjorde
Bjørnstad for familiens livshistorie. Han avsluttet slik: ”Når ekteparet fremlegger søknad
om seksualinngrep etter egen begjæring må det være helt forsvarlig at deres søknad blir
innvilget, da de begge må ansees helt uskikket til å oppsede barn.”
Mannens henvendelse til Misjonens generalsekretær kan vanskelig sees som uttrykk
for et genuint ønske om sterilisering av ektefellen. Tvert imot må henvendelsen tolkes som
et siste forsøk fra ekteparets side på å sette en stopper for Misjonens mangeårige inngripen
i familiens liv. Noen medisinsk grunn til inngrepet forelå ikke. Legen gav følgende
diagnose: ”Graviditas. Indicationes sterilisationis sociales” – Svangerskap. Sterilisering på
sosial indikasjon. Likevel ble det ordnet med sterilisering uten at man gikk veien om
sentrale helsemyndigheter, slik 1934-loven krevde når sterilisering skulle foretas av andre
grunner enn medisinske.

11.7 Hvorfor sterilisering utenfor lovens rammer?
Veksten i antallet steriliseringer fra 1940- til 1960-årene må delvis sees i sammenheng
med datidens stramme vilkår for svangerskapsavbrudd og en forholdsvis utbredt restriktiv
holdning til abort blant sykehusleger. Flere kvinner synes å ha akseptert sterilisering
nærmest som en kompensasjon for å få utført et abortinngrep. Sterkt medvirkende faktorer
var trolig også mangelen på gode prevensjonsmetoder og mangelfull prevensjonsveiledning. Eksempelvis gav få helsestasjoner for mor og barn fram til 1960-årene
veiledning i bruk av preventiver. Gjennom etterkrigsårene vil vi også fortsatt finne en
restriktiv holdning til bruk av prevensjon blant leger.1071
Disse faktorene kan bidra til å forklare hvorfor det fant sted en vekst både i legale og
medisinske steriliseringer fram til 1960-årene, men gir ikke nødvendigvis noen forklaring
på hvorfor man fikk en todeling av praksisfeltet.
Spørsmålet om hvorfor man fikk en todeling av praksisfeltet hadde vært mindre
relevant dersom praksis utenfor lovens rammer hadde vist seg å være medisinsk
begrunnet. Men praksis viser at det ofte var liten forskjell på inngrep med en ”aktverdig”
grunn etter 1934-lovens § 3 første ledd og inngrep på medisinsk indikasjon utenfor lovens
rammer. Svært ofte var den medisinske begrunnelsen underordnet andre hensyn eller ikke
innlysende. Av den grunn er det høyst å stille spørsmålet om hvorfor man likevel fikk en
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todeling av praksisfeltet. Flere forhold kan ha medvirket til dette.1072 Noen slike forhold
trekkes fram i det følgende. Videre forskning vil kunne komme på sporet av flere, og
kanskje vurdere de forholdene som er vektlagt her, på en annen måte.
En mulig forklaring på todelingen av praksisfeltet vil være at det ikke var noen klar
oppfatning av hvor grensen gikk mellom medisinske inngrep og inngrep med en
”aktverdig grunn”, noe som synes å henge sammen med at begge begrepene var uklare,
eller at det forelå usikkerhet eller delte meninger om hva som skulle falle inn under det
ene eller det andre begrepet.
I mellomkrigstiden var begrepet medisinsk indikasjon gjenstand for atskillig oppmerksomhet i tilknytning til abortdebatten, der også steriliseringsspørsmålet ble tatt opp.
Strengt tatt ble et abort- eller steriliseringsinngrep ansett som medisinsk begrunnet når
svangerskap og/eller fødsel ville medføre en stor risiko for kvinnens liv og helse. Med
andre ord, en restriktiv tolkning av begrepet innebar at det måtte foreligge en bestemt
sykdom eller tilstand som gjorde svangerskap eller fødsel farlig for kvinnens liv og helse.
Det kunne dreie seg om så vel somatiske som psykiske sykdommer eller tilstander. At en
medisinsk indikasjon for svangerskapsavbrudd også kunne omfatte psykiske tilstander,
eller kvinnens sjelelige helse, ble blant annet slått fast av medisinaldirektør Nils Heitmann
i 1934.1073 Likeledes mente Straffelovkomiteens formann, Jon Skeie, at et steriliseringsinngrep kunne foretas i henhold til straffelovens nødrettsbestemmelser når det var ”en
nærliggende fare for sinnssykdom som en følge av svangerskap”.1074
En restriktiv tolkning av begrepet om den medisinske indikasjon ble av mange leger
oppfattet som utidsmessig. Dette må sees i sammenheng med mellomkrigstidens sosiale
og økonomiske kriser. I en tid med stor fattigdom og trangboddhet, og svekket allmenntilstand - som syntes utbredt blant sosialt og økonomisk svakstilte familier, kunne
svangerskap og fødsler innebære en stor belastning for kvinnen – og familien.1075
Regulering av reproduktiv atferd ved abort og sterilisering der svangerskap og fødsel var
uheldig om enn ikke farlig for kvinnen, var imidlertid ikke tillatt. Straffelovens stramme
vilkår sammen med samtidens restriktive tolkning av begrepet medisinsk indikasjon
danner derfor en viktig bakgrunn for konstruksjonen av begrepet ”utvidet medisinsk
indikasjon”. Trolig ble både abort og sterilisering – før 1934 - foretatt på en utvidet
medisinsk indikasjon som vesentlig var begrunnet i sosiale og økonomiske forhold. Høyst
sannsynlig lå slike tilstander også til grunn for inngrep som ble foretatt på medisinsk
indikasjon. Eksempelvis synes slike begrunnelser å ha spilt ”en større eller mindre rolle” i
storparten av 68 medisinske steriliseringer ved et sykehus fra 1926 til 1938.1076
Dermed var det oppstått en situasjon der det lett var uklart hvor grensen skulle trekkes
mellom steriliseringslovens begrep om ”aktverdige grunner” på den ene siden og
medisinske og utvidete medisinske indikasjoner på den andre. Denne uklarheten kan
følges fra midten av 1930-tallet og fram til midten av 1960-årene, som er den perioden vår
undersøkelse av medisinsk sterilisering dekker, og som omfatter vesentlig kvinner i
økonomisk og sosialt svakstilte familier.1077
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Hva gjorde sentrale helsemyndigheter med denne situasjonen? I 1949 rettet en
distriktslege en forespørsel til Helsedirektoratet om hvorvidt det i et bestemt tilfelle kunne
foretas en medisinsk sterilisering. Statens overlege i psykiatri, som ofte tok seg av slike
henvendelser, gjorde legen oppmerksom på at ”någjeldende teori” forutsatte at det forelå
”en bestemt sykdom eller sykelig tilstand som gjør svangerskap eller fødsel farlig for
kvinnens liv eller helse.” I dette tilfellet kunne Lohne Knudsen ikke se at vilkåret for
medisinsk sterilisering var til stede:
I det foreliggende tilfelle er inngrepet ønskelig fordi - som De uttrykker det - ‘rammen er
sprengt’ for ektefellene i og med fødsel av barn nr. 6. En oppfatter dette dels således at
morens almentilstand vil lide hvis hun skal utsettes for flere svangerskap og ha omsorg for
flere barn (altså utvidet medisinsk indikasjon), dels således at flere barn vil true familiens
økonomiske stilling, som vel på forhånd er ytterst slett (altså sosial indikasjon). / Til disse
indikasjoner kommer dessuten en evgenisk indikasjon (døvstumhet hos flere familiemedlemmer). Da en medisinsk indikasjon kun har relasjon til kvinnens liv og helse er heller
ikke dette en medisinsk indikasjon.

Her forelå tre indikasjoner – en sosial, en utvidet medisinsk og en eugenisk. Hver for seg
utgjorde alle tre ifølge Lohne Knudsen et tilstrekkelig grunnlag for sterilisering, men
ingen av dem kunne ”anerkjennes som en medisinsk indikasjon”. Lohne Knudsen
konkluderte derfor med at helsedirektørens tillatelse måtte innhentes.1078
Ikke alle leger som rettet en forespørsel til Helsedirektoratet, fikk en like klar
anbefaling. I flere tilfeller ble avgjørelsen overlatt til legenes skjønnsmessige avgjørelse.
For eksempel bemerket medisinaldirektør Heitmann i 1935 at vedkommende lege selv
måtte avgjøre om det forelå medisinske indikasjoner eller ikke: ”Dersom De finner at slike
indikasjoner er til stede i det foreliggende tilfelle, kan De derfor uten videre besørge
patienten innlagt i et sykehus hvor operasjonen kan foretas. I motsatt fall bes
Medisinaldirektoratet underrettet, og saken skal da bli ekspedert på vanlig måte.”1079 På
samme måte bemerket helsedirektør Evang i tilknytning til en steriliseringssak på
begynnelsen av 1950-tallet, at legen selv måtte ta stilling til om det forelå en medisinsk
indikasjon.1080 Også fra 1960-tallet er det flere eksempler på at Evang overlot til den
enkelte lege å treffe en skjønnsmessig avgjørelse.
En ting lå imidlertid fast: Et steriliseringsinngrep utenfor lovens rammer skulle være
knyttet til kvinnens egen situasjon. Om inngrepet var begrunnet i eugeniske hensyn, skulle
det hentes inn offentlig tillatelse: ”Utføres steriliseringen ikke av hensyn til kvinnens liv
eller helse, men av hensynet til avkommets eventuelle slektsbelastning, antas inngrepet
ikke å være medisinsk indisert, og Helsedirektørens (resp. steriliseringsrådets) tillatelse
skal da innhentes”.1081 Dette innebar blant annet at sterilisering av åndssvake – med
mindre inngrepet ble foretatt av hensyn til vedkommendes liv og helse – fortrinnsvis burde
skje med hjemmel i lov, slik Evang understreket i 1955: ”Selv om det vel også i disse
tilfeller kan sies å foreligge en medisinsk indikasjon, bør etter mitt skjønn samtlige slike
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tilfeller behandles etter lovens regler og søknad sendes inn; dette blant annet for å få full
oversikt over antallet steriliseringer i disse grupper.”1082
Evang medgav at grensen mellom medisinsk sterilisering og sterilisering på aktverdig
grunnlag var uklar eller flytende. Svært mange av de inngrepene som ble foretatt med
hjemmel i 1934-lovens § 3 første ledd, inneholdt ”en mer eller mindre sterk medisinsk
indikasjon i tillegg til de sosiale, økonomiske osv.”, overgangen til ”rent eller i alle fall
dominerende medisinsk indikasjon er helt flytende.”1083 Og omvendt var svært mange av
de inngrepene som ble foretatt utenfor lovens rammer ikke begrunnet i innlysende eller
overordnete medisinske hensyn, slik det er funnet i vår undersøkelse.
På grunn av den uklare eller flytende grensen mellom ”aktverdige grunner” på den ene
siden og medisinske og utvidete medisinske på den andre, ble ulike framgangsmåter valgt
av legene. Dette bringer oss over på en annen medvirkende årsak til at man fikk et todelt
praksisfelt.
En del leger fulgte ”den sikreste vei” og sendte saken inn til Helsedirektoratet. Selv
mente Evang at legene i mange tilfeller kunne – og burde – ta avgjørelsen selv. Men dette
ble i en del tilfeller vanskeliggjort ved at overleger ved enkelte sykehus ikke ville
sterilisere uten tillatelse fra helsedirektøren. Blant annet bemerket sekretæren i DSR dette i
et notat til Evang i anledning en søknade om sterilisering av en taterkvinne: ”[E]fter mitt
inntrykk er det mange overleger som vil ha tillatelse herfra like fullt - iallfall sier legene
det når jeg ringer.”1084 Dette bidro ifølge Evang til at behandlingen av ”tilfeller med klar
medisinsk indikasjon” ble unødig tungvint.1085
På den andre siden var det leger som fant det både tungvint og unødvendig å gå veien
om sentrale helsemyndigheter. For eksempel bemerket en innleggende lege på
begynnelsen av 1960-tallet: ”Vi håper de medisinske indikasjoner skulle være tilstrekkelige, slik at vi slipper å gå veien om Sosialdepartementet.”1086 Som nevnt, ble denne
vurderingen også gitt av en lege under forarbeidene til steriliseringsloven av 1977.
Tidspunktet da spørsmålet om sterilisering ble reist, synes også ofte å ha vært
avgjørende for at kvinnen ble sterilisert utenfor lovens rammer. I svært mange tilfeller ble
spørsmålet reist kort tid forut for enten fødsel eller svangerskapsavbrudd, slik at det ble
liten tid til å innhente tillatelse fra sentrale helsemyndigheter. Eksempelvis heter det i et
skriv fra innleggende lege tidlig på 1950-tallet: ”Jeg tør be om at hun må bli mottatt til
fødselen og vil foreslå at hun blir sterilisert i barselsengen. Jeg har ikke sett henne før idag
og det er ikke tid til å ordne med noen tillatelse fra helsedirektoratet.”1087
Et siste forhold som kan ha bidratt til en todeling av praksisfeltet, skal nevnes, nemlig
betalingsordningen. Sterilisering med offentlig tillatelse var pr. definisjon ikke medisinsk
behandling, formålet var ikke å helbrede. Av den grunn kunne offentlige leger ikke
pålegges å foreta inngrepet uten godtgjørelse, og trygdekassene var ikke forpliktet til å
dekke utgifter til sterilisering med hjemmel i 1934-loven med mindre andre forhold gjorde
at den trygdede hadde krav på refusjon fra trygdekassa.1088 Verken loven eller
veiledningene fra henholdsvis 1938 og 1950 inneholdt regler om betalingen. Spørsmålet
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ble heller ikke utredet i forarbeidene til loven. Følgende sak fra rundt 1950 illustrerer
hvilke konsekvenser dette kunne få:
En trygdekasse var blitt underrettet av innleggende lege om at en kvinne var innlagt til behandling
på sykehus, men uten at det var blitt oppgitt noen diagnose. Sykehuset nektet imidlertid å oppgi
diagnosen på forespørsel fra trygdekassa, hvorpå trygdekassa bemerket: ”Sykehuset ble da gjort
oppmerksom på at sålenge ikke trygdekassen kunne få oppgitt diagnose, kunne heller ikke garanti
stilles fra vår side. På dette grunnlag ble regningen sendt tilbake når den kom hit.” Noe senere ble
trygdekassa tilsendt innleggelsesseddelen med diagnosen ”Sterilisatio”. Kort tid etter ble
regningen på ny sendt trygdekassa, denne gangen gjennom innleggende lege, som pr. telefon
kunne opplyse at kvinnen kun var innlagt til observasjon. Trygdekassa forlangte imidlertid
innleggelsesseddel fra sykehuset med angivelse av diagnose. Denne gangen var diagnosen
”underlivslidelse”. Trygdekassa antok nå at det dreide seg om et steriliseringsinngrep, men ville
ikke uten videre betale for sykehusoppholdet: Var inngrepet foretatt av ”medisinske” - i tilfelle
hvilke - eller ”sosiale hensyn?” Trygdekasse gjorde oppmerksom på at en sosial indikasjon var
kassa uvedkommende: ”I siste tilfelle betaler ikke trygdekassen. Regningen beror no her inntil
1089
Deres skriftlige svar foreligger,” het det i et brev til sykehuset.

Selv om trygdekassene stod fritt, ble utgifter til sykehusopphold vanligvis bare dekket
dersom inngrepet var medisinsk indisert. Om sterilisering skulle foretas med hjemmel i
lov, det vil si av andre grunner enn medisinske, innebar det som regel at vedkommende
selv måtte dekke utgifter til sykehusoppholdet – med mindre vedkommende av andre
grunner var offentlig forsørget, eller hadde krav på refusjon. På denne bakgrunnen kunne
en medisinsk indikasjon utløse offentlige midler og dermed være av økonomisk betydning
for den enkelte. Etter 1956, da syketrygden ble gjort universell, kunne alle få refundert
utgiftene til sykehusoppholdet, dersom steriliseringen var medisinsk begrunnet. Når vi
samtidig vet at mange kvinner som fra midten av 1930-tallet til midten av 1960-tallet ble
sterilisert utenfor lovens rammer, tilhørte økonomisk svakstilte familier, kan det ikke sees
bort fra at en del inngrep ble definert som medisinske, eller at den medisinske
indikasjonen ble tøyet, av hensyn til kvinnens eller familiens økonomi.
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12 Sterilisering av tatere – en bevisst politikk?

I første halvdel av 1930-tallet mente Misjonens generalsekretær at sterilisering ville
utgjøre et viktig ledd i det videre arbeidet med å løse ”omstreiferproblemet”. Sterilisering
var i Ingvald B. Carlsens øyne imidlertid ikke et middel som skulle erstatte, men supplere
de miljøtiltakene som ble drevet i Misjonens regi: Ved å stanse den biologiske reproduksjonsevnen til mennesker som angivelig ikke ville la seg sosialisere, kunne innsatsen i
større grad konsentreres om dem man mente hadde forutsetninger for å bryte med
”omstreiferlivet”. Dette standpunktet førte til at Carlsen i 1933 fant det maktpåliggende å
be justisministeren om å påskynde regjeringens arbeid med å fremme en lov om
sterilisering.
Sterilisering ble likevel ikke foretatt i det omfanget man ut fra dette kunne ha forventet, og det kan vanskelig hevdes at sterilisering kom til å innta den påtenkte plassen i
arbeidet med å løse ”omstreiferproblemet”. Tilsynelatende synes det å være et misforhold
mellom de uttalte intensjonene tidlig på 1930-tallet og det som nedfelte seg i praksis
senere. Like fullt har vi funnet at kvinner som Misjonen og myndighetene mente å vite var
”omstreifere”, oftere enn andre kvinner ble sterilisert. Er det da likevel mulig at praksis
gjenspeiler et bevisst ønske om å sterilisere tatere?
Med utgangspunkt i dette spørsmålet skal det undersøkes nærmere hvilke holdninger
til sterilisering av tatere som eventuelt gjorde seg gjeldende først og fremst i Misjonen og
hos sentrale helsemyndigheter etter innføringen av steriliseringsloven av 1934. Vi skal
også undersøke hvorvidt det før, under og etter annen verdenskrig ble planlagt og forsøkt
satt i verk tiltak spesielt rettet mot tatere på feltet sterilisering.
For å komme på sporet av sentrale myndigheters holdninger og eventuelle planer og
tiltak, vil det være nødvendig å gå inn på områder der steriliseringsspørsmålet mer allment
var gjenstand for oppmerksomhet. Slik sett vil framstillingen også kaste lys over mer
generelle sider ved steriliseringspraksisen.

12.1 Misjonen og steriliseringsspørsmålet (1934-1940)
I et foredrag i Oslo Kringkasting høsten 1934 uttalte generalsekretær Ingvald B. Carlsen at
”ufruktbargjørelse, enten det nu skal skje ved sterilisering eller internering” i visse tilfeller
ville være den eneste utvei”: ”Der er individer som er så defekte i fysisk og sjelelig
henseende at de må fratas ansvaret for slektens fortsettelse. Enkelte av de jeg kjenner har
jeg med god samvittighet anbefalt sådan behandling.”1090 Noe senere – i et avisintervju –
uttalte han at Misjonens hovedoppgave var å oppdra ”omstreifernes” barn til å bli gode
samfunnsborgere. ”Later De det gamle dogme om arv og rase helt ut av betraktning?”
Carlsen mente ”dogmet” delvis var motbevist. Han medgav at arven ”naturligvis” var
sterk”, men miljøet betydde mer for barnas skjebne enn arven. Han viste til Sigurd
Dahlstrøms undersøkelser av vergerådsbarn, men understreket samtidig at fagfolk var
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Pa 793 (160). I. B. Carlsen, Forfall og gjenreisning (håndskrevet manus). Foredrag i Oslo Kringkasting.
7.10.34.

303

uenige om hvor stor rolle arven spilte, og nevnte i den anledningen Johan
Scharffenberg.1091
Selv om Carlsen her understreket at miljøet betydde mer for barnas utvikling enn
arven, innebar ikke dette at sterilisering ble tonet ned som et aktuelt tiltak. Snarere må
utsagnet sees som en bekreftelse av synet på sterilisering av ”laveststående” som
nødvendig for å kunne styrke innsatsen for barn man antok ville la seg påvirke av miljøet.
Carlsen vendte tilbake til dette på Misjonens fellesmøte høsten 1935, der han igjen trakk
fram steriliseringslovens betydning for å løse ”omstreiferproblemet”. Organisasjonens
kretsstyrer hadde i forkant av møtet fått tilsendt et foredrag - høyst sannsynlig et særtrykk
av foredraget ”Moderne slektshygiene og kristen livsopfatning” som Carlsen i 1933 hadde
holdt i Oslo presteforening. Carlsen regnet med at alle kunne slutte seg til steriliseringstanken: ”Antar alle er enige - kr. barmhjertighet tilsier å hindre at denslags barn blir født.
Uforsvarlig - sette en barnesjel på 7-8 år til å styre et voksent legeme som er besatt av all
verdens demoner!”1092
Da Carlsen i 1937, etter å ha fratrådt stillingen som Misjonens generalsekretær i 1935,
ble intervjuet av Aftenposten i anledning sin 50-årsdag, bemerket han at mange
”omstreifere” hadde små betingelser for å klare seg selv ”under de nuværende samfundsforhold”: ”[F]lere av dem, vi har hjulpet, er glidd tilbake til omstreiferlivet igjen. Noen av
dem er også glidd ut i forbrytelser.” Men dette skyldtes ifølge Carlsen ikke bare uheldige
samfunnsforhold. En del måtte også ”antas å være bærere av et ugunstig arvestoff”.
Overfor disse ville Misjonen komme til kort med sitt oppdragelsesarbeid. Med
steriliseringsloven hadde man imidlertid fått ”den utvei å kunne hindre deres forplantning.” Carlsen antok at det kunne ”vise sig nødvendig i fremtiden å følge denne linje
mer energisk og målbevisst enn hittil.” Han kunne samtidig fortelle at hans etterfølger som
generalsekretær, Oscar Lyngstad, hadde ”et åpent øie” for det rasehygieniske problemet
som knyttet seg til ”omstreifervesenet, og at han ”sikkert” ville ”prøve å gjøre hvad der
kan gjøres, for å løse det.”1093
Generalsekretær Oscar Lyngstad delte Carlsens forestilling om at mange tatere var
”defekte” og ”arvelig belastet”, noe som gjennom siste halvdel av 1930-tallet blant annet
kom til syne i årsberetningene til Kirke- og undervisningsdepartementet. Hvert år
orienterte Misjonen departementet om hvor mange barn som var blitt anbrakt i ulike typer
institusjoner. I budsjettåret 1935-36 hadde Misjonen betalt forpleiningsgodtgjørelse for
215 barn, hvorav 26 var anbrakt i skolehjem, tvangskole og åndssvakehjem.1094 I
meldingen for det etterfølgende budsjettåret ble det bemerket at antallet barn ”som trenger
særskilt forsorg i skolehjem, åndssvakeskole, åndssvakehjem m.v.” var stigende, og
overfor departementet ble slektsbelastning trukket fram som en hovedbegrunnelse for
anbringelse av Misjonens barn i spesialinstitusjoner: ”Mange av dem er så arvelig belastet,
at det ikke er forsvarlig å anbringe dem på annen måte.”1095
Etter alt å dømme mente Lyngstad at flere av Misjonens barn burde anbringes i
spesialinstitusjoner. Ved en systematisk differensiering av barna på et tidlig tidspunkt
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Carlsen 1935.
Pa 793 (20). Protokoll. Fellesmøte 1935.
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Carlsen 1937. Lyngstad avla teologisk embetseksamen i 1919, og hadde før han tiltrådte som
generalsekretær i Misjonen, vært sokneprest (Askvoll) og residerende kapellan (Haugesund), samt medlem
av Haugesund edruelighetsnemnd fra 1933. I årene 1935-41 satt han i hovedstyret for den indre sjømannsmisjon, fra 1938 i styret for Norges barnevernsråd, der Carlsen var formann. I perioden 1942-47 var
Lyngstad også formann i Oslo barneverenslag.
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Pa 793 (58). Årsberetning og regnskap for 1935-36. Til KUD fra Misjonen, 2.11.36. Av de øvrige var
flest plassert i private hjem (141), mens 48 var anbrakt i Misjonens opptakshjem.
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kunne innstasen i større grad konsentreres om dem som ble antatt å ha forutsetninger for å
leve et ordnet liv. Men en slik differensiering kunne ifølge Lyngstad vanskelig gjennomføres uten regelmessige psykiatriske undersøkelser av barna i Misjonens barnehjem. Burde
Misjonen av den grunn ”gå til anskaffelse av en psykiatrisk sakkyndig i arbeidet”?1096
Lyngstad ba Ingvald B. Carlsen og Ørnulv Ødegård om å innlede til diskusjon på
organisasjonens fellesmøte i 1937.
Ødegård kunne sterkt anbefale regelmessige psykiatriske undersøkelser blant annet for
å få fastslått forholdet mellom arv og miljø, men han tok avstand fra et deterministisk syn:
Arv var ikke skjebne, men mulighet.1097 I dette kan vi lese en kritikk av det standpunktet
som Scharffenberg hadde hevdet, nemlig at ”omstreiferproblemet” overveiende var et
biologisk problem: ”For noen er arven og det medfødte anlegg det eneste bestemmende.
For dem er omstreiferne et mindreverdig folkeferd, som det er fåfengt å gjøre noget videre
for.” På den andre siden var Ødegård kritisk til forestillingen om at miljøet var det eneste
avgjørende: ”Andre ser sig blind på miljøet, og mener at bare vi kan skaffe omstreiferne
god opdragelse og gode sociale kår, så er de akkurat som oss andre.”1098
Ødegård kritiserte også forestillingen om at det skulle finnes ”gode” og ”dårlige”
anlegg, men mente like fullt at det fantes medfødte anlegg som det vanskelig ville komme
noe godt ut av – ”og slik er det nok dessverre med mange av de som Norsk misjon blant
hjemløse får med å gjøre.”1099 ”Trangen til å streife kan være rasebetinget”, het det i
referatet fra Ødegårds foredrag, men ikke ”i alle tilfelle.” Ødegård antok at det var en
sammenheng mellom det ”schizoide anlegg” til dementia praecox (schizofreni) og
”omstreifertrang”: Av den grunn hadde mange ”omstreifere” vansker med å innordne seg i
det ordinære samfunnslivet.1100 Ingen kunne imidlertid si hvor mye ”det medfødte og
arvede anlegg” betydde i ”omstreiferproblemet”. Følgelig var det vanskelig å vite hvor
langt Misjonen kunne nå med sitt ”miljøarbeid”. Arvelæren kunne ifølge Ødegård forklare
hvorfor ”skuffelsene” var så mange, men den kunne også fortelle at det ikke i første rekke
var ”ubøielige naturlover”, men menneskelig innsats som satte grensen for hvor langt man
kunne nå.1101
Ødegård anbefalte at Misjonen i sitt arbeid med barna innledet ”et mer intimt samarbeide med den psykiatriske videnskap” fordi det ofte ville være ”meget vanskelig” å
bedømme barna på grunn av de forholdene de var vokst opp under. Psykiatriske undersøkelser ville kunne bringe større forståelse, framfor alt når det gjaldt ”følelseslivet”.1102
Han tok også opp steriliseringsspørsmålet, men i motsetning til Scharffenberg, hevdet
han ikke at ”omstreifere” burde underkastes systematisk sterilisering. Sterilisering ville i
første rekke være aktuelt overfor de åndssvake, og da fordi ”[å]ndssvakhet er arvelig og
vil nedarves i høi grad”. Han tok også avstand fra Scharffenbergs samfunnsmessige
betraktninger. Det var hensynet til den enkelte åndssvake som skulle være det avgjørende.
Ødegård minnet i den sammenhengen om at steriliseringsloven i første rekke hadde til
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Pa 793 (1). Protokoll. Fellesmøtet 1937. Ødegårds foredrag var i referatet kalt ”Psykiatri barnevernet”.
Pa 793 (1). Protokoll. Fellesmøtet 1937 (med ref. av Ødegårds foredrag ”Psykiatri i barnevernet”).
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hensikt å ivareta hensynet til det enkelte individ. Derfor skulle sterilisering fortrinnsvis
være en frivillig sak.1103
Ødegårds syn på ”omstreiferproblemet” var i det hele mindre deterministisk enn
Scharffenbergs.1104 Ikke uten grunn bemerket Lyngstad at Ødegårds foredrag gav ”lysere
forhåpninger” – i den grad ”omstreiferlysten” var et ”miljøproblem”, ville det gi Misjonen
gode muligheter.1105
Men Lyngstad må åpenbart ha vært i tvil om Ødegård vurderte ”omstreiferproblemet”
rett. Som vi har sett, framholdt Johan Lofthus en del år senere at Lyngstad hadde ment at
de fleste ”omstreifere […] var umulig å sosialisere, og dessuten ofte arvelig belastet,” – en
innstilling som Lyngstad ifølge Lofthus stod under sterk innflytelse av Scharffenbergs
pessimistiske syn. Når Lyngstad i sitt virke som generalsekretær i tiden fram til 1940
enten tok initiativet til eller bistod andre instanser med søknader om sterilisering, er det
nærliggende å tro at begrunnelsen dypest sett hadde feste i dette pessimistiske synet.1106
Det er likevel ikke funnet at Lyngstad gjennom siste halvdel av 1930-tallet mente at tatere
skulle gjøres til gjenstand for en omfattende og systematisk sterilisering, slik
Scharffenberg siden slutten av 1920-tallet hadde argumentert for. Lyngstads standpunkt
synes å ha vært sammenfallende med Carlsens: Den biologiske reproduksjonsevnen burde
fratas ”defekte” tatere. På den andre siden utgjorde denne gruppen ifølge Carlsen og
Lyngstad et ikke ubetydelig mindretall av folkegruppen.
I siste halvdel av 1930-tallet var Misjonen ikke alene om å mene at ”defekte” skulle
steriliseres. I motsetning til 1920-årene, hadde steriliseringstanken fått en langt mer
framskutt plass i det norske samfunnet. Ulike yrkesgrupper i helse- og sosialtjenesten ikke
bare anvendte steriliseringsloven, men argumenterte for en mer utstrakt bruk av
sterilisering på sosialt, økonomisk og eugenisk grunnlag. Framfor alt markerte flere leger
med interesse for åndssvakespørsmålet seg som tilhengere av steriliseringstanken. I særlig
grad ble oppmerksomheten rettet mot de lettere åndssvake. Men det er ikke funnet at tatere
ble viet spesiell oppmerksomhet i 1930-årenes ordskifte om åndssvakespørsmålet. På den
andre siden er det ingen tvil om at datidens vide åndssvakebegrep inkluderte
”omstreifere”.1107 På denne bakgrunnen er det kanskje ikke enestående når tilsynslegen
ved ett av Misjonens barnehjem i 1934 mente at ”[n]ye bestemmelser om sterilisasjon av
defekte og forbryderske individer kanskje også [skulde] påskynde nedgangen i dette
allerede hendøende folkeferd.” Uttalelsen falt i tilknytning til en undersøkelse av helse-
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Pa 793 (1). Protokoll. Fellesmøtet 1937. I likhet med Ødegård pekte Carlsen også på nødvendigheten av
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tilstanden til barn ved ett av Misjonens barnehjem som tilsynslegen offentliggjorde i
Tidsskrift for Den norske lægeforening.1108

12.2 Det sosiale reformarbeidet i siste halvdel av 1930-tallet
Det kan ikke sees at Misjonens generalsekretærer før annen verdenskrig tok noe initiativ
overfor sentrale myndigheter i den hensikt å gjennomføre en mer ”energisk og målbevisst”
sterilisering av tatere. Det er heller ikke funnet at myndighetene - verken fra skolemyndigheter under Kirke- og undervisningsdepartementet eller helsemyndigheter under
Sosialdepartementet – tok noe initiativ overfor Misjonen,. Det kan derfor fastslås at det før
krigen ikke ble etablert et nærmere samarbeid mellom Misjonen og sentrale myndigheter
med tanke på sterilisering av tatere.
Spørsmålet om hvorvidt tatere før krigen ble tenkt som en steriliseringspolitisk
målgruppe, skal likevel ikke slippes. I siste halvdel av 1930-årene ble det innledet et
sosialt reformarbeid, der blant annet skolehjemsordningen og åndssvakespørsmålet ble
viet oppmerksomhet. I dette reformarbeidet ble steriliseringsspørsmålet løftet fram, og
siden flere barn og unge av taterslekt var plassert i skolehjem og åndssvakeskoler, skal det
undersøkes nærmere hvorvidt disse ble gjenstand for særlig oppmerksomhet med tanke på
sterilisering.
I det sosiale reformarbeidet i siste halvdel av 1930-tallet spilte den regjeringsoppnevnte Sosiallovkomiteen av 1935 en tung rolle. I alt avleverte komiteen åtte innstillinger fram til 1945, da komiteen ble oppløst.1109 Tre av innstillinger resulterte i lovvedtak:
vanføreloven av 1936, alderstrygdloven av 1936 og arbeidsløshetstrygdloven av 1938. En
fjerde innstilling om arbeidsformidling la grunnlaget for sysselsettingsloven av 1947.
Komiteens innstillinger om uføretrygd og syketrygd ble aldri behandlet av Stortinget før
krigsutbruddet i 1940. En innstilling om reform av barneomsorgen førte i første omgang til
opprettelsen av et barnevernskontor i Sosialdepartementet.1110 Komiteens innstilling om
åndssvakeomsorgen, som vi skal se nærmere på nedenfor, var i hovedsak ferdig utarbeidet
våren 1940, men ble ikke avlevert før i august 1945.1111
En viktig om enn ikke eneste grunn til at Sosiallovkomiteen tok opp arbeidet med en
lov om åndssvakeomsorg, var den psykiatriske undersøkelsen som i 1937 ble foretatt ved
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(SD, ekspedisjonssjef i trygdeavdelingen fra 1939), Augusta Stang (H), odelstingspresident Sverre Støstad
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tre skolehjem. La oss kort gjøre rede for bakgrunnen for og innholdet i denne undersøkelsen
Våren 1936 henvendte formannen i Sosiallovkomiteen, Inge Debes, seg til Arbeiderpartiregjeringens sosialminister Kornelius Bergsvik.1112 Foranledningen var et forslag fra
høyesterettsadvokat Knut Getz i direksjonen for Toftes Gave, som i februar 1936 hadde
anmodet Kirke- og undervisningsdepartementet om å foreta en psykiatrisk undersøkelse av
”barn på samtlige skolehjem”:
Man vil […] uttale at man har det personlige inntrykk at det er et større antall barn ved
hjemmene enn tidligere antatt som intellektuelt og moralsk er så svakt utrustet at de ikke i
nødvendig utstrekning kan gjøres til gjenstand for fruktbringende påvirkning ved det
opdragende arbeide som under de nuværende forhold utføres ved hjemmene.

Getz understreket at ”de rene undermålere” tok masser av tid og arbeid. Skulle resultatene
av skolehjemsarbeidet samlet sett bli bedre, burde en ”få utskilt dem som slett ikke eller
bare ved ganske særlig arbeide fra hjemmenes side kan tenkes influert i god retning, så der
blir mer anledning til å ta sig av den som ikke med selve sine medfødte anlegg er avskåret
fra å utvikle sig til samfundsdyktige individer.”1113
Debes viste til Getz’ forslag og presiserte overfor Bergsvik at det nå var på høy tid å
få gjort noe med ”sammenblandingen av barn” på skolehjem: ”Det må efter min mening
være absolutt påkrevet at der nu blir foretatt psykiatrisk undersøkelse av belegget, og at
der for eftertiden blir et nøie samarbeide mellem vergeråd, skolehjem og psykiatrikere.”
Debes understreket hvor vanskelig det hadde vært å få Kirke- og undervisingsdepartementet ”til å ta sig av disse viktige saker med den tilstrekkelige energi, og jeg
frykter for at det må en sterk statsrådsvilje til for å få drevet igjennem den undersøkelsen
som direksjonen for Toftes Gave finder så nødvendig.”1114
Spørsmålet ble drøftet i Stortinget under behandlingen av skolehjemsbudsjettene i
april 1936, og Kirke- og undervisningsdepartementet henvendte seg til Ragnar Vogt og
Johan Lofthus for å få utpekt en psykiater til å foreta undersøkelsen. Oppgaven gikk til
daværende assistentlege ved Bærum sykehus, Einar Haugen.1115 Av departementets brev
til Stortingets kirke- og skolekomité i februar 1936 går det fram at man forestilte seg en
psykiatrisk undersøkelse av barna på samtlige skolehjem – ”for å få oversikt over hvor
stort behov det er for særskilte institusjoner beregnet på sjelelig defekte og åndssvake barn
som faller under vergerådenes forsorg.”1116 Undersøkelsen ble imidlertid besluttet
gjennomført ved tre skolehjem: gutteskolehjemmene Toftes Gave og Bastøy, samt Bærum
skolehjem for piker.1117
Undersøkelsen ble gjennomført i 1937. Haugen bearbeidet materialet i 1938, og
utredningen ble trykt som tillegg til Skoleheimnemndas innstilling fra 1939.1118
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Kasuistikken omfattet 230 barn og unge i alderen 10 til 21 år med aldersgruppen 14-17 år
som et tyngdepunkt. Med utgangspunkt i en intelligensundersøkelse (”Oslo-prøvene”),
mente Haugen å kunne slå fast at en stor del av elevene var undermålere: 67 prosent var å
anse som oligofrene (åndssvake): 59,6 prosent debile (IQ 56-75) og 7,4 prosent imbecille
(IQ 36-55). Han fant ingen idioter (IQ 0-35) i materialet. Sinkene utgjorde 18,3 prosent. Ti
prosent falt innenfor den normale variasjonsbredde, 4,7 prosent stod over middels, vel
begavete. ”Hovedmassen av barna utgjøres altså av oligofrene og sinker, med i alt 85,3
%, som står under gjennomsnittsnivået.” Haugen konkluderte derfor med at ”påfallende
mange av de undersøkte barn” ikke hørte hjemme i skolehjemmene Dette stemte ifølge
Haugen godt overens med skolehjemmenes egen bedømmelse av elevene. Mange skolehjemselever hørte derfor hjemme i åndssvakeskoler eller andre former for åndssvakeomsorg.
Undersøkelsen omfattet også en vurdering av elevenes ”moralske og etiske struktur”.
Haugen fant at det i svært mange tilfeller var ”en utpreget lavverdighet av motiver, som
uttrykk for den mangelfulle etiske holdning.” 65,2 prosent av barna manglet ”etisk
holdning”. Ved å kombinere intelligenskvotient og etisk holdning fant Haugen at den
etiske holdningen var mer eller mindre mangelfull blant de debile, de imbesille og sinkene
- ”hvilket jo er rimelig, da det hos disse er en mangelfull utvikling av sjelsevner i sin
helhet.”
Formålet med Haugens undersøkelse var å stille diagnose og fremme forslag til
behandling. Haugen mente at vel en fjerdedel av elevene hørte hjemme i skolehjemmene,
mens nesten 43 prosent hørte hjemme i en åndssvakeomsorg. De øvrige burde overføres til
andre behandlingsformer som psykopathjem, sinnssykehus m.m., til familieforsorg. En del
burde også utskrives og settes i lære eller arbeid. Haugen tok også opp spørsmålet om
”eugeniske forholdsregler”: ”Det må med støtte i de senere års overveldende forskningsresultater på det arvebiologiske område, spesielt hvad oligofrene og psykopater angår,
antas at en stor del av disse barn er dårlig arvebiologisk utstyrt”. Samfunnet kunne følgelig
ikke være ”tjent med” at de satte ”avkom i verden.” Sterilisering – eventuelt varig internering – syntes ”uundgåelig”. Haugen understreket samtidig at slike forholdsregler måtte
iverksettes ”så skjønnsomt som råd er.”
Når det gjaldt de 230 elevene han hadde undersøkt, fant han det nødvendig å tilrå
sterilisering i de tilfeller der ”det med størst sannsynlighet kan regnes med at barnet er
alvorlig arvelig belastet.” Dette gjaldt 24 elever. Der dette spørsmålet var mer uklart, men
hvor det var grunn til å tro at det forelå ”belastning”, fant han grunn til at steriliseringsspørsmålet burde overveies. Det gjaldt 40 elever. Haugen understreket at hvert enkelt
tilfelle måtte prøves nøye før det ble truffet beslutning om sterilisering; ”det bør være
vektige grunner for å berøve et individ en av de mest fundamentale menneskerettigheter å sette barn til verden.” Men samtidig understreket han at det ”uten tvil” var ”av stor
betydning for samfunnet at dårlig arvemessig utstyrte individer ikke får høve til å
forplante sig,” og han konkluderte med at ”[s]amfunnet bør sikre sig mot at mindreverdige
individer blant disse barn får sette avkom i verden.”
Det går fram av Haugens presentasjon av resultatene at undersøkelsen også omfattet
barn av ”omstreifere”. Haugen gikk imidlertid ikke spesielt inn på disse barna i
presentasjonen av resultatene, men omtalte det å være ”omstreifer” som ”en mangel” ved
foreldrene: ”Det forekommer en eller annen mangel ved den ene eller begge foreldrene i
159 tilfeller, dvs. 72,3 % (drikkfeldig, straffet, ansvarsløs, usedelig, ulike former for
sinnslidelser, tilbakestående, epilepsi, omstreifer, sykelig eller tuslet).” Han kommenterte
dette på denne måten:
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Det er påfallende at det er såvidt meget angitt som mangler ved foreldrene; men det er ikke
mulig nærmere å tyde hvori all denne mangel er betinget, spesielt ikke hvad det arvemessige
utstyr angår. Det synes klart at også foreldrene burde gjøres til gjenstand for nærmere
undersøkelser for å få full klarhet i spesielt arvens betydning for barnas senere vanart. Dette
uhyre arbeidsfelt har ligget helt utenfor dette arbeidets plan. Det vilde ikke overraske om det
1119
kunde påvises mange sjelelig syke og defekte individer i skolehjemklientellets ophav.

I Skuleheimnemndas innstilling ble Haugens eugeniske synspunkter understreket som
viktige med tanke på en ”rasjonell” løsning på skolehjemsproblemet: ”Nemnda må i dette
høve (i.e. den rasjonelle handsamingsmåten) streka under det som doktor Haugen seier om
det dårlege arvebiologiske utstyr som dei oligofrene born og psykopatane har.”1120
Spørsmålet synes imidlertid ikke å ha blitt gjenstand for spesiell oppmerksomhet blant de
instansene som avgav høringsuttalelse til skuleheimnemndas innstilling. Det er kun funnet
at Norges lærerlag kommenterte spørsmålet om eugeniske forholdsregler: ”Dr. Einar
Haugen omtaler de arvebiologisk mindreverdige blant barna, som samfundet må verge seg
mot ved sterilisasjon og eugeniske forholdsregler. Det er vel et stort spørsmål om ikke
også døve- blinde- og åndsveikeskolene har barn som trenger undersøkelse i den leia. Vi
mener det er grunn til å drøfte spørsmålet om et samarbeid også på det område for å få en
betryggende og økonomisk forsvarlig ordning for alle skolearter.”1121
Den psykiatriske undersøkelsen la et viktig premiss for tanken om å bygge ut en
rasjonell åndssvakeomsorg, og dannet slik sett en del av bakgrunnen for at Sosiallovkomiteen satte ned et eget utvalg som tok fatt på arbeidet med en innstilling om
åndssvakeomsorgen.1122 Sosiallovkomiteen løftet fram det eugeniske perspektivet. Dette
hang sammen med den medisinske forståelsen av åndssvakhet komiteen la til grunn for sitt
arbeid. I denne forståelsen spilte arv som årsak en viktig rolle: ”Kort kan en si at
åndssvakhet oppstår enten 1. på grunn av arvebiologiske momenter eller 2. ved at den
sjelelige utvikling stanser på et tidlig trinn tross opprinnelig normale utviklingsbetingelser
– enten varig ved ødeleggelse av hjernevev, eller midlertidig ved manglende impulser for
utviklingen.”1123 I den grad åndssvakhet skyldtes ”arvebiologiske momenter” mente
komiteen at ”samfunnet” måtte ”sikre seg mot uhemmet forplantning av åndssvake” av
”evgeniske grunner”.1124
Forholdet er nemlig det, at de åndssvake viser en ganske stor forplantningshyppighet, særlig
gjelder dette de lettere åndssvake, og det er hos de debile en oftest finner arvelige faktorer
som årsak til defekten. Det er de debile som byr på de vanskeligste sosiale problemer, av de
åndssvake er det dem som hyppigst kommer ut i asosial atferd, kriminalitet, løsgjengeri,
prostitusjon. De utgjør tallmessig den største gruppe. Når de setter barn i verden er disse
1125
ikke sjelden defekte, og denne stadige tilvekst av defekte individer bør stoppes.
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Slik reflekterte Sosiallovkomiteen den faglige posisjonen steriliseringsspørsmålet hadde
fått i de medisinske fagmiljøene på 1930-tallet. Komiteen bemerket likevel at man ved
sterilisering ikke kunne ”ha noe håp om i overskuelig framtid […] å utrydde åndssvakheten.”1126
Men på et overordnet politisk nivå synes ikke steriliseringsspørsmålet å ha blitt viet
spesiell oppmerksomhet. ”En av de viktigste opgavene for arbeiderregjeringen var å ta op
det sosiale reformarbeid,” bemerket sosialminister Oscar Torp i 1938.1127 Den nye
sosialpolitikkens mål var tuftet på et sosialetisk fundament: ingen skulle lide nød, alle
skulle ”sikres en menneskeverdig tilværelse.” Dertil skulle levekårene for ”det jevne folk”
forbedres – et mål som ikke kunne nås uten økonomisk utjevning mellom klassene.
Kjernen i det sosiale reformarbeidet var utbyggingen av et sosialforsikringssystem for de
svakeste grupper i samfunnet.1128 Stilt overfor denne oppgaven kunne det tenkes at
sterilisering ville ha blitt vurdert som en strategi for å lette utbyggingen av dette systemet.
Med tanke på at sterilisering i praksis ofte ble begrunnet nettopp ut fra ønsket om å
redusere de sosiale utgiftene, et argument som også delvis forklarer hvorfor steriliseringstanken vant fram i tiden rundt 1930, ville dette for så vidt ikke vært en overraskende tanke.
Men dette resonnementet synes ikke å blitt knyttet til sosialforsikringstanken i siste
halvdel av 1930-tallet. Heller ikke later det til at denne tenkemåten fikk nedslag i den
såkalte barnetrygdkomiteen som Sosialdepartementet satte ned i 1934. Komiteens flertall
foreslo en universell barnetrygd utbetalt direkte til mor for familier med mer enn ett barn.
Dette forslaget kunne tenkes å føre til en vekst i barnetallet i de laveste befolkningslag, og
dermed påføre samfunnet store ekstrautgifter. Steriliseringsspørsmålet ser imidlertid ikke
ut til å ha blitt drøftet med tanke på å forebygge denne situasjonen.1129
Sosialminister Oscar Torp tok da heller ikke opp steriliseringsspørsmålet i sin framstilling av regjeringens sosialpolitikk i 1938. Spørsmålet ble heller ikke berørt i den
presentasjon av Arbeiderpartiregjeringens sosialpolitiske program Inge Debes gav i
Stockholm og Bergen samme år.1130 Trolig mente Torp at sterilisering var et spørsmål for
fagfolk og ikke politikere. Da Høyres stortingsrepresentant John Solberg i mars 1939
reiste spørsmålet om en revisjon av steriliseringsloven med tanke på å få til en mer
effektiv sterilisering av åndssvake, kommenterte Torp at spørsmålet var for stort til at det
uten videre kunne drøftes på Stortinget. Dessuten var sterilisering omstridt blant fagfolk:
Sterilisering er jo et spørsmål hvorom det er sterk strid blandt de lærde, så en legmann vil jo
ha vanskelig for å gjøre sig op en mening om hvad som er riktig i dette tilfelle. Imidlertid er
spørsmålet drøftet, og jeg kan her idag si at Socialdepartementet selvfølgelig også vil ha sin
1131
opmerksomhet henvendt på saken i den tid som kommer.

Mellomkrigstiden tok slutt uten at steriliseringsspørsmålet fikk noen plass i Arbeiderpartiregjeringens mer overordnete sosialpolitiske program. Derimot ble spørsmålet tatt opp
av Sosiallovkomiteens utvalg som utarbeidet et forslag til lov om åndssvakeomsorg.
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Innstillingen utgjorde en del av det sosiale reformarbeidet som Arbeiderpartiregjeringen
tok mål av seg å gjennomføre. Sterilisering ble gjort til et aktuelt tiltak innen sosialpolitikkens ”særomsorg”, men ikke til et bredt anlagt sosialpolitisk tiltak.
I tråd med datidens eugeniske eller rasehygieniske tenkning ble åndssvake pekt ut som
en målgruppe for sterilisering. Det synes å ha vært en utbredt oppfatning at mange
”omstreifere” måtte regnes til gruppen av åndssvake i samfunnet. Og i den forstand kan
det sies at også ”omstreifere” ble trukket inn i den aktuelle steriliseringspolitiske målgruppen. Men spørsmålet om sterilisering av tatere ble ikke gjenstand for særskilt oppmerksomhet, verken i Skuleheimnemndas innstilling fra 1939 eller i Sosiallovkomiteens
innstilling om lov om åndssvakeomsorg. Dette endret seg imidlertid under annen verdenskrig.

12.3 ”En endelig løsning på taterplagen” (1942-1945)
Spørsmålet om sterilisering av tatere ble ikke drøftet da okkupasjonsregimet utformet
steriliseringsloven som skulle erstatte 1934-loven, men ble reist kort tid etter at den nye
loven var blitt ”vedtatt”, og det ble foreslått et tillegg til loven, som skulle hjemle adgang
til å sterilisere ”omstreifere”. Forslaget inngikk i regimets forsøk på å få til en løsning av
”taterspørsmålet”.
Okkupasjonsregimets tiltak mot tatere kom til å utgjøre en særlig side ved
okkupasjonsregimets sosialpolitikk.1132 Og til forskjell fra tidligere, innebar regimets
”taterpolitikk” en statliggjøring av det tidligere privat-offentlige engasjementet. Misjonens
virksomhet ble vurdert som utilstrekkelig, ikke minst fordi den var ”ledet etter humanitære
og religiøse retningslinjer uten de nødvendige lovhjemler og maktmidler som antas
nødvendig for en effektiv løsning av spørsmålet,” bemerket et utvalg som høsten 1944
hadde fått i oppgave å fremme forslag til løsningen av ”taterspørsmålet”.1133
Et viktig utgangspunkt for regimets taterpolitikk var misnøyen med taternes hestehold.
I en henvendelse til Landbruksdepartementet våren 1942 mente dyrevernsnemnda og jordstyret i en kommune i Hedmark fylke at tatere burde forbys å holde hest. Henvendelsen
ble ekspedert til Innenriksdepartementet, og derfra til Politidepartementet. I et følgeskriv
til Politidepartementet gjorde Innenriksdepartementet oppmerksom på at spørsmålet hadde
vært oppe i tilknytning til dyrevernloven av 1935, men at foreslåtte bestemmelser ikke var
blitt vedtatt. Skulle det vise seg at gjeldende bestemmelser i dyrevernloven var
utilstrekkelige, burde spørsmålet tas opp til ny behandling.1134
Ekskurs: Med dyrevern mot ”omstreiferuvesenet”
Forslaget om å forby tatere å holde hest kan følges tilbake til begynnelsen av 1920-årene,
da flere lokalavdelinger av Foreningen til Dyrenes Beskyttelse ba Justisdepartementet om
å treffe de nødvendige tiltakene for å få slutt få taternes angivelige dyremishandling.1135
Departementet ba om Misjonens vurdering, fordi man antok at Misjonen bedre enn andre
kjente taternes livsførsel. Misjonens hovedstyre fant kravet urimelig. Dersom en hest ble
mishandlet, kunne man anvende bestemmelsene i straffelovens § 382 om mishandling av
dyr.1136 Trolig var Misjonens standpunkt en hovedgrunn til at Omstreiferkomiteen ikke
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foreslo å forby tatere å holde hest – til tross for at dyrebeskyttelsesforeningens formann
satt i komiteen.1137
Byråsjef Ole Harbek i Justisdepartementet var ikke tilfreds med Misjonens vurdering;
man overså åpenbart vanskene med å få dømt en person etter straffelovens § 382: ”Det må
jo foreligge bevis for at dyr er blitt mishandlet, og sådant bevis er slett ikke alltid lett å
skaffe. Meget sjelden blir en mishandling også anmeldt for politiet, således at dette altså
ikke engang får kunnskap om den.” Spørsmålet hadde dessuten en annen side, som
Misjonens ikke syntes å ha tatt med i betraktning: Et forbud mot hestehold ville kunne bli
en ”ganske effektiv foranstaltning til motarbeidelse av omstreiferuvesenet. [...] Deres
omstreifen vilde derved bli vanskeliggjort”. Harbek måtte likevel medgi at departementet
”for tiden” ikke hadde ”tilstrekkelig grunn til […] å foranledige en lovbestemmelse som
den omhandlede.”1138
Justisdepartementet mottok flere henvendelser fra lokale dyrebeskyttelsesforeninger,
men ønsket ikke selv å gå videre med saken, all den stund Misjonen hadde avvist tanken
om å forby tatere å holde hest. I 1925 ble saken derfor sendt over til Landbruksdepartementet, samtidig som departementet ble gjort oppmerksom på Misjonens
standpunkt.1139 Der ble kravet fra dyrebeskyttelsesforeningene imøtekommet. Forslaget til
dyrevernlov av 1935, som ble fremmet av landbruksminister Haakon Five i Mowinckels
tredje regjering, inneholdt følgende bestemmelse i § 10: ”Det er forbode [...] at
umstreifarar på ferdene sine fører med seg hest eller anna dyr til førsle av folk og
varor”.1140
Stortingets landbrukskomité hadde ingen innvendinger, men i Odelstinget ble debatten
skarp. Bondepartiets Erling Bjørnson, som året i forveien hadde vært justiskomiteens saksordfører da Odelstinget behandlet regjeringens forslag til lov om sterilisering, avviste
kategorisk forslaget om å forby tatere å holde hest. Det ville innebære intet mindre enn
”forfølgelse av en folkerase innen vår stamme.” Han henledet stortingsrepresentantenes
oppmerksomhet på forholdene i Tyskland: ”Vi har sett med gru hvad som i så henseende
skjer i Tyskland. Nu skal vi begynne på samme måte også her i Norge, vi skal gjøre
forskjell på folk.” Dersom bestemmelsen ble vedtatt, ville det bety at man tok
”levebrødet” fra ”dette urgamle norske nomadefolk”. Å ta hesten fra en tater, ville være
det samme som å ta kua fra bonden. Forslaget var ”noget av det hårdeste” han hadde
sett.1141
Flere representanter sluttet seg til Bjørnson. Rudolf Elias Peersen (V) mente bestemmelsen gikk på folk og ikke dyr: ”Det står jo simpelthen, at det er forbudt for disse folk å
ha hest, likegyldig hvorledes de behandler dem.” Børge Olsen-Hagen (A) fant det svært
betenkelig med særregler for en bestemt folkegruppe: ”Jeg vil ikke la en klasse, om jeg
skal bruke det uttrykk, bli satt utenfor loven, og det er det jeg vil forsøke å hindre ved å
stemme imot dette.” Carl Bonnevie (A), som i likhet med Bjørnson hadde uttalt seg
positivt om steriliseringsloven, fant forslaget ”inhumant”.
Men motstanderne utgjorde et mindretall. Et flertall av representantene - fra Arbeiderpartiet, Bondepartiet, Høire og Venstre - ikke bare støttet lovforslaget, men hevdet at
bestemmelsen var det viktigste innslaget i hele forslaget til en dyrevernlov - ikke først og
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fremst fordi man antok at tatere mer enn andre mishandlet sine dyr, men fordi et forbud
høyst sannsynlig ville bidra til å redusere ”omstreiferuvesenet”.1142
Forslaget ble vedtatt i Odelstinget mot 26 stemmer. Men forslaget ble stanset i
Lagtinget etter at et knapt flertall støttet følgende forslag fra Arbeiderpartiets landsstyremedlem, gårdbruker Iver Kristiansen Hognestad: ”Odelstingets beslutning bifalles ikke. §
10, punkt 4 antas å burde utgå.”1143 Hognestad tok bestemt avstand fra en lov med
”klassebestemmelser”, en lov skulle være lik for alle: ”Jeg tror at tatere stort sett behandler
sine dyr godt, at dyrene har det godt stort sett, så det er helt unødvendig å ha nogen
særbestemmelse som rammer en enkelt klasse.” 18 av 35 lagtingsmedlemmer sluttet seg til
Hognestad. Det var et knapt flertall, men tilstrekkelig til å stanse Odelstingets vedtak.
Hognestads forslag utløste en skarp debatt i Lagtinget. Den fulgte ikke de politiske
skillelinjene. Frontene gikk ikke mellom, men gjennom partiene. Særlig skarp ble ordskiftet mellom Arbeiderpartiets representanter, flere av dem stilte seg positivt til forslaget
om å innføre særbestemmelser om taterne i dyrevernloven.1144 Hognestad reagerte med
avsky på at tilhengerne av forslaget omtalte ”omstreiferne” som en samfunnsunyttig
folkegruppe: ”[J]eg [finner] det helt urimelig at vi skal ha en særbestemmelse i loven som
rammer en bestemt del av befolkningen og da den aller fattigste del, - og dette skal
arbeiderpartiets folk gå inn for!”. Hognestad fikk følge av partikollegaene Ingvald Førre
og Ola Solberg, som begge advarte mot å lage ”undtagelsesbestemmelser” for en bestemt
folkegruppe. Førre tordnet: ”[H]er skal vi, fordi de ikke er ansett, fordi de hører til - i
spissborgerlig betydning - den mindreverdige del av samfundet, lage undtagelsesbestemmelser for dem. Jeg vil be Gud bevare mig for den tanke.”1145
Harald Bakke (H) gikk også mot landbrukskomiteens innstilling. På den ene siden fant
han det ”ulogisk” at en paragraf (§ 10) med forbud mot dyreplageri i én bestemmelse
omhandlet en gruppe mennesker. På den andre siden fant han det konstitusjonelt
betenkelig å innføre ”en særbestemmelse for en bestemt klasse mennesker i vårt land.”
Med dette forslaget stod man ifølge Bakke i fare for å bryte med ”Grunnlovens mening
med almindelig rettsbeskyttelse”:
Man gir en særlov for en enkelt rase, det er vedkommendes herkomst som skal gjøre det
straffbart eller ikke straffbart å ha en hest med på ferden, og det mener jeg kan ikke være
riktig. Det strider mot den almindelige rettsbevissthet i dette land, at det skal være tillatt for
en av norsk nasjonalitet å kunne ferdes på landeveiene med hest, men ikke for disse
omstreifere. [...] Jeg er bange for at man her i iver for å komme dyrene til hjelp og skape et
dyrevern har oversett at man griper inn i visse menneskerettigheter, og jeg for min del - hvor
glad jeg enn er i dyr - vil ikke skape et dyrevern som lett kan bli en menneske1146
mishandling.

Dyrevernforeningenes ønske om å forby tatere å holde hest møtte stor forståelse blant
politikere, men ble altså stanset av et knapt flertall i Lagtinget. Bestemmelsen ble følgelig
tatt ut av forslaget til dyrevernloven.
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jeg si at var det noget man skulde forby disse omstreifere, så var det ikke å ha hest eller hund med sig på
landeveien; det som jeg mange ganger har syntes er rart, er at det er tillatt at de har barn med sig på
landeveien; for barna lider under ferdselen meget vondt.”
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Et felttog planlegges
Sikkerhetspolitiavdelingen i Politidepartementet, som fikk spørsmålet om å forby tatere å
holde hest til vurdering sommeren 1942, sluttet seg til kravet, blant annet fordi man mente
taternes hester burde brukes i jordbruket og ikke til å streife omkring med. Dessuten ville
et forbud kunne bidra til å sette en stopper for ”slagsmål, tyveri, uorden og andre ulemper”
som fulgte med streifingen.1147 Men man burde ikke nøye seg med et forbud mot
hestehold. Politidepartementet hadde nå fått oversendt flere henvendelser fra kommuner
og fylkesmenn med krav om å få slutt på ”omstreiferuvesenet”. ”Halve foranstaltninger
her er nytteløse”, mente fylkesmannen i Oslo og Akershus. Taterne burde pågripes og
plasseres i ”konsentrasjonsleire”, og ingen arbeidsføre som ikke ville arbeide, burde få
utdelt ”levnetsmidler”.1148 På denne bakgrunnen foreslo Sikkerhetspolitiet at
taterspørsmålet nå burde tas opp ”på bred basis”: ”den linje som hittil er fulgt med å kjøpe
gårder til taterne, og innbille seg selv og andre at taterne derved blir norske bønder, vidner
om en dyp uvidenhet om arvelighet og rasespørsmålet.”1149
Uttalelsen markerer starten på okkupasjonsmyndighetenes arbeid med å formulere en
taterpolitikk, som siktet mot ”en endelig løsning på taterplagen,” slik politiminister Jonas
Lie uttrykte det sommeren 1943.1150 Lie skulle bli en pådriver. Han fulgte opp utspillet fra
sine underordnede i Sikkerhetspolitiet, og han fikk en aktiv medhjelper i Kriminalavdelingens leder.
Det forelå ingen klar oppfatning av hvor stor ”taterplagen” egentlig var, det vil si hvor
mange tatere det fantes. Politidepartementet hadde derfor i februar 1943 foreslått - som et
første skritt - å innføre en lov om registreringsplikt:
For å kunne utføre et effektivt arbeide i bekjempelsen av omstreiferuvesenet er det
nødvendig at en skaffer seg nøyaktige oppgaver over alle omstreifere i landet. Dette
departementet har derfor utarbeidet utkast til lov om registreringsplikt for sigøynere og
omstreifere. Lovens § 1 pålegger alle personer med sigøynerblod samt andre personer som
1151
streifer om på sigøynervis registreringsplikt.

En registreringslov burde også inneholde en bestemmelse om at ”all omstreifen på
sigøynervis” skulle være forbudt. Men dette forslaget bød på praktiske vansker: Uten
bopel og arbeid, ville forbudet bare bli en papirbestemmelse. Politidepartementet foreslo
derfor at alle utgifter i forbindelse med bosetting og eventuell senere understøttelse ble
overtatt av staten: ”En vil derved unngå kommunenes tidligere skrekk for å huse disse
mennesker på grunn av økonomiske bekymringer. Dessuten vil alt kiv mellom
kommunene om dette spørsmål bortfalle.”1152
Forslaget om å forby streifing ved lov vakte reaksjoner. I et PM av 31. mars 1943
bemerket kontorsjef Per Midtrød i Sikkerhetspolitiet at et slikt forbud vanskelig kunne
gjennomføres uten staten samtidig påtok seg et forsørgeransvar overfor ”sigøynere og
omstreifere”. Justisminister Sverre Riisnæs sa seg enig i dette.1153 Midtrød skisserte to
mulige løsninger. Enten kunne man sløyfe et forbud mot streifing og nøye seg med en
1147

PD. PO 21 B. Udatert notat fra sensommeren 1942.
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sannsynlig fra februar 1943)
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PD. PO 21 B. Skriv til ID og SD (konsept 25.2.43). Det fremgår ikke av dette arkivet om nevnte skriv
ble sendt til ID og SD.
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PD. PO 21 B. ”P.M. Sigøyner- og omstreiferproblemet”, 31.3.42 med randbemerkning av S. Riisnæs.
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registrering, eller man kunne innføre et slikt forbud, men da samtidig utarbeide regler om
et statlig forsørgeransvar. Midtrød syntes registrering alene ville ha lite for seg. Skulle
man komme noen vei, var det nødvendig å velge det andre alternativet. Dermed måtte det
utarbeides regler om boligspørsmålet, økonomisk understøttelse, beskjeftigelse for de
arbeidsføre, forsorg for barn, hvilke instanser som skulle administrere de ulike tiltakene og
hvem som skulle bære utgiftene. Av hensyn til de økonomiske konsekvensene ble denne
løsningen avvist. Isteden burde alle de som kom inn under loven om nasjonal arbeidsinnsats, og som ikke innen en viss frist kunne forsørge seg selv, anbringes i interneringsleir ved administrativ forføyning.1154
Midtrød avviste en tredje løsning, som var blitt foreslått av Sjefen for Sikkerhetspolitiet, nemlig å samle alle ”sigøynere og omstreifere” - folk av ”romaniætt” - og
ekspedere dem til Polen. Sipo-sjef Oliver Møystad fant det fåfengt med internering og
opplæring. Foruten å samle opp alle ”farende folk”, burde myndighetene gjennomsøke
”landets fengsler, sykehus, drankeranstalter, oppdragelsesanstalter, herberger etc.” for å
finne fram til folk av ”romaniavstamning.”1155 Midtrød var sterkt i tvil om ”tyskerne vil ta
imot dem der nede.” ”[V]i må nok forberede oss på å løse problemet innenlands.”1156
Tanken om å sende taterne til Polen ble senere ikke drøftet, men hadde likefullt tilhengere
blant myndighetspersoner. For eksempel bemerket Riisnæs i et skriv til Jonas Lie
sommeren 1943 at den beste løsningen ville være å samarbeide med tyske myndigheter
om å sende taterne til ”østområdene”.1157
Et nytt PM ble formulert i juni 1943, der det ble gjort rede for den lovgivningen som
allerede forelå, og som regimet kunne benytte i ”bekjempelsen av omstreiferuvesenet”.1158
Men skulle man lykkes, måtte bestemmelsene håndheves strengere. Når det gjaldt
personer som ikke hadde ”vilje eller evne til å innpasse seg i et ordnet og rolig samfundsliv,” trengtes imidlertid skarpere midler: ”Overfor slike ville en tvangsbosettelse vise
dårlige resultater. De burde være gjenstand for en strengere behandling f.eks. anbringelse i
arbeidskollektiver med effektiv kontroll.” Men forfatteren av PM’et var kritisk til
Midtrøds forslag om å lage en lov som inneholdt bestemmelser både om streifing og et
statlig forsørgeransvar: ”Et arbeide med delvis å lovfeste og å samle i en lov bestemmelser
om alle forannevnte forhold vedrørende sigøynere og omstreifere vil utvilsomt kreve store
forarbeider og undersøkelser.” Mest realistisk i første omgang ville være å gjennomføre
den planlagte registreringen, i likhet med den som hadde funnet sted i 1927 og 1935. I
tillegg burde ulike instanser pålegges å håndheve eksisterende lovgivning strengere.
Politiminister Lie sluttet seg i det alt vesentlige til nevnte PM. I tillegg foreslo han at
det nå ble utferdiget en lov som forbød hestehold. Hestene burde ifølge Lie kunne overtas
mot erstatning. Han fant imidlertid et bosettingsarbeid problematisk: ”Å fortsette
koloniseringslinjen er ikke ubetenkelig når det gjelder sigøinere, fant og arvelig belastede.
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Lov om nasjonal arbeidsinnsats ble lansert på et tysk-norsk fellesmøte i Oslo i februar 1943. Loven var
ikke ny, men tok sikte på å effektivisere tidligere bestemmelser om arbeidstvang (Skodvin 1990: 231). Én
hensikt var å sørge for en maksimal utnyttelse av landets arbeidskraft til fellesnyttige formål (Dahl et al.
1995: 27). Trolig bidro lov om nasjonal arbeidsinnsats til at regimet ønsket å trappe opp kampen mot
”omstreifervesenet”: ”Under de noværende forhold med mangel på arbeidskraft, bør ikke samfundet goutere
at en masse unge, kraftige mennesker streifer yrkesløst omkring uten å yte en produktiv innsats i
samfundet.” (PD. PO 21 B. ”P.M. Registrering av sigøynere og omstreifere”. Udatert, men sannsynlig fra
februar 1943).
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PD. PO 21 B. Møystads standpunkt ble oppsummert i brev av 6.3.43 fra en fullmektig i Oslo fattigvesen
til Møystad. Tanken ble satt fram kort tid etter deportasjonen av jøder fra Norge til Auschwitz i Polen
(februar 1943).
1156
PD. PO 21 B. ”P.M. Sigøyner- og omstreiferproblemet”, P. Midtrød 31.3.43.
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PD. PO 21 B. Skriv til J. Lie fra S. Riisnæs, 28.6.43.
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PD. PO 21 B. ”P.M. Sigøynere og Omstreifere” (L.H. 19.6.43)
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Ved imidlertid å gjøre helvete hett for dem kunde man drive endel over grensen.”1159 Lie
var likevel usikker på hva regimets taterpolitikk konkret skulle gå ut på. Han foreslo at
man først gjennomførte den omtalte registreringen. På denne bakgrunnen ble det
utarbeidet et nytt PM med forslag om lov om obligatorisk registrering av alle
”omstreifere”.1160
Justisminister Sverre Riisnæs kunne slutte seg til Politidepartementets bestrebelser på
å avvikle ”taterplagen”: ”Det bør ikke bli tale om at denne taterplage blir tålt lenger.”1161
Etter dette ba Quisling Riisnæs om å innlede et samarbeid med Sosialdepartementet og
Innenriksdepartementets befolkningskontor for å komme fram til en løsning på ”taterspørsmålet”. Quisling bemerket samtidig at eksisterende lover og bestemmelser høyst
sannsynlig dannet grunnlaget for de skrittene som burde tas.1162 I tråd med dette avviste
Riisnæs tanken om å innføre nye lovbestemmelser, mye kunne utrettes med gjeldende
lovgivning, bemerket han i et skriv til Lie. Dersom Politidepartementet ville arbeide videre
med lovsaken, kunne Justisdepartementet om nødvendig bistå med det rent lovtekniske,
men Riisnæs ønsket ikke et nærmere lovsamarbeid med Politidepartementet. Isteden burde
departementet ta opp et samarbeid med Befolkningskontoret og Helseavdelingen i
Innenriksdepartementet, og eventuelt Sosialdepartementet.1163
I ministermøte 8. juli 1943 gjorde Lie nærmere rede for taterspørsmålet, og han kunne
nå orientere Lederen for Sikkerhetspolitiet om at Quisling hadde gitt grønt lys til å sette i
verk ”en aksjon mot taterplagen.” Et ”felttog” skulle i første omgang rette seg mot ”alle
omstreifere av taterblod som kan defineres som vaneforbrytere.” De skulle fratas hest og
husbåt, og sammen med sine familier skulle vaneforbryterne interneres i en strengt
bevoktet arbeidsleir. Det skulle foretas ”rasemessig undersøkelse av leirens innvånere” og
”familier med forbrytersk arvestoff” skulle steriliseres. Hva man burde gjøre med ”de
øvrige tatere” ville ifølge Lie avhenge av hvor mange som kunne regnes som ”vaneforbrytere”. Men målet var uansett ”en endelig løsning på taterplagen, slik at man blir kvitt
dette spørsmål og får det løst - omtrent slik som jødespørsmålet er blitt det.”1164
Etter dette gikk Politidepartementet i gang med å utarbeide forslag til ”Lov om
registrering av omstreifere og forbud for omstreifere å holde hest og husbåt”. Et utkast
forelå vinteren 1944, og ble i løpet av sommeren samme år sendt Justisdepartementets
lovavdeling til lovteknisk behandling. Foruten obligatorisk registrering av alle
”omstreifere” og forbud for ”omstreifere” å holde hest, husbåt eller motorvogn, inneholdt
forslaget bestemmelser om pågripelse og anbringelse i arbeidsleir. I august kunne
Politidepartementet underrette Heinrich Fehlis - ”Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei
und des SD - Oslo” om at loven høyst sannsynlig ville tre i kraft innen utgangen av
året.1165
Slik gikk det imidlertid ikke. Qusling bestemte i ministermøte 12. oktober 1944 at det
skulle arbeides videre med saken, og et hurtigarbeidende utvalg ble satt ned for å utarbeide
forslag til lovbestemmelser og administrative forføyninger for å få fjernet ”taterne og
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andre omstreifere fra vegene og å anbringe dem på ett eller flere bestemte steder isolert fra
den øvrige befolkning og å hindre formeringen.”1166
Utvalget trådte sammen 3. november 1944. Utvalget ble ledet av dr. Richard Hanheide
fra Innenriksdepartementet. De øvrige medlemmene var avdelingssjef Wiermyhr og
direktør Guldberg i Sosialdepartementet. Etter 14 møter ble innstilling – med
kommentarer til Politidepartementets tidligere ”Utkast til lov om visse bestemmelser om
omstreifere” - levert 22. desember 1944.1167 Utvalget hadde også utarbeidet et forslag til
rundskriv. Utvalgets overordnete mål var å få til ”en definitiv løsning av taterspørsmålet,”
slik det het i Politidepartementets utkast.1168
Hanheide-utvalget hadde fått i oppgave å fremme forslag til løsningen av ”taterspørsmålet”, men presiserte innledningsvis at det særlig var ”omstreiferuvesenet” man
ville til livs. Man hadde funnet det problematisk å gå inn på ”den rasemessige side av
taterspørsmålet”, fordi det var vanskelig å definere begrepet ”tater”:
Utvalget har derfor i sitt forslag gått inn for å ramme alle de som streifer om på tatervis. Det
er mulig at enkelte som rasemessig er av taterslekt, men som er fastboende vil rammes av
loven, mens på den annen side en rekke omstreifere som ikke er av taterslekt, men streifer
1169
om på den for tatere karakteristiske måte, rammes av lovens bestemmelser.

Målgruppen ble slik sett forstått som en sosial gruppe - ”de som streifer om på tatervis”.
Gruppen ble nærmere definert i utvalgets forslag til rundskriv:
Med å streife om på tatervis forstår en det å reise rundt på den for tatere eller sigøynere
særegne måte, altså flere i følge eller med familie, ofte med hest og vogn, motorvogn eller
med husbåt. En ernærer seg gjerne med forskjellig småarbeid, f.eks. blikkenslagerarbeid,
salg av litt kjøkkenutstyr som visper etc. eller ved å spå folk. Ved siden herav driver de som
regel også med mer eller mindre fordekt betling, nasking og tyveri, men det at
vedkommende gjør seg skyldig i straffbart forhold er ikke noe vilkår for at loven får
anvendelse. Utenfor denne lovs bestemmelser faller imidlertid slike omstreifere som gjerne
drar omkring enkeltvis, ofte fra den ene arbeidsplass til den annen. Disse omstreifere kan i
tilfelle rammes av løsgjengerloven av 5. mars 1942, såfremt de nærmere vilkår etter denne
1170
er tilstede.

Ifølge Hanheide-utvalget burde taterpolitikken falle i to hoveddeler. Dels burde det settes i
verk tiltak som skulle ”vanskeliggjøre eller hindre omstreifingen”, og dels burde 1942loven endres slik at det ble mulig å stanse forplantningen i ”omstreiferslektene”.1171
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PD. PO 21 B. Notat, S. Riisnæs, 17.10.44
FMK (62). ”Innstilling fra utvalget til forberedelse av løsning av taterspørsmålet”, 22.12.44. Hanheide
hadde avlagt medisinsk embetseksamen i 1941, og var i perioden 1941-45 ansatt som sekretær i IDs
avdeling for mor og barn og fikk ansvaret for opprettelsen av ca. 200 kontrollstasjoner for mor og barn i
Oslo. Justisminister Riisnæs hadde helst sett at også Johan Scharffenberg skulle være med i utvalget: ”Jeg
vet at denne har et meget stort materiale om taterne, er meget interessert og det er mulig at han vil være
med.” PD. PO 21 B. Notat, S. Riisnæs, 17.10.44.
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Selv om myndighetene ønsket en mer effektiv taterpolitikk, gikk Hanheide-utvalget
ikke inn for å etablere et direkte forbud mot streifing, slik det tidligere var blitt foreslått.
Men det ble presisert at den som ikke sluttet med å streife omkring, ville bli møtt med ”en
rekke forføyninger”. Utvalget hadde diskutert hvorvidt man burde gå mer radikalt til
verks, det vil si foreta en omfattende og systematisk internering av ”omstreifere”, men fant
at man for tiden ikke rådde over de nødvendige midlene. Av samfunnsmessige hensyn fant
en det heller ikke ønskelig at et større antall personer skulle ”falle staten direkte til byrde,
ved anbringelse i arbeidsleirer.”
Myndighetene var usikre på hvor mange ”omstreifere” det var i landet. Dreide det seg
om to eller kanskje seks tusen? Anslagene sprikte. En mer presist anslag ble sett som
nødvendig. Bestemmelser om obligatorisk registrering, som var blitt drøftet i lengre tid,
ble formulert av Politidepartementet i lovutkastets § 1:
Den som i løpet av de siste 5 år før denne lov trer i kraft stadig eller leilighetsvis har streifet
om på tatervis, plikter innen 1 måned etter lovens ikrafttreden å melde seg personlig for
nærmeste politimyndighet og gi de opplysninger som kreves om navn, fødested, fødselsdatum og herkomst m.v. og såvidt mulig legitimere de gitte opplysninger.

For barn under 16 år skulle meldeplikten hvile på foreldrene, eventuelt adoptivforeldre
eller pleieforeldre, og i tilfeller der barn var anbrakt i barnehjem eller andre institusjoner,
på institusjonsledelsen. Foruten å bringe antallet ”omstreifere” på det rene, var hensikten
også ”å få opplysninger om deres rasemessige og økonomiske forhold m.v.” Alle som ble
registrert, skulle få utdelt et bevis som skulle oppbevares og vises ved kontroll. Men
politiet ville neppe være i stand til alene å kunne klare registreringsoppgaven. Av den
grunn var Fengselsstyret, Misjonen og vergerådene allerede blitt anmodet om ”å
underrette vedkommende politimyndighet om omstreifere som de har i sin varetekt eller
kjenner til,” het det i Hanheide-utvalgets forslag til rundskriv.
I utkast til § 2 hadde Politidepartementet utarbeidet bestemmelser som skulle
vanskeliggjøre ”omstreifingen”: Det skulle være forbudt å eie eller besitte hest, båt eller
motorvogn som kunne nyttes i ”omstreiferøyemed”. Det ble imidlertid gjort et unntak:
”Det kan gis særskilt tillatelse til å eie hest, båt eller motorvogn, men da under
forutsetning av at vedkommende har fast bopel og som godtgjør at det er nødvendig for
egen næring å ha hest, båt eller motorvogn.” I utkast til rundskriv bemerket Hanheideutvalget at man med næring siktet til ”samfunnsnyttig erverv”, ikke næring som ”ledd i
omstreiferferd”, som for eksempel reparasjon av kopperkjeler og fortinning.
Hva så med dem som fortsatte med ”å streife om på tatervis”? Politidepartementet
hadde blant annet foreslått at samtlige personer over 18 år - med hjemmel i løsgjengerloven av 1942 og etter en skriftlig advarsel - skulle kunne anbringes i arbeidsleir i inntil tre
år. Hanheide-utvalget var ikke helt tilfreds med forslaget. For det første ble forutgående
skriftlig advarsel sløyfet; det ville by på praktiske vansker, dessuten var ”upåkrevet og
nytteløst.” Utvalget mente det ville være tilstrekkelig om politiet ved registreringen gjorde
vedkommende oppmerksom på at fortsatt streifing ville kunne medføre anbringelse i
tvangsarbeidsleir. For det andre foreslo utvalget forvaring i fengsel inntil spørsmålet om
anbringelse i arbeidsleir var endelig avgjort. For det tredje ville det være nødvendig med
regler som gav politiet anledning til å treffe vedtak om anbringelse av barn og unge under
18 år i barnehjem eller ”opdragelsesanstalter”. Vergerådene skulle pålegges å gjennomføre
politiets vedtak. Utgiftene burde utredes av Staten – ikke kommunene som hittil.
Brudd på loven skulle ifølge Politidepartementet straffes med bøter eller fengsel inntil
ett år (§ 5). Utvalget føyde til at det også skulle være straffbart å unnlate å etterkomme
lovens pålegg. Bestemmelsen var myntet på vergeråd, foreldre og andre instanser, som for
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eksempel Misjonen: ”Enhver plikter å gi de opplysninger som kreves til bruk for
omstreiferregisteret,” het det i Hanheide-utvalgets forslag til rundskriv.
Registreringsskjema og registreringsbevis ble utarbeidet og trykt i januar 1945.1172
Registreringsskjemaet - ”Registreringsskjema for Omstreifere” - inneholdt rubrikker for
”Personalia”, ”Skoler og arbeid”, blant annet med spørsmål om vedkommende var ”Verjerådsbehandlet”, om vedkommende hadde vært anbrakt i alkoholistanstalt, asyl eller annen
forbedringsanstalt. Videre var det spørsmål om vedkommende var av ”tater- eller
sigøynerætt” eller hadde ”rasepreg” som tydet på dette: ”mørkt hår, mørk hudfarge, mørke
eller brune øyne? Kjenner vedk. romanispråket?” Det skulle også registreres om vedkommende på angjeldende tidspunkt streifet omkring, eventuelt når streifingen sist hadde
funnet sted, og i tilfelle hvor den fant eller hadde funnet sted. Videre var det rubrikker for
”Økonomiske forhold”, ”Familieforhold”. Det skulle også opplyses hvorvidt vedkommende var bøtelagt og straffet. Skjemaet hadde egen plass for ”Fingeravtrykk av høyre
tommelfinger.” Den som var blitt registrert, skulle få utdelt et registreringsbevis med
fingeravtrykk av høyre tommelfinger.
Tvangssterilisering – et nødvendig tiltak
Hanheide-utvalget hadde, som nevnt, også ment at 1942-loven burde endres slik at det ble
mulig å stanse forplantningen i ”omstreiferslektene”. Steriliseringsspørsmålet var blitt
drøftet på ministermøte 8. juli 1943, etter at Quisling overfor Riisnæs hadde foreslått at
”taterspørsmålet” også burde tas opp ”ut fra det rasehygieniske synspunkt”.1173 Før dette
hadde Riisnæs overfor Quisling bemerket at tiden var inne til å ”kastrere og sterilisere
taterpakket”.1174 Spørsmålet var også blitt reist i et par av de allerede omtalte notatene om
”sigøyner- og omstreiferproblemet”. Før dette hadde et NS-medlem overfor Quisling ment
at tatere burde underkastes sterilisering: ”Taterfolket hører ikke hjemme blant germansk
og nordisk folkeslag og er likeså artsfremmed for dette som jødefolket.”1175 Men
steriliseringsloven av 1942 gav ikke anledning til å sterilisere - eller kastrere - personer
fordi de streifet om på ”tatervis”. Vilkåret for sterilisering var, som vi har sett, at det forelå
en ”arvelig sykdom eller defekttilstand”. Sommeren 1943 bemerket imidlertid medisinaldirektør Østrem at ”omstreifere” ikke sjelden var ”intellektuelt og moralsk mindreverdige
på arvelig grunnlag.”1176 Men på dette tidspunktet var det ennå ikke tatt noen spesielle
skritt for å iverksette sterilisering av tatere. Man antok at Lov nr. 1 til vern om folkeætten
av 23. juli 1942 inneholdt den tilstrekkelige hjemmelen også for sterilisering av tatere.1177
I Politidepartementet ble dette etter hvert vurdert annerledes. Høsten 1944, da arbeidet
med å utforme en taterpolitikk ble trappet opp, foreslo derfor departementet at
”omstreifere” - samt asosiale forbrytere og løsgjengere - skulle ”undersøkes med henblikk
på seksualinngrep”. En ny § 9 med følgende ordlyd ble foreslått:
Enhver som dømmes til fengselsstraff skal undersøkes med henblikk på seksualinngrep
såfremt han viser utpregete asosiale tilbøyeligheter. Det samme gjelder enhver ovenfor
hvem påtalemyndigheten beslutter å anvende forføyning etter lov om løsgjengeri, betleri og
misbruk av berusningsmidler m.v. av 5. mars 1942 § 3 b-h eller § 20 såfremt han viser
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utpregete asosiale tilbøyeligheter. / Likeledes skal enhver som påtreffes i ferd med å streife
1178
om på tatervis, undersøkes med henblikk på seksualinngrep.

Hanheide-utvalget fulgte opp Politidepartementets forslag: Det var i ”samfunnets
interesse” at flest mulig av dem som streifet om på tatervis burde undersøkes med tanke på
sterilisering – eller kastrering. I utvalgets forslag til rundskriv ble det presisert at man
allerede ved registreringen skulle gjøre vedkommende kjent med at enhver som ”påtreffes
i ferd med å streife om på tatervis”, skulle ”undersøkes med henblikk på seksualinngrep.”
Utvalget foreslo også enda en tilleggsparagraf - § 9 a - til 1942-loven:
Når en person skal undersøkes med henblikk på seksualinngrep og det er grunn til å frykte
for at han vil undvike, kan politimesteren beslutte at han skal holdes i forvaring inntil saken
er endelig avgjort og i tilfelle inntil inngrepet er foretatt. / Beslutningen etter første ledd kan
også treffes av Politidepartementet. Er beslutningen truffet av politimesteren kan den som
rammes bringe den inn for Politidepartementet. Begjæring herom har ikke oppsettende
virkning. / Er det truffet beslutning om forvaring, skal spørsmålet om seksualinngrep skal
foretas, avgjøres så hurtig som mulig.1179

Begrunnelsen for å innføre særlige bestemmelser om sterilisering av tatere, ble hentet fra
Johan Scharffenbergs artikkelserie om ”Omstreiferondet” i Arbeiderbladet fra 1930.1180
Hanheide-utvalget hadde diskutert hvilke indikasjoner som kunne gjøres gjeldende, og
hadde på grunnlag av Scharffenbergs artikler kommet fram til at ”omstreifingen” måtte
antas å være ”en arvelig defekttilstand av den art at det med stor sannsynlighet kan ventes
at avkommet vil komme til å lide av sjelelige svakheter.” Sterilisering ville av den grunn
være ”det sikreste middel til å hindre framtidig omstreifing.” I tillegg mente utvalget at
evnesvakhet, psykopati og kriminalitet var svært utbredt blant ”omstreifere”, og at disse
”defekttilstander” alene kunne ”berettige” til sterilisering. Med henvisning til
Scharffenberg fant Hanheide-utvalget det altså mulig å innføre særbestemmelser om
sterilisering av tatere innenfor steriliseringslovens rammer, nemlig at det skulle foreligge
en ”arvelig sykdom eller defekttilstand”: ”Utvalget er […] kommet til at det ikke antas
nødvendig å foreslå indikasjoner utover de som går fram av lov til vern om folkeætten
[…] og forskriftene til gjennomføring av loven.”1181
Hanheide-utvalget tok også opp den rasehygieniske betydningen av internering. Selv
om sterilisering var det billigste og mest effektive middel i bekjempelsen av ”omstreiferondet”, ville man på denne måten ikke komme ”ondet tillivs forsåvidt angår de omstreifere
en allerede har.” Utvalget fant det derfor nødvendig å opprette særskilte leire for kvinner
og menn. ”Fellesleire bør ikke komme til anvendelse medmindre samtlige på forhånd er
sterilisert, idet erfaringen hittil etter dr. Scharffenberg har vist at slike arbeidskolonier blir
rene ‘avlstasjoner’.” Et første skritt måtte være å opprette en leir for minst 200 menn og en
for kvinner. Selv om dette utvilsomt ville falle dyrt, kunne utvalget vanskelig se at man
kom utenom dersom man ønsket en snarlig løsning på ”omstreiferproblemet”. Men det var
å håpe at ”bare trussel om arbeidsleir og eventuelt seksualinngrep vil være tilstrekkelig til
at iallefall en del av de mindre urolige elementer vil slå seg ned og slutte med
omstreifingen.”
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Okkupasjonsregimet rakk aldri å sette i verk den planlagte taterpolitikken før
frigjøringen i mai 1945. Hanheide-utvalgets innstilling m.m. ble oversendt fra
Politidepartementet til Quisling i desember 1944. Materialet ble gjennomgått i Quislings
kontor på Slottet – ”Førerens og ministerpresidentens kansli”. Byråsjef Sven Getz kunne
imidlertid ikke anbefale at saken uten videre ble fremmet i ministermøte. Forslaget burde
først forelegges Innenriksdepartementet og Justisdepartementet. For det første ønsket Getz
at Justisdepartementet skulle se nærmere på lovforslaget og eventuelt foreta en lovteknisk
forbedring. Når han ville legge saken fram for Innenriksdepartementet, skyldtes det at han
var i tvil om ”taterproblemet” i hele sin bredde lå under Politidepartementets område:
Det er såvidt jeg kan se naturlig at saken fremmes fra Politidepartementet, idet det er
politimessige forføyninger som treffes, men selve spørsmålet er vel nærmest et
befolkningsproblem som hører hjemme i Helseavdelingen enten man ser på det som et
rasespørsmål eller som et spørsmål om arvelig belastning. Politidepartementet har
kriminalbiologiske spørsmål, men jeg er ikke på det rene med om man betrakter hele
taterproblemet som et slikt spørsmål. Det er mulig at kriminaliteten er så stor blant dem at
1182
en kan si at spørsmålet har gått over til å bli av denne art.

På denne bakgrunnen gav kanslisjef Ørnulf Lundesgaard Jonas Lie beskjed om at saken
ikke ville bli behandlet i ministermøte før den var blitt lagt fram for ”de departementer
hvis fagområder den berører (i hvert fall Innenriksdepartementet og Justisdepartementet),
og behandles lovteknisk av Justisdepartementet.”1183
Justisdepartementet og Innenriksdepartementet fikk tilsendt det aktuelle materialet sist
i januar 1945, sammen med Scharffenbergs artikkelserie fra Arbeiderbladet fra 1930.
Justisdepartementet gav rask tilbakemelding. Bortsett fra å påpeke enkelte skrivefeil i lovforslaget, hadde departementet ingen innvendinger. Svaret fra Innenriksdepartementet lot
vente på seg. Etter flere purringer, ble Politidepartementet sist i februar underrettet om at
dr. Hanheide arbeidet med et svarskriv som først skulle forelegges medisinaldirektøren,
deretter innenriksminister Arnvid Vasbotten.1184 Grunnen til forsinkelsen var at man i
Innenriksdepartementet planla visse endringer i steriliseringsloven av 1942.1185 ”Disse
endringer har det vært meningen å få gjennomført samtidig med den endring av nevnte lov
som er foranlediget av taterloven. / Jeg har overfor I.deptet presisert at det er påkrevd at vi
snarest får kjennskap til I.deptets standpunkt,” bemerket Jonas Lie i et internt notat til
Kriminalpolitiet.1186
Svaret fra Innenriksdepartementet forelå først 21. mars. Departementet hadde ingen
merknader til forslaget om en ”taterlov”. Derimot ble det ikke akseptert at Politidepartementet skulle sette fram forslag til endringer i steriliseringsloven. Innenriksminister
Vasbotten og medisinaldirektør Østrem understreket at loven var Innenriksdepartementets
ansvar. ”De heromhandlede endringer vil derfor bli fremmet av dette departementet
sammen med endel andre endringer som man vil foreslå i denne lov.”1187 Midt i april 1945
kunne imidlertid departementsråd Thorleif Dahl i Innenriksdepartementet underrette
Justisdepartementet om at det var utarbeidet et forslag om tillegg til § 9 i 1942-loven:
”Likeledes skal enhver omstreifer, tater, eller person som ferdes som sådan, undersøkes
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med henblikk på seksualinngrep.”1188 Spørsmålet om sterilisering av tatere inngikk
opprinnelig ikke i de endringsforslagene Innenriksdepartementet hadde arbeidet med siden
høsten 1944, men kom altså som en følge av Politidepartementets initiativ.1189
Fra sentraladministrasjonens side lå nå alt til rette for en slagkraftig taterpolitikk med
planmessig tvangssterilisering som et sentralt virkemiddel. Men avklaringen kom sent, og
okkupasjonsregimet rakk ikke å sette i verk den forberedte taterpolitikken før frigjøringen
i mai 1945.
Hvorvidt tatere likevel ble en hardt rammet gruppe i befolkningen under krigen er lite
kjent – og undersøkt. Ifølge Ragnhild Schlüter ble krigsårene ”en hard og vond tid for de
reisende”, og nevner blant annet at mange menn ble satt i tvangsarbeid, hele familier ble
arrestert og fengslet og at en del reisende ble internert i fangeleirer, eksempelvis på
Straumøya utenfor Bodø.1190
Misjonen og okkupasjonsregimets taterpolitikk
Senhøstes 1943 fikk Misjonen en henvendelse fra Sosialdepartementet angående
arrestering og fengsling av seks mødre og 19 barn og anbringelse av tre mødre og ti barn i
et av Misjonens barnehjem. Generalsekretær Lyngstad stilte seg kritisk: Det forelå ingen
opplysninger om hensikten, og dersom mødrene og barna var blitt arrestert ”bare fordi de
er omstreifere uten at der kan pekes på noen bestemt forseelse, bør det påtales.” Det var
ikke på denne måten man kom ”omstreiferondet tillivs.”1191
Hva mente Lyngstad burde gjøres? Før krigen hadde Misjonen etterlyst en større
medvirkning fra myndighetenes side for å løse ”omstreiferproblemet”. Hvordan stilte
organisasjonen seg til okkupasjonsregimets planer om ”en endelig løsning på taterplagen”?
Da myndighetene høsten 1942 mottok flere klager på ”omstreiferuvesenet”, ba Sosialdepartementet Misjonen om en uttalelse, blant annet om hvorvidt nye bestemmelser burde
innføres. Lyngstad stilte seg kritisk til å innføre nye bestemmelser – av to grunner. For det
første inneholdt gjeldende lovverk ”greie bestemmelser som dersom de blir håndhevet vil
kunne få bukt med omstreiferlivet.” Lyngstad viste til løsgjengerloven, handelsloven,
dyrevernloven, skoleloven og vergerådsloven. For det andre forkastet Lyngstad tanken om
lover som stilte taterne i en ”særklasse”. Han konkluderte med at sentrale myndigheter
isteden burde pålegge lokale myndigheter å håndheve gjeldende lovverk strengere.1192
Senere ble Lyngstad konsultert på nytt, og etter en muntlig konferanse med avdelingssjef Wiermyhr i Politidepartementets kriminalavdeling sommeren 1943, gjorde Lyngstad
skriftlig rede for hvilke retningslinjer han mente arbeidet burde legges opp etter. Det er
imidlertid lite trolig at Lyngstads redegjørelse var til nevneverdig hjelp for Politidepartementet. For det første hadde Lyngstad liten tro på at det lot seg gjøre å
gjennomføre en pålitelig registrering under ”de ekstraordinære forhold i vårt land.” Videre
holdt han fast ved sitt syn på særlover, og avviste av den grunn forslaget om å forby
”omstreifere å eie, leie eller bruke hest.” Han mente for øvrig at en slik lov ville ha liten
praktisk betydning, all den stund få ”omstreiferfamilier” reiste med hest. Dessuten var det
mange fastboende ”omstreifere” som brukte hest i yrkesmessig sammenheng: ”Jeg kjenner
flere slike. Det er bra fastboende mennesker som uforskyldt vil bli rammet av en slik lovs
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bestemmelser. Også av den grunn vil jeg fraråde at lovforslaget om omstreiferes hest blir
fremmet.”
Men hva burde gjøres? Lyngstad vendte tilbake til sine anbefalinger fra året før:
gjeldende lovbestemmelser burde håndheves strengere. Særlig mente han at vergerådene
og lensmennene burde pålegges ”å påse at omstreifere ikke reiser med barn”: ”Der skal
neppe mange tilfelle til, hvor lensmann eller verjeråd griper inn og tar barna fra foreldrene,
før det vil bli påtakelig bedring i forholdene.”1193
Kort tid forut for Lyngstads anbefalinger ble det utarbeidet et internt notat om ”taterspørsmålet” Politidepartementet.1194 Ifølge dette notatet hadde Lyngstad i en ”telefonkonferanse” gitt uttrykk for at samfunnet ikke lenger burde ”goutere at disse mennesker reker
land og strand rundt til ingen nytte. Ledighet er som bekjendt roten til alt vondt. De som
ikke vil arbeide skal settes i tvangsarbeide.” Det ble også sagt at Lyngstad hadde stilt seg
undrende til at myndighetene ikke hadde gått mer energisk til verks, eksempelvis ved å
forby tatere å reise med små barn. Om et slikt forbud ble gjennomført, ville man samtidig
oppnå å få slutt på reiselivet, og dermed alle slagsmålene som fulgte med ”toktene”. Av
nevnte notat går det også fram at Lyngstad noen måneder tidligere hadde lovet å sende
over til Politidepartementet et eksemplar av ”de kartotekkort over omstreifere som de er i
besiddelse av” som en prøve. Lyngstad hadde tidligere orientert Politidepartementet om
Misjonens kartotek, og i den anledning sendt over et par ikke utfylte kartotekkort.1195
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Siden Politidepartementet altså allerede i februar 1943 hadde fått tilsendt ikke utfylte kartotekkort ”som en prøve”, kan det tenkes at det ene kartotekkortet Lyngstad senere samme år ”lovet å sende over”, var
utfylt. Men det fremgår ikke av det arkivmaterialet som her er undersøkt. Derimot er det ikke kildedekning
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registeret myndighetene ønsket å opprette over alle ”omstreifere”. I det ovenfor omtalte utkastet til ”Lov om
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nødvendig til bruk for omstreiferregisteret”, og at Misjonen allerede var blitt anmodet om å underrette
myndighetene om ”omstreifere” som Misjonens kjente til eller hadde i sin ”varetekt”. Men som nevnt, rakk
okkupasjonsregimet ikke å sette nevnte lov ut i livet før krigen var over.
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”Burde muligens gjort noe mer”
Vi har tidligere vist at Misjonen under krigen tok initiativet til og bistod andre instanser
med å fremme begjæring om sterilisering av tatere. Det skjedde mens 1934-loven var
virksom, og det skjedde etter at 1942-loven trådte i kraft ved årsskiftet 1942/43. Det er
ikke funnet at generalsekretær Lyngstad kommenterte 1942-loven spesielt, eller
okkupasjonsregimets forslag om å gjøre tatere til en steriliseringspolitisk målgruppe. Men
ifølge det udaterte og usignerte notatet om ”taterspørsmålet” som ble utformet i
Politidepartementet i månedsskiftet juli/august 1943, sies det at Lyngstad hadde anbefalt at
det ble satt i verk tvangssterilisering av tatere.1196 Spørsmålet ble ifølge avdelingssjef
Wiermyhr i Politidepartementets kriminalavdeling også drøftet i den konferansen han
hadde med Lyngstad 2. august 1943. På dette tidspunktet hadde departementet allerede
lansert tanken om en mer effektiv steriliseringspolitikk, og det er nærliggende å tro at
Lyngstad ble orientert om dette. Wiermyhr noterte seg for øvrig at forsøk på å utvide
adgangen til tvangssterilisering før krigen hadde strandet på motstand fra ”de negative
myndigheter” – ”dog ikke fra misjonen selv.”1197
Det er ingen grunn til å betvile troverdigheten av Wiermyhrs referat. Lyngstad hadde
ved flere anledninger tidligere beklaget at sterilisering ofte vanskelig lot seg gjennomføre.
Eksempelvis hadde han i 1941 overfor en prest framholdt at sterilisering burde vært
foretatt ”i langt større grad”, men at det ofte var ”meget vanskelig å få ordnet den
slags.”1198 Og da Lyngstad i januar 1944 fikk vite at en ung taterkvinne skulle gifte seg,
bemerket han:
Det er forferdelig å tenke på at hun som står så lavt skal få lov til å stifte familie. Det er et
eksempel på hvor vanskelig det er å få gjort noe effektivt i slike tilfelle. Hun skulde jo vært
sterilisert, men det har hittil ikke lykkes å overbevise myndighetene om at det bør og må
gjøres. Jeg har hatt henne til observasjon både det ene og det annet sted […]. De innrømmet
at hennes intelligenskvotient er lav, men ikke lav nok. I sin tid ble hun av vår misjon anbrakt
på […] åndssvakeskole, hvor de testet henne påny og sendte henne ut igjen, fordi hun stod
for høyt. Det er sannelig ikke greit. […] Jeg skriver om dette for at De kan forstå, at det er
ikke alltid så lett, særlig fordi en ikke får den støtte hos myndighetene som en mener å ha
1199
krav på.

I Misjonens beretning – som ble håndsskrevet av Lyngstad og presentert på Misjonens
fellesmøte høsten 1944, heter det: ”Har benyttet adgangen til å sterilisere unge i den
utstrekning det har latt sig gjøre. Burde muligens gjort noe mer”. Men Lyngstad medgav
samtidig at sterilisering var ”et tveegget sverd.”1200 Like fullt uttalte han våren 1945 i et
skriv til en skolehjemsbestyrer at: ”Samfunnet bør etter min mening bruke dette middel
[…] i langt større grad enn det har vært gjort hittil.”1201
Under krigen gav Lyngstad altså flere ganger uttrykk for at steriliseringsloven – både
1934-loven og 1942-loven – burde vært anvendt i større grad. Var det blant Misjonens
folk bred enighet om Lyngstads standpunkt? Det er vanskelig å svare på dette. Men på
Misjonens fellesmøte høsten 1944 synes prost Henrik Seip å ha inntatt en mer reservert
1196
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holdning til sterilisering enn Lyngstad. Misjonens mål var ifølge Seip ”å gjøre de hjemløse
til dyktige, nyttige samfunnsborgere og å hjelpe dem til hjemstavnsrett i Guds rike.” Det
sosiale formålet var dobbelt: På den ene siden å hjelpe de hjemløse fram til et vellykket
menneskeliv - ”i det hele bringe fasthet inn i deres liv, planmessighet over deres livsførsel.” På den andre siden å ta hensyn til ”de mennesker de [hjemløse] kommer i berøring
med, det samfunn som de hører hjemme i.” Hvilke midler kunne tas i bruk for å nå disse
målene – uten at man gjorde vold mot det kristne livssynet? Seip forkastet ”ethvert
middel, enhver vei, enhver fremgangsmåte” som ikke lot seg forene med ”viljen til
tjenende kjærlighet.” Hva så med ”rasehygienen”?
Det står […] ikke for meg som det er i strid med Jesu Kristi Ånd om det blir dradd omsorg
for at de omstreifere (og andre) som er sterkt arvelig belastet, blir hindret i å sette nye
mennesker inn i verden, mennesker om hvem det med overveiende sannsynlighet kan bli
sagt at de verken vil komme til å leve et vellykket jordliv eller vil kunne nå fram til det mål
Gud har satt oss i sitt rike. Er et menneske først en virkelighet, er det oss ikke
uvedkommende; det er kristenplikt å gjøre det som gjøres kan for å berge det menneske.
1202
Noe helt annet er det å prøve å hindre at mennesker blir til for å gå til grunne.

Seip kunne med andre ord slutte seg til sterilisering på humanitært grunnlag, men han
stilte seg kritisk til forestillingen om at sterilisering kunne være ”den egentlige løsning
[…] når vi ser spørsmålet i kristelig lys.” En sosial virksomhet i kristelig lys måtte
konsentreres om ”arbeidet for de hjemløse barna” og sørge for at de voksne fikk arbeidsmuligheter.1203 Seips mer reserverte holdning fikk imidlertid ingen betydning for
Lyngstads syn på disse spørsmålene, noe som vil gå fram av det engasjementet Lyngstad
kom til å utvise etter frigjøringen i 1945.

12.4 Misjonen og steriliseringsspørsmålet i etterkrigstiden
Kort tid etter krigen mente generalsekretær Lyngstad at det var behov for en ny landsomfattende telling av ”omstreifere”, og han anmodet Justisdepartementet om å gjennomføre den i samarbeid med Misjonen.1204 En slik telling var blitt foretatt to ganger i mellomkrigstiden - i 1927 og i 1935. Den nye tellingen fant sted i samtlige politidistrikter i tidsrommet 1. juni - 31. desember 1948 etter pålegg fra Justisdepartementet. Det ble registrert
vel 1600 personer - voksne som barn.1205 Målt i antall registrerte ”omstreifere”, syntes
”taterplagen” å ha avtatt; i 1935 var det blitt registrert rundt 1900 ”omstreifere”.1206
Tellingen i 1948 bekreftet på sett og vis hva Lyngstad hadde ment var tilfellet: ”Selv
om der synes å være flere omstreifere på vegene enn tidligere, er der ikke noe som tyder
på at omstreifernes antall øker. De er stadig gått tilbake i tall i de siste par menneskealdre
og de ‘ekte tatere’ er en utdøende rase.”1207 Han hadde bemerket dette i et skriv til Sosialdepartementet i 1946 – etter en rekke oppslag i dagspressen om at det norske samfunnet
opplevde en stor og økende ”taterplage”. Når det syntes å være flere tatere på veiene etter
1945, skyldtes dette ifølge Lyngstad først og fremst bolignøden. ”[D]et må antas at endel
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unge omstreifere, også slike som nylig har stiftet familie, er begynt å reise. En
medvirkende årsak til dette er den store husnød i by og bygd.”1208
Flere løsninger var i omløp for å bli kvitt ”taterplagen”. Våren 1946 hadde lokale
myndigheter i Solørbygdene utformet en henstilling til Stortinget: For det første måtte
”omstreifere (tatere)” som drev ”dank etter veiene” settes i ”produktivt arbeid”. For det
andre måtte hesteholdet blant dem forbys, og det måtte bli ”straffbart å selge eller utleie
samt på annen måte overdra hest til omstreiferne (taterne).” For det tredje måtte skolene
føre ”nøyaktig kontroll med barnas oppdragelse”, og det måtte sørges for at barna etter
endt skolegang fikk yrkesopplæring og arbeid.1209
Vårt Land gjengav henstillingen. Lyngstad, som ble bedt om en kommentar, stilte seg
kritisk til å løse ”omstreiferproblemet” med nye lover: ”Det må på det bestemteste advares
mot nye lover som setter disse folk i en særklasse med mindreverdighetsstempel,” som
også ville ramme ”fastboende” av ”omstreiferslekt” som ”gjerne vil leve et skikkelig liv
og arbeide for seg og sine.” Framfor alt var Lyngstad kritisk til tanken om at man ved lov
skulle forby ”omstreiferne å ha hester og endog [...] gjøre det straffbart å selge eller på
annen måte overdra hester til omstreifere”. Forslaget var blitt reist tidligere, men aldri
vedtatt, ”fordi man mente det ikke gikk an å vedta slike særlover for enkelte deler av
folket. Jeg går ut fra at dette syn vil gjøre seg endda sterkere gjeldende etter det vi har
opplevd under krigen.”1210 Det måtte ”finnes andre utveier for å komme
omstreiferuvesenet tilivs,” understreket han i et skriv til Sosialdepartementet i mai
1946.1211
1208
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Hvilke skritt mente Lyngstad burde tas? Svaret var velkjent: Kommunale myndigheter
måtte bruke eksisterende lover, som løsgjengerloven, straffeloven og lov om omførselshandel, dyrevernloven, vergerådsloven, mer effektivt. I nevnte skriv til Sosialdepartementet fra mai 1946 understreket han framfor alt betydningen av å håndheve
vergerådsloven strengere:
Det burde være klart at barn som flakker rundt fra sted til sted med sine foreldre uten å få
skikkelig oppdragelse eller skolegang uten unntak blir sedelig fordervet. En strengere
håndhevelse av verjerådsloven anser jeg å være det mest effektive middel til å komme
1212
omstreifervesenet tillivs.

En strengere håndheving av vergerådsloven
Den politisk-administrative reaksjonen på dette utspillet viser hvilken innflytelse Misjonen
var i stand til øve. Lyngstads skriv til Sosialdepartementet mai 1946 ble ekspedert videre
til Kirke- og undervisningsdepartementet, og i et følgeskriv ba sosialminister Sven Oftedal
departementet særlig merke seg Lyngstads ord om vergerådsloven, og at departementet av
den grunn burde ”henstille til verjerådene strengt å håndheve lovens bestemmelser overfor
omstreiferne.”1213 Lyngstad hadde også foreslått at det burde innføres en bestemmelse om
at vergeråd som hadde tatt opp en sak om anbringelse av ”omstreiferbarn”, skulle
ferdigbehandle saken selv om foreldrene i mellomtiden reiste til en annen kommune; han
antok at mange familier hadde unndratt seg ”verjerådets inngripen” på denne måten.1214
Også dette spørsmålet burde Kirke- og undervisningsdepartementet ta stilling til, mente
Oftedal.
Henvendelsen foranlediget et rundskriv fra Kirke- og undervisningsdepartementet til
landets vergeråd. I rundskrivet ble det sitert utførlig fra Lyngstads brev til Sosialdepartementet, hvorpå departementet bemerket: ”Med tilføre av dette og etter henstilling
fra Det Kgl. Sosialdepartementet skal en be verjerådende være oppmerksomme på verjerådslovens bestemmelser og gripe inn i alle tilfelde hvor det finnes nødvendig. Verjerådene må være særlig på vakt når det gjelder omstreiferbarn.” Det ble samtidig presisert
at barnas hjemstavnsforhold skulle være uten betydning; vergerådene skulle gripe inn der
barna oppholdt seg. Om foreldrene reiste videre før saken var avsluttet, skulle vedkommende vergeråd sørge for at vergerådet på barnas nye oppholdssted ble underrettet om det
første vergerådets ”inntrykk av forholdet og de forføyninger” som burde tas.” Videre ble
vergerådene anmodet om alltid å underrette Misjonen.1215
Politisk-administrative myndigheter etterkom Lyngstads krav, men hvorvidt rundskrivet førte til mer aktive vergeråd er usikkert. I hvert fall var Misjonen lite tilfreds med
vergerådenes innsats i tiden som fulgte, og Misjonen vendte gjentatte ganger tilbake til
spørsmålet om en strengere håndhevelse av loven: ”Det burde under ingen omstendighet
tillates barn å være i omstreiferfølger. Det bør tvertom slåes fast at alle barn som færdes på
landeveien må befryktes å bli moralsk fordervet”.1216 I Misjonens blad, På Hjemveien, ble
det i 1947 understreket at det nå måtte ”gå opp for de lokale myndigheter at barn som
vokser opp i omstreifermiljø ikke kan bli gode samfunnsborgere.” Misjonen antok at ikke
hund. Nemnda gjer framlegg om at det skal vera ulovleg ‘for umstreifarar når dei flakkar ikring å bruka hest
eller anna dyr til å frakta folk eller varer med eller å føra med seg laushest’.” (Innst. O. VIII (1951).)
Tillegget til dyrevernsloven ble vedtatt uten større debatt, og det ble stående i dyrevernloven fram til 1974.
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mer enn fjerdeparten av landets vergeråd var i funksjon, noe som ifølge Misjonen innebar
at ”omstreifere” kunne ferdes i tre fjerdedeler av landets kommuner ”uten at noen griper
inn overfor dem.”1217
Misjonens framstøt innebar et forsøk på å etablere et barnevernsarbeid med mer makt
bak tiltakene. Slik sett går det en linje tilbake til de retningslinjene som Misjonen – og
Omstreiferkomiteen – hadde trukket opp i tiden rundt 1930. At Misjonen vektla nødvendigheten av å anbringe barn tvangsmessig, kommer også til syne i en rekke enkeltsaker
fra siste halvdel av 1940-tallet: ”Erfaring viser at […] frivillig anbringelse, hvor foreldrene
skal ha rett til å hente sine barn tilbake, når de finner det for godt, er meget uheldig. Det
kan heller ikke være riktig, at det offentlige skal ta seg av slik barn for en kortere tid, for
så å la dem komme tilbake til foreldrene uten å ha garanti for, at de ikke kommer ut på
landeveien.” Lyngstad bemerket dette i et brev til en sorenskriver i anledning et vergeråd
som hadde foreslått for en mor at hun ”frivillig” skulle sette bort barna.1218
Misjonens generalsekretær forsøkte å få til en strengere håndheving av vergerådsloven. Han ønsket også en mer aktiv bruk av steriliseringsloven. Men Lyngstad var ikke
tilfreds med steriliseringsloven. Vi har sett at han beklaget seg over bestemmelsen om
vergens ankerett i lovens § 6; den gjorde det vanskelig for Misjonen å reise en
steriliseringssak, der foreldre satt med foreldremyndighet.
En paragraf til besvær
Før krigen hadde Lyngstad - i likhet med Carlsen - ment at et ikke ubetydelig mindretall om lag tredjeparten - av ”omstreifernes” barn var ”defekte” i en eller annen forstand.
Carlsen hadde tilrådd sterilisering overfor en stor brøkdel av disse, og Lyngstad hadde i
siste halvdel av 1930-tallet inntatt samme standpunkt. Vi har sett at han også under krigen
ved flere anledninger gav uttrykk for at ”defekte” burde steriliseres, og da i større grad enn
det som ble gjort. Lyngstad snakket likevel nødig offentlig om sterilisering, og i den grad
han gjorde det, understreket han at Misjonen alltid gikk varsomt fram. Eksempelvis
bemerket han dette i et intervju i Arbeiderbladet i august 1947 – etter å ha fortalt at
andelen ”tilbakestående barn” i Misjonens barnehjem var ”atskillig større […] enn hos
folket for øvrig”: ”Prøver De å få sterilisert de mest lavtstående? - Ja, det gjør vi. Vi
sender dem til legeundersøkelse og deretter til psykiatrisk undersøkelse før saken blir
prøvd av det sakkyndige råd. Vi er meget forsiktige, men mener at vi tjener både den
enkelte og samfunnet best ved at disse lavtstående får slippe den byrde de synes det er å
sette barn i verden.”.1219
Vi har tidligere sett at en prest stilte seg kritisk til Misjonens handlemåte i et tilfelle
han fikk kjennskap til like etter krigen. Lyngstad understreket da at det ikke var
”maktpåliggende” for ham å få et steriliseringsinngrep utført, at hver sak var gjenstand for
nøye overveielse, og at han ikke fremmet slike saker i ”utrengsmål”: ”[M]en jeg kan ikke
la det være når det etter vårt beste skjønn vil være til gagn for vedkommende at et sådant
inngrep blir utført.”1220
Men Lyngstad spilte en større rolle som pådriver for sterilisering enn hva han ville
vedkjenne seg overfor utenforstående, eller overfor dem som fant ting å kritisere ved hans
handlemåte. Eksempelvis kom han sommeren 1945 med følgende bemerkning til en prest:
1217
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”Ett er iallfall sikkert, sterilisering ser ut til å være nødvendig overfor en del av våre unge,
som synes å ha liten evne til å stelle seg her i livet.”1221 Og som tidligere nevnt, bemerket
da også Johan Lofthus, som satt i steriliseringsrådet, at Lyngstad ”hadde gått sterkt inn for
sterilisering av omstreifere”.1222
Én grunn til at Lyngstad nødig snakket offentlig om sterilisering var at han ikke
ønsket at tatere skulle bli kjent med at Misjonen tilrådde sterilisering. Han kom inn på
dette i brev Johan Lofthus i 1946: ”Når det blir kjent blant omstreiferne, at misjonen
tilråder slike seksualinngrep, vil det sikkert vekke uvilje og det kan man igrunnen ikke
forundre seg over, for de har ikke betingelser for å forstå dette spørsmål.” I det hele ønsket
han ingen innblanding fra foreldre når steriliseringsspørsmålet ble reist: ”[D]en ting at
foreldrene blir blannet opp i dette, vil vanskeliggjøre det arbeid som Norsk misjon blant
hjemløse utfører blant omstreiferne i vårt land.”1223 Av den grunn fant han steriliseringslovens § 6 problematisk, slik vi har gjort rede for i kapittel 7. Denne paragrafen gav
anledning til å sette til side en verge som ble ansett som uskikket til å avgi samtykkeerklæring. I vergens sted skulle det da oppnevnes en kurator. Kuratoroppnevningen skulle
foretas av by- eller herredsretten på initiativ fra DSR. Når det ble besluttet at en kurator
skulle oppnevnes, måtte vergen underrettes fordi vergen hadde rett til å innanke
beslutningen til Sosialdepartementet. Denne bestemmelsen innebar at ingen umyndige
kunne begjæres sterilisert uten at foreldre med foreldremyndighet ble underrettet.
I mai 1946 ba Lyngstad et medlem av Det sakkyndige råd i steriliseringssaker (DSR)
om ikke det ville være mulig å foreta en endring av § 6 slik at det lot seg gjøre å
dispensere fra bestemmelsen om vergens ankerett.1224 DSR forkastet forslaget enstemmig,
men besluttet samtidig å anmode Kirke- og undervisningsdepartementet om å oppfordre
vergerådene til alltid å vurdere å fradømme foreldre foreldremyndigheten når det ble
truffet et omsorgsvedtak. Rådet ba helsedirektør Karl Evang om ta seg av saken, og
Lyngstad ble orientert om rådets beslutning.1225 Evang sendte følgende brev til Kirke- og
undervisningsdepartementet:
Generalsekretæren i Norsk misjon blant hjemløse, pastor Lyngstad, har rettet en
henvendelse til Det sakkyndige råd i steriliseringssaker hvor han uttaler at han anser det som
meget uheldig at omstreiferne blir gjort kjent med at det i enkelte høve blir tatt opp spørsmål
om sterilisering i forbindelse med omstreiferungdom. / I den anledning tillater en seg å be
det ærede departement overveie hvorvidt det vil være hensiktsmessig å rette en henstilling
til verjerådene om i forbindelse med at barn blir tatt fra sine hjem, å ta opp spørsmål om
hvorvidt foreldremyndigheten samtidig bør fratas foreldrene og ny verje bli oppnevnt for
vedkommende barn. Helsedirektøren anser det lite rimelig og hensiktsmessig at foreldre,
1226
som ikke kan ta vare på og oppdra sine barn, fortsatt skal ha myndighet over dem.

Spørsmålet var ifølge Evang ikke bare relevant i forhold til ”omstreifere”, men i alle
tilfeller der det ble reist spørsmål om sterilisering av umyndige personer som ved vergerådsvedtak var blitt bortsatt på grunn av forholdene i hjemmet: ”Det har ved flere høve i
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forbindelse med spørsmål om seksualinngrep på mangelfullt sjelelige utviklede personer
oppstått vanskeligheter ved at umyndige personer som av de respektive verjeråd er tatt fra
hjemmene og anbrakt i skolehjem, pleiehjem, privathjem eller lignende, har beholdt sin
fødte verje.”1227
Departementet avviste helsedirektørens anmodning: ”En finner det […] ikke hensiktsmessig å rette en henstilling til vergerådene som nevnt av det ærede departement.”
Følgende begrunnelse ble gitt: ”Etter någjeldene regler kan foreldremyndigheten bare
frakjennes i de tilfeller vergerådet anser det påkrevet, fordi det er grunn til å frykte at
foreldrene uberettiget vil gripe inn i pleiehjemmets virksomhet, jfr lov om forsømte barn
6. juli 1896 paragraf 2 og skr. 6. november 1907 (i lovtidende).”1228
Svaret fra Kirke- og undervisningsdepartementet ble drøftet av steriliseringsrådets
medlemmer i nytt møte, og slik saken nå lå an, kunne rådet ikke gjøre annet enn å anmode
Lyngstad om å ta opp spørsmålet om frakjennelse av foreldremyndigheten med det enkelte
vergeråd når det skulle treffes vedtak om omsorgsovertakelse.1229 Lyngstad fikk følgende
melding:
Etter at det nevnte skriv er innkommet er saken påny behandlet i Det sakkyndige råd. Rådet
er enstemmig av den oppfatning at det ikke foreligger tilstrekkelig grunn til å forandre på
bestemmelsen om verjens ankerett i steriliseringslovens prg. 6, men vil råde til at Norsk
misjon blant hjemløse tar opp spørsmålet om fradømmelse av foreldremyndigheten i de
1230
tilfelle omstreiferbarn blir tatt fra sine foreldre.

Lyngstads framstøt for å endre 1934-lovens § 6 førte ikke fram, og han beklaget dette i et
brev til Helsedirektoratet. Han hadde nemlig i lengre tid hatt en steriliseringssøknad
liggende i håp om at saken kunne ordnes uten at foreldrene ble underrettet. Da utfallet av
hans ”aksjon” var klart, bemerket han: ”Når saken ikke har vært ekspedert herfra før, er
det fordi jeg har villet avvente resultatet av min aksjon om forandring av § 6, siste ledd, i
lov om sterilisering. Da denne aksjon ikke har ført til noe positivt resultat, er det ingen
grunn til å vente lenger med sakens behandling. Den bedes behandlet av det sakkyndige
råd såsnart som mulig.” I mellomtiden skulle han på egen hånd forsøke å få vergerådet til
å frakjenne foreldrene foreldremyndigheten. Som vi har sett, ble dette også gjort i andre
saker.
På den andre siden synes Lyngstad å ha stilt seg kritisk til Helsedirektoratets
anmodning til Kirke- og undervisningsdepartementet om å henstille til ”samtlige verjeråd i
alminnelighet å frakjenne foreldremyndigheten”. Han bemerket dette i et brev til en prest i
et vergeråd etter at han var blitt underrettet om Helsedirektoratets utspill: ”Sådan henstilling tror jeg ikke Kirkedepartementet kommer til å sende til verjerådene. Det er også et
stort spørsmål om det er lovmedholdig å gjøre det. Slik frakjennelse av foreldremyndigheten må overveies i hvert enkelt tilfelle. Man kan ikke der gå etter generelle
regler.”1231 Men vi har også sett at Lyngstad noen år tidligere hadde stilt seg undrende til
at han ikke uten videre kunne opptre som verge overfor barn og unge som ved
vergerådsvedtak var blitt fratatt sine foreldre.1232
Lyngstad hadde ønsket å lette Misjonens adgang til å sterilisere barn uten foreldrenes
vitende. Helsedirektoratet imøtekom ikke Lyngstads reformkrav. Men henvendelsen til
1227
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Kirke- og undervisningsdepartementet viser at Helsedirektoratet tok Lyngstads utspill på
alvor. Direktoratets henvendelse til departementet var imidlertid ikke enestående, men ett
av flere framstøt Helsedirektoratet gjorde i siste halvdel av 1940-tallet for å påvirke
bruken av steriliseringsloven generelt. Ble tatere i denne sammenhengen utpekt som en
egen målgruppe for sterilisering? Jeg vender tilbake til dette spørsmålet nedenfor. La oss
først se nærmere på hva som skjedde med steriliseringsspørsmålets stilling i Misjonens
handlingsprogram etter generalsekretær Lyngstads bortgang i 1949.
”Det er en kjendsgjerning at en god del av omstreiferbarna står tilbake.”
Liksom sine forgjengere mente Bjørnstad lenge at mange av de barna Misjonen tok hånd
om, var tungt arvelig belastet. Det var også først under hans tid som generalsekretær
ordningen med regelmessige psykiatriske undersøkelser (annet hvert år) ble gjennomført
ved Misjonens barnehjem - en ordning som var blitt brakt i forslag av generalsekretær
Lyngstad i 1937: ”Det er en kjendsgjerning at en god del av omstreiferbarna står tilbake.
For å få dette klarlagt på et så tidlig stadium som mulig vil det nå i tiden som kommer bli
foretatt årlige psykiatriske undersøkelser ved samtlige barnehjem.” Undersøkelsene ble
foretatt av skolepsykiater Augusta Rasmussen med offentlige midler.1233
Barn som ble funnet å stå tilbake, skulle overføres til skolehjem, eller spesialskoler for
evneveike som ble den nye betegnelsen fra 1951, og eventuelt til åndssvakeomsorgen.
”Tilbake i barnehjemmene skulle da bare bli barn med stort sett normale evner.”1234 Dette
var i tråd med hva Lyngstad – og Carlsen - tidligere hadde ment: Ved systematisk
differensiering kunne innsatsen i større grad konsentreres om barn man antok hadde
forutsetninger for å kunne klare seg godt senere i livet. Oppgaven med å få skilt ut barn
synes også ha blitt presserende av en annen grunn. I 1953 var kun tre av Misjonens
barnehjem i funksjon, noe som synes å ha innskrenket Misjonens muligheter til å foreta de
plasseringene som ble ansett som nødvendige. På Misjonens fellesmøte i 1953 ble det
understreket at barn som foreldre ville gjøre krav på, burde plasseres i barnehjemmene; de
øvrige kunne tas opp i fosterhjem, og ”[v]ed psykiatrisk undersøkelse ved dr. Rasmussen,
og testing skiller en ut de evneveike og søker om pl. for dem ved statens spesialskoler.”1235
I det hele synes utskilling av barn fra barnehjemmene å ha vært en viktigere drivkraft bak
Bjørnstads ønske om å foreta psykiatriske undersøkelser enn hensynet til det enkelte barn:
”En behøver selvsagt ikke sverge til slike undersøkinger, men det er klart at de gir en god
pekepinn i det videre arbeid med det enkelte barn. Ikke av minst betydning er det å få skilt
ut de evneveike, slik at en så tidlig som mulig kan få søkt om plass for de ved statens
spesialskoler.”1236
Men selv om Bjørnstad delte tidligere generalsekretærers forestillinger om ”tung
slektsarv”, ser det ikke ut til at han av den grunn betraktet sterilisering som et botemiddel.
Bjørnstad uttalte seg ikke om steriliseringsspørsmålet generelt, og det er heller ikke funnet
at han vurderte dette spørsmålet mer prinsipielt i de få enkeltsakene han medvirket i.1237
Det kan med andre ord ikke sees at Bjørnstad tilla sterilisering av ”defekte” personer
samme vekt og betydning som Carlsen og Lyngstad. Slik sett fikk skiftet av generalsekretær betydning for steriliseringsspørsmålets stilling i Misjonen; etter Lyngstads
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bortgang i 1949 synes sterilisering av ”defekte” tatere å ha forsvunnet som en dimensjon
ved organisasjonens handlingsprogram, men uten at det ble foretatt et kritisk oppgjør med
tidligere holdninger.
Sterilisering – en forutsetning for vellykket bosetting?
Om sterilisering av ”defekte” tatere, og da framfor alt unge kvinner eller jenter, sjelden
forekom på 1950- og 60-tallet, har vi tidligere vist at flere voksne - og i steriliseringslovens forstand ”normale” - kvinner av taterslekt, ble sterilisert gjennom disse to tiårene –
både med hjemmel i lov og utenfor steriliseringslovens rammer. De fleste steriliseringene
utenfor lovens rammer ble foretatt på kvinner anbrakt i Svanviken arbeidskoloni.
I 1949 ble kolonidriften gjenopptatt – etter å ha ligget nede siden begynnelsen av
krigen. Fra begynnelsen av 1950-tallet kom bosettingsarbeidet gradvis til å innta en framskutt plass i Misjonens handlingsprogram. Det skjedde samtidig med en klar nedgang i
tallet på omsorgsovertakelser. I løpet av budsjettåret 1951-1952 var kun ti nye barn blitt
anbrakt ved Misjonen.1238 Året etter sank antallet til seks. ”Dette er et lite tall når en tenker
på de barneflokker en tidligere årlig måtte ta hånd om,” ble det bemerket i årsberetningen
til Kirke- og undervisningsdepartementet for 1952-1953.1239 Selv om Misjonen mente at
”omstreiferproblemet” var blitt mindre i etterkrigsårene, ble dette likevel ikke vurdert som
hovedårsaken til nedgangen i antallet omsorgsovertakelser: ”Det er fremdeles en del
omstreifere som reiser med sine barn under forhold som må karakteriseres som
uforsvarlige, men de lokale verjeråd synes å ha liten lyst til å gripe inn. De fleste velger
øyensynlig å se tiden an i håp om at vedkommende skal reise videre til neste bygd.”1240
Misjonen satte sin lit til de nye barnevernsnemndene, som ville komme med barnevernloven av 1953: ”En får håpe at de nye barnevernsnemnder vil vise større aktivitet og
ansvarskjensle når det gjelder å hjelpe barn og unge fra omstreifermiljøet frem til et
positivt og rett samfunnsliv.”1241
Nå kom tallet på omsorgsovertakelser til å øke noe i de første årene etter at den nye
barnevernloven trådte i kraft, men Misjonen antok at tilgangen på nye barn aldri mer ville
bli særlig stor. Dette synes å ha vært avgjørende for organisasjonens erklærte målsetting
om å satse mer på bosettingsarbeidet. På Misjonens fellesmøte i Oslo i 1953 understreket
Misjonens formann at Svanviken arbeidskoloni var kommet i forgrunnen på ”en særskilt
måte”: ”En skiller nu minst mulig foreldre og barn. Det vil bli sentrum i familiearbeidet.
Barnevernsloven idag sier at en rent unntaksvis skal skille foreldre og barn. […]
Svanviken representerer idag noe av det mest interessante i sosialt arbeide.”1242 Arbeidskolonien burde følgelig bygges ut:
I samband med den minimale tilgang på barn siste år vil det kanskje være rett å nevne
arbeidet ved Svanviken arbeidskoloni. Her er de siste år tatt imot 9 familier med tilsammen
41 barn. Flere av disse barn hadde muligens vært anbrakt ved verjeråd om de ikke sammen
med sine foreldre hadde fått anledning til å komme til Svanviken.1243
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Dette betyr likevel ikke at Misjonen ikke lenger betraktet arbeidet med barna som viktig:
Bosettingsarbeidet synes å ha blitt forstått som en annen måte å sikre seg kontrollen med
barna på, nemlig gjennom kontroll av hele familien:
En viser her til den nye Lov om barnevern, hvor det heter at det bare er rent unntaksvis at
foreldre og barn skal skilles. For arbeidet med løsningen av omstreiferproblemet vil dette si
at hovedvekten etterhvert blir å flytte fra barnearbeidet til arbeidet med familiene. Det er
ved å hjelpe familiene samlet ved omskoling, bosetting etc. at en kan nå frem til endelig å
løse omstreiferproblemet i Norge.1244

Samtidig kan vi spore en kritisk holdning til tanken om at barn ikke skulle skilles fra
foreldrene: I årsberetningen til Sosialdepartementet for budsjettåret 1953-54 het det at det
fortsatt ville være aktuelt ”å ta barna bort fra foreldrene og anbringe dem på annen måte.
Her vil misjonens barneheimer, ungdomsheimer og godt utbygde nett av fosterheimer
fortsatt bli til stor hjelp.”1245
Med den framskutte plassen bosettingsarbeidet, og dermed Svanviken arbeidskoloni,
fikk i Misjonens handlingsprogram fra begynnelsen av 1950-tallet, er det grunn til å spørre
om det var en sammenheng mellom organisasjonens bosettingsarbeid og det forholdsvis
store tallet på steriliseringer av kvinner i arbeidskolonien. Kan det tenkes at barnebegrensning ved sterilisering ble tilrådd i den hensikt å lette forsørgelsesbyrden i familier
som skulle bosettes? En slik vurdering ble gitt av koloniens bestyrer sist på 1950-tallet i
anledning en steriliseringssak: Etter å ha orientert legen om vedkommende kvinne og
hennes families livssituasjon, kom bestyreren til slutt med følgende vurdering av forholdet
mellom barnetall og muligheten for en vellykket bosetting:
I de fem år familien får oppholde seg på Svanviken er det meningen de skal gjennomgå en
omskoling før de blir plassert ute i samfunnet i et hus som blir kjøpt til dem. Fra den tid av
må de kunne klare seg selv på egen hånd. Muligheten for at denne siste omstilling skal
lykkes beror i stor grad på om familien kan klare å holde en viss økonomisk standard. En
standard som nødvendigvis må synke for hvert barn de skal forsørge.

Med andre ord, forutsetningen for en vellykket bosetting – i Misjonens øyne - var at
familien ikke hadde for mange barn å forsørge.
Sterilisering av ”kolonister” ble aldri omtalt i Misjonens årsberetninger til Sosialdepartementet gjennom 1950- og 60-årene, og det er heller ikke funnet at steriliseringsspørsmålet ble omtalt andre steder i tilknytning til bosettingsarbeidet. Vi kan derfor ikke
vite om vedkommende kolonibestyrers utsagn gjenspeiler hva Misjonen sentralt kan ha
ment om dette spørsmålet. Om for eksempel generalsekretæren delte kolonibestyrerens
synspunkt, vil det innebære at sterilisering likevel ikke forsvant som en dimensjon ved
Misjonens virksomhet, men at formål og målgruppe ble endret: fra å hindre ”defekte” i å
sette barn til verden til å sørge for at familier som skulle bosettes, ikke fikk flere barn enn
de kunne klare å forsørge. Men på den andre siden er det ikke utenkelig at vi her står
overfor en ”lokal praksis” som sprang ut av 1950- og 60-årenes kolonibestyreres
skjønnsmessige beslutninger.
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12.5 Steriliseringsspørsmålets plass i etterkrigstidens helse- og sosialpolitikk
Sterilisering var ikke et tema i 1930-årenes mer overordnete sosialpolitiske diskusjoner,
utredninger og reformer, men kom til å utgjøre en del av det utredningsarbeidet som
omfattet skolehjemsordningen og åndssvakeomsorgen. Denne situasjonen vil vi langt på
vei også gjenfinne i tiden etter annen verdenskrig: Steriliseringsspørsmålet ble aldri et
tema i den mer generelle sosialpolitiske debatten og i det utredningsarbeidet som lå til
grunn for utbyggingen av trygdesektoren, som kom til å bli ett av kjerneområdene i det
velferdsstatlige byggverket i etterkrigstiden. I likhet med det sosiale reformarbeidet før
annen verdenskrig, var det først og fremst i tilknytning til skolehjemsordningen og åndssvakeomsorgen sterilisering ble vurdert som ett av flere aktuelle tiltak.
Steriliseringsspørsmålet kom likevel til å få en mer framskutt plass etter krigen, dels
ved at sterilisering ble en integrert del av helsedirektør Karl Evangs program for en velferdsstatlig helsetjeneste, men ikke minst gjennom den rollen Helsedirektoratet kom til å
spille i arbeidet med å bygge ut en rasjonell omsorg for ”minusvarianter”. Som vi skal se,
forsøkte Helsedirektoratet i de første etterkrigsårene også å påvirke ulike instanser til mer
aktivt å bruke steriliseringsloven.
Vi skal i det følgende gjøre nærmere rede for hva vi kan kalle Helsedirektoratets
steriliseringspolitiske skritt etter 1945. Et sentralt spørsmål i vår sammenheng vil være
hvorvidt tatere ble gjort til en målgruppe. Vi har tidligere i dette kapitlet sett at
generalsekretær Oscar Lyngstads forsøk i 1946 på å få til en endring av steriliseringslovens § 6 foranlediget DSR til å be Kirke- og undervisningsdepartementet om å anmode
landets vergeråd til å ta opp til vurdering fradømmelse av foreldremyndigheten i de
tilfellene der det ble truffet omsorgsvedtak. Anmodningen ble avvist av departementet, og
Lyngstad ble av DSR rådet til å forhandle med det enkelte vergeråd. DSR hadde ikke
funnet det aktuelt å endre § 6 i steriliseringsloven, men henvendelsen til Kirke- og
undervisingsdepartementet viser at rådet med Evang som formann, forsøkte å etablere en
ordning som kunne gjøre det lettere for Misjonen å reise en steriliseringssak. Førte Kirkeog undervisningsdepartementets avvisning av DSRs forslag til at det ble tatt andre skritt
for å komme Misjonen i møte?
For å svare på dette spørsmålet skal jeg først gi en framstilling av Karl Evangs mer
overordnete syn på sterilisering fram til midten av 1950-årene, da Evang på bakgrunn av
20 års steriliseringspraksis trakk opp hvilke linjer som burde følges i det videre arbeidet.
Deretter skal jeg kort gjøre greie for forsøkene på å etablere en rasjonell åndssvakeomsorg
og arbeidet med å reformere skolehjemsordningen. Til slutt skal jeg se nærmere på hvilke
skritt Helsedirektoratet for øvrig gjorde for å påvirke bruken av steriliseringsloven fra
1940- til 1960-årene.
Karl Evangs steriliseringspolitiske standpunkt
Arbeiderpartiet overlot utformingen av det helsepolitiske programmet til Karl Evang, som
allerede under krigen hadde tatt fatt på planleggingen av helsestellet for etterkrigstiden.
Kort fortalt gikk helseprogrammet ut på å øke levestandarden for å styrke motstandskraften mot sykdom, forebyggende helsetiltak skulle settes i verk for å svekke eller
utrydde skadelige og sykdomsvekkende faktorer. Videre omfattet programmet utbyggingen av en omfattende institusjonshelsetjeneste og et medisinsk attføringsapparat.
Helseprogrammet inkluderte også pleie- og omsorgstjenester for blinde, døve, vanføre,
åndssvake, epileptikere og alderdomssvekkede, samt helsekontroll av større eller utvalgte
grupper av befolkningen.
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Helseprogrammet hvilte tungt på sosialmedisinske ideer som var blitt drøftet før
annen verdenskrig og som fikk en klarere utforming i løpet av krigsårene, da Evang var i
eksil med den norske regjeringen.1246 Årsakene til sykdom var først og fremst å finne i
levevis og omgivelser, som begge tok form av de økonomiske forholdene og den måten
samfunnet var organisert på. Men Evang tilla også arv en vesentlig rolle som årsak til
sykdom, og framholdt han at sterilisering ville kunne bidra til å redusere forekomsten av
arvelige lidelser i befolkningen. På denne bakgrunnen ble eugenisk sterilisering sett som
ledd i et forebyggende helsearbeid: Gjennom så vel medisinske, sosiale, økonomiske
eugeniske tiltak skulle ”skadelige og sykdomsfremkallende faktorer” svekkes eller
utryddes.1247 Selv om Evang hadde arvelige lidelser generelt tankene, kom ha i særlig grad
til fokusere på åndssvakhet og kroniske sinnslidelser, og især betraktet han sterilisering
som et aktuelt tiltak for å redusere forekomsten av åndssvakhet i befolkningen.
Som vi har sett, var dette et synspunkt han hadde tilegnet seg tidlig på 1930-tallet, og
som han gjorde nærmere rede for i boken Rasepolitikk og reaksjon.1248 Han hadde den
gangen framholdt at man ikke skulle ha noen overdreven tro på sterilisering som eugenisk
virkemiddel. Dette standpunktet ble opprettholdt i den første etterkrigstiden. Eksempelvis
berørte han dette i et foredrag i 1950 om ”Statens innsats i vanførearbeidet” på et
arrangement i regi av Norges Vanførelag: Der ”de medfødte misdannelser og svakheter”
var av ”arvelig karakter” kunne ”en […] ved å sørge for at ektefolk med slike arvelige
misdannelser ikke setter barn til verden, etterhånden gjøre seg håp om å begrense antallet
av de arvelige medfødte misdannelser av alvorlig karakter”:
Vi har i Norge siden 1934 praktisert sterilisasjonsloven på helt frivillig grunnlag og det viser
seg at befolkningen blir stadig mer interessert i å nytte seg av de muligheter som foreligger.
En må imidlertid ikke gjøre seg for store forhåpninger idet det slik arvegangen er, vil vare
mange generasjoner før en kan se noen sterk tallmessig virkning.1249

En tilsvarende vurdering kom til uttrykk i Landsplan for åndssvakeomsorgen (1952).
Landsplanen ble i all hovedsak ført i pennen av Ole B.. Munch, overlege ved Emma
Hjorth pleiehjem og Statens konsulent i åndssvakespørsmål, og Statens overlege i
psykiatri, Christofer Lohne Knudsen. Men avsnittene om bygde på en redegjørelse av
Evang.1250 Etter å ha redegjort for von Hofstens beregninger konkluderes det i landsplanen
med at: ”Selv ved nokså konsekvent gjennomføring av sterilisasjon ville en derfor bare i
beste fall kunne regne med en beskjeden reduksjon i det samlede antall av arvefaktorer
som sirkulerer i befolkningen.”1251
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I Det norske medicinske Selskab i 1955 synes imidlertid Evang å ha tillagt
sterilisering større vekt som eugenisk virkemiddel, framfor alt når det å redusere
forekomsten av åndssvakhet, men også kroniske sinnslidelser:
I Norge er det vesentlig to grupper av arvelige lidelser som har en slik hyppighet i
befolkningen at det overhodet kan være spørsmål om nevneverdig nedsettelse av
hyppigheten ved noenlunde systematisk gjennomført sterilisering av manifeste arvebærere.
Dette er på den ene side oligofreni, på den annen side endel kroniske psykoser, særlig
schizofreni og manisk melankolsk sinnssykdom.1252

Evang betraktet ikke arvegangen som ”helt klarlagt”, men antok på bakgrunn av den
foreliggende litteraturen om emnet at 40-60 prosent av ”den eksisterende oligofreni” var
”arvemessig betinget,” og at ”den genetiske bakgrunnen” var ”sterkere i den høyststående
gruppe (IQ over 56) enn i de laveststående grupper, hvor oligofrenien oftere har annen
årsak.”1253
Evang bemerket imidlertid at bruken av steriliseringsloven viste en synkende tendens
når det gjaldt sinnssyke og åndssvake: ”Slik loven nu anvendes kan en derfor trygt trekke
den konklusjon at den ikke kan ha noen praktisk innflytelse for reduksjon av antall tilfeller
av arvelig sinnssykdom, men noen – omenn meget beskjeden – innflytelse for reduksjonen
av antall tilfeller av arvelig åndssvakhet.” Han kom derfor med en oppfordring til
legestanden om å bruke steriliseringsloven mer aktivt:
På grunnlag av vår nåværende viten om disse sykdomsgrupper, og under forutsetning av at
en nedlegger det nødvendige arbeid for å skjelne mellom de arvemessige og miljømessig
betingede tilfeller, ville det derfor etter mitt skjønn være verd å overveie i vesentlig grad å
utvide anvendelsen av steriliseringsloven overfor åndssvakhet, og i noen grad også å gå inn
for en noe mer aktiv linje overfor kroniske psykoser.”1254

For å kunne oppnå en mer aktiv anvendelse av steriliseringsloven i eugenisk øyemed
betrakte Evang det en viktig medisinsk oppgave ”å få full oversikt over forekomsten av
sykdommer eller sykdomsgrupper hvor det er grunn til å tro at arv kan spille en større eller
mindre rolle.” Evang mente arbeidet på dette området var kommet godt, og viste til
psykoseregisteret, åndssvakeregisteret, blinderegisteret, kreftregisteret – og arveregisteret
som var under oppbygging ved Institutt for genetikk.1255
”Minusvarianter” under rasjonell omsorg – reformarbeidet i de første etterkrigsårene
Fra et eugenisk synspunkt var det framfor alt - i Evangs øyne – aktuelt å sterilisere lettere
åndssvake (IQ over 56). I 1955 beklaget han altså at dette ikke ble gjort i et større omfang.
Når denne gruppen ofte var vanskelig å nå og ”steriliseringsfrekvensen” ikke var så høy
som ønskelig, mente han å finne en vesentlig årsak i åndssvakeomsorgens administrative
ordning, der ”varetakelsen av de oligofrene med I.Q. under 56 stort sett ansees som en
medisinsk oppgave, mens varetakelsen av de høyerestående med I.Q. fra 56 og oppover,
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ansees som en pedagogisk oppgave”.1256 Evang omtalte denne oppdelingen som
”medisinsk kunstig”, og hadde helst sett at hele åndssvakeomsorgen stod under ledelse av
Helsedirektoratet. Evang hadde siden like etter krigen ment at også de lettere åndssvake
skulle stå under medisinsk kontroll:
Det er i det hele ingen grunn til å stikke under stol at man ved åndssvakhet står overfor en
sykdom, meget ofte arvelig, med et overordentlig vekslende sykdomsbilde. Felles for alle
tilfeller er at forstandslivet ikke har nådd sin fulle utvikling; graden av forstandsutvikling er
forskjellig. Meget forskjellig er også utvikling av følelseslivet, karakteren og hele
personlighetspreget.1257

Med dette utgangspunktet hadde Evang kjempet for et sentralisert forvaltningsansvar
under Helsedirektoratet, men måtte til slutt gi tapt overfor pedagogene. Resultatet ble en
kompromissløsning: en faglig og administrativ deling av åndssvakeomsorgen, der Kirkeog undervisingsdepartementet beholdt skolevirksomheten, mens Sosialdepartementet
overtok omsorgsansvaret.1258 Reglene for Sosialdepartementets ”åndssvakeklientell” ble
gitt gjennom lov av 29. juli om hjem som mottar åndssvake til pleie, vern og opplæring,
mens bestemmelsene for Kirke- og undervisningsdepartementets ”evneveikeklientell” ble
gitt i lov av 23. november 1951 om spesialskoler.
Lå det kun eugeniske motiver bak Evangs ønske om å bringe hele åndssvakeomsorgen
inn under en sentralisert medisinsk ledelse? Det eugeniske motivet spilte utvilsom en
viktig rolle, men konflikten mellom medisinere og pedagoger var ikke en konflikt om
berettigelsen av sterilisering. Også direktøren for døve-, blinde- og åndssvakeskolene,
Marie Pedersen, som var Evangs motspiller i striden om den faglige og administrative
ordningen, tok til orde for en mer utstrakt sterilisering, framfor alt av åndssvakeskolenes
jenter. Men begrunnelsen var ikke eugenisk: ”[E]n må […] anta at en tilbakestående mor
vil ha vanskelig for å greie stellet i en heim tilfredsstillende på egne hånd. Selv om barna
ikke direkte forsømmes, vil det lett gå ut over deres oppdragelse. Ikke minst av den grunn
er det påkrevd å få en human, men effektiv sterilisasjonslov, særlig for jentenes
vedkommende.”1259 Selv om Pedersen forkastet forestillingen om at åndssvakeskolenes
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elever representerte en eugenisk trussel, mente hun at de representerte et sosialt problem
som gjorde sterilisering påkrevd.
Krigsutbruddet hadde også satt en stopper for behandlingen av Skuleheimnemndas
innstilling om skolehjemsordningen, som forelå i 1939. Også dette arbeidet ble tatt opp
igjen etter krigen. Kirke- og undervisningsdepartementet satte ned et nytt utvalg i
november 1946. Utvalget ble bedt om se behandlingen av spørsmålet om skolehjemsordningen i sammenheng med arbeidet med en åndssvakelov, og i sammenheng med
Helsedirektoratets planer om å etablere en psykopatomsorg. Direktøren for døve-, blindeog åndssvakeskolene, Marie Pedersen, som hadde sittet i Sosiallovkomiteens
åndssvakeutvalg, ble av den grunn trukket med i utvalget. Likeledes ble Statens overlege i
psykiatri, Wilhelm Hoffmann, oppnevnt som representant for Sosialdepartementet.
Innstilling ble avlevert høsten 1947.1260 Innstillingen la grunnen for St.meld. nr. 26 (1950),
som igjen dannet utgangspunktet for spesialskoleloven av 1951. To tidligere skolehjem –
Bærum og Bastøy ble omdannet til ”verneskoler” og omdøpt til henholdsvis Bjerketun og
Foldin. Det administrative ansvaret for disse to institusjonene ble overflyttet til
Sosialdepartementet.
Vedlagt komiteens innstilling fulgte to notater fra Hoffmann fra henholdsvis 4.
november 1946 og 6. februar 1947.1261 I det siste notatet gjorde han nærmere rede for
administrasjonsordningen ”Forsorgen for åndssvake, for asosiale barn og unge, og for
hjem som ligger under for drikk”. Hoffmann anbefalte at det ble opprettet to særhjem - en
for gutter og en for piker (psykopatanstalter) - for barn og unge som skolehjemmene ikke
klarer – ”for den som viser mer utpreget abnorme psykiske trekk, og for den som er redd
kan virke ugunstig på de lettere tilfeller i de vanlige skolehjem.” Han siktet til ”de
pyromane, homoseksuelle, sterkt oppsetsige, særlig hissige og rømmelystne.”1262 I denne
anledningen trakk han også fram behovet for registrering. Han viste til psykoseregisteret
og arbeidet med å opprettet et kartotek for åndssvake.1263 Spørsmålet var om man ikke
burde sikte mot en sentralisering av registreringen i ”et arvebiologisk institutt i likhet med
hva man har i Danmark. Instituttet i Danmark fører individuelle og genealogiske oppgaver
over de sinnssyke, psykopater (asosiale), epileptikerne, de blinde (halvparten arvelige), de
døvstumme (halvparten arvelige), vanføre, 1% arvelige legemlige defekter.” Han
konkluderte med at et slikt sentralregister ville være av betydning med tanke på en mer
effektiv anvendelse av steriliseringsloven: ”Det er klart hvilken betydning et slikt sentralt
register over minusvariantene vil ha for å utnytte steriliseringslovens muligheter.”1264
I de første årene etter annen verdenskrig stod steriliseringsspørsmålet forholdsvis
sentralt i det reformarbeidet som omfattet ”minusvarianter”. Det er i denne tiden vi også
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finner at steriliseringslovens § 3 annet ledd og § 4 blir mest anvendt. Slik gjenspeiler
bruken av steriliseringsloven en helse- og sosialpolitisk vilje til sterilisering av denne
gruppen. Men gruppen som ble sterilisert med hjemmel i nevnte paragrafer var sammensatt: skolehjemselever, åndssvakeskoleelever, psykiatriske pasienter, åndssvake i pleiehjem, åndssvake og sinnssyke i privatforpleining, bortsatte barn, forsorgsunderstøttede og
gifte kvinner i såkalte problemfamilier. Dette betyr at forholdsvis få elever i skolehjem og
åndssvakeskoler ble begjært sterilisert med hjemmel i 1934-lovens § 3 annet ledd, som var
den paragrafen som i første rekke ble anvendt på disse gruppene. I skoleåret 1950-51 var
det samlede elevtallet i skolehjem og åndssvakeskoler 1159, mens det totale tallet på
steriliseringssøknader etter nevnte paragraf i 1950 var 59 – et tall som også omfattet andre
personer.
Helsedirektoratets steriliseringspolitiske skritt mer allment
Karl Evang hadde fått gjennomført en administrativ reform som utvidet handlingsrommet
for et profesjonsstyrt helsevesen. Evang sikret seg direkte adgang til sosialministeren,
tidligere hadde medisinaldirektøren måtte gå veien om den juristdominerte medisinalavdelingen i Sosialdepartementet. Samtidig sørget Evang for at legene fikk en fremskutt
posisjon i den sentrale helseforvaltningen.1265 Men ”systemet Evang” var ikke tilstrekkelig
sterkt til at Helsedirektoratet fikk gjennomslag for en ”rasjonell” åndssvakeomsorg under
medisinsk ledelse. Motkreftene i det pedagogiske fagmiljet tvang fram en kompromissløsning.
Derimot lå Evangs system bedre til rette for økt kontroll over eget fagfelt. Det
institusjonelle arrangementet Evang lyktes å skape, førte til framveksten av et innflytelsesrikt administrativt segment innen legeprofesjonen. Samtidig forsøkte Evang å etablere
bindeledd mellom administrasjon og de akademiske og utøvende segmentene innen
legeprofesjonen. I denne sammenhengen fikk kollegiale organer - sakkyndige råd - en
viktig rolle å spille. Rådene skulle bidra til å forankre det helseadministrative arbeidet i
den medisinske kunnskapsfronten, samtidig som de skulle avlaste de administrative
legene. Evang tilla steriliseringsrådet, der han selv var formann, en slik funksjon.1266
På den andre siden kunne ordningen med legeprofesjonens deltakelse i kollegiale
organer sikre administrasjonen legitimitet, noe som var viktig med tanke på helsepolitikkens iverksetting, ikke minst fordi Evangs helseprogram favnet vidt og åpnet for en
ekspansiv kurs i forhold til utbredte oppfatninger om arbeidsområdet for det organiserte
helsearbeidet.1267
Hvilke praktiske konsekvenser fikk dette med hensyn til forsøket på å iverksette en
mer effektiv steriliseringspolitikk? Selv om Evang ønsket en mer omfattende eugenisk
sterilisering, lanserte han aldri tanken om en byråkratisk iverksetting av steriliseringsloven, eller hva vi kunne kalle en statsintervensjonistisk praksis. Iverksettingen skulle skje
gjennom profesjonene i helse- og sosialsektoren, og det var i møte med sine klienter/pasienter yrkesutøverne eventuelt skulle reise spørsmålet om sterilisering. Med dette
utgangspunktet ble det å gi informasjon om steriliseringsloven gjennom rundskriv
Helsedirektoratets viktigste rolle som steriliseringspolitisk aktør.
Kort tid etter frigjøringen sendte Helsedirektoratet ut et rundskriv til landets leger for
å gjøre steriliseringsloven mer kjent. Et tilsvarende rundskriv ble sendt ut på nytt i 1950
fordi loven fortsatt ikke syntes å være tilstrekkelig kjent blant leger.1268 Tilsvarende
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rundskriv ble også sendt til flere sosiale instanser, i første omgang til vergerådene, deretter
til forsorgsvesen og edruelighetsnemnder.1269 I rundskriv av 1949 til vergerådene ble det
vist til veksten i tallet på vergerådssaker som skyldtes ikke barnet selv, men forhold i
hjemmet: ”En må regne med at en stor del av disse foreldre fremdeles er i befruktningsdyktig alder, og at de forhold som har medført verjerådets inngripen også i mange tilfelle
vil kreve nye verjerådsinngrep hvis det kommer flere barn.”1270 Helsedirektoratet fant det
derfor uheldig at vergerådene ”bare i ytterst få tilfelle” sendte inn søknad om sterilisering
av en eller begge foreldrene, men antok at dette skyldtes at steriliseringsloven ikke var
tilstrekkelig kjent av landets vergeråd. På forespørsel fra en vergerådssekretær kunne
Statens overlege i psykiatri, Christofer Lohne Knudsen, opplyse at det også ville bli sendt
henvendelser til forsorgsvesenet, påtalemyndigheten, skolehjemmene, åndssvakeskolene
og edruelighetsnemndene. Når rundskrivet først var blitt sendt vergerådene ”var det dels
fordi en har sett og hørt diverse eksempler på at verjerådene ikke bare misforstår lovens
bestemmelser, men også mangler kjennskap til lovens eksistens, dels fordi det vel nettopp
skulle være en av verjerådets oppgaver å ta opp en slik sak.”1271
Trolig på grunn av dette utspillet ble Evang i 1951 invitert av Norges Barnevernsråd
til å holde et foredrag om steriliseringsloven på rådets årsmøte. Barnevernsrådet ville blant
annet få vurdert følgende spørsmål: ”[...] hvor tidlig [kan] inngrep gjøres uten å skade den
fysiske og psykiske utvikling”?1272 Det var likevel ikke barna, men foreldrene som dannet
målgruppen i Helsedirektoratets oppfordring til vergerådene om å bruke 1934-loven mer
aktivt.
Etter 1945 gikk altså Evang inn for at steriliseringsloven skulle anvendes på et videre
grunnlag enn det han hadde skissert i boken Rasepolitikk og reaksjon fra 1934, der
formålet med sterilisering skulle være eugenisk. Nå ble også sosiale og økonomiske
hensyn trukket inn. Et steriliseringsarbeid med slike formål ble også sterkt tilrådd av
Arbeiderpartiets kvinneorganisasjoner. Våren 1949 hadde Oslo Arbeiderpartis kvinneutvalg arrangert en konferanse om sterilisering, der rundt 30 kvinneavdelinger tilknyttet
Arbeiderpartiet var representert. Etter konferansen ble Helsedirektoratet anmodet om å
gjøre steriliseringsloven mer kjent og overveie en revisjon slik at loven mer effektivt
kunne benyttes overfor mennesker uten evne til å forsørge eller dra omsorg for barn.1273
Evang fant det ”gledelig” at kvinneorganisasjonene i Arbeiderpartiet interesserte seg for
”dette viktige helsespørsmål,” og kunne samtidig fortelle at Helsedirektoratet etter krigen
hadde gjort atskillig for å få legene interessert, og at nye tiltak var under overveielse for få
til et mer effektivt steriliseringsarbeid:
Hvis dette arbeid skal få den sosiale og helsemessige betydning i samfunnet som det bør få,
krever det samarbeid mellom mange institusjoner og personer: leger og sykehus, åndsvakeforsorg og sinnssykevesen, rettsvesen og fengselsvesen, verjeråd og skolehjem, skoler,
prester, kommunale forsorgsvesen, o.s.v, o.s.v. Helsedirektoratet vil gjøre sitt til at dette
1274
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Kort tid etter fulgte de omtalte rundskrivene til vergeråd, edruelighetsnemnder m.m. Men
flere tiltak ser ikke ut til å ha blitt gjennomført med tanke på en mer effektiv bruk av
steriliseringsloven. Et arbeid med å revidere steriliseringsloven ble påbegynt noe senere
(1952), men hensikten var, som vi skal se i neste kapittel, ikke å lette adgangen til
sterilisering.
Hvorfor ble sterilisering vurdert som et tiltak med sosial betydning etter 1945? En
mulig forklaring vil være knyttet til gjenreisningsårenes strenge økonomiske
prioriteringer, som fikk konsekvenser for de sosiale hjelpetiltakene. En mangelfull utbygd
barneomsorg synes i siste instans å ha vært avgjørende for Helsedirektoratets ønske om en
større anvendelse av steriliseringsloven. Høyst sannsynlig utgjør da direktoratets
oppfordring til vergerådene og andre sosiale institusjoner en viktig forklaring på hvorfor
antallet søknader om sterilisering med hjemmel i 1934-lovens § 3 første ledd økte utover
på 1950-tallet. En rekke søknader var begrunnet i sosial nød og sviktende omsorgsansvar.
I det hele synes distriktslegene i samarbeid med vergeråd, senere barnevernsnemnder, å ha
vært en ”primus motor” i steriliseringsarbeidet.
Selv om Helsedirektoratet med de omtalte rundskrivene gav konsesjoner til
sterilisering med sosiale og økonomiske formål, varte det ikke lenge før Evang kom til å
stille seg kritisk til den måten 1934-loven ble anvendt på. Ifølge Evang var sterilisering ut
fra sosiale hensyn blitt så utpreget i Norge at det var grunn til å rope et varsko. Hva man
ønsket å oppnå med sterilisering på sosiale indikasjoner, ville man ofte kunne oppnå ved
bruk av prevensjon. Han fant det også betenkelig at ”moralske betraktninger” syntes å veie
tyngre enn medisinske.1275 Det var på denne bakgrunnen han i 1954 bestemte seg for å gi
legestanden en bred empirisk analyse av steriliseringspraksisen.1276 Samtidig oppfordret
Evang, som vi har sett, legene til i større grad å anvende loven ut fra eugeniske hensyn. En
slik praksis ville bedre svare til intensjonen med loven, som han betraktet som en eugenisk
lov først og fremst, noe han blant annet uttalte i et intervju i Dagbladet i 1953: ”Når det
gjelder sterilisasjon av syke er det viktigste formål loven har, at man her skulle forsøke å
bremse på utbredelsen av dårlige arvefaktorer i befolkningen. Det er en eugenisk lov.” På
spørsmål om kunnskapen om arv var tilstrekkelig til å begrunne en slik praksis, mente
Evang at ”arvegangen” riktignok var komplisert, men at det forelå ”ganske gode holdepunkter for arveligheten, særlig når det gjelder en del sinnslidelser og deriblant redusert
intelligens.”1277
Så vel redegjørelsen i Det norske medicinske Selskab som korrespondanse med von
Hofsten, viser at Evang allerede midt på 1950-tallet stilte seg kritisk til bruken av
steriliseringsloven. Ti år senere, da det årlige gjennomsnittet av steriliserte kvinner var
blitt enda større, fant Evang det nødvendig å forsøke å gripe inn. Evang var særlig kritisk
til at stadig flere unge kvinner ble sterilisert. I et brev til professor, dr.med. Ernst SchjøttRivers ved Rikshospitalets Kvinneklinikk i 1964 heter det:
Som du sikkert er klar over har det i den senere tid forekommet et stadig økende antall
søknader om sterilisasjon fra relativt unge gifte kvinner. De har prøvet - og av forskjellige
grunner forkastet - de vanlig brukte antikonsepsjonelle metoder. De har kanskje allerede i en
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alder av 24-25 år fått to - tre opptil 4 barn, føler seg utslitt og nedfor, og ser ingen annen
utvei enn sterilisering.

Evang hadde på denne bakgrunnen utarbeidet et utkast til veiledning om i slike tilfeller å
prøve ”et oralt antikonsipens.” Planen var ikke å offentliggjøre veiledningen, men å sende
”det individuelt til de kolleger som sender inn steriliseringssøknad på vegne av en ung gift
kvinne, hvis alder og/eller forhold forøvrig skulle tilsi at man iallfall prøvet å få henne til å
utsette spørsmålet om sterilisering.”1278 Jeg skal sitere utførlig, fordi det gir et godt bilde
av hvordan Evang vurderte bruken av steriliseringsloven 1934 § 3 første ledd:
Blant de kvinner som søker om sterilisasjon etter Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1.
juni 1934 har det i de senere år vært et økende prosenttall som er relativt unge. Det dreier
seg oftest om kvinner som har giftet seg tidlig og som i løpet av få år har fått det antall barn
de synes de selv har krefter til og familien økonomi til. Ikke sjelden har 3 - 4 svangerskap
fulgt så tett på hverandre at vedkommende unge kvinne som følge av dette, og under pres av
barnestell og de mange andre problemer som flere småbarn medfører, faktisk føler seg
nedfor og utslitt. Dette kan ta alvorlige former, med depresjon, uhensiktsmessige
avvergereaksjoner overfor det seksuelle samlivet i ekteskapet, selvoppgivelse og uegnethet
for den oppgave å ta seg av barna o.s.v. Vedkommende kvinner ser til slutt ingen annen
utvei enn å søke om sterilisasjon, kanskje allerede i 24-25 års alderen. / Hvis en kvinne på
dette grunnlag søker om sterilisasjon vil det i og for seg utvilsomt måtte sies å foreligge en
”aktverdig grunn” etter loven, og man har derfor etter den tolkning vi har fulgt egentlig ikke
adgang til å avslå en søknad. / På den annen side må det nødvendigvis melde seg sterke
hemninger mot å gå med på et - i alminnelighet irreversibelt - inngrep som for alltid vil
hindre vedkommende i å få flere barn. Ingen kan vite hva fremtiden vil bringe: noen barn
kan dø, ekteskapet kan gå i oppløsning og vedkommende kvinne ønske å stifte ny familie
o.s.v. / Det naturlige i slike tilfeller ville selvsagt være å henvise vedkommende ektepar til
forsvarlig antikonsepsjon (‘prevensjon’). Erfaring viser imidlertid at dette ikke alltid er lett å
gjennomføre. De vanlig brukte metoder (pessar med seddrepende pille eller salve)
aksepteres ikke like gjerne av alle ektepar, dels av estetiske, dels av andre grunner, og det er
heller ikke alle leger som får så stor erfaring at de behersker teknikken ved opplæring og
tilpassing i tilfredsstilende grad. I slike tilfeller kan det komme på tale å foreslå et oralt
antikonsipens. Det er hittil registrert 3 slike i Norge: Anovlar, Enavod og Lyndiol. Disse og
beslektede midler som i flere land brukes i massemålestokk for forebyggelse av
svangerskap, befinner seg etter manges oppfatning fremdeles i det eksperimentelle stadium,
og helsedirektøren har derfor heller ikke tillatt at det i vårt land reklameres for disse midler
til forebyggelse av svangerskap. Derimot er midlene hos oss registrert til bruk i
gynekologisk praksis, hvor de utvilsomt har visse indikasjoner uten hensyn til svangerskapsforebyggende effekt.1279

Noe tidligere samme år var Evang blitt intervjuet, der han kunne opplyse at steriliseringsloven ble brukt i økende grad, men hvor han også samtidig stilte seg kritisk til den høye
kvinneandelen: ”Dette at det er flest kvinner som blir sterilisert, fant helsedirektøren
urimelig, og han pekte på at selv om det er mannens uførhet eller sykdom som er
medvirkende årsak til at ekteparet søker sterilisasjonstillatelse, er det som regel hustruen
som blir sterilisert. Og dette til tross for at det nødvendige inngrep er langt mindre hos
mannen.”1280 Stortingsrepresentant Margith Johanne Munkeby (A) fant forholdet oppsikts1278
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vekkende og reist et grunngitt spørsmål til sosialminister Olav Gjærevoll: ”Hvilke tiltak
kan gjennomføres i det forebyggende helsearbeid for å motvirke det store antall
steriliseringer?”1281
Munkeby fant ingen grunn til å kritisere dem som i sin tid laget steriliseringsloven, og
heller ikke dem som praktiserte den: ”Men da jeg leste dette intervjuet, stilte jeg meg selv
uvilkårlig spørsmålet: Gjøres det nok for å på det forebyggende plan? Kan de myndigheter
som idag sikkert står overfor flere vanskelige avgjørelser i dette spørsmål, spesielt når det
gjelder yngre kvinner, si: ‘Bruk prevensjon mot uønskede svangerskap’? Ytes det i dag
rundt i landet vårt på våre helsestasjoner god nok service på dette område?” Munkeby
viste i den forbindelse til Evangs uttalelse om at servicen på dette område var dårlig.
Gjærevoll gjorde – på bakgrunn av et notat fra Helsedirektoratet – kort rede for den
tallmessige utviklingen: ”Om de nevnte tall er høye og den påviste økning foruroligende,
kan selvfølgelig diskuteres. Personlig synes jeg at tallene er høye.”.1282 I nevnte notat fra
direktoratet var det også blitt påpekt at helsestasjonene for mor og barn i stor grad hadde
forsømt sin oppgave med å gi veiledning i prevensjonsbruk, et forhold som også Gjærevoll
understreket. Det ble videre nevnt at Helsedirektoratet flere år tilbake hadde sendt ut en
veiledning til helsestasjonene, der også denne oppgaven var blitt nevnt – ”men dette synes
ikke å ha hatt noen særlig effekt”: ”Hvis ikke […] forskyvningen i søknader om
sterilisering mot de yngre aldersgrupper ikke viser et brudd, er det helsedirektørens
hensikt å sende en fornyet og sterkere anmodning til de organisasjoner som driver
helsestasjoner for mor og barn om å ta oppgaven opp.”1283
La oss sammenfatte: Etter krigen siktet Helsedirektoratet mot en ”rasjonell”
åndssvakeomsorg under medisinsk ledelse. Sterilisering utgjorde ett tiltak i en slik
omsorg. Helsedirektoratets framstøt førte ikke fram. Helsedirektoratet engasjerte seg også
i arbeidete med skolehjemsordningen. To psykopatanstalter ble foreslått, og sterilisering
ble også her sett som et aktuelt tiltak. Etter innføringen av spesialskoleloven i 1951 ble to
tidligere skolehjem omdannet til ”verneskoler” og lagt under Sosialdepartementet.
I 1955 framholdt Evang at det forholdsvis lave tallet på steriliseringer av lettere åndssvake delvis skyldtes at åndssvakeskolene ikke stod under medisinsk ledelse. Nå har vi
sett at sterilisering – om enn ikke av eugeniske grunner – ble tilrådd også av åndssvakeskolenes direktør, og vi vil i de første etterkrigsårene finne flere av åndssvakeskolenes
elever blant de steriliserte. Fra begynnelsen av 1950-tallet synes disse elevene imidlertid å
utgjøre en stadig mindre andel, og det er trolig denne nedgangen som dannet den
umiddelbare bakgrunnen for at Evang fant grunn til å kritisere den administrative
ordningen, og samtidig oppfordre legene til mer aktivt å bruke sterilsieringsloven, framfor
alt overfor letter åndssvake.
I 1964 forelå Skau-utvalgets Innstilling om omsorgen for handikapte. I tilknytning til
spørsmålet om omsorgen for åndssvake tok utvalget avstand fra sterilisering som et
virkemiddel for å begrense forekomsten av psykisk utviklingshemming i samfunnet:
”Forebygging av psykisk utviklingshemming kan ikke baseres på sterilisering av
åndssvake.” Utvalget framholdt at sterilisering ville ha ”liten effekt i og med at de fleste
former for arvebetinget oligofreni skyldes såkalt recessiv arv, hvor arvebærerne i de fleste
tilfelle ikke selv frambyr symptomer på psykisk utviklingshemming.”1284
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Skau-utvalgets innstilling kan leses som et uttrykk for myndighetenes syn på
steriliseringsspørsmålets plass i åndssvakeomsorgen. I utvalget satt statens overlege i
psykiatri, Christofer Lohne Knudsen, en stilling han hadde hatt siden 1948. I egenskap av
denne stillingen hadde han spilt en nøkkelrolle i praktiseringen av steriliseringsloven. Etter
Skau-utvalgets innstilling er det ikke funnet at sentrale helsemyndigheter offisielt vurderte
sterilisering av åndssvake som et eugenisk virkemiddel.
Samtidig som Evang på 1950-tallet fant grunn til å be legen om å bruke
steriliseringsloven mer aktivt når det gjaldt lettere åndssvake, var han kritisk til bruken av
lovens § 3 første ledd. I 1960-årene fant han grunn til å mobilisere både legestanden og
helsestasjoner for mor og barn til å forebygge de økende tallet på steriliseringer.
Tatere – en egen målgruppe?
Det er blitt hevdet at Helsedirektoratet etter 1945 i særlig grad mente at unge taterjenter
burde steriliseres og at direktoratet især ble en drivende kraft i et arbeid med å få sterilisert
flest mulig tatere, framfor alt barn. Dette indikerer at tatere ble gjenstand for en bevisst
steriliseringspolitisk offensiv. La oss undersøke nærmere hva denne tesen bygger på.
I boken En landevei mot undergangen viser Bastrup og Sivertsen til et eksempel der
Helsedirektoratet tok initiativet til sterilisering av en taterjente: Direktoratet for skolehjemmene hadde henvendt seg til Kontoret for psykiatri i Helsedirektoratet med en
forespørsel om anbringelse av en 17 år gammel taterjente. Følgende siteres fra svarbrevet:
”NN bør psykiatrisk undersøkes. Av de noe ufullstendige opplysninger som foreligger får
en det inntrykk at hun er i en så dårlig fase at hun bør erklæres sinnssyk og behandles i
sinnssykehus. Spørsmålet om seksualinngrep bør også tas opp.”1285 Brevet er tidligere
brukt av Joar Tranøy i artikkelen ”’Mindreverdige anlegg’ – om sterilisering av taterjenter
fra skolehjem.”1286 Tranøy kommenterer brevet på denne måten: ”Et klart eksempel på
vilje til rasehygienisk løsning fra Helsedirektoratets side viser et svar fra denne
helsemyndighet til henvendelse fra Direktoratet for skolehjemmene angående vurdering av
’anbringelsesmuligheter overfor en 17-årig taterjente i 1947”.1287 Tranøy bruker denne
saken også et annet sted i nevnte artikkel: ”Like etter krigen ble en 17årig taterjente fra
Leira skolehjem i Strinda kommune sterilisert. Grunnlaget var psykiatrisk observasjon og
psykologisk intelligenstest som viste at jenta var ’en psykopat med hysteriforme
tendenser, imbecil, men ikke sinnssyk. IQ:48. […] Bruken av sterilisering synes å ha vært
i samråd med øverste myndighetsorgan.”1288
Er saksforholdet riktig framstilt? Det er går klart fram av det kildematerialet som er
utnyttet, at vedkommende jente ikke var anbrakt i Leira skolehjem. Hun hadde tidligere
vært anbrakt i to forskjellige skolehjem, underkastet psykiatrisk undersøkelse – ikke
funnet sinnssyk, men like fullt anbrakt i psykiatrisk sykehus som sinnssyk. Da hun var
blitt 18 år, ble det reist spørsmål om hun på nytt skulle anbringes i skolehjem. Spørsmålet
ble reist av Strinda Vergeråd på grunn av hjemstavnsforholdene, men Direktoratet for
skolehjemmene kunne ikke komme vergerådet i møte på grunn av jentas alder, og fordi
hun var blitt ”endelig” utskrevet fra skolehjemmet der hun sist var anbrakt. Dette utgjør
bakgrunnen for Direktoratet for skolehjemmene henvendte seg til Helsedirektoratet med
forespørsel om hvor jenta kunne anbringes.
Ble hun så sterilisert? Helsedirektoratet reiste steriliseringsspørsmålet, men det går
ikke fram av dokumentet som ligger til grunn for Tranøys framstilling, at det ble søkt om
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sterilisering. Det foreligger heller ingen annen dokumentasjon i steriliseringsarkivet som
viser at det ble søkt om sterilisering.
Handler det så om en taterjente? Det går ikke fram av det dokumentet det vises til, at
jenta var av taterslekt. Hun er heller ikke funnet registrert i Misjonens arkiv. Dette
utelukker likevel ikke at det handlet om en taterjente, men spørsmålet om slektstilhørighet
lar seg altså ikke avgjøre på bakgrunn av de kildene som er utnyttet av Tranøy.
Tranøy har også vist til en annen sak for å illustrere ”et nært samarbeid mellom
Direktoratet for skolehjemmene, misjonen og Helsedirektoratet” like etter krigen.1289 Vi
får vite at ”en 17-årig taterjente” var anbrakt på Trogstad skolehjem, men at betingelsen
for videre skoleopphold var sterilisering. Det vises til et skriv fra skolehjemsbestyreren til
vergerådet at Misjonen og ”helsedirektøren” har opplyst at jenta er innlagt i kirurgisk
avdeling til sterilisering.
Hva forteller kildene? For det første var jenta ikke anbrakt i skolehjem, men det forelå
fra vergerådet en anmodning om skolehjemsanbringelse. På grunn av et sykdomstilfelle
ble hun behandlet i sykehus, der overlegen ved sykehusets psykiatriske avdeling reiste
spørsmålet om sterilisering. I den anledningen ble Misjonens generalsekretær, Oscar
Lyngstad, oppnevnt til verge for jenta. Deretter ble Direktoratet for skolehjemmene
underrettet av Misjonen, slik Tranøy skriver, at NN var innlagt i kirurgisk avdeling til
sterilisering, og at skolehjemsanbringelsen kunne finne sted om tre uker.
Når inntraff denne hendelsen? Tranøy har lagt hendelsen til ”like etter krigen”, et
forhold som skulle indikere et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for
skolehjemmene og Misjonen. Nå går det imidlertid fram av kildene at Misjonen underrettet Direktoratet for skolehjemmene i september 1944.1290 Det betyr at steriliseringssøknaden ble satt fram og avgjort under krigen mens den nazistiske steriliseringsloven av
1942 var gjeldende. Saken ble følgelig ikke avgjort av Helsedirektoratet, men av
okkupasjonsregimets medisinaldirektør. Denne saken kan med andre ord ikke belegge en
påstand om et nært samarbeid mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for skolehjemmene
og Misjonen i den hensikt å iverksette sterilisering av taterjenter.
Dette betyr ikke at et slikt samarbeid ikke kan ha forekommet, men det kan ikke sees
at dette er dokumentert med hjelp av de kildene som er blitt utnyttet i den foreliggende
litteraturen.
Hvilke slutninger kan så trekkes på bakgrunn av vår redegjørelse ovenfor? I hvilken
grad ble tatere omtalt spesielt i reformarbeidet som siktet mot en rasjonell omsorg for
”minusvarianter”? Ble tatere utpekt som en egen målgruppe, eller ble tatere henregnet til
av ”minusvarianter”? Det er ikke funnet tatere noen gang ble nevnt spesielt, verken av
Hoffmann eller Evang. Dette betyr ikke at tatere ikke ble henregnet til gruppen av
”minusvarianter”, men det kan vanskelig hevdes at de ble utpekt som en målgruppe for
sterilisering fordi de var tatere.
For nærmere å belyse Evangs mulige holdning til sterilisering av tatere kan det vises
til en billighetserstatningssak fra slutten av 1960-tallet. Saken gjaldt en sterilisering som
var blitt utført på en taterjente i forbindelse med utskriving fra et skolehjem under krigen.
Inngrepet var blitt foretatt med hjemmel i den nazistiske steriliseringsloven – mot
foreldrenes vilje. Saken ble forelagt Sosialdepartementet, og DSR fikk sakens dokumenter
til gjennomsyn. Rådets medlemmer var enige om at det var blitt begått et overgrep, dels
fordi steriliseringsinngrepet ble foretatt på sviktende grunnlag, og dels fordi det ikke var
tatt hensyn til foreldrenes protester. Det ble foreslått at kvinnen burde tildeles
billighetserstatning, og i den anledning gav Evang en vurdering av saken i lys av 19421289
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loven og dens ideologiske kontekst. Siden dette er det eneste dokumentet som er funnet,
der det er mulig å spore en mer prinsipiell holdning hos Evang til sterilisering av tatere på
”rasemessig” grunnlag, skal jeg gi et større utdrag:
Denne lov som opphevet den da gjeldende (og fortsatt gjeldende) lov om adgang til
sterilisering m.v. av 1. juni 1934, innførte på vesentlige områder noe nytt. Den bar avgjort
preg av den rådende ideologi hos de daværende myndigheter, noe som for så vidt også selve
navnet viser. Mens det etter loven av 1934 ble tatt vesentlig hensyn til den enkeltes
situasjon, ble det nå hovedsakelig - og i utgangspunktet - lagt vekt på hensynet til
samfunnet. Hvis myndighetene fant det nødvendig ut fra en samfunnsmessig vurdering, ble
sterilisering utført uansett om den person det gjaldt, eller hans verge eller kurator motsatte
seg det. Loven inneholder blant annet et uttrykkelig påbud om anvendelse av tvang. I
rundskriv av 15. oktober 1943 til fylkesmennene heter det: ”Samfunnets interesser må gå
foran hensynet til den enkelte, og det er ingen grunn til i disse tilfelle å hevde en falsk
humanitet”, og ”Man har tidligere hatt tallrike eksempler på at uforstandige og usakkyndige
foresatte eller kuratorer har nektet utførelse av seksualinngrep hos utpregede asosiale og
arvelig belastede personer”.
Etter loven av 1934 kan seksualinngrep i intet tilfelle foretas på person under 21 år uten
at det foreligger samtykke fra verge. Normalt vil det være foreldrene. Men for det tilfelle at
vergen antas uskikket til å avgi erklæring om seksualinngrep, kan det besluttes at herredseller byretten skal oppnevne en kurator. Beslutningen kan innankes for departementet.
”Folkeætteverneloven” opphevet denne bestemmelse. Isteden ble det istandbrakt en
ordning med fast oppnevnt kurator i hver kommune. Begrunnelsen var å få en raskere
saksbehandling. Det synes klart at en slik ordning ville kunne føre til en summarisk og
overfladisk behandling. I nærværende tilfelle var det rådmannen i […] som fungerte som
kurator, en kombinasjon som virker lite tilfredsstillende. / Til belysning av de ideer som
loven om ”rasehygiene” bygget på kan nevnes dens påbud til politiet om å foreta
undersøkelse med henblikk på sterilisering av personer innsatt i fengsel eller tukthus og som
viste utpregede tilbøyeligheter.
Det er grunn til å anta at den lettere adgang til å foreta sterilisering, myndighetenes rett
til å påby sterilisering uten hensyn til vedkommende persons eller verge/kurators vilje, og de
raseanskuelser som preget Quisling-regimet førte til at behandlingen av hver enkelt sak ble
mindre grundig enn den ville ha vært etter loven av 1934. De personer som på denne måte
urettelig er berøvet forplantningsevnen, må naturlig anses som ofre for okkupasjonen og det
system de daværende myndigheter instituerte.
Ved gjennomgåelse av de legeopplysninger som ble lagt til grunn ved steriliseringen av
NN i 1945, synes det klart at sterilisering ikke ville ha kunnet utføres etter loven av 1934.
Man finner ikke grunn til å berøre disse forhold i detalj, men vil nevne at det ikke fremgår
av opplysningene at det i seksuell henseende var noe å utsette på hennes atferd. Videre skal
nevnes at det forelå en intelligensmåling i 1939, da hun var 12 år, og den viste en I.Q. på 73.
Rent bortsett fra at det burde vært foretatt en ny testing, bemerkes at etter de gjeldende
forskrifter ville NN blitt plassert på grensen til sinke - evnesvak - som i lovens forstand må
anses for normal såfremt ikke psykopati eller sinnssykdom kommer til som kompliserende
momenter.
Man kan heller ikke unnlate å nevne at til tross for at den distriktslege som undersøkte
henne, betegnet henne som evnesvak, ble det i steriliseringsbeslutningen anført at hun var
åndssvak. Man får inntrykk av at det ble lagt ikke liten vekt på hennes herkomst, hennes
foreldre var av omstreiferslekt.
Som anført, ble saken behandlet etter ‘folkeætteverneloven’. Initiativet til sterilisering
synes å være tatt av hjemmets bestyrerinne, som også selv begjærte henne sterilisert. Det
foreligger en begjæring av samme dato […] fra NN selv, men av de øvrige opplysninger i
saken får man inntrykk av at bestyrerinnen var den drivende kraft, og det kan neppe være
noe å utsette på at en pike på knapt 18 år gir etter for påvirkning. Den faste kurator,
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rådmannen i […], undertegnet samtykkeerklæring vel en uke senere, samtidig som
distriktslegens erklæring forelå. Noen henvendelse til foreldrene ble det ikke rettet.
Etter at beslutningen var tatt, påanket hennes foreldre saken, men anken ble forkastet.
Det ble således praktisert nettopp den ordning som 1934-loven ikke gir adgang til,
nemlig å foreta sterilisering til tross for at vergen har motsatt seg det. Det foreligger ikke i
saken opplysninger som viser at det i dette tilfelle kunne vært grunn til å sette vergen til side
og isteden oppnevne en kurator, slik 1934-loven har bestemmelser om, men det kan
allikevel tilføyes at selv om så var skjedd, ville det i dag ha blitt tatt hensyn til at de
naturlige verger nektet inngrepet utført. / Man kommer ut fra det anførte til at det er blitt
begått et overgrep mot søkeren, og det synes rimelig at hun blir tilstått en viss erstatning. At
steriliseringen har medført en psykisk belastning, finner man sannsynlig.1291

Som det klart går fram av Evangs skriv til Finansdepartementet, stilte han seg svært kritisk
til 1942-loven, og til at det skulle ha blitt foretatt et steriliseringsinngrep på grunnlag av
slektstilhørighet. Evangs vurdering er ikke overraskende. Han hadde i 1939, da han
tiltrådte stillingen som medisinaldirektør, lenge utvist interesse for rasehygieniske - eller
eugeniske – spørsmål. Men han markerte tidlig – på Den norske lægeforenings landsmøte i
1930 - standpunkt mot en rasistisk rasehygiene og en rasehygienisk tenkning med sosial
slagside.1292 En tilsvarende og mer inngående kritikk kom i boken Rasepolitikk og
reaksjon fra 1934. Det er utenkelig at Evang i etterkrigstiden, skulle ha beveget seg i
retning av raseteoretiske betraktninger. Men selv om Evang avviste en rasehygienisk –
eller eugenisk - tenkning med et rasistisk innhold og en sosial slagside, synes han ikke å
ha stilt spørsmål ved Misjonens forestilling om at mange tatere var uskikket som foreldre,
og at mange av barna var ”mangelfullt sjelelig utviklet”. Slik sett kunne sterilisering ifølge
Evang være et aktuelt tiltak, ikke på grunn av slektstilhørighet, men når det forelå grunn til
å tro at vedkommende var særlig uegnet til å oppdra barn, eller at en arvelidelse ville bli
påført avkommet.

12.6 Avslutning
Det steriliseringspolitiske engasjementet med rot i 1930-tallets holdninger, utgjorde ikke
en del av Misjonens handlingsprogram gjennom hele Misjonens virketid fram til
organisasjonen ble avviklet på 1980-tallet. Tiden rundt annen verdenskrig utgjør tyngdepunktet da oppmerksomheten var vendt mot ”defekte” tatere, og da framfor alt unge
jenter. Slik sett fant Misjonens engasjement sted i en tid da det ellers var et forholdsvis
stort engasjement for å sterilisere ulike grupper av ”mindreverdige”, noe som går fram av
den tallmessige oversikten over inngrep foretatt med hjemmel i 1934-lovens § 3 annet
ledd og § 4 som er presentert i kapittel 6. Anvendelsen av disse paragrafene var, som vist,
størst fra siste halvdel av 1930-tallet til midten av 1950-tallet. Et toppunkt ble nådd mot
slutten av 1940-tallet.
I Misjonen synes mer uttalte holdninger for sterilisering av ”defekte” å ha forsvunnet
fra slutten av 1940-tallet, til tross for at forestillingen om at mange av taterbarna var
”tilbakestående” på grunn av ”tung slektsarv” eller ”vanskelig arvestoff” ble opprettholdt.
Selv om Bjørnstad aldri tok noe oppgjør med sine forgjengeres standpunkt, synes den
steriliseringspolitiske linjen som ble lagt i første halvdel av 1930-tallet, å ha opphørt med
Lyngstads bortgang i 1949. Det betyr ikke at Misjonen etter dette ikke fremmet eller på
annen måte bidro til at tatere ble sterilisert. Men det kan vanskelig hevdes at det skjedde
1291
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som et ledd i en bevisst politikk, eller som en del av Misjonens tidligere steriliseringsprogram.
Misjonens steriliseringspolitiske engasjement var også langt mindre omfattende enn
hva vi kunne ha ventet å finne på bakgrunn av de synspunktene som Misjonens generalsekretær hadde gjort seg til talsmann for på begynnelsen av 1930-tallet. Oscar Lyngstad,
som etterfulgte Carlsen som generalsekretær høsten 1935, hadde ifølge Carlsen også ”et
åpent øie også for denne side av problemet og vil sikkert prøve å gjøre hvad der kan
gjøres, for å løse det.” Selv om Lyngstad i mindre grad enn Carlsen snakket om
sterilisering, har vi kunnet vise at han delte synspunkter med Carlsen. Praksis fikk med
andre ord en annen innretning enn hva som ble tenkt tidlig på 1930-tallet og fram til
slutten av 1940-tallet, og det kan på denne bakgrunn sies at det var et misforhold mellom
uttalte intensjoner og det som nedfelte seg i praksis.
Fra tidlig på 1950-tallet ble et økende antall taterkvinner sterilisert med hjemmel i
steriliseringslovens § 3 første ledd. Noen av disse var anbrakt i Svanviken arbeidskoloni.
Flere andre kvinner i arbeidskolonien ble sterilisert på såkalt medisinsk grunnlag utenfor
lovens rammer. Det kan ikke sees at dette var en bevisst strategi fra Misjonen sentralt.
Mye taler for at vi har å gjøre med en ”lokal praksis”.
Det har ikke latt seg gjøre å dokumentere at sentrale helsemyndigheter verken før eller
etter annen verdenskrig utpekte tatere til en steriliseringspolitisk målgruppe. Dette synes
heller ikke å ha skjedd i årene etter 1945, da det var en uttalt vilje i Helsedirektoratet til å
iverksette en mer effektiv steriliseringspraksis, en praksis som framfor skulle omfatte
lettere åndssvake. Det kan ikke sees bort fra at tatere ble henregnet til gruppen av
”minusvarianter”, men dette synes aldri å ha blitt uttalt, og det kan da vanskelig sies at det
forelå en uttalt intensjon om å sterilisere tatere. På den andre siden synes det i den første
etterkrigstiden ikke å ha blitt stilt spørsmål ved Misjonens engasjement, og Karl Evangs
henvendelse til Kirke- og undervisningsdepartementet i 1946 med anmodning om å få
vergerådene til å fradømme foreldre deres myndighet over barna hver gang det ble truffet
et omsorgsvedtak, viser at Misjonen ble tatt på alvor.
Krigsårene markerer et radikalt brudd med hensyn til sentrale myndigheters stilling til
spørsmålet om sterilisering av tatere. Nå kom sterilisering til å inngå som sentralt ledd i en
omfattende politikk som tok sikte å få til en ”endelig løsning” på taterplagen. Slik sett
representerer krigsårene den tiden da man finner det klareste uttrykk for at sterilisering av
tatere var tenkt som en bevisst politikk. Okkupasjonsregimet rakk imidlertid aldri å sette i
verk planene som ble lagt, før krigen var over. Misjonens dialog med representanter for
okkupasjonsregimet illustrerer at det på denne tiden også forelå et ønske fra Misjonens
side om å sette i verk en mer omfattende sterilisering av tatere.

13 Tvangssterilisering – et omstridt tema

Storparten av steriliseringsinngrepene med hjemmel i 1934-loven ble foretatt etter egen
begjæring eller med skriftlig samtykke fra vedkommende selv. Få ble sterilisert uten eget
samtykke. Av 43 731 utførte steriliseringer, dreier det seg 922 inngrep, det vil si 2,1
prosent. Andelen inngrep uten eget samtykke var imidlertid betydelig større når det gjelder
kastrering. Av 360 utførte kastreringer med hjemmel i 1934-lovens § 4, ble over
halvparten - 55,3 prosent - foretatt uten eget samtykke.
Selv om de fleste steriliseringsinngrepene formelt var frivillige, ble samtykke ofte
avgitt under ulike former for press og overtalelser. Framfor alt gjelder dette inngrep som
ble foretatt med hjemmel i 1934-lovens § 3 annet ledd. Det er av den grunn ikke urimelig
å karakterisere disse inngrepene, som i alt teller 1201, som mer eller mindre tvangsmessige.
Når det gjelder inngrep etter 1934-lovens § 3 første ledd, er det langt vanskeligere å
avgjøre graden av tvang, det vil si i hvilken utstrekning vedkommende satte fram
søknaden under press eller ble overtalt til å la seg sterilisere på en utilbørlig måte. Fram til
siste halvdel av 1960-tallet ble mange inngrep foretatt uten at vedkommende var blitt gjort
kjent med alternative løsninger. Det er videre grunn til å tro at mange kvinner befant seg i
en situasjon der sterilisering framstod som en nødtvungen løsning. Særlig gjelder dette
kvinner i sosialt og økonomisk vanskeligstilte familier, som dominerer steriliseringsmaterialet fram til siste halvdel av 1960-tallet. Bruken av § 3 første ledd ble imidlertid
endret i siste halvdel av 1960-tallet, da et økende antall kvinner og menn som ikke stod i
en vanskelig sosial og økonomisk situasjon valgte sterilisering som varig prevensjon med
den begrunnelse at de hadde fått det antallet barn de ønsket. Det gir ingen mening å omtale
inngrep med denne motivasjonen som tvangsinngrep. Inngrep på dette grunnlaget synes å
gjelde storparten av de bortimot 30 000 inngrepene som ble foretatt med hjemmel i § 3
første ledd i tidsrommet 1969-77, det vil si nesten 72 prosent av alle inngrep som ble
utført med hjemmel i § 3 første ledd i hele tidsrommet 1934-77.
1934-loven ble i utgangspunktet oppfattet som en lov med dobbelt sikte - den var ”en
gave til individet”1293, og den skulle gi ”en øket kontroll av mindreverdige individers
forplantning av slekten”.1294 Det sistnevnte siktemålet reiste spørsmålet om hvor langt og
med hvilke midler ”samfundet” kunne gå i retning av å påtvinge den enkelte et
steriliseringsinngrep. Vi har sett at tvangssterilisering var omdiskutert i årene forut for
lovvedtaket i 1934. Eksempelvis hadde Johan Scharffenberg og Ingeborg Aas argumentert
for en bred adgang til sterilisering uten eget samtykke, mens andre, som Ragnar Vogt og
Karl Evang, forkastet tvangssterilisering ut fra så vel etiske som psykologiske hensyn.
Tvang opphørte imidlertid ikke som diskusjonstema i og med lovvedtaket i 1934.
Debatten fortsatte langs ”gamle” spor gjennom siste halvdel av 1930-tallet og fram til
begynnelsen av 1950-tallet. På dette tidspunktet endret debatten karakter. Få argumenterte
nå for bruk av direkte tvang. Derimot fikk spørsmålet om sterilisering som vilkår for andre
myndighetsbeslutninger, som offentlig tillatelse til ekteskapsinngåelse og svangerskaps1293
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avbrudd på eugenisk grunnlag, en langt mer framskutt plass i diskusjonen. Men
sterilisering som vilkår for andre beslutninger, hadde også vært fremme i debatten
tidligere, da i tilknytning til spørsmålet om utskriving fra åndssvakeinstitusjon. Som vi
skal se, hadde dette ordskiftet nær tilknytning til vurderingen av den danske åndssvakeloven av 1934.
En hovedgrunn til at man fikk en diskusjon om tvangssterilisering etter 1934, var
lovens stramme vilkår for sterilisering uten eget samtykke. Vedkommende måtte være
alvorlig sinnslidende uten vesentlig mulighet for bedring eller helbredelse, eller ”særlig
mangelfullt sjelelig utviklet”. Det går fram av så vel forarbeidene til loven som
praktiseringen av den, at vedkommende måtte stå under ni år i ”mental alder” eller i
alminnelighet ha en intelligenskvotient under 56. Bare unntaksvis gav DSR tillatelse til
sterilisering uten eget samtykke av personer som i legeerklæringen ble oppgitt å stå høyere
i intelligensnivå, selv om det var anledningen til dette ut fra bestemmelser i både 1938- og
1950-veiledningen. Dermed var personkretsen som rent statistisk kunne risikere å bli
sterilisert uten eget samtykke forholdsvis liten. Eksempelvis ble det i St.meld. nr. 71
(1952) Om landsplan for åndssvakeomsorgen anslått at vel 8200 personer hadde en
intelligenskvotient under 56.1295 Det vil si 0,25 prosent av hjemmehørende folkemengde
pr. 1. januar 1950. Med andre ord, den forholdsvis antatt store gruppen av lettere
åndssvake (debile) – anslagsvis bortimot 25 000 i 1950 – kunne ikke gjøres til gjenstand
for sterilisering uten eget samtykke. Blant enkelte skapte dette lenge betydelig misnøye.
En presisering av det aktuelle diskusjonstemaet er nødvendig. Debatten om
sterilisering som tvangstiltak, kan ikke sees atskilt fra spørsmålet om hvilke hensyn man
ønsket å ivareta med inngrepet. Debatten dreide seg ikke om hvilke skritt man skulle
kunne ta dersom sterilisering ble ansett som nødvendig av hensyn til angjeldende.
Hjemmelen for tvangsinngrep lå her i den medisinske paternalismen, det vil si at legen
skulle opptre som pasientens beskytter og verge. Den paternalistiske behandlingstradisjonen har dype røtter i vestlig medisin, og den legitimerte medisinske tiltak ”til beste
for” pasienten uavhengig av pasientens ønske eller samtykke.1296 Fram til 1970-årene
hersket det neppe noen dyp uenighet om dette i legeprofesjonen.
Kjernen i debatten om tvangssterilisering var spørsmålet om hvor langt man mente å
kunne gå i retning av å påtvinge individet et operativt inngrep av hensyn – ikke til
individet selv – men til en ”tredje part”. Dette hensynet kunne anta ulike former. Dels
handlet det om å beskytte det kommende barn mot å bli født med en betydelig risiko for
miljøskade eller en antatt arvelig sykdom, dels lå mer kollektive hensyn til grunn –
hensynet til ”det sosiale spørsmål”, samfunnsøkonomien eller befolkningskvaliteten eller
folkehelsen.

13.1 Tvangens plass i 1930-årenes steriliseringspolitiske tenkning
I mars 1935, da lov og praksis ble belyst i Det norske medicinske Selskab, understreket
medisinaldirektør Nils Heitmann vekt på steriliseringslovens restriktive prinsipp: Ingen
andre enn ”de lavere åndssvake - de under det mentale 9-årstrin” kunne opereres uten eget
samtykke - ”uten å spørre hvad de selv ønsker.” Når det gjaldt sinnssyke, presiserte han at
det var lovens forutsetning at ingen skulle ”opereres uten eget samtykke, hvis deres
sinnstilstand er slik, at de overhodet har evne til å fremsette nogen begjæring som må
ansees gyldig.”1297 Heitmann bemerket videre at DSR, der han selv var formann, ikke
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innvilget søknader om seksualinngrep ”uten vedkommendes eget samtykke, undtagen når
han er så psykisk abnorm, at han (som det heter i den danske lov) er ute av stand til å fatte
inngrepets betydning.”1298
På dette tidspunktet forelå det danske forslag til en permanent steriliseringslov, som
skulle erstatte forsøksloven av 1929. Heitmann festet seg særlig ved forslagets regler om
tvangskastrering av ”helt sindssunde” seksualforbrytere, og presiserte at den norske loven
ikke inneholdt en tilsvarende adgang til ”tvangsmessig seksualoperasjon av sjelelig
sunde.”1299 Riktignok kunne slike personer ved overtalelse påvirkes til å sette fram
begjæring, men loven inneholdt ingen hjemmel for å avtvinge vedkommende et samtykke.
Og ifølge Heitmann vil det være så godt som ”utelukket” å bruke loven ”mot deres
bestemte protester”. Han avviste ikke tvang på prinsipielt grunnlag, men syntes det var
grunn til å stille seg ”avventende, da vi har håp om å komme frem ad frivillighetens vei i
svært mange tilfelle, noget som jo er langt å foretrekke.” Heitmann fryktet også at en
adgang til tvangskastrering i Norge ville møte en bred folkelig motstand og dermed bringe
hele steriliseringsloven i fare.1300
Et forsvar for frivillighetsprinsippet
Ragnar Vogt, som hadde vært med på å lage Straffelovkomiteens utkast til 1934-loven, og
som fra 1934 til 1936 satt i DSR, sluttet seg til Heitmanns redegjørelse, og presiserte at
loven heller ikke gav offentlige myndigheter adgang til ”å tvinge gjennem nogen
sterilisering.” Loven var ingen ”tvangslov”. Kun overfor personer uten samtykkekompetanse var det adgang til å se bort fra vedkommendes eget ønske, men inngrepet
kunne da ikke foretas uten skriftlig samtykke fra vedkommendes verge eller kurator. Selv
om Vogt betraktet det som en ”etisk opgave å fremme de verdifulle og hemme de
verdiløse arvemuligheter (evgenikk, rasehygiene),” tok han avstand fra tanken om at
staten skulle gripe regulerende inn i forplantningen på tvers av individets - eventuelt
individets representant - ønsker.1301 I prinsippet mente han at individet selv måtte stå
ansvarlig for den ”etiske” reguleringen av seksuallivet.1302 Han tok følgelig skarpt avstand
fra den tyske steriliseringsloven, og han advarte mot ethvert skritt i retning av tvangssterilisering - ”også mot disse mindre tilløp, som vi nu hører om fra Danmark.” Om noen
skulle risikere å bli sterilisert bare ”fordi ens arveutsyr er tvilsomt - eller fordi man kanskje
vil komme til å begå seksualforbrytelser - så står den individuelle trygghet på nokså svake
føtter.” Vogt kom med følgende formaning: ”La os bli stående ved de aristotelisk-kristne
ledetanker om videnskap og kjærlighet til fullendelse av personlig utvikling, og ikke åpne
dør for den satanisme som skyver personlighetens interesser til side. Det vil være å håpe,
at tvangssteriliseringen ikke må finne innpass i nordiske land.”1303
Vogt avviste også tvangssterilisering av psykologiske grunner. Så vel svangerskapsavbrudd som sterilisering kunne i høy grad ”såre” dypt funderte verdier som ”maternitet
og paternitet”. Dersom slike inngrep ble foretatt ”uten tvingende grunn, kanskje endog
under psykisk tvang” ville det kunne ”gi anledning til sinnslidelser og megen bitterhet. Av
den grunn mente Vogt at en steriliseringslovgivning ”lengst mulig” måtte bygge på
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frivillighetsprinsippet.1304 Lovens ”vesentlige” hensikt var ifølge Vogt ”å sikre visse
fordeler for individet.”1305 1934-lovens ”egentlige ledetanke” var, ifølge Vogt
å sikre visse normale og abnorme individer en rettighet til å få sitt personlige resp.
personlig-familiære liv på en gavnlig måte regulert gjennom sterilisering. Personer, som
ikke kan eller bør overta familieforpliktelser - eller ytterligere familieforpliktelser - skal ha
1306
adgang til å slippe herfor, eventuelt ved sterilisering som middel.

Denne uttalelsen må sees i sammenheng med at sterilisering tidligere var straffbart med
mindre det forelå en ”nødstilstand” - eller en utvilsom medisinsk indikasjon.. Det var på
denne bakgrunnen Vogt så sterkt understreket at loven gav individet ”visse nye
rettigheter.”1307
Andre, som psykiateren Ørnulv Ødegård, stilte seg også kritisk til bruk av direkte
tvang. I 1938 understreket han at opplysning, ”særlig rådgivning til unge mennesker som
står i forplantningsdyktig alder,” ville være den rette fremgangsmåten. Men opplysning
ville ifølge Ødegård ikke alltid være tilstrekkelig: ”Man kan ikke alltid vente at de
sjelelige syke og abnorme selv skal ta initiativet i slike saker, og derfor trengs der også
lovbestemmelser som gir samfundet eller familien adgang til å ta initiativet.”1308 Men han
presiserte samtidig at 1934-loven ikke innebar ”noe pålegg fra statens side - men tvert
imot en rettighet” som staten gav individet.1309
Frivillighetsprinsippet under kritikk
Johan Scharffenberg var til stede i Det norske medicinske Selskab i mars 1935, men
deltok ikke i debatten. ”Det blev ikke tid til noe inngående ordskifte. […] På grunn av
tidens knapphet frafalt jeg ordet”. Isteden skrev han en artikkel i Arbeiderbladet – der han
tok opp ”en del” av hva han hadde ønsket å si. Adgangen til ”tvungen sterilisasjon” burde
utvides, slik at loven kunne ”brukes overfor vaneforbrytere, omstreifere og andre
antisosiale individer som ikke har utsikt til å kunne opdra og forsørge sine barn forsvarlig
og som ofte også vil avle mindreverdige avkom.” Scharffenberg avviste Vogts argumenter
mot tvangssterilisering: ”Professor Vogt tok i meget sterke ord avstand fra tvungen
sterilisasjon som et uberettiget overgrep av staten overfor individet. Men hvem er ’staten’?
Jo, alle de andre individer som får byrden ved å forsørge den slags dårlige individers
avkom.”1310
I april 1934 hadde Scharffenberg i en kommentar til regjeringens lovforslag ment at
det med tiden ville bli ”nødvendig […] å gå til tvungen sterilisasjon som man allerede har
gjort i Tyskland, dersom loven ”skulle bringe påtagelige resultater.” Det ”ærligste” ville
være ”å erkjenne muligheten av en slik konsekvens når vi nu slår inn på denne banen.”1311
I motsetning til Evang som hadde omtalt den tyske steriliseringslovens tvangsbestemmelse
som et meget farlig punkt, betraktet altså Scharffenberg dette punktet som ”[m]eget
viktig”.1312
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I sine kommentarer til møtet i medisinsk selskap våren 1935 medgav Scharffenberg at
det vanskelig kunne gis en ”almengyldig løsning” på dette spørsmålet, men han var
overbevist om at ”de fleste tenkende mennesker torde være enig i at det finnes mennesker
som ikke bør få lov til å sette barn inn i verden.” Til møtet hadde han tatt med noen
plansjer over ”omstreiferslekter” som i tre-fire generasjoner hadde ”forsynt våre fengsler
med en rekke forbrytere.” Overfor disse menneskene anså han tvang som eneste
løsning.”1313 Det samme gjaldt ifølge Scharffenberg også andre kriminelle slekter.
Scharffenberg kunne på den andre siden slutte seg til tanken om at man burde gå
forsiktig – ”skrittvis” – fram, inntil større erfaring var vunnet. I 1935 synes han å ha inntatt
et mer forsiktig standpunkt, og etter alt å dømme gikk han senere ikke inn på spørsmålet
om tvangssterilisering. Han ble heller aldri noen pådriver i det praktiske steriliseringsarbeidet. Eksempelvis er det funnet at Scharffenberg kun i ett tilfelle gav legeopplysninger
i en sak der det var snakk om å sterilisere en taterkvinne. Initiativet ble imidlertid ikke tatt
av Scharffenberg selv.
Scharffenberg var ikke alene om å kritisere frivillighetsprinsippet i 1934-loven. Loven
burde ”skjærpes”, mente generalsekretær Jørgen H. Berner i Den norske lægeforening:
”Efter min mening er både 10 og 11 års barn uskikket til å være mødre resp. fedre og
opdra sine barn,” uttalte han i et foredrag om åndssvakeforsorgen i Norsk Forening for
socialt Arbeid i februar 1936, og siktet med dette til personer med intelligensalder på 1011 år.1314 Berner fikk følge av psykiateren Einar Haugen: ”Efter min mening er, hvad der
også er presisert av generalsekretær Berner, vår sterilisasjonslov alt for snever.”1315
Reservelege Gunnar Rohde Moe ved Lierasylet, senere overlege ved Rønvik asyl, gikk et
skritt lenger: Ingen som ”det offentlige på en eller annen måte har måttet verne om”, måtte
slippes løs ”uten at deres fremtid er planlagt”; institusjoner og offentlige leger burde
pålegges ”plikt til å reise spørsmålet om sterilisering; ellers blir intet gjort og alt går sin
skjeve gang.” Det ville, mente han, være aktuelt å sterilisere alle ”imbecille” under en viss
intelligensalder. Steriliseringsspørsmålet burde også alltid reises når det gjaldt de lettere
åndssvake, ”men hvert tilfelle må nøiere granskes.”1316 Gabriel Langfeldt, som i 1940
etterfulgte Vogt som professor i psykiatri, stilte seg også kritisk til 1934-lovens vilkår for
å foreta sterilisering uten eget samtykke, fordi det ofte var svært vanskelig ”å få patienter
med en intelligenskvotient på mellem 50 og 60 til å forstå det hensiktsmessige i at en
seksualoperasjon bør foretas.” Av den grunn burde ”[g]rensen for ‘særlig mangelfullt
utviklet’ [...] utvilsomt heves således at alle tilfelle med en intelligenskvotient under 60
kan behandles efter lovens § 4.”1317
Da Jon Alfred Mjøen i 1938 fikk utgitt en bearbeidet og langt på vei ny utgave av
boken Racehygiene fra 1914, grep han fatt i kritikken av 1934-loven: ”Det har […] reist
sig det spørsmål om loven er vidtgående nok.”1318 Mjøen viste samtidig til en kritisk
vurdering av loven, som var blitt referert på den internasjonale eugenikkkongressen i
Schevingen i 1937: En steriliseringslov uten hjemmel for tvangssterilisering av andre enn
”sinnssyke personer og personer med særlig mangelful åndelig utvikling” ville ikke ha
”den fornødne slagkraft”. Vurderingen var blitt gitt av lege Klaus Hansen. Han beklaget at
Stortinget i 1934 ikke hadde tatt hensyn til Mjøen-komiteens lovforslag. Men selv om
1934-loven var utilstrekkelig, medgav Hansen at den var ”et skritt i den riktige retning”.
1313

Scharffenberg 1935.
Berner 1936: 127. Se også samme 1937 a, samme 1937 b.
1315
Haugen 1937. Se også samme 1938: 1210 f.
1316
Rohde Moe 1937: 667.
1317
Langfeldt 1940: 23.
1318
Mjøen 1938: 230.
1314

354

Men Norge burde følge Danmark: ”Den danske lov av 1929 har jo som bekjent vist sig
ikke å være tilstrekkelig ytterliggående og virksom, og har derfor vært gjenstand for
revidering. Sikkerlig er det bare et spørsmål om tid når også den norske lov av 1934 må
utbygges videre. Først når så er skjedd, kan man vente sig å opnå eugenisk effektive
resultater.”1319
Også utenfor legeprofesjon ble frivillighetsprinsippet i 1934-loven kritisert.
Eksempelvis uttalte åndssvakeskolebestyrer Lauritz Sølvberg i et foredrag på barnevernsmøtet i Værdal i 1939 at alle ”asosiale åndssvake” - framfor alt ”vanskelige mindreverdige
piker” - med ”f.eks. I.Q. under 70” burde steriliseres ”før de slippes løs på samfunnet.”1320
Et par år tidligere hadde han overfor en distriktslege bemerket at det ville ”være påkrevet”
å sterilisere flere av åndssvakeskolenes jenter.1321
Loven ble også kritisert av enkelte politimestere. I 1938 hadde et forsorgsstyre bedt
stedets politimester om å begjære en mann av taterslekt sterilisert.1322 Da DSR fikk saken
til behandling, ble det stilt krav om at vedkommende selv måtte begjære inngrepet utført.
Men så vel angjeldende som ektefellen nektet. Politimesteren stilte seg uforstående til
rådets krav om egenbegjæring all den stund det var tvingende nødvendig å få sterilisert
mannen for ”å verne samfundets interesser”: Samtlige av mannens barn var ”mindreverdige”, og de hadde allerede falt ”det offentlige til byrde”. Han grep samtidig fatt i hva
han mente var en avgjørende svakhet ved 1934-loven, nemlig at den ikke gav ”anvisning
på tvangsmidler overfor den som nekter å la seg operere. Av den grunn hadde han i
tidligere saker unnlatt å informere vedkommende om muligheten til selv å ta standpunkt til
et inngrep: ”[U]t fra den erfaring jeg allerede har, [tror jeg] at de fleste godvillig [vil]
underkaste sig inngrepet når de bare ikke får forståelsen av at det er overlatt til dem selv å
gi eller nekte samtykke.”
1934-loven ble også kritisert utenfra. I et foredrag i Norsk Forening for socialt
Arbeide om ”Aandssvageforsorgen” beskrev overlegen ved Den Kellerske Aandssvageanstalt, Hans Otto Wildenskov, den norske loven som ”ikke fyldestgørende” fordi den
ikke hjemlet sterilisering av ”de let aandssvage” uten eget samtykke. Wildenskov kunne
fortelle at han hadde sterilisert rundt 300 individer. Rundt 80 prosent av dem måtte
karakteriseres som lettere åndssvake. Men han omtalte ikke disse inngrepene som
tvangsinngrep: ”vi giver den aandssvage Valget mellem frivillig Sterilisation eller
Tvangsanbringelse paa Anstalt og saa er de meget villige til at foretrække Sterilisation.”
Dermed kom Wildenskov inn på et annet forhold. Norge hadde ingen egentlig
åndssvakeomsorg. Man kunne følgelig ikke stille den enkelte åndssvake overfor valget
mellom internering og sterilisering. Av den grunn betraktet han 1934-loven som ”mindre
virkningsfuld” – den svevde i luften.1323
Tanken om en institusjonsbasert åndssvakeomsorg som forutsetning for en effektiv
steriliseringspolitikk nedfelte seg også i Sosiallovkomiteens innstilling om åndssvakeforsorgen: ”I forbindelse med en rasjonelt utbygget åndssvakeomsorg kunne den (1934loven, min anmerkning) få en bedre basis slik at begrunnede inngrep kan foretas uten for
store vansker eller de uheldige følger av at åndssvake ikke vil la seg sterilisere, kan
motvirkes.”1324 Det vil likevel ikke være riktig å tolke dette utsagnet som en entydig og
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ukritisk tilslutning til tvangssterilisering. Selv om det i innstillingen heter at samfunnet av
”evgeniske grunner må […] sikre seg mot uhemmet forplantning av åndssvake”, framfor
alt lettere åndssvake, tilrådde komiteen varsomhet: ”En bør imidlertid være varsom i disse
spørsmål, og det skal være tungtveiende grunner for å berøve et menneske en av de
fundamentale menneskerettigheter: å sette barn til verden”. Men komiteen understreket
samtidig at denne varsomheten ikke måtte drives så langt at den hindret ”formålsmessige
tiltak.”1325
En godt utbygd åndssvakeomsorg ble også vurdert som nødvendig for å føre tilsyn
med steriliserte åndssvake. Johan Lofthus tok opp dette i 1937, etter at han hadde avløst
Ragnar Vogt som medlem av DSR: ”Det har jo sine farer å sterilisere åndssvake piker,
hvis der ikke føres tilstrekkelig tilsyn med dem efterpå.” Sterilisering ville jo ikke redusere
den åndssvakes ”kjønnsdrift”: ”en sterilisert åndssvak pike” med stor ”bevegelsesfrihet”
ville lett kunne bli et ”seksualobjekt” og en ”farlig venerisk smittekilde”. Lofthus håpet at
man med tiden ville komme fram til en ordning der ”de åndssvake under rimelig humane
forhold” kunne gjøres ufruktbare uten å måtte leve innenfor murene. ”Men så liketil er det
dog ikke å peke på en løsning som alle parter kan enes om.”1326
Reformkrav
Ankepunktet mot 1934-loven gjaldt særlig bestemmelsen om at sterilisering bare kunne
foretas uten eget samtykke dersom angjeldende var uhelbredelig sinnssyk eller særlig
mangelfullt sjelelig utviklet. I 1940 sammenfattet Ragnhild Schibbye i Sosiallovkomiteen
misnøyen med loven på denne måten:
Vi fikk en sterilisasjonslov i 1934, men den blir lite effektiv overfor de åndssvake [...] så
lenge den hevder at inngrep bare må foretas på individer med særlig mangelfullt utviklede
sjelsevener. Herved utelukker man nettop den gruppe av åndssvake som er farlig og kostbar
1327
for samfundet, åndssvake av lettere grad, de debile.

Med stramme vilkår for sterilisering uten samtykke var 1934-loven ikke det instrumentet
mange av åndssvakesakens talsmenn ønsket. Selv om DSR la større vekt på ”graden av
social innordningsevne og praktisk duelighet enn på skolekunnskaper og intelligensmålinger”, ble det i praksis ikke innvilget søknader om ”tvangsmessig sterilisering” hvis
”den åndelige utvikling svarer til 9-årstrinnet eller mer,” påpekte medisinaldirektør
Heitmann i et brev til en distriktslege i 1935.1328
Ifølge Schibbye førte misnøyen med 1934-loven til et voksende krav om adgang til å
sterilisere uten eget samtykke individer som i ”moralsk henseende” – ikke bare intelligensmessig – måtte anses som ”særskilt mangelfullt utviklet”.1329 Dette kravet ble til en viss
grad imøtekommet av sentrale helsemyndigheter i 1938, da Medisinaldirektoratet under
Harald Bjelkes tid som konstituert medisinaldirektør (1937-38), utarbeidet en veiledning
til steriliseringsloven. I veiledningen het det at individer med en intelligensalder lik eller
større enn ni år kunne ”henregnes til de særlig mangelfullt utviklede, hvis deres etiske
nivå er særlig lavt.” Trolig var det her av betydning at Johan Lofthus i DSR – i likhet med
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Schibbye og andre – fant det riktig å betrakte individer med ”betydelige moralske
defekter” som særlig mangelfullt utviklet selv om deres intelligensalder var større enn ni
år.1330
Men fortsatt ble det stilt som krav at lovens § 4 bare kunne anvendes på personer som
ikke selv var i stand til å sette fram begjæring om seksualinngrep, noe som åpenbart ikke
svarte til reformkravene. Det varte da heller ikke lenge før det fra pedagogisk hold ble
reist krav om at åndssvakeskolenes elever skulle kunne begjæres sterilisert etter § 4, det
vil si uten eget samtykke, selv om de ikke var å betrakte som ”særlig mangelfullt utviklet”.
Skolebestyrer Sølvberg reiste forslaget høsten 1939 i anledning en forespørsel om
sterilisering av tre jenter, hvorav en taterjente. Han mente at åndssvakeskolenes bestyrere
skulle kunne å søke om sterilisering for alle elever som de fant vanskelige:
Jeg har det inntrykk at styrerne av disse skoler lite benytter seg av adgangen til sterilisasjon,
og det kommer sannsynligvis av vanskelighetene fra lovens side. Vi sender almindelig
elevene fra oss i 16 årsalderen, og da er de ofte for unge - i lovens forstand, eller de står for
høyt. Men det er de med IQ mellom 60 og 80 som er de vanskeligste. / Håper at når
vedkommende lov engang blir revidert vil der bli tatt mer hensyn til åndssvakeskolene så
bestyrerne får adgang til å søke for alle elevene som han finner vanskelig - uten hensyn til
IQ.1331

DSR ønsket ikke å ta et endelig standpunkt til dette forslaget. Rådet presiserte imidlertid at
åndssvakeskolenes bestyrere ikke skulle føre elevene bak lyset - ”narre dem” - ved for
eksempel å fortelle dem at det skulle foretas blindtarmoperasjon. Det ville være i strid med
lovens hensikt å fortie et inngrep, dersom vedkommende måtte antas å ha forståelse av hva
det dreide seg om. Alle som hadde evnen til å forstå betydningen av en sterilisering, skulle
informeres. Dette kravet gjaldt imidlertid ikke dersom vedkommende stod ”så lavt at de
ikke kan antas å ha noen forståelse av det hele. Slike elever behøver man selvsagt
overhodet ikke gi noen opplysninger om operasjonen.”1332
Sølvberg var også misfornøyd med at steriliseringssøknadene skulle begrunnes av
lege. I praksis var det som regel var skolebestyreren som fylte ut legeerklæringsskjemaet,
mens legen kun undertegnet – ”da skolens læge ikke har det nødvendige kjennskap til
elevene og deres foreldre m.v. som rimelig er - til å kunne utfylle et sådant skjema.”
Sølvberg så helst at loven ble endret slik at skolebestyrere selv – og alene - kunne stå
ansvarlig for en steriliseringssøknad.1333 Forslaget ble avvist av DSR. Rådets medlem
Johan Lofthus bemerket: ”De spesielle ting [bestyreren] har på hjertet er det vel rikelig
adgang til å sende inn særskilt, hvis anstaltens læge ikke kan ta det med i sin erklæring.
Jeg kan ikke innse at det er noe behov for lovendring på det punkt.”1334
En annen innvending mot 1934-loven som også berørte spørsmålet om bruk av tvang,
gjaldt bestemmelsen om oppnevnelse av kurator (§ 6). Ifølge denne paragrafen kunne en
kurator oppnevnes i de tilfeller der vergen ble ansett som uskikket å ta stilling til
spørsmålet om seksualinngrep. Straffelovkomiteen av 1922 hadde forutsatt at kuratoroppnevning skulle skje med individets interesser for øye. Ved åndssvakeskolene ble dette
vurdert annerledes, og i februar 1939 reiste Direktøren for Døve-. blinde- og åndssvakeskolene forslag om at det ved hver åndssvakeskole og ved hvert pleiehjem ble knyttet en
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fast kurator med myndighet til å sette fram søknad om sterilisering. DSR, som fikk
forespørselen til behandling, avviste forslaget kategorisk - det var helt klart uforenlig med
”lovens ånd”, slik rådets juridiske medlem, høyesterettsdommer Johan Albrigt Rivertz,
uttrykte det. På den andre siden mente to av rådets medisinske medlemmer, Johan Lofthus
og Ragnvald Ingebrigtsen, at skolebestyrerne ”burde ta initiativet til å reise disse saker i
langt høyere grad enn hittil har vært tilfelle.”1335
Det ble også reist spørsmål om ikke leger ved offentlige sykehus kunne pålegges å
foreta inngrep tvangsmessig. I 1938 rapporterte en overlege ved et psykiatrisk sykehus til
konstituert medisinaldirektør Harald Bjelke at fylkets alminnelige sykehus nektet å utføre
et inngrep – i dette tilfellet kastrering - på en psykiatrisk pasient med den begrunnelsen at
vedkommende kvinne ville bli urolig etter operasjonen. ”Man tillater sig ærbødigst å
spørre om sykehuset har anledning til en slik kategorisk nektelse, og i tilfelle hvordan
[asylet] skal forholde sig for å få operasjonen utført.” Bjelke gjorde overlegen
oppmerksom på at det ikke var ”gitt bestemmelser som tilplikter noe sykehus å foreta
disse inngrep.” I dette tilfellet ble overlegen anbefalt enten å operere kvinnen på asylet forutsatt at asylet var utstyrt med operasjonssal, eller forsøke å få kvinnen innlagt i et
annet sykehus.1336
Kort tid etter dukket spørsmålet opp på nytt. Denne gangen gjaldt det den tidligere
omtalte saken der politimesteren etter anmodning fra et forsorgsstyre hadde satt fram
begjæring om sterilisering av en mann av taterslekt. Som nevnt, motsatte vedkommende
mann og hans hustru seg sterilisering, og i den anledning ønsket politimesteren å få vite
om sykehuset ville operere personer som ble innlagt av politiet ”1) hvis det må anvendes
tvang (makt), 2) hvis patienten protesterer mot inngrepet, selv om det ikke er nødvendig å
bruke tvang (makt).”1337 Overlegen ved sykehuset svarte:
1. Hvis det, for å få utført sterilisasjon på en patient, innlagt av politiet, må anvendes tvang
(makt) for å få operasjonen utført, vil jeg ikke utføre den. Det strider mot hele lægegjerningens ide å utføre et molesterende inngrep på et menneske under anvendelse av makt, hvis
det ikke gjelder å hjelpe vedkommende mot sykdom eller overhengende fare. 2. På samme
måte vil ikke sådan operasjon bli utført, om patienten protesterer mot inngrepet, selv om det
ikke er nødvendig å bruke tvang (makt). / Jeg mener at samfundet i sådanne tilfeller må
finne andre midler til å hindre en sådan person i å forplante sig og overføre dårlige
arveanlegg til sine efterkommere, inntil vedkommende selv ønsker operasjonen utført.1338

Lite tilfreds med svaret, henvendte politimesteren seg til medisinaldirektøren. Situasjonen
syntes håpløs. Angjeldende motsatte seg sterilisering og ”overlegen nektet å operere ham.”
Fordi politimesteren hadde opplevd dette også tidligere, ville han gjerne vite om overlegen
ved et offentlig sykehus kunne nekte å foreta sterilisering:
Spørsmålet blir da om overlegen ved et offentlig sykehus, har det i sin makt å gjøre loven
illusorisk ved å nekte å utføre operasjonen, fordi han har det syn på seksualinngrep på slike
personer som direktør NN har. Dette spørsmål antar jeg må avgjøres av de medisinale
myndigheter.1339
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Politimesteren anmodet Karl Evang, som hadde tiltrådt som medisinaldirektør 1. januar
1939, om å overveie innført regler om iverksettingen og utstyre ”de myndigheter som har
begjært og fått tillatelse til sterilisering av en person […] med de tvangsmidler som er
nødvendig for å få en motvillig pasient pågrepet, transportert til og innlagt på sykehuset.”
Han antok også at det ville være av stor interesse for legene som skulle foreta inngrepet, at
det ble utarbeidet ”faste regler om hvilke tvangsmidler” som kunne brukes ”etter at
pasienten er innlagt på sykehuset, og om i hvilke tilfeller de er forpliktet til å utføre
oprasjonen eller kan unnslå seg fra å utføre den.1340 Evang fulgte opp politimesterens
forespørsel med følgende henvendelse til medisinalavdelingen i Sosialdepartementet:
Som det vil gå fram […] er det i enkelte tilfelle vanskelig å få realisert Det Sakkyndige Råds
beslutning om seksualinngrep. Jeg kan i den forbindelse opplyse om at det foruten nevnte
tilfelle fra […] har vært enkelte andre, hvor et seksualinngrep besluttet av Det Sakkyndige
Råd ikke er blitt utført, fordi pasienten har vegret seg og vedkommende kirurg derfor ikke
har villet foreta operasjonen. Jeg tillater meg i den anledning å foreslå at spørsmålet om
hvorledes man skal forholde seg i tilfelle som de nevnte må bli tatt opp til nærmere
drøftelse.1341

I et P.M. om saken bemerket 2. medisinalkontor i Sosialdepartementet at verken
steriliseringsloven eller annen medisinallovgivning inneholdt noen bestemmelse om plikt
for leger eller sykehus ”å utføre sterilisering mot vedkommendes ønske.” Offentlige
sykehus kunne følgelig ikke pålegges ”å utføre tvangssterilisering”. Skulle det kunne
gjøres, ville det kreve et tillegg til steriliseringsloven. Et slikt tillegg burde ifølge
medisinalkontoret da gjelde sykehusleger generelt – ikke bare leger i offentlige sykehus.
Medisinalkontoret unnlot imidlertid å fremme forslag om lovendring, da det var uten
myndighet til å ta stilling til de mange spørsmålene en slik ordning ville reise, som fore
eksempel ”spørsmålet om tvangsmidler likeoverfor, eller om adgang til i så fall å ta vedkommende i forvaring, om politiets hjelp kan rekvireres ved gjennomføring av inngrepet,
om fremgangsmåten hermed, spørsmålet om lægenes og sykehusenes godtgjørelse, og om
hvem som skal betale den”.1342 Dermed ble spørsmålet liggende – inntil de nazistiske
helsemyndighetene med tillatelse fra Politidepartementet fikk mannen pågrepet og innlagt
i sykehus til sterilisering. Kort tid etter besluttet Politidepartement at politiinstruksens §
112 kunne anvendes for å iverksette sterilisering etter 1934-loven.1343

13.2 Fra tvang til opplysning og overtalelse
Frivillighetsprinsippet i 1934-loven var én vesentlig grunn til at de nazistiske
okkupasjonsmyndighetene ville innføre en ny steriliseringslov. De kjente godt til kritikken
fra før krigen, en kritikk som også ble satt fram etter 1940. Eksempelvis bemerket
bestyreren ved Røstad skole overfor naziregimets medisinaldirektør at ”de fleste av
elevene fra våre åndssvakeskoler burde steriliseres, men det er såvidt tungvindt å få ordnet
det nødvendige med søknader, verge (kurator) o.s.v. at en kvier seg for å komme med
forslag om det.”1344 Bestyreren var særlig kritisk til at ”åndssvake elever” selv skulle
begjære inngrepet utført – skolen hadde kun fått tilsendt skjemaer for søknad etter egen
1340
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begjæring. Man kunne heller ikke vente at elevenes foreldre skulle ta initiativet – de stod
”ofte helt uforstående overfor spørsmålet.” Han ba derfor om å få tilsendt skjemaer for
søknad om sterilisering etter § 4. Han kunne opplyse av elevtallet var rundt 150.
Skolebestyreren hadde noe tidligere, i anledning okkupasjonsregimets arbeid med å
lage en ny steriliseringslov, uttalt at en revisjon av 1934-loven var nødvendig, ikke minst
med tanke på å lette adgangen til sterilisering uten eget samtykke. Han hadde likevel stilt
seg kritisk til forslaget om å innføre obligatorisk sterilisering av åndssvake.1345 Bestyreren
ved Torshov skole hadde ikke tilsvarende innvendinger mot obligatorisk sterilisering. Han
mente at skolegangen burde utvides med to-tre år: ”Da ville de ha nådd en passe alder og
kunne steriliseres før utskrivningen, og da ville alle gå frivillig med på dette. En kunne
sette sterilisasjonen som betingelse for utskrivningen.” Foreldre og annen verge burde
imidlertid underrettes om seksualinngrep, men samtidig pålegges taushetsplikt. Videre
foreslo han at en ny lov burde inneholde en bestemmelse om at alle ”tvilsomme” burde
forpliktes til å la seg sterilisere før de inngår ekteskap. Han siktet til personer med en
intelligenskvotient på opp til 70-80, siden ”det er disse som gifter og setter barn til verden
etter at de har forlatt vår skole”.1346
Ved flere anledninger gav okkupasjonsregimets helsemyndigheter uttrykk for at målet
måtte være å sterilisere alle åndssvake ”hvis det var grunn til å frykte” at de kunne få barn,
slik det eksempelvis het i et brev til en sykehuslege i august 1942.1347 På dette tidspunktet
var den nazistiske steriliseringsloven undertegnet av Quisling, men ennå ikke satt ut i
livet. Inntil videre mente helsemyndighetene at man med hjemmel i 1938-veiledningen til
1934-loven kunne foreta tvangssterilisering også av åndssvake som stod over ni år i
intelligensalder. Gjeldende bestemmelser ble likevel betraktet som problematiske, fordi
vedkommende – uansett om man la intelligens eller etisk karakter til grunn – måtte
”betraktes som særlig mangelfullt sjelelig utviklet.”1348
Med Lov nr. 1 til vern om folkeætten av 23. juni 1942 ble adgangen til tvangssterilisering betydelig utvidet. Det er gjort nærmere rede for dette i kapittel 4, og vi har i
kapittel 9 sett hvordan loven ble praktisert. Da krigen tok slutt, ble 1942-loven suspendert.
Men erfaringene med okkupasjonsregimets steriliseringspolitikk førte ikke til at kritikken
av frivillighetsprinsippet i 1934-loven, som igjen ble gjort gjeldende, opphørte. Trolig ble
lov og praksis under krigen vurdert som irrelevant. Men ved inngangen til 1950-årene
synes kritikken langt på vei å ha mistet legitimitet. Argumentasjonen beveget seg
tendensielt fra tvang til opplysning og overtalelse.
De tvetydige gjenreisningsårene
Etter frigjøringen førte professor Gabriel Langfeldt videre 1930-årenes argumentasjon for
tvangssterilisering. På Norsk psykiatrisk forenings årsmøte høsten 1945 gjorde han rede
for ”de mest presserende” psykiatriske oppgavene i de først etterkrigsårene, og mente at
1934-loven burde ”suppleres og radikaliseres på enkelte punkter”, samtidig som § 4 burde
”anvendes i langt større utstrekning enn hittil.”1349 Han så med bekymring på det lave
antallet steriliseringer av sinnssyke og åndssvake, slik han gav uttrykk for i boken
Rettspsykiatri for jurister og leger: ”Det er fremdeles uendelig megen ulykke som
avstedkommes ved at åndssvake, epileptikere og sinnssyke setter barn inn i verden, og
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legene bør i langt større grad enn tilfellet er, føle seg forpliktet til å foreslå sterilisasjon i
disse tilfelle.”1350 Framfor alt mente Langfeldt at det burde gis anledning til å sterilisere
lettere åndssvake uten eget samtykke: ”Det er meningsløst at f.eks. to genuint debile skal
kunne sette barn inn i verden, og tiden burde snart være moden for forslag om tvangssterilisering her.”1351 Om det likevel skulle vise seg nødvendig å innhente samtykke, for
eksempel av unge piker med lettsindig seksualliv, ville dette som regel være en enkel sak.
Vedkommende kunne plasseres i en tvangssituasjon: ”de får valget mellom internering i
skolehjem eller sterilisering.”1352
I de første etterkrigsårene var Langfeldt ikke alene om å mene at debile burde underkastes sterilisering. Også Jørgen H. Berner anså dette som ”et viktig spørsmål”. Bare ved
sterilisering ville det være mulig ”å hindre ny tilgang på disse for samfunnet ikke
ønskelige individer.”1353 Da Berner i 1952, etter at han hadde fratrådt stillingen som legeforeningens generalsekretær i 1948, presenterte 1934-loven i Sosial håndbok for Norge,
mente han at § 4 påkalte den størst interessen: ”Loven vil få sin største betydning ved at en
vil kunne uskadeliggjøre sinnssyke og åndssvake sedelighetsforbrytere, samt å hindre
åndssvake i å forplante seg.” Men han fant det meningsløst bare å anvende § 4 på åndssvake med ”særlig mangelfullt utviklede åndsevner”:
I alminnelighet vil ikke åndssvake som står høyere enn på det mentale 9-års alderstrin
regnes som særlig mangelfullt utviklet. Da de lavest stående åndssvake sjelden formerer seg,
mens det er de lettere former som er de farlige, anser de fleste at denne begrensning for
1354
uheldig.

Selv om man nå ”nærmest hadde oppgitt å sanere befolkningen” på eugenisk grunnlag,
mente Berner at ”en konsekvent gjennomført sterilisering ved arvelig betinget åndssvakhet” ville kunne føre til ”en tilbakegang i de åndssvakes antall i en overskuelig
framtid.” Skulle man lykkes, måtte man imidlertid gå ”noe mer ‘hårdhendt’ fram”. Det
ville ikke være tilstrekkelig bare å sterilisere individer som stod under det mentale niårstrinnet. Han anbefalte med andre ord at § 4 burde få et videre anvendelsesområde.1355
Andre stilte seg kritisk til tvangssterilisering. I et foredrag i Oslo og omegns
barnevernslag om ”Det seksuelle problem som samfunnsproblem” bemerket bestyreren
ved Bærum skolehjem at sterilisering var et ”uhyre farlig [middel] når det brukes politisk
for å utrydde rasemessig og politisk uønskede elementer, slik som vi har sett i naziTyskland.” I Norge ville det imidlertid ikke være grunn til å frykte tyske tilstander, 1934loven var ”forsiktig bygget opp” med ”garantier” mot misbruk.1356
Tilsvarende synspunkter ble uttrykt av Ørnulv Ødegård, som også før krigen hadde
stilt seg kritisk til bruk av tvang. I boken Nazisme og mentalhygiene fra 1946 la han vekt
på at i Norge var ”sterilisering en rettighet som staten tilbyr den enkelte, og det er en
frivillig sak om han vil bruke den.” Hver og en skulle ”bruke denne rettighet fordi han selv
innser at det er til fordel ikke bare for staten, men også for ham selv.” 1934-loven stod slik
sett i motsetning til den tyske steriliseringsloven, som gav staten anledning til å beordre
sterilisering av ”den enkelte borger hvis han led av arvelig sykdom. Da måtte han la seg
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registrere og operere til det felles beste, enten han ville eller ei. På dette grunnlag ble
hundretusener steriliseringer utført.”1357
Ødegård tilrådde ”en varsom steriliseringspolitikk, hvor opplysning og overtalelse”
skulle tre ”istedenfor tvang.” Bare overfor ”lavere åndssvake som ikke selv kan ha noen
virkelig egen mening i saken”, kunne det bli på tale ”å gå utenom den enkeltes fri vilje”.
Vedkommendes verge ville i slike tilfeller i første rekke ha ”individets interesser for
øye.”1358 Han mente likevel at det i enkelte tilfeller ville være nødvendig med
bestemmelser som gav ”samfunnet eller familien rett til å skride inn”.1359 Preventive
midler ville ofte kunne erstatte sterilisering, ”men en kan aldri regne med at slikt blir
konsekvent gjennomført - særlig når det gjelder svakt begavede.”1360 Ødegård trakk i
denne sammenhengen også internering - ”behandling i lukket anstalt” - som ”et effektivt
middel til å hindre forplantning”. Og hvis åndssvake skulle nekte å la seg sterilisere, kunne
”en jo ty til dette middel.”1361 Selv om Ødegård forsvarte frivillighetsprinsippet og tilrådde
varsomhet, mente han likevel at det i enkelte tilfeller ville være riktig å treffe beslutninger
på tvers av individets ønsker. Som vi skal se, kom han – i likhet med Langfeldt - også til å
argumentere for sterilisering som vilkår for andre myndighetsbeslutninger.
Synspunkter lå ikke fast. Ved inngangen til 1950-tallet hadde Langfeldt kommet i tvil
om tvangssterilisering lot seg rettferdiggjøre. I første utgave av sin lærebok i psykiatri fra
1951 presiserte han at sterilisering av ”alle endogent betingete former av åndssvakhet slik som det ble forsøkt gjennomført i Nazi-Tyskland […] ikke bygde på holdbare
forutsetninger.” Han stilte opp tre grunner mot en bredt anlagt tvangssterilisering av
åndssvake på eugenisk grunnlag. For det første var det ofte umulig i det enkelte tilfelle å
avgjøre arvens rolle. For det andre var anlegget til åndssvakhet så utbredt at det ville ”gå
generasjoner før en påtakelig reduksjon av antall åndssvake kunne påregnes.” For det
tredje var forekomsten av debilitet ikke bare utbredt blant ”individer som er uønsket i
samfunnet. […] De fleste debile er utmerkete samfunnsborgere som i enkle stillinger som
regel utfører godt arbeid hvor de vanskelig kan erstattes.”1362
Langfeldt konkluderte derfor med at eugenisk sterilisering i den hensikt å forbedre
folkehelsen ”neppe” ville ”bli satt alvorlig i verk i demokratiske land hvor man nødig går
til slike inngrep uten holdbart vitenskapelig grunnlag eller av vektige sosiale grunner.” På
den andre siden holdt han det som aktuelt å gjennomføre ”den individuelle sterilisasjon”,
som ville ”komme på tale hvor en åndssvak godvillig eller eventuelt med samtykke av den
som har å ivareta hans tarv sørger for at han blir sterilisert når spesielle forhold krever
det.”. Eksempelvis burde man ifølge Langfeldt ”alltid søke å hindre at to åndssvake setter
barn i verden, faren for at de fleste av barna da skal bli åndssvake er jo nemlig meget stor
(ca. 90 %) hvis begge partnere bærer på endogene anlegg til åndssvakhet.” Men skulle en
slik ”rasjonell sterilisering” gi resultater, måtte steriliseringsloven ”utvilsomt benyttes
atskillig mer enn tilfellet er.”1363 Langfeldt antok at sterilisering langs disse linjer kunne
forebygge mange ”individuelt ulykkelige skjebner”, men da måtte legene være langt mer
”årvåkne og aktive og sørge for en effektiv anvendelse av vår steriliseringslov som er
effektiv nok når den kun praktiseres i tilfeller hvor det er hensiktsmessig.”1364 Med andre
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ord, Langfeldt godtok nå 1934-loven slik den var, men oppfordret legene til å bruke den
mer aktivt.
Etter 1945 var den medisinske profesjonseliten delt i synet på tvangssterilisering.
Høyst sannsynlig gjelder dette også praktiserende leger. Vi har gjennom analysen av
praksis kunne vise at det forelå ulike holdninger til bruk av tvang hos leger. Enkelte inntok
et liberalt synspunkt på bruk av tvang, andre var restriktive. For noen var spørsmålet om å
rekvirere politiets hjelp til å gjennomføre et steriliseringsinngrep ingen fjern tanke. I 1949
la en distriktslege fram dette spørsmålet for Helsedirektoratet. Byråsjef Magna Kløvstad i
Kontoret for psykiatri utformet et notat til Evang, der hun viste til Politidepartementets
beslutning fra 1941 om å kunne anvende politiet til å iverksette steriliseringsinngrep: ”Før
en forelegger hele dette spørsmål påny for Justisdepartementet, tillater en seg å spørre om
Helsedirektøren i dette og lignende tilfelle, ønsker å nytte en slik adgang til å rekvirere
politiets hjelp. / Hvis dette ikke ønskes, vil det være unødvendig i det hele tatt å forelegg
saken for Justisdepartementet.” Evang forkastet tanken om en slik ordning, og i brev til
distriktslegen heter det: ”Departementet finner at det ikke bør bli tale om å rekvirere
politiets hjelp for å få NN sterilisert. Lykkes det ikke å få henne overtalt til det får
behandlingen utsettes. De bør drøfte spørsmålet med henne når noen tid er gått.”1365
”Ikke rimelig å ta opp spørsmålet om tvangsmessig sterilisasjon av alle åndssvake”
Vi har sett at Karl Evang i notatet som lå til grunn for avsnittet om sterilisering i
Landsplan for åndssvakeomsorgen fra 1952, stilte seg kritisk til forestillingen om
sterilisering som en effektiv metode til å redusere forekomsten av ”arvelig oligofreni” i
befolkningen.1366 Trolig dannet dette en vesentlig grunn til at ”spørsmålet om
tvangsmessig sterilisering av alle åndssvake” ble tilbakevist som urimelig i
landsplanen.1367 Men tvangssterilisering ble også forkastet av andre grunner. På den ene
siden ble det ansett som nærmest umulig å få registrert den store gruppen av lettere
åndssvake: ”Nettopp de høyerestående - de evneveike - som hyppigst bærer på det
arvelige anlegg, og som har den høyeste fødselshyppighet blant de oligofrene, vil ikke
sjelden unngå å bli registrert”. På den andre siden ble tvangssterilisering av lettere
åndssvake avvist av ”humane grunner” – det kunne ofte ”virke støtende” på den det
gjaldt.1368
I boken Seksuell opplysning, som ble utgitt første gang i 1951 og annen gang i 1953,
understreket Evang at 1934-loven bygde på frivillighet: ”Ingen skal mot sin vilje gjennomgå et seksualinngrep.” Derfor presiserte Evang at ingen, selv de som ikke var ”i stand til å
danne seg noen selvstendig mening om spørsmålet”, ville bli innlagt i sykehus til
sterilisering ”ved avhenting av politi, sterk tvang osv.”1369 Med andre ord, frivillig
sterilisering var ikke nødvendigvis betinget av individets ønske, men at den enkelte uten
protester sluttet seg til forslaget om sterilisering. Men grensen mellom frivillig tilslutning
og påtvunget samtykke var ikke nødvendigvis skarp, slik den svenske byråsjefen Erland
von Hofsten kom inn på i et brev til Evang høsten 1954:
Den stärka utbredning som steriliseringarna har fått här i Sverige är en mycket olustig
företeelse. Frivilligheten när det gäller rättskapabla har i regel varit en chimär; flickor på
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ungdomsvårdsskolor har som regel ställts inför alternativet att stanna på anstalten eller att
bli steriliserade. Personliga påtryckningar ha så lett till det senare alternativet. Sedan har det
visat sig att många av dessa flickor ‘eftarmognat’ och ingen har kunnat förstå varför de
egentligen blivit steriliserade. Detta är en mycket otrevlig sak, som emellertid uppmärksammats och nu lett til betydligt större återhållsamhet vid tillämpningen av lagstiftningen. /
Jag kan tillägga att man vi samtal med utlänningar ofta kommer i en otrevlig situation när
denne fråga berörs. Det gäller både engelsmän och ryssar. Senast minns jag ett samtal med
en rysk professor i vintras; han blev upprörd när han hörde vad vi hade för oss här i landet. /
De här ovan anförda synpunkterna är Dig förmodligen välbekanta, men för säkerhets skull
har jag ändå velat kasta ned dem.1370

Når arvelighetsforskerne samtidig var ”angelägna om at framhålla att” den biologiske
effekten av sterilisering var liten, var det ifølge von Hofsten ingen grunn til å fortsette med
en praksis ”som så påtagligt kränkar människovärdet för att uttrycka saken högtidligt.”
Evang kunne et stykke på vei dele von Hofstens bekymringer: ”Jeg er enig med deg i
at det av mange grunner er vanskelig å praktisere en sterilisasjonslov på en forsvarlig
måte, men jeg ser ikke fullt så mørkt på situasjonen som du”. I motsetning til von Hofsten
trodde Evang at sterilisering ville ha en viss om enn beskjeden eugenisk betydning. På den
andre siden mente Evang at det fantes ”en del enthusiaster som har skutt over målet og
ødelagt meget ved å overbetone den eugeniske betydning, men verst har selvsagt nazitiden
virket, idet jo loven her direkte ble tatt i reaksjonens og brutalitetens tjeneste.”1371
Evang gikk nærmere inn på spørsmålet om sterilisering av åndssvake i 1955, og som
vi har sett, synes Evang på dette tidspunktet å ha tillagt sterilisering en større eugenisk
betydning enn tidligere: ”senere berekninger [har] vist at det ligger atskillig bedre an enn
antatt.”1372 Av den grunn fant han nedgangen i tallet på steriliserte åndssvake – og til en
viss grad også sinnssyke – beklagelig: ”[E]tter mitt skjønn [ville det] være verd
overveielse i vesentlig grad å utvide anvendelsen av sterilisasjonsloven overfor
åndssvakhet, og i noen grad også å gå inn for en noe mer aktiv linje overfor kroniske
psykoser.”1373 Ifølge Evang måtte legestanden utvise et betydelig større ansvar og løfte
blikket fra den enkelte pasient til ”den videre menneskelige og sosiale sammenheng”. Selv
om det var legens ”primære plikt” å hjelpe enkeltindividet, hvilte det også på legen ”å
vurdere pasienten under en videre synsvinkel. Dette er i virkeligheten den eneste
vitenskapelige og også realistiske fremgangsmåte, idet jo pasienten er det han er bare i sin
sosiale sammenheng.”1374 Nå kunne det ifølge Evang anføres ”mange og gode grunner”
for at legene hadde ”vært tilbakeholdende og passive når det gjelder spørsmålet om
menneskehetens kvalitet på lang sikt”:
Dels har det dreiet seg om en sympatisk, men ofte noe misforstått fornemmelse av at det
ville gå ut over det enkelte individ om man tok disse langsiktige linjer med i betraktning,
dels har legene med rette hatt inntrykk av at det vitenskapelige grunnlag en har stått på har
vært usikkert, og at mange charlataner har operert i feltet.1375

Evang viste også til ”Vitenskapens lakeitjeneste overfor Hitler”, som av ytterst forståelige
grunner hadde virket skremmende. Men 15 år etter annen verdenskrig burde tiden være
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inne til å se mer nøkternt på disse spørsmålene: ”[N]å skulle vi hatt tid til å avreagere dette
og til å diskutere problemene på saklig basis.” Legens ansvar burde utvides til også å
gjelde befolkningskvaliteten – ”bedre og bevare kvaliteten av de mennesker som skal leve
i framtiden.”1376
Midt på 1950-tallet så Evang helst at legene utviste et større engasjement i
steriliseringsarbeidet, men han tok ikke opp spørsmålet om tvangssterilisering av lettere
åndssvake. Tvert imot synes Evang å ha holdt fast ved sitt prinsipielle standpunkt fra
1930-årene: Sterilisering skulle så langt råd var ikke foretas med mindre vedkommende
var fullt klar over inngrepets art og konsekvenser, og på dette grunnlaget gav sin frivillige
tilslutning. Legenes oppgave skulle ifølge Evang være å motivere den enkelte til å la seg
sterilisere. I bunnen lå en paternalistisk tenkning som omfattet, ikke bare hensynet til den
enkelte, men hele befolkningen, og da framfor alt befolkningens kvalitet.
”Jeg kan i det store og hele slutte meg til Helsedirektørens synspunkter”, bemerket
Langfeldt i annen reviderte og utvidete utgave av Rettspsykiatri for jurister og leger
(1959). Det var ifølge Langfeldt av ”den største betydning” at praktiserende leger var klar
over steriliseringslovens innhold og dens anvendelse, ”der [er] all oppfordring til ytterligere å øke anvendelsen,” blant annet av eugeniske hensyn, slik Evang hadde oppfordret
til.1377 Etter å ha gjengitt hovedinnholdet i Evangs brosjyre fra 1955, avsluttet Langfeldt
med ”en sterk appell til legene om å gå aktivt inn for en utvidet anvendelse av sterilisering
på etisk høyverdig vitenskapelig og sosialt sett holdbart grunnlag. Dermed vil i alle tilfelle
uendelig meget ulykke for den enkelte og for samfunnet kunne avverges.”1378 I likhet med
Evang drøftet Langfeldt ikke spørsmålet om tvangssterilisering, men tilrådde at legene i
større grad motiverte den enkelte til sterilisering.
En rettssak – og dens konsekvenser
Kravene om en utvidet adgang til tvangssterilisering etter 1945 ble ikke imøtekommet av
Helsedirektoratet. Tvert imot kom DSR til å følge en mer restriktiv linje i saksbehandlingen, framfor alt fra rundt 1950 av.1379 Konkret kom dette til uttrykk ved at rådet ble mer
tilbakeholdne med å innvilge søknader når det forelå mistanke om at angjeldende motsatte
seg sterilisering, samtidig som man stilte strengere krav til bruken av § 4. Eksempelvis
hevdet DSR ved flere anledninger at personer som andre begjærte sterilisert, fortrinnsvis
skulle informeres om inngrepet. Om vedkommende protesterte fant rådet som regel ikke å
kunne innvilge søknaden. Dels skyldtes dette at enkelte inngrep etter § 4 ble beklagd med
advokats bistand.1380 Men framfor alt var det av betydning at en kvinne, som i 1942 var
blitt sterilisert med hjemmel i 1934-lovens § 4, i 1950 stevnet Sosialdepartementet og en
lege for retten.1381
Hun hadde ennå ikke fylt 20 år da inngrepet ble utført. Samtykke var avgitt av født
verge. Legen, en spesialist i psykiatri, hadde funnet at jenta måtte anses som særlig
mangelfullt sjelelig utviklet, og at det ikke var håp om helbredelse eller vesentlig bedring.
Hun ville heller ikke kunne bli i stand til ved eget arbeid å sørge for seg og sitt avkom, og
det måtte antas å foreligge en fare for nedarving av sjelsevnene. I sykehistorien la legen
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vekt på at den ene av foreldrene i noen tid hadde vært behandlet i psykiatrisk sykehus. På
spørsmål om skolegang, ervervsdyktighet, selvkontroll og seksualliv ble følgende opplyst:
Hun har fulgt meget dårlig med på folkeskolen (opplysninger fra skolen kan for tiden ikke
skaffes). / Kan ikke arbeide på egen hånd, men kan under opsyn utføre enkelt husarbeide
ordentlig. Men hun vil gjerne slurve, så hun må alltid sees etter. / For tiden er gutter hennes
hovedinteresse. […] Hun er alltid blitt godt passet på […], så såvidt vites har hun ikke vært
borte i noe galt. […] Hun er snild, men uhyre pratsom, snakker om løst og fast, legger til og
trekker fra og dikter opp. – Hun plaprer med alle og enhver når hun kommer til.

Ved intelligenstesting hadde legen funnet en intelligensalder på 7 år og 6 måneder, tilsvarende en intelligenskvotient på 47.
Jenta selv var ikke blitt spurt eller informert om inngrepet. Hun kunne senere opplyse
at hun trodde at hun ble operert på grunn av menstruasjonssmerter. Først etter sju år hadde
hun fått vite hva inngrepet gjaldt. Hun mente beslutningen om sterilisering ble truffet på
”sviktende grunnlag”, og tok kontakt med en overlege i åndssvakeomsorgen. Etter
samtalen med overlegen var kvinnen overbevist om at hun var blitt sterilisert uten lovlig
grunn, og hun anså både legen som hadde behandlet saken og staten ved Sosialdepartementet som ansvarlig for inngrepet. Overlegen, som kvinnen hadde henvendt seg
til, uttalte til en høyesterettsadvokat at kvinnen ”virket grei og fortalte sin livshistorie
sammenhengende og med sans for realiteter. Hun synes å ha normal vurderingsevne av sin
situasjon.” Overlegen hadde funnet det overflødig å foreta en intelligensprøve, men kunne
”trygt uttale at hennes intellektuelle nivå for tiden ikke avviker særlig fra det normale. Det
er iallfall utelukket at hennes intelligens ligger så lavt at hun kan betraktes som en person
med ’særlig mangelfullt utviklete sjelsevner’.”
Etter dette satte kvinnen fram krav om erstatning. Men verken legen eller Sosialdepartementet fant å kunne erkjenne noen erstatningsplikt. Våren 1950 stevnet så kvinnen
lege og stat ved Sosialdepartementet for retten. Høyesterettsadvokaten ble beskikket som
sakfører. Han la ned påstand om at legen og staten skulle idømmes erstatning - ”etter
Rettens skjønn, oppad begrenset til kr. 100.000.-, for det økonomiske tap og den tort og
smerte og annen skade av ikke økonomisk art som hun har lidt ved seksualinngrep […] med lovlig rente fra forliksklagen.”, samt saksomkostninger. De saksøkte på sin side la
ned påstand om frikjennelse og tilkjennelse av saksomkostninger.
Legen forklarte at hun allerede den gang hadde rik erfaring med intelligenstesting og
var fullt klar over de feilkilder som kunne forekomme. Hun benektet at undersøkelsen
hadde gitt feil resultat, fordi det stemte overens med det ”inntrykk” hun hadde av jenta.
Legen kunne ikke se at det var noe å bebreide henne i forbindelse med hennes forhold til
begjæringen – opplysningene var tilstrekkelige, spørsmålene i legeerklæringen bygde på
”en aktsom og fullt forsvarlig vurdering”, det var ikke gitt uriktige opplysninger.
Sosialdepartementet understreket at DSR hadde truffet sin beslutning etter begjæring
fra vergen og på grunnlag av legeopplysningene. Legen var en ansett psykiater med stor
erfaring og det var ikke grunn til å trekke legens vurdering i tvil. Etter en uttalelse som i
sakens anledning ble gitt av Statens overlege i psykiatri, Christofer Lohne Knudsen, gikk
departementet ut fra at en tilsvarende legeerklæring også ville blitt godtatt nå.1382
Departementet innrømmet at det muligens var begått en formell feil i og med at
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medisinaldirektøren ikke syntes å ha deltatt i behandlingen av saken.1383 Men denne feilen
kunne vanskelig tillegges vekt – departementet antok at utfallet ville blitt det samme. For
øvrig mente Sosialdepartementet at staten ikke kunne stilles til ansvar for de feil som DSR
eventuelt hadde gjort: rådets medlemmer var ikke statstjenestemenn og kunne ved
utførelsen av sitt verv ikke pådra staten noe ansvar. Staten kunne stilles til ansvar kun hvis
Sosialdepartementet eller medisinaldirektøren hadde vist ”en ansvarsbetingende
uaksomhet”. Dessuten la departementet vekt på at det var anerkjent at staten ikke kunne
stilles til ansvar for de ulovligheter og overgrep som ble begått av nazistiske myndigheter
under krigen. Departementet kunne heller ikke se at det overgrepet saksøkeren mente hun
var blitt utsatt for, var ”alvorligere” eller ”stod i noen annen stilling enn mange andre
overgrep fra okkupasjonstiden.”
Retten gikk i detalj gjennom legens handlemåte, men fant ikke grunnlag for å hevde at
hun på noe punkt hadde opptrådt uaktsomt. Selv om kvinnen ved en ny intelligenstest, ble
funnet å ha en intelligenskvotient på 59, tilsvarende en intelligensalder på 9 år og 6
måneder, fant retten ikke at dette var tilstrekkelig til å tro at legen hadde ”begått noen
feil”.
Når det gjaldt Sosialdepartementet, var retten var enig med saksøkeren i at det var
begått ”en vesentlig feil av formell art” i og med at daværende medisinaldirektør ikke
hadde deltatt i behandlingen av saken. Men i likhet med departementet kunne retten
likevel ikke se at denne feilen var av betydning for sakens utfall. Resultatet ville blitt det
samme – enten medisinaldirektøren hadde deltatt eller ikke. Retten begrunnet dette med at
opplysningene den gang ”ikke […] reelt kunne anses for å være uriktige.”
I tilknytning til saksbehandlingen fant retten det riktig å ”sterkt fremheve” at behandlingsmåten i rådet ikke var ”betryggende”. Det ble siktet til rutinen med å la en søknad
sirkulere blant rådets medlemmer:
Når det er spørsmål om seksualinngrep, og vedkommende person ikke ved egne handlinger
har dokumentert nødvendigheten av et slikt inngrep, står det for retten som uforsvarlig at
rådet ikke holder møte til drøftelse av saken. At saken sirkulerer blant medlemmene kan
ikke erstatte den mulighet for meningsutveksling som et møte til muntlig forhandling gir.
Det er en nærliggende risiko for at behandlingen ikke blir grundig nok.

Retten så av den grunn at beslutninger i henhold til 1934-lovens § 4 heretter skulle treffes i
møte hvor alle medlemmer var innkalt, selv om dette ikke ble uttrykkelig foreskrevet i
loven.
Dommen falt høsten 1953. Begge saksøkte ble enstemmig frifunnet.1384 Byrettens
dom ble påanket til lagmannsretten.1385
Ankende part gjorde gjeldende at byretten hadde tatt feil i så vel bevisbedømmelsen
som rettsanvendelsen. Legen tok til gjenmæle og nedla følgende påstand: ”1. Byrettens
dom stadfestes. 2. NN tilpliktes å betale lege NN saksomkostninger for lagmannsretten.”
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Sosialdepartementet la vekt på at DSR den gang hadde handlet ”fullt forsvarlig og
betryggende og i samsvar med loven og den praksis som rådet også i dag følger”. Selv om
rådets medlemmer ”riktignok [var] nazister”, var de fullt kvalifisert til å bedømme de
innsendte legeopplysninger og til å treffe en slik avgjørelse. Departementet medgav at
saken ikke var blitt behandlet på en korrekt måte, men gjentok at utfallet ville blitt det
samme med medisinaldirektørens deltakelse. ”Avgjørelser av rådet treffes med vanlig
stemmeflerhet, og det har hendt også senere at sterilisering er besluttet mot
helsedirektørens stemme.” Sosialdepartementet kunne derfor ikke se at staten skulle gjøres
erstatningspliktig for DSRs og Innenriksdepartementets behandling av saken – ”[e]nn
mindre grunn er det til å kreve oppreisning hos Staten.” På dette grunnlaget ble det lagt
ned påstand om at byrettens dom burde stadfestes og at ankende part skulle betale
saksomkostninger for lagmannsretten.
I lagmannsretten avgav en tidligere ansatt i Helsedirektoratet forklaring som vitne.
Vitnet kom inn på hvorfor inngrepet ble holdt skjult for NN. Hun var ”meget påvirkelig”
og hun ville ”høyst sannsynlig” ha latt seg overtale til å bli sterilisert. Men dette ville
trolig ha ført til at andre hadde ”blandet seg inn”, fordi hun trolig ville ha snakket om
saken. Dette ville ifølge vitnet ha skapt ”unødige vanskeligheter.”
Lagmannsretten delte seg i to. Flertallet – fem medlemmer - kom til at byrettens dom
burde stadfestes. Flertallet fant likevel flere ting å kritisere ved saken. Det var
kritikkverdig at jentas samtykke ikke var innhentet - i det minste burde hun ha blitt underrettet på forhånd. Selv om loven ikke krevde samtykke fra den som ble ansett som særlig
mangelfullt utviklet, var det ifølge lagmannsrettens flertall ”dog ikke klart at vedkommende lege” skulle unnlate å hente inn et slikt samtykke: ”Det må bero på et skjønn i hvert
enkelt tilfelle, et skjønn om hvorvidt vedkommende er så vidt utviklet at han eller hun kan
ha en noenlunde klar forståelse av hva et slikt inngrep vil innebære.” Flertallet aksepterte
likevel at legen hadde funnet ”det mest formålstjenlig å hemmeligholde” inngrepet for
NN. Derimot fant flertallet det ”lite tiltalende at NN positivt ble ført bak lyset om hva
operasjonen gjaldt. Dette hadde neppe vært påkrevet”.
Når det gjaldt saksbehandlingen, kunne lagmannsrettens flertall – i motsetning til
byretten - ikke se at det var grunn til å bebreide rådet at saken ikke var blitt behandlet i
møte. Derimot var det ”langt alvorligere” at saken var blitt behandlet uten daværende
medisinaldirektørs deltakelse. Som rådets formann hadde han en sentral stilling i behandlingen av steriliseringssakene: ”Det er derfor meget som taler for å anse rådets vedtak for
ulovlig siden han ikke har deltatt i det.” Men flertallet i lagmannsretten konkluderte
likevel med at utfallet ville blitt det samme om medisinaldirektøren hadde vært med.
Lagmannsrettens mindretall – to medlemmer – fant legens handlemåte og saksbehandlingen kritikkverdig. Legen visste at DSR bestod av nazister og burde av den grunn
ha vært ”særlig omsorgsfull”: ”Det var noe alle visste, at nettopp, når det gjaldt adgangen
til å sterilisere medmennesker, gikk nazistene lenger enn vi gjør.” Mindretallet fant det
spesielt beklagelig at vedkommende kvinne ikke var blitt informert eller spurt om hun
ønsket å bli sterilisert.
Lagmannsretten stadfestet byrettens dom, men NN ble ikke tilkjent saksomkostninger
for lagmannsretten.
Saken var med dette likevel ikke brakt helt til ende. Etter dommen i lagmannsretten
bemerket høyesterettsadvokaten som førte saken for NN, overfor Evang at mindretallets
begrunnelse stod ”langt sterkere for en saklig og logisk prøve enn flertallets.” Både på
grunn av ”de vanskelige og tvilsomme spørsmål som foreligger i saka, og på grunn av
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dens prinsipielle karakter” ville saken bli prøvd ved Høyesterett.1386 Regjeringsadvokaten
kunne imidlertid underrette Evang om at ankeerklæringen høyst sannsynlig ville bli
stanset i Høyesteretts kjæremålsutvalg, men ”[s]kulle den passere der, skal jeg senere
komme tilbake til saken når det gjelder spørsmålet om bevisførsel for Høyesterett.
Ankeerklæringen inneholder intet nytt. Stort sett henviser den til ‘mindretallets klare og
utførlige votum’.”1387 Noen måneder senere kunne regjeringsadvokaten underrette Evang
om at kjæremålsutvalget ved kjennelse hadde avvist anken. Dermed var lagmannsrettens
dom endelig.1388
Da lagmannsrettens dom forelå, ble alle dokumenter i saken sendt DSRs medlemmer
til orientering og eventuell uttalelse. To av medlemmene kommenterte saken.1389 Nic Waal
fant legeopplysningene ufullstendige, sykehistorien for knapp og delvis villedende.
Eksempelvis var opplysningene om NNs arbeidsevne misvisende i forhold til arbeidsgiverens opplysninger: ”Det oppgis nemlig at hun under ledelse kan arbeide godt og raskt
og at hun tildels er flink med barn og gla i dem, noe som i en sterilisasjonssak er særdeles
viktig.” Waal fant det heller ikke spesielt unormalt at en 20 år gammel jente var opptatt av
gutter. Tatt i betraktning jentas vanskelige bakgrunn, at hun kunne arbeide og at hun ikke
hadde fått barn utenfor ekteskap, fant Waal ”det høyst betenkelig” at saken overhodet var
blitt fremmet. Fremgangsmåten med å føre piken bak lyset fant hun ”helt forkastelig”.
Waal syntes også det var høyst ”betenkelig” at saken var blitt sendt inn til ”et nasistisk
sterilisasjonsråd”, og det kort tid etter at det sittende råd, der hun selv var medlem, var
blitt avsatt ”bl.a. på grunn av motsetning når det gjaldt sterilisasjonslovens prinsipielle
tolkning. Alle visste på det tidspunkt at de norske nasister med medisinaldirektøren helte
til den tyske oppfatning av sterilisasjon. / [Legen] måtte derfor vite at saken ikke ville bli
bedømt av et uhildet råd.” Waal var ikke i tvil om at jenta var blitt feilbedømt. Hun fant
det også nødvendig å kritisere Lohne Knudsens utsagn om at ”gjeldende praksis […] idag
ville vært den samme.” Hun stilte seg også undrende til at rådets medlemmer ikke tidligere
i denne saken hadde fått uttale seg, siden medlemmene helt siden 1930-årene hadde ført
diskusjoner om liknende saker: ”Undertegnede har alt da, og senere gjentagne ganger pekt
på at en intelligenskvotient alene ikke er nok til å bedømme en personlighet, at utsagn om
usedelighet ofte er høyst subjektiv og kan bero på miljøets sneverhet og intoleranse.” Av
den grunn var den foreliggende saken av stor prinsipiell betydning - den måtte mane til
”strengere krav når det gjelder så viktige beslutninger.”
Waal hadde helst sett at kvinnen hadde fått erstatning: ”[D]et synes meg at psykiatrien
i og for seg har begått feil, men ikke rettslig kan trekkes til ansvar, men at staten burde
prøve å dempe den tragedie som man her aner.” Saken burde tas opp igjen – med fri
saksførsel. Og fordi hun tilla saken ”stor prinsipiell betydning, langt utover den
angjeldende situasjon,” burde staten ”gi erstatning slik at slike saker som behandles
overfladisk og uforsiktig, viser seg å ha konsekvenser. Det vil fremme både en grundig og
forsiktig behandling og fremme at apparatet utvikles slik at slik grundighet blir mulig.”
DSRs juridisk sakkyndige, Ole Harbek, var på flere punkter uenig med Waal. Legeopplysningene var riktignok knappe, men ikke villedende. Han var overbevist om at legen
hadde handlet etter beste evne, og at hun hadde vært sikker i sin sak. Av den grunn fant
Harbek det urimelig å klandre legen for at saken var blitt sendt inn til ”det ‘nazistiske’
steriliseringsråd” – ”Hva skulle hun ellers gjøre når hun mente det var riktig å foreta
sterilisering?” For øvrig burde DSR ikke befatte seg med erstatningsspørsmål. Han
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presiserte at lagmannsrettens dom kunne påankes til Høyesterett, og at Justisdepartementet
kunne gi fri saksførsel også for Høyesterett.
Hvilke lærdommer kunne så trekkes av saken? Harbek mente rådet burde ”være
varsom med å beslutte sterilisering uten egenbegjæring.” Han sa seg enig med Waal i at
det i dette tilfellet burde vært innhentet nærmere opplysninger og at mulighetene for
egenbegjæring burde vært undersøkt. Videre burde man se nærmere på ordningen med å la
søknader sirkulere blant rådets medlemmer. Selv om Harbek vanskelig kunne se noe galt i
dette, var det grunn til å ta hensyn til den kritikken som byretten og lagmannsrettens
mindretall hadde rettet mot ordningen. Spørsmålet burde drøftes av rådet, og muligens
forelegges for Justisdepartementet. Videre fant Harbek det kritikkverdig at rådets
vurderinger alltid ville ”være beheftet med en større eller mindre grad av usikkerhet, fordi
vurderingen må bygges på skriftlige opplysninger. Det er klart at verdien av disse
opplysninger i høy grad beror på hvem de kommer fra.”
Helsedirektoratet hadde måttet leve med denne saken fra 1949 til 1956. Selv om både
legen og staten ved Sosialdepartementet ble frikjent, ble saken helt klart opplevd som
belastende. Og når DSR i dette tidsrommet – og senere – fikk ”vanskelige” saker til
behandling, synes frykten for en ny rettssak å ha dannet én årsak til at DSR fulgte en mer
restriktiv linje. Eksempelvis går dette fram av en sak fra siste halvdel av 1950-tallet, der
en 19 år gammel taterjente, ble begjært sterilisert etter 1934-lovens § 4:
Da moren ble informert om at DSR hadde besluttet å oppnevne en kurator i hennes sted, skrev
hun: ”Det står i deres brev at hun skal steriliseres på grunn av sin åndssvakhet. […] Dere kan ikke
uten min tillatelse ta dette skritt og det kommer jeg ikke til å gå med på. Vist det skule hende noe
slikt som dere hentyder, vil jeg […] gå rettens vei, så skal vi se om det er tillatt.”1390 Senere ble
generalsekretær Bjørnstad underrettet av legen om at DSR ikke hadde funnet […] å turde ta
konsekvensene av en tvungen sterilisering uten morens samtykke, p.gr.a. eventuell rettssak.”
Legen hadde blitt fortalt dette av sekretæren i DSR. DSR hadde videre besluttet at saken skulle
behandles etter 1934-lovens § 3 annet ledd, det vil si, at jenta selv skulle sette fram begjæring.1391

I en annen § 4-sak fra 1953, som gjaldt en 17 år gammel gutt som ikke var blitt informert
om at inngrepet skulle foretas, ble sosialkontoret som ekspederte saken, underrettet om at
DSR ”på grunn av de erfaringer” man satt inne med ”svært nødig” gav tillatelse til inngrep
som ble tenkt foretatt ”uten at pasienten får kjennskap til inngrepets art og følger”.1392
Frykten for en mulig rettssak var likevel ikke den eneste grunnen til at DSR nå fulgte
en mer restriktiv linje. Som vi har gjort rede for i kapittel 9, fant DSR det prinsipielt
betenkelig å gi tillatelse til tvangssterilisering dersom vedkommende kunne bibringes
forståelse av hva en sterilisering innebar. Kunne slik forståelse bibringes vedkommende,
skulle vedkommende også gis anledning til å ta standpunkt til spørsmålet om sterilisering.
Men DSR synes ikke å ha fulgt en konsekvent linje. Eksempelvis ble en § 4-sak
avslått i 1953, da det ble kjent for DSR at vedkommende kvinne motsatte seg inngrepet.
Men politimesteren, som hadde satt fram begjæringen, ønsket ikke å ”droppe” saken selv
om den ble avslått. DSR var ikke villig til å akseptere at hun ble sterilisert mot sin vilje,
men fant - etter å ha behandlet saken en gang til – at politimesteren kunne sette kvinnen
”under tiltale etter løsgjengerloven” og at hun under et eventuelt opphold i tvangs-

1390

DSR (125). Søknader om seksualinngrep. Skriv fra moren (siste halvdel av 1950-tallet).
Pa 793 (264). Skriv til O. Bjørnstad fra lege NN, 4.3.58.
1392
DSR (12). Kopibok. Til Sosialkontoret i […] kommune fra DSRs sekretær, 22.6.53. Se rapportens
kapittel 9.1.
1391

370

arbeidshus kunne ”påvirkes til frivillig å gå med på sterilisering. En vil råde til at saken
blir forfulgt videre på denne måte.”1393
Også i det ovenfor nevnte tilfellet som gjaldt en 19 år gammel taterjente, fikk saken et
annet utfall enn hva DSR opprinnelig hadde tenkt seg. Da Misjonen ble underrettet om at
DSR satte egenbegjæring som betingelse for å gi tillatelse til inngrepet, fant generalsekretær Bjørnstad dette betenkelig. Psykiateren som hadde undersøkt jenta, hadde tydelig
uttalt at ”hun på grunn av svake evner ikke [kunne] ansees å ha forutsetninger for å forstå
rekkevidden av dette spørsmål.” Bjørnstad tok opp dette med sekretæren i DSR. Etter
dette ble det bestemt at saken skulle fremmes etter anmodning fra oppnevnt kurator, men
at det i tillegg skulle legges ved en egenbegjæring fra jenta. Hvorfor? Jo, fordi ”en i
samband med et eventuelt senere søksmål kan hevde at piken selv er blitt hørt,” kunne
Bjørnstad referere fra samtalen med sekretæren i DSR.1394
Karl Evang ble intervjuet i Dagbladet kort tid etter at dommen falt i Oslo byrett i
1953. Han ønsket ikke å kommentere saken, men nøyde seg med å bemerke at saksbehandlingen for tiden var betryggende, og at dommen ikke hadde gitt Helsedirektoratet
”noen tilskyndelse til forandring av loven.”. Eksempelvis trakk han fram rutinen med å la
søknadene sirkulere blant DSRs medlemmer, et forhold som hadde blitt sterkt kritisert av
byretten og lagmannsrettens mindretall. Evang kunne ikke se at det forelå noen grunn til
endre denne rutinen. Journalisten bemerket: ”mange av oss [vil nok] tenke på alle de rare
hjemmene vi har sett, hvor det ikke er tale om å sterilisere de voksne barna, skjønt noen
hver med atskillig bekymring kan studere på hvordan deres barn igjen vil bli. Og hvorfor
skulle da akkurat denne piken steriliseres uten å få rede på hva som skjedde med henne?
Vi alminnelige mennesker føler kanskje at loven tross alt kan brukes noe tilfeldig.”1395
Steriliseringsloven revideres
Steriliseringsloven av 1934 fikk delvis en ny utforming i tilknytning til Lov om psykisk
helsevern av 1961. Endringsforslag ble utarbeidet av den samme komiteen som forberedte
lov om psykisk helsevern, den såkalte Sinnssykelovkomiteen av 1951, der både Ørnulv
Ødegård og Gabriel Langfeldt var med. Forslagene ble enstemmig presentert i komiteens
innstilling av 1955. Hensikten var dels å bringe teksten i 1934-loven i samsvar med
moderne psykiatrisk nomenklatur. Men komiteen ønsket også å tilpasse lovens
bestemmelser til hva man mente å vite var rådende steriliseringspraksis.1396 Av den grunn
foreslo komiteen inntatt i lovteksten at § 4 bare skulle anvendes ”dersom vedkommende
ikke har evne til å ta standpunkt til inngrepet”. Det ble vist til at dette prinsippet allerede
var nedfelt i 1950-veiledningen til loven, og at praksis for tiden ble håndhevd i samsvar
med dette prinsippet. I veiledningen var det presisert at § 4 kun skulle anvendes på
”personer som på grunn av sinnssykdom eller særlig mangelfull utvikling av sjelsevnene
mangler evnen til å sette frem begjæring om seksualinngrep.” Det kan ikke sees bort fra at
den omtalte rettssaken også var av betydning for komiteens forslag.
Tilsynelatende var det liten forskjell mellom 1950-veiledningen og den tidligere veiledningen fra 1938. I den sistnevnte het det at § 4 kunne anvendes dersom vedkommende
”ikke selv er i stand til å fremsette begjæring”. Men intensjon med så vel 1950veiledningen og forslaget til revisjon av 1934-loven var å gjøre vilkårene for sterilisering
uten eget samtykke strammere. Men ikke alle som fikk Sinnssykelovkomiteens forslag til
uttalelse i 1952, kunne se at forslaget i realiteten innebar en forandring av vilkårene.
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Andre stilte seg kritisk fordi man mente å se at vilkårene ville bli strammere. Det var
likevel få som kommenterte forslaget, og flere gav uttrykk for at steriliseringsspørsmålet
lå utenfor deres kompetanseområde.
Sinnssykeinspektøren i Oslo kommune, Johan Lofthus, som fortsatt var medlem av
DSR, kunne vanskelig se at forslaget fra Sinnssykelovkomiteen innebar noen reell
forandring av vilkårene for sterilisering uten eget samtykke. Forslaget var der overflødig:
”De sinnssyke på hvem seksualinngrep kan foretas etter begjæring fra verje eller kurator
forutsettes å være ute av stand til selv å ta standpunkt til spørsmålet om seksualinngrepets
nødvendighet eller hensiktsmessighet. Noen endring i loven anser jeg for overflødig.”1397
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Asbjørn Lindboe stilte seg positivt til forslaget: ”På
grunn av visse tilfeller av sterilisering som er forekommet i Sverige og omtalt i dette lands
dagspresse - særlig tilfelle av sterilisering av en mindreårig - er det nødvendig, at det ikke
må kunne reises noensomhelst tvil om den medisinske diagnose, således t.eks. om lidelsen
er varig.”1398 Også arbeidsutvalget i Forsorgslovkomiteen, som i 1950 var blitt satt ned for
å revidere forsorgsloven, så med tilfredshet på forslaget, som ville innebære at sterilisering
ikke kunne utføres på personer som var i stand til ”å gi rettsgyldig samtykke”.1399
Men ikke alle var tilfreds med Sinnssykelovkomiteens endringsforslag. En stadsfysikus mente riktignok at forslaget innebar ”et sosialt og humanitært fremskritt”, men ved
å gjøre vilkårene for sterilisering uten eget samtykke strammere, ville tallet på
steriliseringer ”utvilsomt […] synke betraktelig”.1400 En politimester fant i det hele 1934loven for lite effektiv: ”For en politimann vil det gjerne fortone seg slik at for mange
personer med dårlige arveanlegg får forplante seg.”1401 En fylkeslege bemerket at
sterilisering burde ”benyttes i større utstrekning enn det er adgang til idag.”1402
Innvendingene førte ikke til at komiteen gjorde noen endringer i forslaget, og i
innstillingen som forelå i 1955, fikk § 4 følgende formulering:
Etter begjæring fra verge eller den i § 6 nevnte kurator kan seksualinngrep tillates foretatt på
person som har en alvorlig sinnslidelse (psykose) eller i høy grad er hemmet i sjelelig
utvikling eller i høy grad er sjelelig svekket, dersom vedkommende ikke har evne til å ta
standpunkt til inngrepet og det ikke er håp om helbredelse eller vesentlig bedring og det
videre er grunn til å anta at han ikke vil bli i stand til ved eget arbeid å sørge for seg og
avkom, eller at en sykelig sjelstilstand eller en betydelig legemlig mangel ville bli overført
på avkom, eller at han på grunn av en abnorm kjønnsdrift vil begå
sedelighetsforbrytelser.1403

Etter alt å dømme ble dette forslaget i liten grad kommentert i høringsuttalelsene til
Sinnssykelovkomiteens innstilling, som forelå i 1955. Sosialdepartementet gjengav kun én
uttalelse som dreide seg om dette punktet. Direktøren ved Lier sykehus stilte seg kritisk til
komiteens forslag og foreslo tilføyd ”at hvis det sakkyndige råd er tilbøyelig til å avslå en
søknad om seksualinngrep, skal Helsedirektøren eller den han bemyndiger foreta personlig
under-søkelse av vedkommende.”1404 Forslaget ble ikke fulgt opp – verken av
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helsedirektøren, Sosialdepartementets politiske ledelse eller Stortingets sosialkomité.1405
Forslaget ble heller ikke gjenstand for debatt i Odelstinget.
Sinnssykelovkomiteens forslag ble i all hovedsak fortolket som en ytterligere innsnevring av adgangen til tvangssterilisering. I 1964 gikk Skau-utvalget, som i 1964 la fram en
Innstilling om omsorgen for handikapte, gikk et skritt lenger. Utvalget stilte seg avvisende
til tanken om å forebygge psykisk utviklingshemming ved sterilisering av åndssvake.
Begrunnelsen var sammenfallende med den som var blitt gitt i Landsplan for
åndssvakeomsorgen fra 1952, men fikk en mer kategorisk utforming. Dette gjaldt også den
etiske begrunnelsen mot tvangssterilisering: sterilisering av åndssvake måtte ”forkastes”
fordi det var ”støtende av humane grunner”.1406 Skau-utvalgets innstilling kan slik sett
betraktes som sentrale helsemyndighetenes endelig oppgjør med den tvangsbaserte
eugenikken som var blitt båret fram i mellomkrigstiden, og som hadde hatt uttalte
tilhengere også i de første etterkrigsårene.1407

13.3 Sterilisering som vilkår for andre myndighetsbeslutninger
Sterilisering som vilkår for andre beslutninger var ikke hjemlet i 1934-loven, og sentrale
helsemyndigheter stilte seg i alminnelighet kritisk til søknader der inngrepet var satt som
vilkår for noe annet. Like fullt ble spørsmålet om å lovhjemle sterilisering som vilkår for
andre myndighetsbeslutninger drøftet. Det skjedde under arbeidet med å innføre en
åndssvakelov i tiden rundt annen verdenskrig, og spørsmålet ble gjenstand for debatt på
1950- og 60-tallet i tilknytning til abortloven som ble vedtatt i 1960, og i tilknytning til
arbeidet med å revidere ekteskapsloven av 1918.
Sterilisering som vilkår for utskriving fra åndssvakeinstitusjon
Spørsmålet om sterilisering som vilkår for utskriving fra åndssvakeinstitusjon må sees i
sammenheng med den oppmerksomheten den danske åndssvakeloven av 1934 – Lov om
Foranstaltninger vedrørende aandssvage - fikk i Norge.
Med åndssvakeloven av 1934 var det i Danmark blitt etablert bestemmelser om
sterilisering uavhengig av steriliseringsloven av 1929. I praksis innebar dette at bestemmelser om sterilisering av åndssvake ble flyttet over fra 1929-loven til åndssvakeloven.
Siktemålet var å lette adgangen til tvangssterilisering av åndssvake anbrakt i institusjon,
blant annet ved at institusjonsledelsen kunne sette sterilisering som vilkår for utskriving.
Framfor alt var bestemmelsen myntet på lettere åndssvake – de som kunne klare seg
utenfor institusjon, og som det var grunn til å vente mest energisk ville motsette seg
sterilisering.1408 Av en redegjørelse av praksis fra lovens fem første år går det da også fram
at over 70 prosent av bortimot 1000 inngrep ble utført på debile. Det ble presisert at debile
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i teorien hadde en intelligenskvotient mellom 55 og 75, mens de fleste som ble sterilisert,
hadde en intelligenskvotient mellom 75 og 80.1409
Den danske åndssvakelovens bestemmelser om sterilisering må sees i sammenheng
med den danske sosialreformen.1410 Med forsorgsloven av 1933, som utgjorde en del av
denne reformen, ble kommunene pålagt å melde om åndssvake med tanke på anbringelse i
institusjon. Meldeplikten medførte et press på institusjonene; langt flere åndssvake ble
innberettet og anbrakt enn tidligere. Ifølge Lene Koch bidro dette til en større interesse for
sterilisering - det ble antatt at en rekke åndssvake etter sterilisering kunne utskrives, for
eksempel til familiepleie. Interessen var også økonomisk betinget. Sosialreformen innebar
at utgiftene til åndssvakeomsorgen skulle hvile på staten. Av den grunn fant man at tiden
var inne til å gjennomføre mer ”håndfaste principper” når det gjaldt sterilisering av
åndssvake, enn de som var blitt introdusert i 1929. Sammen med forsorgsloven av 1933
førte derfor åndssvakeloven av 1934 til ”en betydelig skærpelse af indstillingen over for
åndssvage” med bestemmelser om meldeplikt og sterilisering.1411
Den danske løsningen påkalte interesse i Norge. Generalsekretæren i Den norske
lægeforening omtalte steriliseringsreglene i den danske åndssvakeloven som ”meget
viktige”.1412 Likeledes mente Einar Haugen i 1937 at løsningen ville bidra til å
effektivisere steriliseringsarbeidet: Bare etter kort tid var langt flere åndssvake i Danmark
blitt begjært sterilisert enn under 1929-loven.1413 Året etter tiltrådte Haugen som sekretær i
den norske Sosiallovkomiteens utvalg, som utarbeidet ”Lov om omsorg for åndssvake”.
Haugens assistent under arbeidet med den psykiatriske undersøkelsen av skolehjemsbarn,
oversykepleiersken ved Blakstad asyl, viet den danske løsningen større oppmerksomhet i
en artikkel om åndssvakeforsorgen hun hadde skrevet etter en studiereise til Danmark.
Hun sendte et særtrykk til Sosiallovkomiteens medlem byråsjef Heggstad. Sterilisering var
ifølge Wang et ”viktig kapitel innen nutidens åndssvakeforsorg”, og hun omtalte i positive
vendinger ordningen med sterilisering før utskrivning:
Efter sterilisasjon kan patienten gifte sig og ha sin normale kjønsdrift, men får ikke barn.
Derfor brukes sterilisasjon i åndssvakeforsorgens tjeneste, til gavn både for samfundet og
for individet selv. De kan komme under friere forsorgsformer som f.eks. familiepleie.1414

Selv om Sosiallovkomiteens sekretær stilte seg positivt til den danske løsningen, ble
spørsmålet om en tilsvarende ordning i Norge ikke drøftet i komiteens innstilling, og
komiteens forslag til en åndssvakelov inneholdt ingen bestemmelser som knyttet
sterilisering til åndssvakeomsorgens administrasjon. Men spørsmålet ble høyst sannsynlig
drøftet i komiteens møter. Eksempelvis går det fram av et notat som komiteens medlem,
ekspedisjonssjef Alf Frydenberg i Sosialdepartementet, forela for sosialminister Sven
Oftedal i august 1945, at komiteen hadde besluttet å ikke fremme forslag om en
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tilsvarende ordning i Norge. Isteden hadde komiteen forutsatt at sterilisering skulle foretas
”uavhengig av åndssvakeomsorgens administrasjon”.1415
Det går ikke fram av nevnte notat hvilke begrunnelser Sosiallovkomiteen gav, men
etter alt å dømme var den mangelfulle utbyggingen av åndssvakeomsorgen en vesentlig
grunn til at man ikke fant det realistisk å innføre bestemmelser tilsvarende de danske i en
norsk åndssvakelov. Selv tilhengere av den danske løsningen la vekt på dette. Ikke bare
var Norge sparsomt forsynt med institusjoner for åndssvake, men landet var også helt uten
en organisert familiepleie som kunne føre tilsyn med de åndssvake etter utskriving fra
institusjon.1416 Det ble også vist til at Wildenskov, som fungerte som sakkyndig for
Sosiallovkomiteen, hadde trukket fram den mangelfullt utbygde åndssvakeomsorgen som
et ankepunkt mot en mer systematisk sterilisering av åndssvake i Norge: ”Overlæge
Wildenskow sier også at det er helt forkjert å sterilisere de åndssvake og så la dem seile
sin egen sjø. Et godt eftertilsyn er betingelsen.”1417 Dette synspunktet kom også til syne i
et brev fra Wildenskov til Sosiallovkomiteen høsten 1941, som ble sitert i det notatet
Frydenberg la fram for Oftedal. Foranledningen til brevet var delvis at komiteen dette året
var blitt ”forsterket” med medisinaldirektør Thorleif Østrem og overlegen for sinnssykevesenet, Egil Rian. Begge hadde - i motsetning til komiteens flertall - reist krav om at
åndssvakeomsorgen administrativt ble overflyttet til Medisinaldirektoratet. Wildenskov
bemerket at Rian og Østrems krav ”[f]ormentlig” skyldtes et ønske om å få til ”en effektiv
Sterilisation af Aandssvage.” Han fortsatte:
Heri kan jeg være enig med dem, men saa skilles vore Veje. Aandssvageforsorg er ikke
Sterilisation og dermed Slut. Sterilisationen er en social Foranstaltning for at forringe
Antallet paa asociale Individer (nemlig de Aandssvage), men den er Slutresultatet af
Forsorgen. Man steriliserer før man sender ud i Samfundet eller man steriliserer for at
iværksætte en Forsorg uden Anstaltophold: Familiepleje eller Tilsyn ude i Samfundet. En
ordnet Aandssvageforsorg er det primære, Sterilisation det secundære. Sterilisationen maa
støtte seg til en organiseret Aandssvageforsorg.

Sosiallovkomiteens innstilling var i all hovedsak ferdigskrevet i 1940, men ble som
tidligere nevnt, ikke avlevert før i august 1945. På dette tidspunktet ble sosialminister
Oftedal underrettet om at Østrem og Rian samt deres særvota ville bli ”strøket” før innstillingen gikk i trykken.1418
Den danske løsningen - en åndssvakelov med regler om sterilisering - synes ikke å ha
blitt gjenstand for mer omtale før arbeidet med en åndssvakelov mer eller mindre ble lagt
på is på slutten av 1940-tallet. Sosiallovkomiteen hadde tatt standpunkt, og andre myndighetspersoner som medvirket i arbeidet med en åndssvakelov i siste halvdel av 1940-tallet,
synes ikke å ha vendt tilbake til den danske løsningen. Selv om det på dette tidspunktet var
misnøye med frivillighetsprinsippet i 1934-loven, synes det å ha vært enighet om at
inngrepene skulle foretas innenfor lovens rammer.
Tanken på en løsning tilsvarende den danske ble likevel ikke helt oppgitt. Statens
overlege i psykiatri, Christofer Lohne Knudsen, viet spørsmålet ny oppmerksomhet midt
på 1950-tallet. Det skjedde i tilknytning til spørsmålet om å etablere en organisert
privatpleie for åndssvake. I 1954 ble spørsmålet behandlet på årsmøtet til Samordnings1415
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komiteen for åndssvakesaken i Bergen i 1954, der Helsedirektoratet var representert ved
Lohne Knudsen. Wildenskov var i egenskap av Inspeksjonssjef ved Den Kellerske anstalts
familiepleie invitert til å holde foredrag om ”Åndssvage i privatpleje”.
Wildenskov kunne fortelle at privatpleien opprinnelig var myntet på arbeidsføre
menn. I 1916 hadde lederen av Den Kellerske anstalts familiepleje begrunnet dette på
abnormkongressen i Stockholm: åndssvake kvinner burde av hensyn til befruktningen ikke
anbringes i privatpleie før de har nådd klimakteriet. Av den grunn hadde man lenge vært
tilbakeholden med å anbringe åndssvake kvinner i privatpleien. Dette ble endret ved
inngangen til 1930-tallet: ”Siden har vi fået sterilisationslovene og muligheder for abortus
provocatus, så nu anbringes i høj grad også arbeidsføre unge piger i privatpleje.”
Lohne Knudsen ville gjerne få vite hvilke retningslinjer man nå fulgte i Danmark
”med hensyn til sterilisering i forbindelse med anbringelse av åndssvake i privatpleie” ”et viktig felt” han syntes Wildenskov i altfor liten grad hadde kommet inn på. Trolig
hadde Wildenskov liten lyst til å gå inn på spørsmålet. Danmark hadde vedtatt en ny
grunnlov, og ifølge Wildenskov hadde dette ført til at en kommisjon var blitt satt ned for å
gjennomgå steriliseringslovgivningen, herunder steriliseringsreglene i åndssvakeloven av
1934. Wildenskov tonet ned tvangsaspektet i åndssvakeloven og understreket at ingen
åndssvake ble tvunget til sterilisering - ”[v]i forsøker bare å overtale dem til å la seg
sterilisere for deres egen skyld, særlig kvinnene. De er i mange tilfelle klar over at det vil
være sikrere for dem, fordi de vet at de ikke vil klare et hjem med barn,” het det i
møtereferatet. Wildenskov bemerket videre at det var mange foreldre som ba om at
døtrene deres ble sterilisert – ”De tør ikke ta risikoen med å la være.”1419
I 1954 - på Samordningskomiteens initiativ - ba sosialminister Rakel Seweriin om en
utredning fra Helsedirektoratets kontor for psykiatri om privatpleie av åndssvake. Lohne
Knudsen, som stod for utredningen, understreket sterkt behovet for ”en rasjonell
privatpleie” for åndssvake. En åndssvakelov, som regulerte omsorgen både i og utenfor
institusjon, burde utformes, men ikke før tallet på institusjonsplasser hadde kommet opp i
ca. 3000. Den mest presserende oppgaven ville derfor være å bygge ut institusjonsomsorgen. Lohne Knudsen minnet om at danskene ikke hadde gjennomført sin lov før det
var ca. 4000 plasser i særanstalter. ”Vi har ca. 880 slike plasser pluss ca. 600 i andre
institusjoner.” Han antok at 10-11 tusen åndssvake ville falle inn under åndssvakeomsorgen hvis den var fullt utbygd. Skulle man allerede nå gjennomføre en lov lik den
danske, ville det innebære at tyngepunktet måtte legges på ”sosial omsorg” - det vil si en
privatpleie man ikke hadde. Framfor en rasjonell privatpleie ville man da bli tvunget til å
ta i bruk privatpleien for sinnssyke, noe Lohne Knudsen sterkt tok avstand fra på grunn av
de mange kritikkverdige forhold som heftet ved denne privatpleien. Lohne Knudsen
fryktet med andre ord at en åndssvakelov uten en tilstrekkelig utbygd ”medisinskpedagogisk” institusjonsomsorg ville presse fram en ”sosial omsorg” for åndssvake med et
”ubetydelig medisinsk anstrøk gjennom et eventuelt legetilsyn.”
Lohne Knudsen presiserte at åndssvake av samme kjønn ikke måtte forpleies på
samme sted, men tok ikke opp steriliseringsspørsmålet. Høyst sannsynlig hang dette
sammen med den linjen han mente burde følges - først en kraftig utbygging av
institusjonsomsorgen, deretter en utbygging av en faglig forsvarlig privatpleie. Først når
plasstallet var nådd ca. 3000, kunne det være aktuelt å gjennomføre en åndssvakelov lik
den danske, det vil si en åndssvakeomsorg som i stor grad også var basert på privatpleie.1420
1419
1420

H4 (130). ”Stenografisk referat fra møte, Bergen, den 10. mai 1954”.
H4 (129). ”Privatpleien for åndssvake” (1954).
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Ut fra Lohne Knudsens resonnement kunne man ha forventet at spørsmålet om
sterilisering som vilkår for utskriving fra institusjon, ville ha blitt aktualisert når
institusjonskapasiteten hadde kommet opp på hva man mente var et faglig forsvarlig nivå.
I 1960 nådde plasstallet ca. 3000. Over halvparten av pasientene - 1647 - var i 12 sentralinstitusjoner. 959 pasienter var i 46 mindre åndssvakehjem, 230 i sju daghjem og 223 i
privatpleie. I løpet de neste fem årene økte antallet institusjoner og plasser ytterligere. Pr.
1. januar 1965 var det i alt 5054 åndssvake under omsorg, hvorav 2721 i 15 sentralinstitusjoner, 1485 i 57 mindre åndssvakehjem, 465 i 16 daghjem og 383 i privatpleie
under tilsyn fra områdeoverlegene gjennom sentralinstitusjonene.1421 Men det er ikke
funnet at spørsmålet om sterilisering som vilkår for utskrivning ble drøftet i tilknytning til
åndssvakeomsorgen på 1960-tallet.
Sterilisering som vilkår for dispensasjon fra ekteskapsforbud
Selve tanken om sterilisering som vilkår for andre myndighetsbeslutninger, var likevel
ikke forlatt. I siste halvdel av 1960-tallet var spørsmålet om ekteskapsforbud for åndssvake under lovbehandling: Burde åndssvake gis dispensasjon fra ekteskapsforbud dersom
de lot seg sterilisere? Spørsmålet hadde da vært gjenstand for diskusjon i mange år.
Foranledningen var et utspill fra Sinnssykelovkomiteen av 1951.
Under arbeidet med å revidere sinnssykeloven av 1848 tok komiteen også opp spørsmålet om en revidering av ekteskapsloven av 1918. Komiteen ønsket å utvide lovens
ekteskapsforbud til også å gjelde andre enn sinnssyke. ”Sinnssykdom” var blitt gjort til
ekteskapshindring i 1918-loven (§ 5). Forbudet var absolutt, det forelå ingen adgang til
dispensasjon. Komiteen mente forbudet også burde gjelde personer med ”hemmet sjelelig
utvikling” og ”sjelelig svekkelse”, og som ikke stod over en intelligenskvotient på 75, det
vil si en intelligensalder på 12 år. Komiteen siktet mot alle som ikke kunne følge med i
alminnelig skolegang, slik det het i innstillingen. Forbudet burde ifølge komiteen også
omfatte kroniske alkoholister og narkomane.1422
Komiteens argumenter for et utvidet ekteskapsforbud var dels sosialt begrunnet, dels
eugenisk. Av sosiale grunner burde ekteskap hindres for å forebygge vansker i samlivet
mellom ektefellene, og for å forhindre at barn vokste opp i dårlige miljøer. Den eugeniske
begrunnelsen hvilte på forestillingen om at de aktuelle gruppene i stor grad måtte antas å
være arvelig belastete.
Et ekteskapsforbud skulle imidlertid ikke være absolutt. Komiteen ville innføre
adgang til dispensasjon, slik tilfellet var i den danske og svenske ekteskapslovgivningen.
Komiteen fant bestemmelsen i 1918-loven om absolutt ekteskapsforbud urimelig, dessuten
ville forslaget om nye forbud bli mindre vidtgående dersom det ble gitt adgang til
dispensasjon. ”Betenkeligheten ved å oppstille nye ekteskapsforbud blir mindre når man
kan gi dispensasjon,” heter det i innstillingen fra 1955.1423
Komiteen utarbeidet egentlig ingen retningslinjer for adgangen til dispensasjon, men
foreslo at det måtte stilles som krav at den som ville gifte seg, måtte ha en rimelig
forståelse av hva et ekteskap ville innebære. Det burde også kreves at mannen kunne
1421

Sentralinstitusjonenes antall og kapasitet økte kraftig etter 1961, da låneordningen med renter og avdrag
over driftsbudsjettet trådte i kraft. På grunnlag av St.prp. nr. 36 (1960-61) vedtok Stortinget 24.3.61 at
utbyggingen av pasientplasser m.m. ved alle sentralhjem som ikke eies av staten kunne finansieres ved
låneopptak, og at renter og avdrag av disse lån kunne dekkes over sentralhjemmets driftsbudsjett. Ved
stortingsvedtak av 18.6.64 ble en lignende låneordning gjort gjeldende for mindre åndssvakeinstitusjoner for
inntil 50 prosent av samlete byggeomkostninger. Helsedirektoratet 1968: 33.
1422
Sinnssykelovkomiteen 1955: 85.
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Sst 84.
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forsørge familien og at kvinnen kunne klare enkelt husarbeid.1424 Videre foreslo komiteen
sterilisering som dispensasjonsvilkår, dersom det kunne ventes å komme barn i ekteskapet.
I forslaget til endring av ekteskapslovens § 5 het det:
Den som er sinnssyk, som i høyere grad er hemmet i sjelelig utvikling eller sjelelig svekket
eller som er forfalt til misbruk av rus- eller bedøvelsesmidler, må ikke inngå ekteskap uten
samtykke av Kongen. / Samtykket kan gjøres avhengig av at vedkommende lar seg underkaste en operasjon eller annen behandling som tilsikter å oppheve forplantningsevnen.1425

Sterilisering som et mulig vilkår for ekteskap, var allerede inntatt i den danske ekteskapsloven av 1922 (§ 10).1426 Sinnssykelovkomiteen fikk vite at sterilisering enten var foretatt
på forhånd eller ble stilt som vilkår i rundt 80 prosent av tilfellene der samtykke til
ekteskap var blitt gitt de siste ti årene i Danmark.1427 Tallet på innvilgede søknader om
ekteskap fra åndssvake lå mellom 90 og 140 pr. år. Den svenske ekteskapsloven inneholdt
ingen bestemmelser om sterilisering som vilkår for dispensasjon. Sterilisering ble like fullt
stilt som krav, men etter alt å dømme ikke i samme utstrekning som i Danmark. Trolig
skyldes dette at svært mange av de åndssvake som søkte om dispensasjon fra ekteskapsforbudet, var sterilisert på forhånd.1428
Tanken om sterilisering som vilkår for dispensasjons fra ekteskapsforbud, ble ikke
lansert først med Sinnssykelovkomiteen. Før annen verdenskrig hadde Gabriel Langfeldt
tatt opp spørsmålet i Forelesninger i psykiatri og rettspsykiatri for jurister.1429 I boken
Rettspsykiatri for leger og jurister fra 1959 bemerket han at det var ”vel meget rimelig” at
Sinnssykelovkomiteens forslag til sterilisering som dispensasjonsgrunn ble vedtatt.1430
Spørsmålet var også blitt reist i Sosiallovkomiteens innstilling om ”Lov om omsorg for
åndssvake”:
To åndssvake personer som begge trenger noen omsorg, men som begge kan greie seg med
et tilsyn og litt hjelp, vil kan hende kunne forpleies på humaneste, tryggeste og billigste vis
om de etter sterilisasjon inngår ekteskap og arbeider i fellesskap. […] Har en åndssvak
såvidt sosial evne og selvkontroll at han […] kan anses som skikket til ekteskap, bør dette
ikke nektes ham ved en absolutt formalbestemmelse, men en skjønnsom administrasjon med
dispensasjonsmyndighet vil være hevet over denne vanskelighet.1431

Sinnssykelovkomiteen medgav at den hadde gått svært langt i spørsmålet om ekteskapshindringer. Forslaget ville gjelde en ikke ubetydelig del av befolkningen. Bare de åndssvake med intelligensalder under 12 år (IQ 75) utgjorde ifølge samtidige beregninger rundt
en prosent av befolkningen. Etter hjemmehørende folkemengde i 1950 tilsvarte det godt
over 30 000 innbyggere. I tillegg kom sinnssyke og andre med ”sjelelige abnormiteter” og
1424

Sst 86.
Sst 106. Lohne Knudsen hadde i 1953 overfor JD bemerket at det etter ekteskapsloven av 1918 var fullt
mulig for åndssvake å inngå ekteskap, men at det kunne være tilrådelig å ta opp spørsmålet om sterilisering.
H4 (126). Til JD ad ”Åndssvak person – ekteskap” fra C. Lohne Knudsen (påtegning på gjenpart), 9.1.53.
1426
Bestemmelsen gjaldt den som var ”sindssyg, aandssvag, Psykopat i høiere Grad eller kronisk Alkoholist
[…] Epileptikere med jævnlige Anfald eller med udtalte psykiske Forandringer.” Sitert etter Sinnssykelovkomiteen 1955: 83.
1427
Sinnssykelovkomiteen 1955: 84. Særskilte oppgaver over hvor mange som var sterilisert på forhånd
forelå ikke.
1428
Se talloppgaver i Sinnssykelovkomiteen 1955: 84. For en nærmere framstilling, se Tydén 2000: 250 ff.
1429
Langfeldt 1940: 10 f.
1430
Samme 1959: 205.
1431
Sosiallovkomiteen 1946: 19.
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personer som var ”forfalt til misbruk av rus- eller bedøvelsesmidler”. Komiteen så likevel
ingen prinsipielle betenkeligheter ved en så omfattende regulering av reproduksjonen blant
åndssvake, psykopater og kroniske alkoholikere, som dette forslaget egentlig handlet om.
Riktignok medgav komiteen at forbudet aldri ville kunne bli ”fullt effektivt”. Når
komiteen likevel hadde ”gått så langt i å stille opp ekteskapshindringer”, var grunnen
todelt. For det første ville komiteen ”markere” den linjen man fant ”prinsipielt riktig.” For
det andre antok komiteen at man kunne oppnå større resultater med vidtfavnende
bestemmelser.1432 Komiteen hadde dessuten fått støtte for sine synspunkter i flere av de
høringsuttalelsene som innkom i første halvdel av 1950-årene.1433 Eksempelvis hadde
Sosialavdelingens kontor for utsatte i Oslo kommune uttalt at:
Når det gjelder ekteskap mellom sinnslidende eller utviklingshemmede, så burde det være
en plikt for samfundet å påse at slike ikke får anledning til å inngå ekteskap. At man på den
måten kan støte enkelte personer er vel så, men på den annen side er det her så triste følger
av ekteskapet allikevel at jeg mener samfundet som sådant må ha rett til å gå til tiltak som så
langt råd er sikrer mot at folk med dårlige arveegenskaper får formere seg.1434

En tilsvarende synspunkt ble også uttrykt av Forsorgslovkomiteen av 1950:
Utvalget er enig i at det ekteskapsforbud som nå gjelder for sinnssyke bør utvides til også å
gjelde personer med sjelelig utviklingshemming og varig sjelelig svekkelse og at det til
gjengjeld må være adgang til dispensasjon. / Ved ekteskapsforbud må det legges vekt på den
sosiale og økonomiske virkning.1435

Sinnssykelovkomiteens forslag resulterte ikke i endringer i ekteskapsloven. I stedet satte
Justisdepartementet våren 1956 ned en ny komité som skulle arbeide videre med
spørsmålet om ”medisinske ekteskapshindringer”.1436 Komiteen refererte utførlig
Sinnssykelovkomiteens innstilling. ”Når det gjelder ekteskapsforbud for psykisk defekte,
herunder for alkoholister og narkomane er komitéen blitt stående ved å opprettholde
uforandret det forslag Sinns-sykelovkomitéen har fremsatt, bortsett fra enkelte mindre
endringer av redaksjonell art.”1437
Men heller ikke denne komiteens arbeid resulterte i noen lovendring. Først ble saken
liggende i flere år – i påvente av andre forslag til endringer i ekteskapslovgivningen. Da
komiteens forslag ble gjenstand for behandling i siste halvdel av 1960-tallet, vakte
forslaget atskillig motstand. Flere instanser som hadde fått komiteens innstilling til
uttalelse, var særlig kritiske til å la ekteskapsforbudet gjelde personer som var ”forfalt til
misbruk av rus- eller bedøvelsesmidler”. Enkelte stilte seg også skeptisk til å sette
sterilisering som vilkår for dispensasjon fra ekteskapsforbudet.1438 Mest kategorisk ble
1432

Sinnssykelovkomiteen 1955: 86.
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Jul Kvale, 4.7.52.
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H4 (121). Foreløpig redegjørelse fra Forsorgslovkomiteens arbeidsutvalg, 7.10.52. Forsorgslovkomiteen
mente dessuten at det i sakens anledning ville være ”av meget stor betydning” å etablere ”et komplett
register over psykisk abnorme”. Man burde gjøre hva man kunne for å få det opprettet.
1436
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professor dr. juris Carl Jacob Arnholm (formann), direktør ved Gaustad sykehus, professor dr. med. Ørnulv
Ødegård og journalist Ragna Hagen. Komiteens sekretær var Bjørn Haug. Innstillingen ble avgitt 10.12.59.
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dette spørsmålet avvist av advokat Anna Louise Beer, hvis uttalelse i all hovedsak vant
tilsutning fra hovedstyret i Den norske advokatforening. Beer uttalte
Når det gjelder selve dispensasjonsadgangen er jeg en bestemt motstander av at Kongen skal
ha adgang til å gjøre sitt samtykke til ekteskap avhengig av at vedkommende lar seg
sterilisere […]. Faren ved et slikt vilkår er at myndighetene så altfor lett vil komme til å anse
dette som en kompromissløsning som man tyr til i ethvert tilfelle hvor der kan reises den
minste tvil om vedkommendes arveegenskaper, fremtidsmuligheter eller oppdrageregenskaper. Dette er imidlertid en meget farlig vei å gå. Man glemmer lett at det skal stor
sjelestyrke til å klare et ekteskap som er dømt til å forbli barnløst, og det synes da
inkonsekvent at dette nettopp skal pålegges dem som har sjelelig handicap. Det grenser også
meget sterkt mot det etisk utillatelige at man nettopp pålegger disse personer et slikt vilkår
for ekteskapsinngåelse på et tidspunkt da man kan regne med at vedkommende er sterkt
følelsesmessig engasjert for ekteskapet.1439

Etter at høringsuttalelsene forelå, bemerket Justisdepartementet i et skriv til Sosialdepartementet at forslaget om å la et ekteskapsforbud gjelde ”alkoholikere og narkomane
som selvstendige grupper” vanskelig kunne opprettholdes – kritikken var for sterk.
Dessuten gikk ekteskapslovkomiteene i de øvrige nordiske landene imot forbud for disse
gruppene. Når det gjaldt spørsmålet om sterilisering som vilkår for dispensasjon, pekte
Justisdepartementet på at både det danske justisministerium og det svenske justisdepartementet overveide å sløyfe bestemmelsen om sterilisering som vilkår for
dispensasjon i sine lands ekteskapslover.1440
Justisdepartementet fant det i det hele vanskelig å fremme saken uten ytterligere
utredning. En ny komité ville neppe være hensiktsmessig. Isteden ble det foreslått at
Sosialdepartementet hentet inn uttalelser fra medisinsk sakkyndige når det gjaldt
ekteskapsforbud ”på psykisk grunnlag for andre enn sinnssyke.”1441 Under et møte i
Justisdepartementet i november 1967 gikk de medisinsk sakkyndige ”med på” at
bestemmelsen om alkoholikere og narkomane og bestemmelsen om sterilisering i forslaget
til endring ble sløyfet. Det nye forslaget fikk følgende ordlyd: ”Den som er alvorlig
sinnslidende, som i høyere grad er hemmet i sjelelig utvikling eller sjelelig svekket må
ikke inngå ekteskap uten samtykke av Kongen.”1442
I januar 1968 utformet Justisdepartementets lovavdeling et høringsnotat som ledd i
arbeidet med en lovproposisjon. Selv om sterilisering som vilkår for dispensasjon fra
ekteskapsforbud nå var foreslått sløyfet i § 5, ble det medgitt at man var i ”tvil om
spørsmålet”:
Blant de som har uttalt seg […], er det delte meninger om hvorvidt det bør være adgang til å
sette sterilisering som vilkår for dispensasjon. Både det danske og det svenske
justisdepartement tar avstand fra at det skal kunne settes et vilkår som nevnt, mens det
finske justisdepartement vil gå inn for et slikt vilkår. For sitt vedkommende er man i tvil om
spørsmålet.1443

En mulig løsning ville ifølge dette lovavdelingens notat være at sterilisering ble omtalt i et
vedtak om dispensasjon, ”slik at vedkommende kunne bli orientert” om dette momentet.
1439
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Tanken synes å ha vært at man dermed skulle legge grunnlaget for rådgivning. Det ble
heller ikke sett bort fra at det i slike tilfeller kunne være behov for å oppnevne en
hjelpeverge, som skulle ”gis videre adgang enn parten selv til å gjøre seg kjent med sakens
dokumenter.”
Etter dette fikk Sosialdepartementet i oppgave å hente inn uttalelser om lovavdelingens notat. Meningene var fortsatt delte. En justitiarius og formann i kontrollkommisjonen ved et psykiatrisk sykehus mente at det viktigste formålet med bestemmelsen om medisinske ekteskapshindringer måtte være ”såvidt mulig å hindre at det blir
født barn med betydelig risiko for arvelig sinnssykdom eller åndssvakhet”. Skulle dette
formålet nås burde det ”være adgang til å sette som vilkår for dispensasjon at vedkommende lar seg sterilisere.” Enkelte andre sluttet seg også til forslaget om sterilisering
som vilkår for dispensasjon, men flertallet av dem som uttalte seg gikk mot. En fylkespsykiater fryktet - i likhet med Anna Louise Beers - at en vilkårsbestemmelse lett ville
føre til at myndighetene alt for ofte ville anse dette som en kompromissløsning. Likeledes
tok Helsedirektoratet avstand fra tanken om å sette sterilisering som vilkår for
dispensasjon fra ekteskapsforbud.1444 Spørsmålet ble senere ikke diskutert, og det ble
heller ikke foretatt noen endringer i ekteskapslovens bestemmelser om
ekteskapshindringer.
Abort med sterilisering som vilkår
Spørsmålet om sterilisering som vilkår for svangerskapsavbrudd var sterkt framme i
abortdebatten rundt 1930.1445 Også Straffelovkomiteen, som Justisdepartementet satte ned
i 1934 for å fremme forslag om ”revisjon av straffeloven angående forandring i
straffeloven § 245 og angående utferdigelse av lov om avbrytelse av svangerskap”, mente
at kvinnen på visse vilkår burde steriliseres samtidig med et svangerskapsavbrudd.1446 For
å lette adgangen til dette, foreslo Straffelovkomiteen av 1935 at samtidig sterilisering
kunne foretas uavhengig av reglene i steriliseringsloven av 1934. Utgangspunktet var
følgende forslag fra Straffelovkomiteens formann:
En fosterfordrivelse som blir utført av dertil autorisert læge og med kvinnens samtykke er
tillatt: 1. når svangerskapsfortsettelse eller fødsel (eller barnepleie) vil medføre stor fare for
kvinnens liv eller helbred; 2. når svangerskapet er frukten av blodskam eller av en
forbrydelse mot kvinnen av den i §§ 191-196 nevnte art; 3. når kvinnen eller besvangeren er
sinnssyk eller åndssvak. Er kvinnen sinnssyk eller åndssvak kan hennes verge avgi
samtykke; er hun åndsfrisk, men under 16 år kreves samtykke både av henne og av hennes
verge. Når en fosterfordrivelse blir foretatt på sinnssyk eller åndssvak kvinne skal hun tillike
steriliseres.1447

Dette forslaget var langt på vei identisk med den kristne gynekologen Louise Isachsens
private lovforslag fra 1931:
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Abortus provocatus kan foretas: 1. På medisinsk indikasjon, når svangerskapets fortsettelse
eller fullbyrdelse i fødsel vil være forbundet med stor fare for kvinnens liv eller helbred. 2.
Etter voldtekt. Herunder inngår alle tilfelle av besvangring av kvinner under 16 år. 3. Ved
blodskam. 4. Ved besvangring av eller ved mindreverdige individer og da i forbindelse med
sterilisering av det mindreverdige individ. Enhver læge der foretar abortus provocatus skal
anmelde dette skriftlig til medisinalstyrelsen; anmeldelsen skal inneholde en detaljert
fremstilling av den tilstand eller de forhold, der har indisert inngrepet.1448

Nå ble det som bekjent, ikke vedtatt noen abortlov med utgangspunkt i Straffelovkomiteens lovforslag. En lov ble vedtatt først i 1960 – uten bestemmelser om sterilisering
som vilkår. Spørsmålet var imidlertid blitt drøftet forut for lovvedtaket. Men i motsetning
til Straffelovkomiteen gikk Straffelovrådet av 1947 mot en lov som på visse vilkår gjorde
abort betinget av at kvinnen ble sterilisert.1449 En vilkårsbestemmelse ble tilbakevist av to
grunner. For det første antok Straffelovrådet at kvinnen ville unnlate å avbryte et
svangerskap dersom hun samtidig måtte steriliseres. Resultatet ville kunne bli at ”det ble
født et barn med en alvorlig sykdom eller mangel både i strid med morens ønske og med
samfunnets interesser.” For det andre la rådet vekt på at samtidig sterilisering økte
faremomentet ved et svangerskapsavbrudd. Straffelovrådet konkluderte derfor med at
behandlingen av en søknad om svangerskapsavbrudd burde skje uavhengig av
steriliseringsspørsmålet. Sterilisering på andre indikasjoner enn strengt medisinske skulle
ifølge Straffelovrådet ene og alene behandles og avgjøres i samsvar med reglene i
steriliseringsloven av 1934, uavkortet om det om det ”ofte ville være naturlig og ønskelig
at spørsmålet om sterilisering blir reist i forbindelse med svangerskapsavbrytelse”.1450
Straffelovrådet argumenterte her på linje med den svenske abortkommisjonen, som i
innstilling av 1953 gikk inn for å fjerne den såkalte vilkårsparagrafen i abortloven av
1938. Ifølge denne paragrafen skulle svangerskapsavbrudd på eugenisk indikasjon i
prinsippet bare kunne foretas dersom det ble foretatt samtidig sterilisering.1451
Den danske svangerskapskommisjonen inntok et annet standpunkt. I innstillingen av
1954 gikk kommisjonen inn for at sterilisering kunne foretas utenfor steriliseringslovens
ramme når et svangerskap skulle avbrytes på eugenisk indikasjon. Inngrepet kunne
imidlertid ikke foretas uten samtykke fra kvinnen. Det måtte heller ikke foreligge grunner
som talte mot sterilisering. Forslaget ble inntatt i abortloven som ble vedtatt i 1956.
Dermed fikk en lege som foretok svangerskapsavbrytelse, myndighet til å utføre samtidig
sterilisering. Den danske kommisjonen mente at mangler i den danske steriliseringsloven
hadde gjort dette forslaget nødvendig.
Straffelovrådets standpunkt vant bred tilslutning blant høringsinstansene. Bare fra ett
hold ble det reist innvendinger. I 1956 utarbeidet Norges kirkelige landslag et alternativt
lovforslag som i stor grad bygde på tidligere lovforslag fra Louise Isachsen og overlege
dr. med Harald Natvig.1452 Ifølge landslagets forslag skulle sterilisering - med mindre
særlige omstendigheter talte imot - alltid foretas samtidig med et svangerskapsavbrudd
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dersom man fryktet at moren bar på uheldige arvefaktorer. Forslaget ble imidlertid ikke
gjort til gjenstand for nærmere vurdering under forarbeidet til loven. Justisdepartementet
bemerket kort: ”Forslaget fra Norges kirkelige Landslag har ikke fått tilslutning fra noen
av dem som har gitt uttalelse i saken.”
Hvorfor møtte tanken om sterilisering som vilkår for svangerskapsavbrudd motstand i
Norge? Helsedirektør Karl Evang tok opp spørsmålet i 1955. Han trakk fram argumentasjonen fra mellomkrigsårene, da det var bred enighet i legekretser og blant kirkelige
organisasjoner om at abort i visse tilfeller burde ledsages av sterilisering:
[E]n kan vanskelig frigjøre seg fra at det forelå en viss tendens til å oppfatte den
steriliserende operasjon som en art avlad eller kompensasjon en kvinne burde prestere for å
få utført abortus provocatus. Det synes som om litt av denne stemning undertiden fremdeles
henger igjen. Når en kvinne (underforstått er blitt så forvorpen at hun) har bestemt seg for
abortus provocatus, bør det settes en effektiv stopper for senere begivenheter av samme art
ved at kvinnen steriliseres.1453

Evang understreket at det måtte være legens plikt å holde svangerskapsavbrudd og
sterilisering – og deres formål og indikasjonsstilling – klart atskilt fra hverandre:
Under ingen omstendighet bør etter mitt skjønn en kvinne få lov til å bli i den oppfatning
som enkelte synes å ha dannet seg at de må være villig til å la seg sterilisere for å oppnå
adgang til abortus provocatus, eller med andre at de likefrem må tilkjøpe seg retten til
abortus provocatus, ved varig å ofre sin befruktningsevne.1454

Gabriel Langfeldt kunne et stykke på vei følge Evang: ”[L]egen [bør] utvilsomt legge seg
alvorlig på hjertet Helsedirektørens sterke avstandtagen fra at sterilisering så å si må gis på
kjøpet av kvinnen for at hun kan oppnå en legal abort.” Evangs advarsel var ifølge
Langfeldt langt på vei berettiget, men bare når det gjaldt ”normale kvinner”:
Når det imidlertid gjelder den psykiatriske hovedindikasjon, som altså i et meget stort antall
tilfelle anføres også for de presumptivt ”normale”, er forholdet det at det i denne kategori vil
det svært ofte være det eneste forsvarlige at kvinnen steriliseres samtidig med at fosteret
fjernes.1455

Langfeldt mente indikasjonsstillingen ofte ville være sammenfallende for begge inngrep,
nemlig ”en kronisk tilstedeværende sjelelig svakhet (alvorlig nevrose, eller psykopati)”. I
slike tilfeller vil kvinnen som regel være ”uegnet til å oppdra barn i det hele”, eller en
familieforøkelse ville kunne forverre hennes tilstand.1456
Langfeldt var her langt mindre restriktiv enn Evang, selv om også han fant det etisk
betenkelig ”å kreve at kvinnen samtidig skal la seg sterilisere.” Men hensynet til kvinnens
psykiske helse måtte ifølge Langfeldt veie tyngre.1457 Han gikk imidlertid ikke inn på
spørsmålet om abort med sterilisering hos åndssvake.
Da abortloven på 1970-tallet ble gjenstand for revidering, ble spørsmålet om samtidig
sterilisering ikke drøftet i forarbeidene.1458 Men som vi tidligere i denne rapporten har
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sannsynliggjort, ble sterilisering i praksis ofte satt som vilkår for abort, framfor alt dersom
kvinnen tidligere hadde fått avbrutt svangerskapet en eller flere ganger.

13.4 Sterilisering uten eget samtykke – et rettssikkerhetsproblem?
Gjennom hele 1934-lovens virketid skulle sterilisering - med mindre inngrepet var
medisinsk begrunnet - bare utføres med offentlig tillatelse. Med andre ord, sterilisering var
med visse unntak regulert ved lov. En vesentlig intensjon med lovreguleringen var å verne
om individets rettssikkerhet. Framfor alt ble dette hevdet av Ragnar Vogt. Denne siden
ved steriliseringsloven ble også trukket fram av mindretallet i lagmannsretten i 1956 under
behandlingen av den tidligere omtalte ankesaken:
På grunn av det meget alvorlige inngrep i det enkelte menneskets livsutfoldelse, som det her
var tale om, ble der i loven tatt inn forskjellige bestemmelser som skulle sikre mot misbruk.
Likesom man har kalt straffeloven forbryternes ‘Magna Charta’, fordi ingen må straffes for
noen handling, som ikke rammes av lovens bestemmelser, - således kunne man med en viss
rett kalle loven av 1934 for de åndssvakes ‘Magna Charta’, fordi den skal sikre dem mot
sterilisering, hvis ikke den i loven foreskrevne fremgangsmåte og de der fastsatte vilkår er
til stede. […] Det må ikke skje, at noen menneske blir berøvet sin forplantningsevne, uten at
lovens vilkår er til stede.1459

Men det at det finnes en rett er ingen garanti for rettssikkerhet. Tvert imot kan det være et
hinder for å forstå hvor dårlig rettssikkerheten kan være. Det klassiske og mest ekstreme
eksemplet på dette er retten under Hitler-regimet. I den tyske nazistaten manglet det ikke
på rettsregler, dommere eller rettslige ordninger. Tvert imot bygde regimet på en ganske
avansert ”rettsordning”. Men noen egentlig rettssikkerhet fantes ikke, til tross for at
rettssystemet blant annet bygde på ideer om legalitet, det vil si krav til hjemmel.
Eksempelvis mente framtredende tyske jurister at det skulle finnes en lovhjemmel for
eutanasi-programmene.1460
Et mer nærliggende eksempel vil være det norske okkupasjonsregimet. Ideer om
legalitet spilte en viktig rolle når det gjaldt regimets steriliseringspolitikk. Arbeidet med å
innføre en ny lov om seksualinngrep, slik vi har beskrevet det i kapittel 4, illustrerer dette.
Det samme kan sies om det arbeidet som tok til høsten 1944 for å styrke tvangselementet i
regimets steriliseringspolitikk. Men regimets steriliseringslov kan på bakgrunn av hva vi
vet om praktiseringen av loven, vanskelig beskrives som rettssikkerhetsgaranti.
Hva så med 1934-loven? Vi har kunne dokumentere at regler og administrative rutiner
ikke alltid gav den enkelte rettsbeskyttelse. Midt på 1960-tallet ble spørsmålet om 1934lovens § 4 i praksis sikret individets rettssikkerhet reist. Det skjedde i tilknytning til
regjeringens arbeid med å innføre domstolsprøving av vedtak om tvangsinngrep etter
helselovgivningen, herunder interneringsvedtak etter lov om psykisk helsevern, og andre
rettssikkerhetsspørsmål i forbindelse med behandlingen av slike saker.
I mars 1964 satte Justisdepartementet ned et utvalg med høyesterettsadvokat Knut
Blom som formann, for å utrede spørsmålet nærmere.1461 Utvalgets mandat omfattet i
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samsvar med de synspunktene som kom fram under stortingsbehandlingen av lov om
psykisk helsevern, ikke bare spørsmålet om overprøving av interneringsvedtak etter
nevnte lov, men også tilsvarende spørsmål etter helselovgivningen for øvrig.
I innstillingen, som utvalget avgav 31. mars 1967, ble tvangsinngrep definert på denne
måten:
Når det gjelder begrepet tvangsinngrep oppfatter utvalget dette derhen at det ikke bare
gjelder den egentlige frihetsberøvelse - innesperring i mer eller mindre lukket anstalt - men
også andre direkte inngrep i den enkeltes personlige integritet, som f.eks. karantenebestemmelser, tvangsmessig sterilisering, vaksinasjon, tvungen legeundersøkelse.1462

Utvalget presiserte at det i helsesektoren forelå et vidt register av tvangsinngrep med
innbyrdes varierende karakter - fra ”årelang frihetsberøvelse” til forholdsvis ubetydelige
tvangsinngrep, som f.eks. tvungen legeundersøkelse. Når utvalget likevel ville vurdere de
ulike inngrepene ut fra et felles synspunkt, skyldtes det at samtlige tvangsbestemmelser
åpnet for administrative inngrep i den personlige frihet - ”det som vel for de fleste vil stå
som det fornemste rettsgode”.1463
Ut fra hensynet til den enkeltes personlige frihet og sikkerhet, men også ut fra
hensynet til å sikre den enkelte en betryggende behandling og beskytte samfunnet, fant
utvalget det nødvendig at det i en rekke helse- og sosiallover ble tatt inn uttrykkelig
hjemmel for overprøving ved domstolene sammen med en bestemmelse om at den som
berøres, skulle gjøres kjent med adgangen til overprøving. Utvalget mente at følgende
lover burde endres i tråd med dette: lov om psykisk helsevern, lov om edruskapsvern og
edruskapsnemder, barnevernloven, lov om spesialskoler, lov om umyndiggjørelse, sunnhetsloven, tuberkuloseloven, kjønnssykdomsloven og loven om overføring av smittsom
sykdom fra utlandet. Selv om utvalget innledningsvis hadde omtalt ”tvangsmessig
sterilisering” som et ”direkte inngrep i den enkeltes personlige integritet”, delte utvalget
seg i et flertall og et mindretall når det gjaldt spørsmålet om hvorvidt det skulle gis adgang
til å overprøve vedtak om seksualinngrep, liksom vedtak om svangerskapsavbrytelse uten
pasientens samtykke.
Flertallet var ikke i tvil om at sterilisering og abort uten eget samtykke var ”meget
massive inngrep i den personlige frihet”. Inngrepene burde følgelig ”omgjerdes med
skarpe kauteler.” Men det var ifølge flertallet ingen grunn til å innføre adgang til
domstolsoverprøving: ”All den stund det er en felles betingelse for inngrep uten samtykke,
at vedkommende ikke forstår hva inngrepet går ut på, vil imidlertid adgangen til
domstolsprøvelse ha liten realitet”. Riktignok mente flertallet at en slik adgang kunne
være av betydning når en pasient hevdet å ha ”innsikt i hva inngrepet gikk ut på, mens
myndighetene var av en annen oppfatning.” Men slike tilfeller dukket ifølge flertallet bare
helt unntaksvis opp:
Selv i disse tilfelle ville man imidlertid støte på vanskeligheten med å få gjennomført en
domstolsprøvelse i rimelig tid. Når det gjelder abortus provocatus, er det åpenbart at man
ikke kan risikere å la tiden løpe, og da seksualinngrep overfor kvinner i praksis foretas og
som det var under førebuing av lov om psykisk helsevern, at saka burde utredes av et særskilt utvalg
sammensatt av juridisk og medisinsk sakkyndige før det ble satt fram ny proposisjon.” (s. 2) Nedsettelsen av
komiteen må også sees på bakgrunn av Norges ratifikasjon av Europa-konvensjonen om menneskerettighetene (Europarådkonvensjonen av 4. november 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de
grunnleggende friheter.) 15. januar 1952 (trådte i kraft 3. september 1953.
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bør foretas i forbindelse med en abortus provocatus, er flertallet blitt stående ved ikke å
foreslå innført domstolsprøvelse på disse to felter. Flertallet finner dog å burde påpeke at det
formentlig er behov for mere betryggende regler for den administrative behandling, særskilt
da for å sikre at samtykke til inngrep ikke gis under press. Men da den administrative
behandling i førsteinstans ligger utenfor utvalgets mandat, går ikke flertallet lenger enn
dette.1464

Mindretallet, Arbeiderpartiets Kirsten Brunvoll1465 mente at ”abortus provocatus,
sterilisering og andre seksualinngrep har så betydningsfulle følger at vedtak om at slike
inngrep skal foretas på personer som ikke selv har samtykket i det, bør kunne innbringes
for lagmannsretten på samme måte som vedtak om administrative frihetsberøvelser.” Hun
la vesentlig vekt på at inngrepene var ”uopprettelige” og at de kunne ”få betydning for
vedkommende resten av livet i en grad som langt overstiger en kortere eller lengre
frihetsberøvelse.” I tillegg la hun avgjørende vekt på at ”den menneskelige vurdering”
spilte en stor rolle i disse spørsmål. På denne bakgrunn foreslo Brunvoll at det i
steriliseringsloven av 1934 ble tatt inn bestemmelser om overprøving etter de regler som
utvalget foreslo i utkastet til kapittel 33 i tvistemålsloven. Hun gikk inn for at verge,
foreldre og ektefelle skulle gis adgang til å reise sak. Hvis retten kom til at betingelsene
etter § 4 ikke var til stede, skulle inngrepet ikke foretas. Brunvoll foreslo derfor å føye et
tredje og fjerde ledd til § 4 i steriliseringsloven. Forslaget hadde følgende ordlyd:
Vedtak om å tillate inngrep etter denne paragraf kan bringes inn for retten etter reglene i lov
om rettergangsmåten for tvistemål av 13. august 1915, kap. 33. Den som inngrepet skal
gjøres på, og i tilfelle foreldrene, vergen og ektefellen skal gjøres kjent med vedtaket og dets
begrunnelse og med at de kan begjære vedtaket innbragt for retten. Hvis slik begjæring
fremsettes muntlig, skal vedkommende myndighet sørge for at den blir skrevet ned og
sammen med alle sakens dokumenter uten opphold sendt til vedkommende lagmannsrett. /
Begjæring som i tredje ledd har oppsettende virkning.1466

Helsedirektoratet støttet flertallet. I et notat fra Kontoret for psykiatri til administrasjonsavdelingen i Sosialdepartementet ble det presisert at tallet på rådssaker var forholdsvis lite,
og ”i de tilfelle inngrepet skjer uten pasientens samtykke, har pasienten neppe åndsevner
til å forstå inngrepets betydning og heller ikke til å forlange overprøving.”1467
Flere av høringsinstansene støttet flertallets forslag om ikke å innføre domstolsprøving
når det gjaldt sterilisering og abort uten eget samtykke, men få gav noen begrunnelse. En
fylkeslege, som begrunnet sitt standpunkt nærmere, så med ”stor interesse og sympati på
mindretallets uttalelse”, men trodde ”neppe” mindretallets forslag ville få noen ”praktisk
betydning.” Et moment som ifølge fylkeslegen talte mot domstolsprøving, var at
sterilisering og abort ofte ble foretatt ”under tidsnød, og man vil tro det kan bli vanskelig å
få gjennomført en prøvelse for domstol innen den i loven fastsatte tidsfrist for
inngrep.”1468
En fylkespsykiater, som støttet flertallet, gikk ikke spesielt inn på sterilisering, men
uttalte i tilknytning til abortinngrep: ”Står man overfor den situasjon at kvinnen ikke kan
skjønne hva inngrepet går ut på, kan man vel knapt etter vanlig språkbruk snakke om at
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hun motsetter seg dette. Som presisert av flertallet er det kun i disse tilfelle at loven åpner
adgang til å fjerne fosteret uten at kvinnens uttrykkelig samtykke foreligger.”1469
Mindretallets standpunkt vant en viss oppslutning: den reisende kontrollkommisjonen
for Nord-Trøndelag, overlegen ved Presteseter sykehus og fylkespsykiateren i NordTrøndelag (støttet flertallet hva angikk abort, men mindretallet hva angikk sterilisering).
Overlegen ved Presteseter sykehus fant det spesielt viktig å etablere adgang til å overprøve
vedtak om seksualinngrep.1470 Fylkespsykiateren i Nord-Trøndelag sluttet seg til
mindretallets innstilling når det gjaldt sterilisering: ”[J]eg er enig i at dette inngrep er så
betydningsfullt og så varig at det må gies adgang til å få et vedtak om dette overprøvet.”
Han tok videre sterk avstand fra flertallets sammenkopling av sterilisering og svangerskapsavbrytelse. Viser til forarbeidene til lov om svangerskapsavbrudd og departementets
retningslinjer til loven: ”Det er her presisert at spørsmålet om abortus provocatus og
sterilisasjon ikke uten videre bør kobles sammen.” I visse tilfeller kunne nok samtidig
sterilisering være indisert - som en praktisk forholdsregel. Derimot var uttrykket ”bør
foretas” ifølge fylkespsykiateren så vel medisinsk som etisk uholdbart.1471
Spørsmålet om domstolsprøving ble tatt opp på DNAs landskvinnekonferanse (7.-9.
mai 1967). En uttalelse til støtte for Brunvolls standpunkt ble vedtatt og oversendt til
Justisdepartementet.1472 Andre reaksjoner synes ikke å ha kommet.
I lovproposisjon, som ble fremmet 5. april 1968, hadde Justisdepartementet sluttet opp
om utvalgsflertallets standpunkt:
Departementet viser særlig til at tvangsinngrep etter steriliseringslova og lov om
svangerskapsavbrot bare kan gjøres uten samtykke fra den det gjelder dersom vedkommende ikke ‘har evne til å ta standpunkt til inngrepet’ (steriliseringslova § 4 første ledd),
eller ikke forstår hva inngrepet fører med seg (lova om svangerskapsavbrot § 4 andre ledds
tredje punktum). Dette må forutsette at de heller ikke kan reknes for kompetente til å reise
søksmål.”1473

Dermed ble beslutninger om sterilisering uten eget samtykke vedtatt holdt utenfor den
prosessordningen som var regulert av tvistemålslovens kapittel 33.
Avvisningen av forslaget om å gjøre beslutninger om sterilisering med hjemmel i
1934-lovens § 4 til gjenstand for overprøving, hvilte for en stor del på forestillingen om at
beslutningene ble truffet i henhold til regler som ble riktig anvendt. Man stilte ikke
spørsmål ved reglenes innholdsmessige side. Sterilisering uten eget samtykke ble av
flertallet ikke vurdert som et rettssikkerhetsproblem; det dreide seg om pasienter som ikke
kunne antas å forstå inngrepets betydning, og som heller ikke var i stand til å forlange
overprøving. Følgelig fant man ikke noe grunnlag for å innføre overprøving ut fra et
rettssikkerhetshensyn.

13.5 Avslutning
1934-lovens vilkår for sterilisering uten eget samtykke innebar at lettere åndssvake, den
gruppen av åndssvake som mange mente utgjorde den største biologiske eller sosiale
trusselen, i prinsippet ikke kunne steriliseres mot sin vilje. Bestemmelsen førte til en
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økende kritikk av loven etter hvert som tanken om sterilisering av lettere åndssvake fikk
en mer framskutt plass i ordskiftet om åndssvakeomsorgen. Krav om lovendring ble reist.
Sentrale helsemyndigheter kom ikke kravene om utvidet adgang til tvangssterilisering i
møte, men så gjerne at loven ble anvendt i større utstrekning. En første oppgave måtte
være å gjøre loven mer kjent og spre kunnskap om sterilisering. Dessuten burde ulike
myndigheter og instanser - som for eksempel fattigstyrer og politimyndigheter –
oppfordres til å bruke loven mer aktivt.1474 Men sentrale myndigheter aksepterte ikke en
praksis i strid med lovens bokstav og ånd. Vurdert mot samtidens medisinske og
pedagogiske krav om utvidet adgang til tvangssterilisering, er det derfor grunn til å hevde
at sentrale helsemyndigheter inntok et forsiktig standpunkt i årene før annen verdenskrig.
Heller ikke etter krigen kom Helsedirektoratet krav om utvidet adgang til
tvangssterilisering i møte. Og i praksis ble vilkårene for sterilisering gjort strammere fra
tiden rundt 1950, slik vi har gjort rede for i kapittel 9. I økende grad ble søknader om
sterilisering etter 1934-lovens § 3 annet ledd og § 4 avslått. Fra tidligere å ha ment at
personer som ble begjært sterilisert av andre, ikke burde informeres, ble det nå også uttalt
at disse fortrinnsvis burde bli orientert om steriliseringsinngrepet. Den nye veiledningen til
steriliseringsloven som ble utarbeidet i 1950 la også større vekt på at § 4 ikke skulle kunne
anvendes med mindre vedkommende ikke kunne bibringes forståelse for sterilisering.
Dette nedfelte seg senere i selve lovteksten (1961-revisjonen).
Når det på dette tidspunktet ble lagt større vekt på at vedkommende skulle informeres,
var det av særlig betydning at en kvinne hadde krevd erstatning i 1949 og stevnet en lege
og Sosialdepartementet for retten i 1950. Selv om departement og lege ble frifunnet, synes
det helt klart at rettssaken fikk konsekvenser for saksbehandlingen. På den andre siden har
vi kunnet vise at dette ikke førte til en konsekvent mer restriktiv linje i forvaltningspraksisen.
På 1950-tallet synes kravet om en utvidet adgang til tvangssterilisering å ha
forsvunnet. Derimot fikk spørsmålet om å lovhjemle sterilisering som vilkår for andre
myndighetsbeslutninger en mer framskutt plass. Spørsmålet var tidligere blitt drøftet i
tilknyting til arbeidet med å innføre en åndssvakelov. På 1950- og 60-tallet ble spørsmålet
gjenstand for særlig oppmerksomhet under forarbeidene til abortloven som ble vedtatt i
1960, og i tilknytning til arbeidet med å revidere ekteskapsloven av 1918. Helsedirektoratet tok bestemt avstand fra å sette sterilisering som vilkår for abort, men
sinnssykelovkomiteen av 1951 med Ørnulv Ødegård som formann, fremmet forslag om å
sette sterilisering som vilkår for ekteskapsinngåelse blant visse grupper av befolkningen.
Forslaget møtte motstand, og Helsedirektoratet tok til slutt avstand fra et slikt vilkår.
Selv om praksis viser at steriliseringsrådet – særlig på 1950-tallet – avslo en del
søknader om sterilisering, ble tvangssterilisering ikke oppfattet som et rettssikkerhetsproblem. Spørsmålet ble drøftet på 1960-tallet i Blom-utvalgets innstilling om domstolsprøving av vedtak om tvangsinngrep etter helselovgivningen, herunder interneringsvedtak
etter lov om psykisk helsevern, og andre rettssikkerhetsspørsmål i forbindelse med
behandlingen av slike saker. Flertallet i utvalget avviste forslaget om å gjøre beslutninger
om sterilisering med hjemmel i 1934-lovens § 4 til gjenstand for overprøving, fordi man
antok at det dreide seg om pasienter som ikke kunne antas å forstå inngrepets betydning,
og som heller ikke var i stand til å forlange overprøving. Det ble ikke stilt spørsmål ved
den innholdsmessige siden i slike saker.
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Avslutning: Retorikk – praksis - politikk
Norsk steriliseringspraksis framviser et sammensatt bilde, både når det gjelder hvem som
ble sterilisert, begrunnelser for sterilisering, framgangsmåter for å få iverksatt et inngrep,
tvang og frivillighet og forvaltningspraksis. På denne bakgrunnen er det ikke mulig å
karakterisere den steriliseringspraksisen som fant sted fra 1930- til 1970-årene, ved hjelp
av enkle beskrivelser som ”tvangssterilisering på rasehygienisk grunnlag”, slik en ofte vil
finne i nyere omtaler av denne praksisen.
Et påfallende trekk på feltet sterilisering er misforholdet mellom retorikk og uttalte
intensjoner på den ene siden, og det som nedfelte seg i praksis på den andre siden. Dette
gjelder så vel begrunnelser for sterilisering som omfanget av steriliseringsinngrepene.
Framfor alt gjelder dette gruppen av såkalte lettere åndssvake. Gjennom mellomkrigstiden
og inn i etterkrigsårene vil vi ofte finne en kraftfull retorikk om sterilisering, men vurdert
mot denne, må tallet på steriliseringer likevel sies å ha vært forholdsvis lavt.
Et annet ”misforhold” – som mer er skapt av ettertidens vurderinger - knytter seg til
forholdet mellom politikk og praksis. Var praksis et resultat en bevisst politikk for å gjøre
visse grupper av befolkningen ufruktbar? Selv om vi for eksempel i de første årene etter
1945 finner en uttalt vilje i Helsedirektoratet til å sette i verk en mer omfattende
sterilisering av åndssvake, fant det aldri sted en systematisk sterilisering av åndssvake med
utgangspunkt i politiske beslutninger, eller politisk-administrative direktiver. I det hele tatt
er det på feltet sterilisering ikke mulig – med unntak av krigsårene – å finne at praksis var
et ledd i en bevisst politikk, et politisk prosjekt om man vil. Isteden vil vi finne at praksis i
en viss periode ble drevet fram av ulike typer institusjoner, som skolehjem, åndssvakeskoler, åndssvakehjem og psykiatriske institusjoner. På den andre siden vil praksis for en
stor del måtte knyttes sosiale velferdsinstitusjoner i kommunene, som forsorgsstyrer/sosialstyrer og vergeråd/barnevernsnemnder. Dette forholdet mellom politikk og
praksis vil bli utdypet i senere arbeider.
Med utgangspunkt i disse betraktningene skal jeg gi en kort vurdering av retorikk,
praksis og politikk når det gjelder sterilisering av tatere.

Retorikk
Da spørsmålet om sterilisering av tatere ble reist på slutten av 1920-tallet, var Misjonens
generalsekretær kritisk, framfor alt avviste han tanken på å gjøre sterilisering til en del av
Misjonens arbeid med å råde bot på ”omstreiferproblemet”. Ingvald B. Carlsen fryktet at
de kristne verdiene som Misjonens sosiale arbeid hvilte på, skulle bli undergravd. Det
skulle likevel ikke gå lang tid før motsetningen mellom kristen etikk og rasehygiene ble
brutt ned. Carlsen utformet en protestantisk eugenikk tilpasset Misjonens normative
grunnlag. Det kunne skje uten synlige innvendinger fra kirkelig og religiøst hold.
I første halvdel av 1930-tallet mente Carlsen at sterilisering ville utgjøre et viktig ledd
i det videre arbeidet med å løse ”omstreiferproblemet”, og han utviklet i den anledningen
en særdeles kraftfull retorikk om sterilisering av tatere. Sterilisering var i Carlsens øyne
likevel ikke et middel som skulle erstatte, men supplere de miljøtiltakene som ble drevet i
Misjonens regi: Ved å stanse den biologiske reproduksjonsevnen til mennesker som
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angivelig ikke ville la seg sosialisere, kunne innsatsen i større grad konsentreres om dem
man mente hadde forutsetninger for å bryte med ”omstreiferlivet”. Dette standpunktet
førte til at Carlsen i 1933 fant det maktpåliggende å be justisministeren om å påskynde
regjeringens arbeid med å fremme en lov om sterilisering.
Sterilisering kom til å utgjøre en bevisst dimensjon ved Misjonens virksomhet fra midt
på 1930-tallet og fram til slutten av 1940-tallet. I denne tiden finner vi en uttalt intensjon
om at ”defekte” tatere, framfor alt jenter, burde underkastes sterilisering. Senere synes
sterilisering å ha opphørt som en dimensjon ved Misjonens virksomhet. Vi vil fortsatt
finne at taterbarn omtales som ”arvelig belastet”, men uten at dette blir brukt som et
argument i en steriliseringspolitisk retorikk.

Praksis
I denne undersøkelsen har det latt seg gjøre å dokumentere at 109 tatere - 94 kvinner og 15
menn - ble sterilisert med hjemmel i Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni 1934. I
tillegg er det funnet at 15 kvinner og en mann ble sterilisert etter Lov nr. 1 til vern om
folkeætten i tidsrommet 1943-45 samt tre kvinner med tillatelse av okkupasjonsregimets
medisinaldirektør. I sum utgjør dette 128 steriliseringsinngrep med offentlig tillatelse i
perioden 1934-77. Det tilsvarer 2,88 promille av alle registrerte steriliseringsinngrep med
offentlig tillatelse.
Om vi holder utførte steriliseringsinngrep etter § 3 første ledd utenfor, faller inngrepene i tidsrommet 1935-68. De fleste inngrepene ble foretatt i tiden rundt annen
verdenskrig - de fleste under krigen: Etter den tyske okkupasjonen av Norge er det funnet
at åtte tatere ble sterilisert etter 1934-lovens § 3 annet ledd og § 4, mens i alt 16 ble
sterilisert under 1942-loven. Til sammen blir det 24 personer. Det betyr at vel 35 prosent
av inngrepene ble foretatt under krigen. Før krigen er det funnet 17 steriliserte tatere, det
vil si 25 prosent av 68 inngrep. I perioden 1945-50 er tallet 16, som tilsvarer 23,5 prosent.
Hvor mange som kan ha blitt sterilisert på såkalt medisinsk grunnlag utenfor lovens
rammer, er umulig å vite. I vår undersøkelse av praksis ved fem sykehus er det funnet at
dette skjedde med taterkvinner kun ved ett sykehus (13 kvinner). I tillegg er det i
Misjonens arkiv funnet at en kvinne i 1935 ble sterilisert uten lovhjemmel, og i
steriliseringsarkivet er det funnet tre saker der okkupasjonsregimets medisinaldirektør gav
tillatelse til sterilisering på medisinsk indikasjon, men uten hjemmel i 1942-loven. Til
sammen har da denne undersøkelsen dokumentert at 17 taterkvinner ble operert uten
hjemmel i steriliseringslovgivningen.
Selv om Misjonen var tungt involvert i mange av de steriliseringssakene som gjaldt
tatere, var det likevel forholdsvis få steriliseringssaker organisasjonen medvirket i. Tatt i
betraktning det store antallet unge tatere som stod under Misjonens kontroll, og den sterkt
nedvurderende omtalen mange av disse ble til del, må Misjonens rolle på feltet
sterilisering derfor sies å ha vært mindre enn hva man kunne ha forventet å finne ut fra
organisasjonens steriliseringsretorikk. I alt har vi kunnet finne at Misjonen sentralt på en
eller annen måte medvirket i 32 saker, hvorav 17 gjaldt sterilisering med hjemmel i 1934lovens § 4, ni med hjemmel i 1934-lovens § 3 annet ledd og seks med hjemmel i 1942loven. Det kan følgelig ikke hevdes at steriliseringsloven ble brukt systematisk for å løse
”omstreiferproblemet” av Misjonen, eller at sterilisering i praksis fikk noen vesentlig
betydning for ”samfundets kamp mot omstreiferondet”, slik Carlsen hadde stilt i utsikt i
1933. Misjonen satset først og fremst på andre tiltak, som bosetting av familier og
omsorgsovertakelser av barn.
Om Misjonens rolle rent tallmessig var liten, vil vi finne et samsvar mellom retorikk
og handlemåte i enkeltsaker. Misjonen satte som regel alt inn på å få utført et
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steriliseringsinngrep, og sterkt nedvurderende beskrivelser ble gitt av vedkommende som
skulle steriliseres, og ofte også av vedkommendes foreldre. Unge jenter og gutter ble ofte
tvunget til å avgi samtykke. Protest og motstand ble overhørt. Misjonen satte også mye inn
på skyve foreldre til side i steriliseringssaker, og i noen tilfeller ble foreldre på Misjonens
initiativ fradømt foreldremyndigheten ene og alene i den hensikt å skjule at barnet skulle
steriliseres, eller for å forhindre at barna gjennom foreldrenes medvirkning ikke ble
sterilisert. I enkelte tilfeller der vedkommende ble utsatt for utilbørlig press, synes
Misjonen også å ha skjult dette for sentrale helsemyndigheter, trolig for å ikke å forsinke
saksgangen eller endog risikere at søknaden ble avslått. Flere ganger i tiden rundt annen
verdenskrig ble det da også gitt uttrykk for at steriliseringsrådet var et ”meget forsiktig”
råd.
Misjonen var ikke alene om å ta initiativet til eller å sette fram begjæring om
sterilisering, men organisasjonen spilte en tung rolle fram til 1950. Etter dette var
Misjonen i liten grad involvert i steriliseringssaker som ble reist med hjemmel i 1934lovens § 3 annet ledd og § 4.
De fleste taterkvinnene som ble sterilisert fra begynnelsen av 1950-tallet og utover,
ble sterilisert etter 1934-lovens § 3 første ledd. I steriliseringslovens forstand dreide det
seg om ”psykisk normale” kvinner, og slik sett var dette kvinner som ikke inngikk i den
gruppen som generalsekretær Carlsen hadde rettet søkelyset mot på 1930-tallet. Misjonen
var da også i liten grad involvert i disse sakene. I alt er det funnet at 47 kvinner av
taterslekt ble sterilisert med hjemmel i § 3 første ledd i perioden 1951-77. Av disse var fire
anbrakt i Svanviken arbeidskoloni da inngrepet fant sted, og det er sannsynlig at
steriliseringsinngrepene ble initiert av koloniens ledelse. Flere enn disse fire ”kolonistene”
ble sterilisert fra begynnelsen av 1950-tallet og utover, men da utenfor lovens rammer på
såkalt medisinsk grunnlag. Dette var trolig ikke en praksis som sprang ut av en uttalt
intensjon fra Misjonen sentralt, men må høyst sannsynlig forstås som en ”lokal praksis”,
der koloniens bestyrere spilte en tung rolle.
Sterilisering synes altså ikke å ha fått det omfanget man ut fra den steriliseringspolitiske retorikken kunne ha ventet å finne. Tilsynelatende synes det å være et misforhold
mellom de uttalte intensjonene tidlig på 1930-tallet og det som nedfelte seg i praksis
senere. Kan det tenkes at Misjonen i praksis likevel kom til å beskytte tatere mot
sterilisering? Dette svaret er blitt antydet av en tidligere generalsekretær i Misjonen:
”Hvis ikke Misjonen hadde vært i Scharffenbergs tid, så tror jeg at det ville blitt en
storstilt, offentlig steriliseringsprosess av gruppen. […] Ikke enkelttilfeller, men en enorm
nedslaktning av omstreifere.”1475 På bakgrunn av hva vi nå vet om Misjonens rolle, kan
det vanskelig hevdes at organisasjonen beskyttet tatere mot sterilisering. Vi har sett at
generalsekretær Carlsen mente sterilisering ville være et sentralt om enn ikke det viktigste
midlet i arbeidet med å løse ”omstreiferproblemet”. Selv om han vek tilbake for
Scharffenbergs forslag om en systematisk sterilisering av barn og voksne av taterslekt, var
det likevel et betydelig mindretall ”omstreifere” som ifølge Carlsen burde underkastes
sterilisering. På den andre siden forlot Carlsen stillingen som generalsekretær i 1935, altså
forholdsvis kort tid etter at 1934-loven trådte i kraft. Skiftet av generalsekretær dette året
fikk imidlertid ingen konsekvenser for Misjonens steriliseringsretorikk. Vi må fram til ca.
1950 før vi finner – ikke et bevisst - brudd med tidligere holdninger, men ”taushet” fra
Misjonens side på feltet sterilisering. I den perioden da flest tatere ble sterilisert mer eller
mindre tvangsmessig, spilte Misjonens generalsekretær en tung rolle som pådriver eller
medvirkende instans.
1475

Sitert etter Fodstad 1999: 71.
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Politikk
Som nevnt i rapportens innledning, er den steriliseringspraksisen som rammet tatere, blitt
sett som et resultat av en mer eller mindre bevisst politikk fra myndighetenes side. Vår
gjennomgang av praksis gir ingen støtte til en slik påstand; sterilisering av tatere kan ikke
betraktes som et resultat av en målbevisst politikk fra sentrale myndigheters side før og
etter annen verdenskrig. Det har ikke latt seg gjøre å dokumentere at sentrale
helsemyndigheter før annen verdenskrig utpekte tatere til en steriliseringspolitisk
målgruppe. Dette synes heller ikke å ha skjedd i årene etter 1945, da det var en uttalt vilje i
Helsedirektoratet til å iverksette en mer effektiv steriliseringspraksis, en praksis som
framfor skulle omfatte lettere åndssvake. Ut fra rådende oppfatninger om ”omstreifere” er
det grunn til å tro at tatere nok kunne bli henregnet til gruppen av ”minusvarianter”, men
det er ikke funnet at tatere ble spesielt omtalt i denne sammenhengen. Det kan da
vanskelig sies at det forelå en uttalt intensjon om å sterilisere tatere fordi de var tatere,
eller at det forelå et ønske om og en vilje til å sette i verk sterilisering på rasebiologisk
grunnlag. På den andre siden synes det i den første etterkrigstiden ikke å ha blitt stilt
spørsmål ved Misjonens steriliseringsengasjement, og helsedirektør Karl Evangs
henvendelse til Kirke- og undervisningsdepartementet i 1946 med anmodning om å få
vergerådene til å fradømme foreldre deres myndighet over barna hver gang det ble truffet
et omsorgsvedtak, viser at Misjonen ble tatt på alvor.
Krigsårene markerer et radikalt brudd med hensyn til sentrale myndigheters stilling til
spørsmålet om sterilisering av tatere. Nå kom sterilisering til å inngå som sentralt ledd i en
omfattende politikk som tok sikte å få til en ”endelig løsning” på taterplagen. Slik sett
representerer krigsårene den tiden da man finner det klareste uttrykk for at sterilisering av
tatere var tenkt som en bevisst politikk. Okkupasjonsregimet rakk imidlertid aldri å sette i
verk planene som ble lagt, før krigen var over, og i praksis ble tatere ikke gjort til
gjenstand for noen systematisk sterilisering. Misjonens dialog med representanter for
okkupasjonsregimet illustrerer at det på denne tiden også forelå et ønske fra Misjonens
side om å sette i verk en mer omfattende sterilisering av tatere.
Rapporten har kunnet dokumentere at taterkvinner som Misjonen og myndighetene
mente å vite var ”omstreifere”, oftere enn andre kvinner ble tvangssterilisert. Men det har
ikke latt seg gjøre å vise at dette var et resultat av en bevisst statlig steriliseringspolitikk
med tatere som en målgruppe. Om så hadde vært tilfelle, ville trolig tallet på taterkvinner
som ble sterilisert med hjemmel i lov, vært atskillig større.
Når taterkvinner mer enn andre kvinner ble sterilisert, må forklaringen delvis søkes i
Misjonens rolle, men også i den utbredte negative vurderingen som generelt ble tatere til
del. Slike holdninger kan ha dannet en viktig bakgrunn for at lokale instanser, som
vergeråd og barnevernnemnder, forsorgsstyrer og sosialstyrer initierte sterilisering av
tatere. Slike holdninger kan også ha senket terskelen for å innvilge søknader om
sterilisering av tatere. Og selv om tatere ikke synes å ha blitt utsatt for en bevisst
diskriminerende saksbehandling, er det ikke urimelig å tro at de ble utsatt for en
institusjonell diskriminering – en ikke bevisst og artikulert forskjellsbehandling, men en
forskjellsbehandling som hadde feste i inngrodde fordommer mot en av landets minoritetsgrupper. Slik sett må den steriliseringspraksisen som rammet tatere, plasseres i en større
sammenheng og sees som én side ved storsamfunnets negative reaksjoner på minoritetsgruppens levemåte og kulturelle særtrekk.

Vedlegg 1: Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni 1934
VI HAAKON, Norges Konge, gjør vitterlig:
At Oss er blitt forelagt Stortingets beslutning av 24. mai 1934 sålydende:
§ 1. En operasjon eller annen behandling som tilsikter å opheve en persons
forplantningsevne eller kjønnsdrift (seksualinngrep), kan foretas såfremt tillatelse
innhentes efter reglene i denne lov.
Tillatelse kreves dog ikke når inngrepet av medisinske eller andre grunner er rettmessig
efter rettsregler utenfor denne lov.
§ 2. Tillatelse efter § 1 gis av medisinaldirektøren.
Gjelder inngrepet en person som er mindreårig eller sinnssyk eller som ha mangelfullt
utviklede sjelsevner, gis tillatelsen av et sakkyndig råd, som skal bestå av
medisinaldirektøren som formann og 4 andre medlemmer, opnevnt av Kongen. Blant
medlemmene skal det være minst en kvinne, en dommer og 2 læger.
§ 3. På en person som selv begjærer det, kan et seksualinngrep tillates foretatt når
begjæringen har en aktverdig grunn. Er han under 21 år eller sinnssyk eller er hans
åndsevner mangelfullt utviklet, kreves også samtykke fra vergen eller den i § 6 nevnte
kurator.
§ 4. På sinnssyke og personer med særlig mangelfullt utviklede sjelsevner kan
seksualinngrep tillates foretatt efter begjæring fra verge eller den i § 6 nevnte kurator, når
det ikke er håp om helbredelse eller vesentlig bedring og det er grunn til å anta at
vedkommende ikke vil bli i stand til ved eget arbeide å sørge for sig og avkom, eller at en
sykelig sjelstilstand eller en betydelig legemlig mangel vilde bli overført på avkom, eller
at han på grunn av en abnorm kjønnsdrift vil begå sedelighetsforbrytelser.
Begjæring om seksualinngrep kan i slike tilfelle også fremsettes av politimesteren i det
distrikt hvor vedkommende bor; har vedkommende ikek fast bopel, kan den fremsettes av
politimesteren i det distrikt hvor han opholder sig. Er vedkommende anbragt i fengsel eller
tvangsarbeidshus eller i pleie- eller opdragelsesanstalt, som står under offentlig tilsyn, kan
begjæringen til like fremsettes av anstaltens bestyrer. I begge de nevnte tilfelle kreves
dessuten samtykke fra verge eller en kurator.
§ 5. Medisinaldirektøren eller i tilfelle det sakkyndige råd bestemmer seksual-inngrepets
art, foreskriver hvor inngrepet kan finne sted, og av hvem det skal utføres. Det skal som
regel foretas i offentlig eller kommunalt sykehus eller i et privat sykehus som i dette
øiemed er godkjent av rådet.
§ 6. Hvis en person som er sinnssyk eller har mangelfullt utviklede sjelsevner, ikke er
umyndig, skal herreds- eller byretten efter begjæring av medisinaldirektøren opnevne en
kurator når det opstår spørsmål om seksualinngrep efter §§ 3 eller 4. Det sakkyndige råd
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kan beslutte at det for en som er umyndig, av herreds- eller byretten skal opnevnes en
kurator, såfremt vergen ikke antas skikket til å avgi erklæring om seksualinngrep.
Denne beslutning av det sakkyndige råd kan under en frist av 14 dager av vergen innankes
for vedkommende departement.
§ 7. Enhver som i medhold av denne lov får behandling med steriliseringssaker, plikter å
bevare taushet overfor uvedkommende med hensyn til hva han i stillings medfør har fått
kjennskap til. Overtredelser av taushetsplikten straffes med bøter, hvor ikke strengere
straff følger av andre lovbestemmelser.
§ 8. Før det blir gitt samtykke til seksualinngrep på en gift person, skal ektefellen så vidt
mulig få adgang til å uttale sig om begjæringen.
§ 9. Kongen gir de nærmere regler som anses nødvendige til gjennomførelsen av denne
lov.
Ti har Vi antatt og bekreftet, likesom Vi herved antar og bekrefter samme lov, under Vår
hånd og rikets segl.

Gitt på Oslo slott 1 juni 1934
HAAKON
(L.S)
Joh. Ludw. Mowinckel

B. Rolsted

Vedlegg 2: Veiledning i behandling av steriliseringssaker (1938)
Ifølge lov av 1. juni 1934 om adgang til sterilisering m.v. kan en operasjon eller annen
behandling som tilsikter å opheve en persons forplantningsevne eller kjønnsdrift
(seksualinngrep), foretas såfremt tillatelse innhentes efter reglene i denne lov.
Tilladelse kreves dog ikke når inngrepet av medisinske grunner er rettmessig.
Loven er tatt inn i Norsk Medisinallovgivning. Dessuten finnes de viktigste paragrafer
trykt på fjerde side av de lægeoplysningsskjemaer som er utferdiget i anledning av denne
lov.
_______________
Tilladelse til seksualinngrep – det vil i almindelighet si kastrasjon eller sterilisering
(vasektomi eller tubektomi) – gis enten av Medisinaldirektøren eller Det sakkyndige råd,
hvori Medisinaldirektøren er formann (jfr. lovens § 2).
Enhver søknad om
Medisinaldirektøren.

tilladelse

til

seksualinngrep

blir

derfor

å

innsende

til

Spørsmål om seksualinngrep på en person kan reises foruten av vedkommende selv også
av personer som står denne nær, f.eks. nærmeste pårørende, eller av andre som har noget
med vedkommende å gjøre, f. eks. læge, politi, anstalt (sinnssykeasyl, åndssvakeanstalt),
forsorgsvesen, vergeråd e. l. Men den begjæring om seksualinngrep som er nevnt i loven,
må fremsettes overensstemmende med nedenfor angitte regler.
Når spørsmål om seksualinngrep er reist, må vedkommende person henvises til læge. Hvis
det er mistanke om at det er noget i veien med vedkommendes psykiske tilstand, henvises
vedkommende helst til en spesialist i psykiatri eller en læge med psykiatrisk utdannelse,
for at det kan bli bragt på det rene om han/hun er:
1. Psykisk normal.
2. Sinnssyk.
3. Har mangelfullt utviklede sjelsevner, eller
4. Har særlig mangelfullt utviklede eller svekkede sjelsevener.
I denne forbindelse oplyses at alle individer på 16 år og derover, som har en
intelligensalder (I A) på 9 år eller mindre enn 9 år, er å anse som sjelelig særlig
mangelfullt utviklet. Individer på 16 år og derover med I A lik eller større enn 9 år kan
også bli å henregne til de særlig mangelfullt utviklede, hvis deres etiske nivå er særlig
lavt.
Mangelfullt sjelelig utviklede er i almindelighet personer med I A større enn 9 år, men
mindre enn normal.
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Seksualinngrep efter egen begjæring
1) Viser lægeundersøkelsen at vedkommende person er psykisk normal skal denne selv
fremsette begjæring om seksualinngrep,, men begjæringen må nøie begrunnes og skal
være ledsageet av lægeoplysninger.
For bruk i disse tilfelle er utarbeidet et skjema med titel: ”Søknad om seksualinngrep efter
egen begjæring”, omfattende både skjema for egenbegjæring og for lægeoplysninger.
Dette skjema benyttes av både myndige og umyndige, utfylles nøiaktig og undertegnes så
vel av søkeren som av lægen og innsendes til Medisinaldirektøren. For umyndige må
dessuten vedlegges erklæring fra verge om at denne samtykker i inngrepet. For gifte
personers vedkommende bør en lignende erklæring foreligge fra ektefellen.
Det er utferdiget skjemaer for begge disse erklæringer.
_______________
Umyndig er alle som ikek har fylt 21 år, samt personer som er umyndiggjort ved
beslutning av vergemålsretten.
For personer under 21 år er faren, eller hvis han er død, forsvunnet eller umyndig, moren
født verge. For barn utenfor ekteskap er moren verge. Hvis foreldre frakjennes
foreldremyndigheten av vergeråd, sørger dette for at barnet får opnevnt verge. Andre, f.
eks. fattigsforstander eller anstaltbestyrer, er ikke i og med sin stilling verge i lovens
forstand og kan derfor ikke optre som verge med mindre de er opnevnt som sådan.
For umyndiggjorte og umyndige som ikke har født verge, opnevnes særskilt verge.
Opnevnelsen foretas av skifteforvalteren (eller eventuelt den faste formann for
overformynderiet) sammen med overformynderen.
_______________
2) Viser lægeundersøkelsen at andragendet om seksualinngrep gjelder en person med
mangelfullt utviklede sjelsevner eller en person som er sinnssyk, men som allikevel ansees
for å være i stand til selv å fremsette begjæring, benyttes likeledes skjemaet for
egenbegjæring.
Såfremt vedkommende ikke har fylt 21 år eller er umyndiggjort, vedlegges
samtykkeerklæring fra verge, og i tilfelle vedkommende er gift også erklæring fra
ektefelle om samtykke til inngrepet.
Er vedkommende person over 21 år og ikke umyndiggjort sakl det opnevnes kurator.
Denne opnevnelse foretas av vedkommende by- eller herredsrett på foranledning av
Medisinaldirektøren.
Av praktiske grunner er det ønskelig at lægen foreslår en bestemt person som ansees
skikket og villig til å la sig opnevne som kurator.
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Kurator skal også opnevnes i de tilfelle vergen ikke ansees skikket til å avgi
samtykkeerklæring. Herom må lægen avgi uttalelse til veiledning for Det sakkyndige råd
som i slike tilfeller har å fatte beslutning om opnevnelse av kurator.
Det rettes derfor under skjemaets punkt 10 i lægeoplysningene to spørsmål til lægen som
denne ikke må forsømme å besvare, nemlig: 1) om vedkommende har verge, og 2) om
lægen i tilfelle anser vergen uskikket til å optre på patientens vegne.

Seksualinngrep efter annen persons begjæring
Viser lægeundersøkelsen at det gjelder en person med særlig mangelfullt utviklede
sjelsevner eller som er sinnssyk og ikke selv er i stand til å fremsette begjæring om
seksualinngrep, kan begjæring fremsettes av forskjellige personer – først og fremst verge
(både født og opnevnt) eller opnevnt kurator, men også av politimesteren i det distrikt
hvor vedkommende bor, eller – såfremt vedkommende er anbragt i fengsel eller
tvangsarbeidshus eller i pleie- eller opdragelsesanstalt som står under offentlig tilsyn – av
anstaltens bestyrer.
I disse tilfelle fremsettes begjæring og avgis lægeoplysningene på særskilte skjemaer.
Dessuten vedlegges samtykkeerklæring fra verge såfremt denne ikke har fremsatt
begjæringen, og evnetuelt erklæring fra ektefelle.
Lægen må også her være opmerksom på siste punkt i lægeoplysningene.
Andragende om seksualinngrep efter annen persons begjæring omfatter således:
Begjæring (på særskilt skjema).
Lægeoplysninger på eget skjema.
Eventuelt: Samtykkeerklæringer fra verge og ektefelle.
_______________
Særlige skjemaer som er nevnt i denne veiledning fåes ved henvendelse til
Medisinaldirektoratet.

Oslo, 1. juli 1938.
Harald Bjelke.
Kst.

Vedlegg 3: Veiledning i behandling av steriliseringssaker (1950)
Ifølge lov av 1. juni 1934 om adgang til sterilisering m.v. kan en operasjon eller annen
behandling som tilsikter å oppheve en persons forplantningsevne eller kjønnsdrift
(seksualinngrep), foretas såfremt tillatelse innhentes etter reglene i denne lov.
Tillatelse kreves ikke når inngrepet anses nødvendig av medisinske grunner.
Tillatelse til seksualinngrep – kastrering eller sterilisering (vasectomi eller tubectomi) –
gis enten av Helsedirektøren eller et sakkyndig råd, hvor Helsedirektøren er formann (jfr.
lovens § 2).
Enhver søknad om tillatelse til seksualinngrep skal sendes direkte til Helsedirektoratet.
Forslag om seksualinngrep kan fremsettes, foruten av vedkommende selv, også av
personer som står denne nær, f.eks. nærmeste pårørende, eller av andre som har noe med
vedkommende å gjøre, f. eks. lege, politi, anstalt (sinnssykeasyl, åndssvakeanstalt),
skolehjem, forsorgsvesen, verjeråd e. l. Forslag om seksualinngrep må ikke forveksles
med begjæring om seksualinngrep, som bare kan fremsettes av vedkommende selv eller av
andre i loven angitte personer, jfr. nedenfor.
Når spørsmål om seksualinngrep er reist, må vedkommende person søke eller henvises til
lege. Hvis det er mistanke om at det er noe i veien med vedkommendes psykiske tilstand,
vises vedkommende helst til en spesialist i psykiatri eller en lege med psykiatrisk
utdannelse, for at det kan bli brakt på det rene om han/hun er:
1. Psykisk normal (i steriliseringslovens forstand).
2. Mangelfull sjelelig utviklet, varig sjelelig svekket eller sinnssyk, men så ordnet at
vedkommende er i stand til å fremsette begjæring om seksualinngrep.
3. Særlig mangelfullt sjelelig utviklet eller sinnssyk i så høy grad at vedkommende
ikke er i stand til selv å fremsette begjæring om seksualinngrep.
At en person er sinnssyk eller har mangelfullt utviklede eller varig svekkede sjelsevner,
utelukker ikke i og for seg at han selv kan fremsette begjæring. Regelen er: Har
angjeldende forståelse av, eller kan bibringes forståelse av, hva inngrepet innebærer, skal
han sette frem begjæring selv. Hvor det hos en person med mangelfullt utviklede
sjelsevener ikke kan bli tale om slik forståelse, taler loven om personer ”med særlig
mangelfullt utviklede sjelsevener”. Hos disse og hos visse kronisk sinnssyke blir
begjæringen å fremsette av en annen person etter nedenfor angitte regler.
I alminnelighet vil personer i alderen 16 år og derover som har en intelligensalder (IA) på
9 år eller under det (intelligenskvotient under 56) bli å anse som særlig mangelfullt sjelelig
utviklet.
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Hvor IA er 9-12 år (IQ 56-75) vil vedkommende oftest bli å regne for mangelfullt sjelelig
utviklet. Kommer imidlertid dessuten psykopatiske personlighetstrekk til som
dominerende symptomer kan også disse bli å henregne til de særlig mangelfullt sjelelig
utviklede.
Sinker (IQ 75-90) vil i denne lovs forstand bli å anse for normale såfremt ikke psykopati
eller sinnssykdom kommer til som kompliserende momenter.

I. Seksualinngrep på psykisk normale.
Det forlanges:
1. Egen begjæring og en helst egenhendig skrevet
begrunnelse for begjæringen.
Skjema:
”Søknad om seksualinngrep
2. Legeopplysninger.
etter egen begjæring”.
3. Hos gifte bør det foreligge en erklæring fra ektefellen
om at denne er kjent med arten og følgene av det Skjema:
inngrep som søkes foretatt på ektefellen og ikke har ”Erklæring fra ektefellen”.
noe å bemerke til at inngrepet utføres.
4. Er vedkommende umyndig umyndig eller
umyndiggjort, kreves skriftlig samtykke fra verjen.
Anses verjen ikke skikket til å avgi erklæring om
seksualinngrep, må dette opplyses.

Skjema:
”Samtykke fra verje/kurator”
eller
”Erklæring fra verje/kurator”.

Umyndige er alle som ikke er fylt 21 år, samt personer som er gjort umyndige ved
beslutning av verjemålsretten.
For personer under 21 år er faren, eller hvis han er død, forsvunnet eller umyndig, moren
født verje. For barn utenfor ekteskap er moren verje. Hvis foreldrene frakjennes
foreldremyndigheten av verjeråd, bør dette ha sørget for at barnet får oppnevnt verje.
Andre, f. eks. fattigsforstander, anstaltbestyrer e. l. er ikke i og med sin stilling verje i
lovens forstand, og kan derfor ikke opptre som verje medmindre de er oppnevnt som
sådan. En sinnssyks tutor er ikke verje.
Når en umyndig eller umyndiggjorte ikke har verje, bør henvendelse rettes direkte til
skifteforvalteren på pasientens bosted (eller eventuelt den faste formann for
overformynderiet) som sammen med overformynderne foretar oppnevnelse av verje.

II. Seksualinngrep på personer som tross sinnssykdom eller mangelfull utvikling eller
svekkelse av sjelsevnene er stand til å sette frem begjæring om seksualinngrep.
Det forlanges:
1. Egen begjæring og en, gjerne egenhendig skrevet,
begrunnelse for begjæringen.
Skjema:
2. Legeopplysninger. Obs. Vurdering av intelligens- ”Søknad om seksualinngrep
nivået, om mulig intelligensmåling. Skole- etter egen begjæring”.
opplysninger viktige.
3. Hos gifte bør det foreligge en erklæring fra ektefellen
om at denne er kjent med arten og følgene av det Skjema:
inngrep som søkes foretatt på ektefellen og ikke har ”Erklæring fra ektefellen”.
noe å bemerke til at inngrepet utføres.
4. Er vedkommende umyndig eller umyndiggjort kreves
skriftlig samtykke fra verjen. Anses verjen ikke
skikket til å avgi erklæring om seksualinngrep, må
dette opplyses. (Om umyndige og verje, se punkt I.)

Skjema:
”Samtykke fra verje/kurator”
eller
”Erklæring fra verje/kurator”.

5. Hvis vedkommende ikke er umyndig eller umyndiggjort, ønskes forslag til kurator
(hjelpeverje som oppnevnes i anledning seksualinngrep). Dennes samtykke er
nødvendig for at inngrepet skal kunne utføres. Helsedirektoratet sørger for å få
oppnevnt

III. Seksualinngrep på personer som på grunn av sinnssykdom eller særlig mangelfull
utvikling av sjelsevnene mangler evnen til å sette frem begjæring om seksualinngrep.
Det forlanges:
1. Begjæring om seksualinngrep. Det er ikke nødvendig at begjæringen foreligger når
saken sendes inn, men den må være brakt til veie før tillatelsen gis. Begjæringen kan
fremsettes av:
a. Verje.
b. Kurator (som Helsedirektoratet sørger for blir
oppnevnt).
c. Politimesteren på det sted hvor vedkommende bor,
eller når vedkommende ikke har fast bopel, i det
distrikt hvor han oppholder seg.
d. Anstaltbestyrer – hvis vedkommende er anbrakt i
fengsel eller tvangsarbeidshus eller i pleie- eller
oppdragelesanstalt som står under offentlig tilsyn
(bl.a. åndssvakehjem og epileptikerhjem).

Skjema:
”Begjæring om seksualinngrep”
eller
”Erklæring fra veerje/kurator”.
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Hvor begjæringen er fremsatt av de under c og d nevnte
personer, kreves dessuten samtykke fra verje eventuelt
kurator. Anses verjen ikke skikket til å avgi erklæring
om seksualinngrep, må dette opplyses. Om umyndige og
verje, se punkt I.

Skjema:
”Samtykke fra verje/kurator”
eller
”Erklæring fra verje/kurator”.

Er vedkommende ikke umyndig eller umyndiggjort, ønskes forslag til kurator.
2. Legeopplysninger. Hos særlig mangelfullt utviklete Skjema:
bør intelligensmåling såvidt mulig utføres og ”Legeopplysninger i anledning
skoleopplysninger vedlegges.
seksualinngrep”.
3. Hos gifte bør det foreligge en erklæring fra ektefellen
om at denne er kjent med arten og følgene av det Skjema:
inngrep som søkes foretatt på ektefellen og ikke har ”Erklæring fra ektefellen”.
noe å bemerke til at inngrepet utføres.
Samtlige skjemaer som er nevnt fåes ved henvendelse til Helsedirektoratet.

Oslo, den 1. oktober 1950.
Karl Evang.

Vedlegg 4: Lov nr. 1 til vern om folkeætten av 23. juli 1942
Lov nr. 1 til vern om folkeætten av 23. juli 1942 har følgende ordlyd:
§ 1. Med seksualinngrep menes i denne lov en operasjon eller annen behandling som
tilsikter å berøve en person forplantningsevnen eller forplantningsdriften.
Med uttrykket ”berøve forplantningsevne” (sterilisering) menes opphevelse av
forplantningsevnen uten fjernelse eller beskadigelse av kjønnskjertlene (testiklene –
eggstokkene).
Med uttrykket ”berøve forplantningsdriften (kastrering) menes fjernelse av kjønnskjertlene
eller opphevelse av deres særegne funksjoner.
§ 2. Forplantningsevnen kan berøves en person når vedkommende lider av en arvelig
sykdom eller defekttilstand (herunder åndssvakhet) av den art at det med stor
sannsynlighet kan ventes at hans (hennes) avkom vil lide av legemlige eller sjelelige
svakheter, med mindre Medisinaldirektøren finner at det er særlig grunn til å gjøre unntak.
§ 3. Forplantningsdriften kan berøves en person:
1. Når vedkommende ved dom er funnet skyldig i en forbrytelse mot straffelovens
kapitel 19 og handlingen må anses som utslag av abnorm kjønnsdrift som gir grunn
til å frykte for gjentagelse.
2. Når vedkommende er sinnsyk, har mangelfullt utviklete eller varig svekkete
sjelsevener, og enten har abnormt utviklet kjønnsdrift eller det er fare for at
vedkommende vil begå noen forbrytelse mot straffelovens kapitel 19.
Ingen må berøves forplantningsdriften før vedkommende har fylt 21 år.
§ 4. Seksualinngrep etter denne lov kan bare foretas etter beslutning av medisinaldirektøren.
Når inngrepet etter §§ 2 og 3 skal gjennomføres mot vedkommendes vilje, kan politiets
bistand kreves.
§ 5. Forslag om undersøkelse med henblikk på seksualinngrep kan fremsettes av:
1. Læge,
2. leder av fengsel, tvangsarbeidsanstalt, skole, sykehus og pleie- eller
oppdragelsesanstalt,
3. politimester, forsorgsstyre, verjeråd eller edruelighetsnemd på det sted hvor
vedkommende bor eller – hvis vedkommende ikke har fast bopel – på det sted hvor
vedkommende oppholder seg.
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§ 6. Forslaget innsendes til by- eller distriktslægen i den kommune hvori vedkommende
bor eller oppholder seg. Lægen foretar de nødvendige undersøkelser av vedkommende og
sender saken til fylkeslægen eller en av Medisinaldirektøren godkjent læge, som sender
den til Medisinaldirektøren med sin uttalelse.
§ 7. Den som er besluttet underkastet seksualinngrep, hans verje eller kurator, kan innen 2
uker fra den dag vedkommende har fått beskjed om beslutningen, innanke denne for det i
§ 8 nevnte sakkyndige råd.
§ 8. Innenriksdepartementet oppnevner et sakkyndig råd bestående av 6 medlemmer,
derav 2 læger, 1 eugeniker, 1 dommer og 1 kvinne. Rådet velger selv sin formann.
§ 9. Enhver som er dømt til fengsel- eller tukthus, og som viser utpregete asosiale
tilbøyeligheter (vaneforbryter), skal undersøkes med henblikk på seksualinngrep etter
denne lov; det samme gjelder personer som flere ganger er dømt for overtredelse av
løsgjengerlovgivningen.
§ 10. Enhver som får befatning med saker om seksualinngrep, plikter å bevare taushet om
hva han (hun) i stilling medfør har fått kjennskap til. Overtredelse av taushetsplikten
straffes med bøter, hvis ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.
§ 11. Utgifter som er forbundet med behandling av saker og gjennomføring av inngrep
etter denne lov bæres av staten.
§ 12. Innenriksdepartementet gir de nærmere regler som er nødvendige til gjennomføring
av denne lov.
§ 13. Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1. juni 1934 oppheves.
§ 14. Denne lov trer i kraft straks.

Vedlegg 5: Forskrifter av 1. oktober 1943 til Lov nr. 1 til vern
om folkeætten av 23. juli 1942
Departementet har utferdiget følgende nærmere.
Forskrifter av 1. oktober 1943 til gjennomføring av loven:
§ 1. Følgende sykdommer og defekttilstander kommer først og fremst i betraktning som
årsak til at en person kan berøves forplantningsevnen, fopr så vidt de er av arvelig art:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Åndssvakhet og evnesvakhet.
Svære former av psykopati, særlig hos asosiale individer.
Svær form av alkoholisme.
Schizofreni.
Epilepsi.
St. Veitsdans.
Blindhet.
Døvhet.
Svære former av legemlige misdannelser.
Alvorligere former av annen sykdom eller defekttilstand enn ovenfor nevnt.

Som arvelig defekttilstand som kan berettige til berøvelse av forplantningsevnen, kan også
regnes tilfelle hvor en person uten selv å være syk eller synbar defekt har abnormt
arveanlegg og dette har gitt seg sikkert til kjenne ved at en eller flere av vedkommendes
nærmeste slektninger lider av alvorlig sykdom eller defkettilstand betinget i arv. I disse
tilfelle må vedkommendes samtykke foreligge.
§ 2. Alle tilfelle av de under § 1 a – i nevnte arvelige sykdommer og defekttilstander skal
av behandlende læge meldes til den offentlige læge på vedkommendes hjemsted. Denne
sender gjennom fylkeslægen melding til Innenriksdepartementets helseavdeling.
§ 3. Ved behandling av saker etter lovens § 6 skal by- eller distriktslægen utfylle et av
departementet fastsatt skjema for lægeopplysninger.Berettiget til utfylling av skjemaet er
også spesialister i psykiatri og neurologi, politi- og fegselslæger samt overlæger ved
sykehus; disse skal dog alltid ekspedere saken gjennom vedkommende by- eller
distriktslæge. Hvor Medisinaldirektøren etter lovens § 6, annet punktum, for et fylke har
godkjent en annen læge enn fylkeslægen, skal vedkommende godkjente læge alltid sende
sakene til Medisinaldirektøren gjennom fylkeslægen. Fylkeslægen skal skal føre register
over alle saker om seksualinngrep innen fylket.
§ 4. Seksualinngrep skal bare utføres i offentlig kirurgisk sykehus eller i annet sykehus
eller operasjonsstue som godkjennes hertil av Innenriksdepartementet og bare av læger
som behersker den operative teknikk.
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Når Medisinaldirektøren har besluttet berøvelse av forplantningsevnen hos en kvinne, kan
det med Medisinaldirektørens samtykke isteden foretas røntgenkastrasjon hvis
vedkommende kvinne ønsker dette eller samtykker heri. Vedkommende bør i disse tilfelle
som regel være over 40 år.
Ethvert inngrep skal av den læge som foretar operasjonen meldes til Medisinaldirektøren
innen 2 uker. Meldingen sendes gjennom mden fylkeslægen som tidligere har registerført
saken, jfr. § 3.
§ 5. I hver kommune oppnevner ordføreren i møte med formennene en eller flere faste
kuratorer som i alle saker om seksualinngrep skal bistå pasienten, når denne er sinnsyk
eller har mangelfullt utviklete eller varig svekkete sjelsevener, og verje ikke er oppnevnt.
Det skal så vidt mulig innhentes uttalelse fra pasient, verje eller kurator før saken av
fylkeslægen sendes til Medisinaldirektrøen.
Så vel pasienten selv som hans verje eller vedkommende kurator kan innanke
Medisinaldirektørens beslutning for Det sakkyndige råd; jfr. lovens § 7.
§ 6 Avgjørelse av Det sakkyndig råd er endelig.
Medisinaldirektøren har adgang til før han treffer avgjørelse å forelegge for Det
sakkyndige råd til uttalelse saker som måtte medføre tvil.
§ 7. Det sakkyndige råd skal én gang årlig gjennomgå alle saker som i det sist forløpne år
har vært behandlet av Medisinaldirektøren. Rådet påser at loven følges og at den anvendes
til gagns for samfunnet. Rådet kan videre framsette forslag til forandring av loven.
§ 8. Politiet har plikt til å sørge for at undersøkelse i henhold til lovens § 9 blir foretatt.
Samme plikt påhviler bestyrere av fengsler og andre anstalter hvor det er anbrakt personer
som omhandlet i lovens § 9. Begjæring om undersøkelse rettes i alminnelighet til
vedkommende politi- eller fengselslæge.
§ 9. Regninger vedkommende utgifter etter lovens § 11 sendes gjennom fylkeslægen til
Innenriksdepartementet.

Referanser
Utrykte kilder
Det går fram av følgende oversikt over arkiver, hvilke forkortelser som er brukt i
fotnotene. I fotnotene er forkortelsen etterfulgt av et nummer i parentes som viser til
arkivets stykknummer (nummer på eske eller protokoll der det aktuelle dokumentet
finnes).
Justisdepartementet
Lovavdelingens arkiv (JD-E)
- Lov om adgang til sterilisering m.v. av 1934
- Lov om overprøving av vedtak om tvangsinngrep etter helselovgivningen
Riksarkivet
Privatarkiv 280. Den norske lægeforening (Pa 280)
Privatarkiv 386. Evang, Karl (Pa 386)
Privatarkiv 793. Norsk misjon blant hjemløse (Pa 793)
Direktoratet for døve-, blinde- og åndssvakeskolene (***)
Direktoratet for skolehjemmene, 1941-1951 (Skolehjemsdir.)
Direktoratet for spesialskolene 1951-1963 (Spesialskoledir.)
Førerens og ministerpresidentens kanselli (FMK)
Medicinaldirektørens arkiv (MDA)

Justis- og politidepartementet
– Politikontoret P 1917-1940.
Kirke- og undervisningsdepartementet
– Skoleavdelingen. 1. skolekontor D. Døve-, blinde- og åndssvakeskolene (DBÅ).
– Skoleavdelingen. 1. skolekontor D. Vergeråd og skolehjem mv. (VOS)
Politidepartementet 1940-1945 (nr. PO 15, 20, 21)
Sosialdepartementet
– Sosialdepartementet i London, 1940-1945. (SD London)
– Medisinalavdelingen, 1. Medisinalkontor M. (MK 1)
– Medisinalavdelingen, 2. Medisinalkontor L. (MK 2)
– Kontoret for psykiatri H. 4. (H4)
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Innst. O. V. (1960-61). Innstilling fra sosialkomitéen om lov om psykisk helsevern.
Innst. O. XIV (1956) Innstilling fra justiskomitéen om lov om utlendingers adgang til riket
m.v.
Innst. O. IX (1968-69) Tilråding fra justisnemda om lov om endringer i tvistemålslova
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