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Informasjonsbrev 

Nr. 3 - 2015 

Krigsbarnforbundet Lebensborn  

 

Aker sykehus museum nyåpnet med egen avdeling 
for krigstiden 1940 – 1945 

Minnes Lebensbornbarn som ble født der under krigen 
 
 

 

27.oktober var undertegnede invitert til 
nyåpning av Aker sykehus museum.  
I denne forbindelse var det laget en 
egen avdeling som omhandlet 
sykehusets rolle under krigen i 1940 – 
1945.  
Tyskerne hadde annektert  sykehuset 
og drev det under hele krigen som et 
militærlasarett for tyske soldater. 
 
Noen Lebensbarn ble også født der. Det 
var en egen fødestue i hovedbygningen, 
og dit kom mødre fra forskjellige 
lebensbornhjem når det ble forventet 
komplikasjoner under fødselen. 
 
En av disse barna som ble født der, var 
Gisela Heidenreich. Under hennes 
besøk her i Oslo den 20. februar 2014, 
hadde undertegnede på forhånd fått 
avtale om en omvisning på sykehuset 
ved tidligere overlege Harbitz. Besøket 
gjorde stort inntrykk på Harbitz, og vi  

avtalte å bistå med opplysninger om Lebensborns virksomhet i Norge under krigen. 
Dette har så resultert i denne opplysningstavlen som sees på bildet. Museet er åpen 
for publikum hver tirsdag og torsdag.    Thorleif Blatt 
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Besatzungkinder: På leting etter sin far. 

Hvor er du? 
 
 

 

Ramona Lehmann  har endelig funnet sin far 
 

De kalles Besatzungskinder . Deres fedre var US-sol dater og forsvant før 
fødselen. Flere av disse barna søker fremdeles ette r sine fedre. Ramona 
Lehman var en av disse. Jeg traff henne i Berlin på  en felles båttur sammen 
med Kriegskinder og Besatzungskinder i 2013. Der fo rtalte hun meg om sitt søk 
etter sin far. Hun hadde navnet hans, men hadde ikk e klart å oppspore hvor 
han bodde, eller om han fremdeles levde. Hennes his torie hadde så mye til 
felles med våre historier som Lebensbornbarn. Det e r jeg husker best fra 
hennes fortelling under båtfarten på Spree, var: 

- Jeg skulle gjerne gitt han en klem. Hele livet har jeg følt meg ufullstendig. Min 
mor var der – men ikke min far. 

Ramona er et Besatzungskind, et «War Babe», et «Kriegskind, en av over 200.000 
barn i Tyskland, der den biologiske far er en alliert soldat som var stasjonert i 
Tyskland i årene rett etter krigen, som ble kjent med tyske kvinner og fikk barn med 
disse. Mange av disse barna har helt til i dag ikke kjent til sin far, de vet ikke en gang 
om han lever. 
Hjelpeorganisasjonen GI Trace hjelper de fleste som søker etter sin amerikanske 
soldatfar. Dette er mulig å gjøre ved et samarbeid med National Personell Records 
Center i ST. Luis, USA. Der er 55 millioner personalmapper arkivert, også fra hver 
US-soldat som etter 1945 var stasjonert i Tyskland. Ute Bauer-Timmerbrink, som 
frivillig arbeider for GI Trace i Tyskland og Østerrike(- og som i fjor utgav  boken  
«Wir Besatzungkinder») sier at de fleste som kjenner navnet til faren, finner det de 
søker etter i dette arkivet. Ute selv, i en alder av 52 år, fant sin amerikanske far ved 
hjelp fra dette arkivet.  
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De fleste finner det vanskelig å finne navnet til faren. Familiene tier, mange mødre 
synes selv i dag at det er pinlig å snakke om sitt forhold til en GI. De ble kalt horer, 
amimadrass og GI-elskerinner. «Man har hatt en løgnmur rundt seg, også fra 
mødrene» kan vi lese i Ute sin bok. 
Farens navn ble av moren fortiet grunnet skam. Deres barn ble kalt bastarder, de ble 
sett ned på og avvist. I fødselsattesten sto det som oftest: «Far ukjent». Og mange 
kjenner i dag kun fornavnet til faren. 
Dette er alle tegn som vi krigsbarn kjenner så vel fra før. Men etter Ramonas mors 
død i 1982, startet hennes søk på alvor. Av en tante fikk hun viktige dokumenter. 
 
 

 
Far og mor. 

 
På et foto ser hun sin mor Ilse Steinbuck som 19-åring ved siden av en USoffiser 
Ramon José Torres. Den 25 år gamle mannen fra Poerto Rico var fra 1954 til 1956 
stasjonert i McNair Kassernen i Lichterfeld. Så ble de amerikanske soldatene trukket 
tilbake. Han rakk ikke å se sin datter ble født.  
Ramona forteller at hun i et brev hun fant, leser at Ramon og hennes mor ønsket å 
gifte seg. Det var den store kjærligheten. Han gledet seg over å ha fått en datter, og 
sendte penger over med ønske om å leve sammen med oss. Dessverre ble det ikke 
noe av. Min mor giftet seg med en annen mann i 1963, og jeg vokste opp med en 
stefar. 
Jeg har alle informasjoner om min far. Han er nå 84 år gammel, men dessverre har 
jeg ingen adresse. Jeg finner han ganske enkelt ikke. 
 
Her kunne historien sluttet. Tidlig på høsten får jeg en mail fra Ramona, der hun 
forteller at hun skal besøke sin bror i Norge. Han bor på Lillehammer. Den helgen 
hun er der, befinner jeg meg på Skeikampen, og skriver tilbake at det hadde vært fint 
om vi kunne treffes. Hun og mannen bor på Hunderfossen hotell, og vi avtaler å 
møtes der på lørdag formiddag. Det blir et varmt gjensyn med en strålende glad 
Ramona. Mannen, Rolf, er også en trivelig kar. Vi har et kort, men fint samvær på 
hotellet denne formiddagen. Og hun kan berette en fantastisk historie om at hun 
endelig har funnet – og truffet sin far. 
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Endelig har Ramona og Ramon truffet hverandre 
 
Etter båtturen på Spree i 2013, sto det en artikkel i Berliner Zeitung om Ramona og 
hennes arbeid med å finne sin far. Denne artikkelen leste den amerikanske 
ambassadør i Berlin. Og for å gjøre en historie kort, så klarte han med sine kontakter 
å finne adressen til Ramon José Torres i Poerto Rico. Og her er hva Ramona fortalte 
meg på Hunderfossen om det første møtet med sin far: 
 
Etter at jeg fikk kontakt med min far, ønsket han selvfølgelig å komme til Berlin for å 
besøke meg, men av helsemessige årsaker kunne han ikke reise – han er nå 86 år 
gammel. Så den 14. februar i år, reiste min mann, sønn og jeg til Poerto Rica. Jeg 
klarte nesten ikke å sove ukene før vi reiste over, og følelsene svingte fra stor glede 
til skrekkelig angst. Etter 14 timers flytur fra Frankfurt landet vi i San Juan. På 
flyplassen ventet allerede den del av familien på oss: min søster Carmen, min bror 
Jose og hans kone, hans begge sønner med fruer, sin datter med sine barn. Det var 
en uforglemmelig velkomst av glede og varme. Vi fikk følelsen av å komme hjem til 
familien etter et langt fravær. Med for meg manglet den viktigste personen i 
velkomstskaren: min far. Han hadde vegret seg for å møte opp sammen med resten 
av familien. Han ville treffe meg alene. Jeg var litt lei meg, og skuffet, da det ikke var 
klart når jeg kunne treffe han og ta om han å gi han en riktig god klem. Etter 
velkomsten bar det av sted med bil til hotellet. Underveis sluttet flere av familien seg 
til. Det ble til slutt en stor bilkolonne – med enda flere familiemedlemmer. Etter 
innsjekkingen på hotellet dro hele kortesjen med 5 biler til Pizza Hut. Der ventet de 
andre søsken med familie, moren til mine søsken og mange tanter. 3 av mine søstre 
hadde ens ærend reist fra Florida for å treffe oss. 
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Her en del av familien. Ramona står som nr. 3 bakerst fra høyre ved siden av sin far. 
 

 
Det var en fantastisk stemning og mye latter. Det var neste ikke å fatte. Vi ble tatt i 
mot med åpne hjerter inn i familien. Vi hørte til der.  
Neste morgen kl. 6.30 ringte min bror og sa at min far ville komme til hotellet for å 
treffe meg. Ikke hadde vi fått tid til å pakke ut og heller ikke spist frokost. Vi var 
fremdeles «slått ut» etter velkomsten dagen før. Kl. 1200 kom min far og mine 
søsken til hotellet. Vi ventet på han utenfor hotellet, han steg ut av bilen, vi sto rett 
mot hverandre og bare så på hverandre. Alle de andre sto stille og ventet. Da kom 
min far mot meg, tok armene rundt meg og vi sto lenge og klemte hverandre. Jeg vet 
ikke helt hva jeg da følte, det var så uvirkelig. Alle de andre begynte å fotografere, le 
og prate. Alt var litt forvirrende. Tilslutt fulgte min far med inn på hotellrommet. Han 
hadde med seg bilder av mine besteforeldre og sine søsken. Tre timer satt vi der og 
så på bilder og pratet. Det var bare helt fantastisk. Som i en drøm. 
Hver dag under oppholdet var vi sammen underveis og hjemme hos han. Siste 
dagen hadde han invitert til en stor avskjedsfest. Masse forskjellig mat var satt frrem, 
og det ble sunget og danset. Alt under åpen himmel. Da sto min far opp og holdt en 
tale, der han unnskyldte seg for at han i de siste 57 årene ikke hadde vært der for 
meg. Jeg klarte ikke å holde tårene tilbake. Vi fikk også tid til å snakke om min mor 
under besøket. Han kunne fortelle om tiden den gang, og at de begge var veldig 
forelsket i hverandre. Han fortalte også mye om min mormor og morfar, om 
leiligheten de bodde i, og om landsbyen der min mor bodde. Han husket alle detaljer 
fra den gang. En måned før min fødsel ble hans militære enhet trukket tilbake til 
USA. Han ønsket så fort så mulig å returnere til Tyskland, men etter en stund fikk 
han et brev fra min mor, der hun skriver at han ikke skulle komme. Antagelig for at 
hun hadde blitt sammen med en annen mann. 
Og det gikk altså 58 år før vi endelig kunne legge armene rundt hverandre. En 
uforglemmelig opplevelse. 
Oversatt og gjenfortalt av Thorleif Blatt. 
En takk til Ramona Lehman som lot oss ta del i denne historien. 
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Krigsbarntreffet 2015 og møte i BOWin . 

 

 
Fra venstre bak: Heidi Wulf ,Tyskland -  Gisela Heidenreich ,Tyskland – Thorleif Blatt, Norge – 
Wolfgang Remmers, Tyskland – Knut Papendorf, Norge – Barbara Papendorf, Norge – Berliner Bjørn 
– Arne Øland, Danmark – Einar Bangsund, Norge – Monika Benndorf, Holland – Heribert Süttmann, 
Tyskland – Michael Storm, Tyskland – Leder for WASt, herr Söchtig 
Fra venstre foran: Erika Holmbom, Finland – Hednny Granum, Danmark – Winnfried Belau, Tyskland- 
Ludvig Nortz, Tyskland. 

 
Årets møte i BOW in(Born of War International Network) og Krigsbarntreffet er 
nettopp avsluttet i Berlin. Dagene 30. – 31. oktober ble to hektiske dager i lokalene til 
Deutsche Dienststelle. Denne gang møttes representanter for de danske, finske, 
norske, tyske, hollandske og russiske krigsbarn. Franskmennene kunne dessverre 
ikke møte denne gang. Det som preget åpningen av møtet i BOWin, var antydningen 
om at det antagelig gikk mot  nedleggelse av nettverket. 
Arne Øland, som har vært nettverkets talsmann, ønsket å fratre. Noen arvtager 
meldte seg ikke. Henny Granum, som er nettverkets sekretær og webmaster, sa seg 
villig til å fungere som talskvinne frem til en ny fast ble valgt. 
Henny Granum gikk igjennom historien til BOWin, og påpåekte hvilke beslutninger 
som var vedtatt, og  hvilke beslutninger som ikke var gjennomført. Dessverre var det 
nok flest av denne kategorien. Stemningen på møtet var allikevel for å fortsette 
samarbeidet og i tillegg invitere flere andre organisasjoner til å delta. Bl.a. de tre 
hollanske/indonesiske foreningene Vereine SOO, Sakura og JIN. I tillegg vil BOWin 
ta kontakt med organisasjonen i Øst Europa, bl.a. Polen, som organiserer og 
arbeider for krigsbarn fra den andre verdenskrig og tiden etter. 
 
Det ble besluttet å lage et nytt motto for nettverket. Forslag tas i mot med takk. 
Første forslag har allerede kommet fra Henny Granum: 
 

War Children – Born to life 
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Årsmøtet på Klekken 2015 
 

Årets årsmøte og medlemstreff på 
Klekken ble avholdt den 5. – 7. juni. 
Denne gangen var ingen utenlandske 
gjester invitert. Til gjengjeld stiftet vi 
bekjentskap med forfatter og journalist 
Roger Albrigtsen fra Lakselv og 
krigsbarnet Egil Kjartan Becker fra Indre 
Billefjord. Historien til Egil rørte oss alle. 
Selve årsmøtet gikk raskt unna. Det 
gamle styret ble gjenvalgt. Det ble også 
besluttet at foreningen fortsetter sin drift 
nok ett år. 
Dessverre hadde vi denne gang noen 
uheldige opplevelser under vårt opphold 
på hotellet. Vi fremførte en klage, og 
hotellets ledelse valgte å kreditere oss et 
beløp tilsvarende 7 % av totalsummen for 
oppholdet. 
Allikevel har vi valgt å flytte neste års 
medlemstreff og årsmøte til Sundvollen 
Hotell til dagene 2. til 5. juni 2016. 
 
Tradisjonen tro holdt vår kjære Gerd 
Synnøve sin tale til forsamlingen, og etter 
møtet sendte hun oss også dette brevet: 
Kjære venner. 

Som vanlig var vi en fin og flott gjeng som dro av 

sted til Klekken. Været var veldig strålende, og vi 

håper at oppholdet ga oss stor glede og giv videre i 

alt som skal skje fremover. 

Har dere med i mine tanker hvor enn dere er i 

hjertet mitt. Vær dere selv og gled dere over 

hverandre selv om noen dager er lyse og noen grå. 

Takk for en fin helg på Klekken. 

Hilsen Gerd Synnøve Moen 

Vi minnes de som har falt 
fra siden sist: 
 
Reidun Mykkin  
Gerd Lund 
Sven Ivar Hegg-Müller 
 
Fred over deres minne. Takk for deres 
trofasthet til vår forening. 

 

 
 

Tur med Kielferga i september 
 
Påmeldingen til årets tur med Kielferga 
ble ikke like stort som tidligere, men vi 
som var med, hadde det trivelig. Ser vi 
bort fra litt sjøgang på veien sørover, 
ble turen gjennomført med stil. Noe av 
hensikten med turen er bl.a. å få trent 
litt på det tyske språk. Noe som gjør 
oss sikrere i samtaler med våre 
slektninger i Tyskland. 
 
 
Neste års medlemstreff og årsmøte 
avholdes på Sunnvolden Hotell 
ved Tyrifjorden. 
 
Sett av følgende datoer: 
 

2. – 5. juni 2016 
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Det er ikke lenge siden jeg var i Berlin på 
den årlige møtet i BOWin og 
Krigsbarntreffet. Denne gang opplevde 
jeg å høre historier fortalt av de som ble 
født etter krigen av tyske mødre og 
amerikanske og russiske soldater som 
fedre. De såkalte Bezatsungskinder. Det 
som vi norske krigsbarna har felles med 
disse «barna» er fortielse og 
stigmatisering fra familie og samfunnet. 
Men en forskjell fant jeg når det gjaldt de 
som ble født av tysk mor og russisk 
soldat. Disse barna ble som regel født 
etter en voldtekt – i motsetning til de 
fleste norske krigsbarna som ble født i 
kjærlighetsforhold. I boken 
«Russenkinder in Deutschland», skriver 
Anton: 
Egentlig har jeg syv fedre. Så mange var 
det som voldtok min mor. 
 
Egentlig skulle vi – hun og jeg – ikke 
leve. Den siste ville hun skyte. 
 
Egentlig skulle dette være en av de syv. 
Skulle ønske det var min far. 
 
Egentlig kan jeg ikke snakke om det før 
nå. Men det roper til meg. 
 
Egentlig vil jeg ha hjelp. Kanskje kan jeg 
snakke om det nå. Før jeg dør. 
 

 
Thorleif Blatt 
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