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JU~l(i: Som den første tvangssteriliserede dansker nogensinde står
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anske læger steriliserede iårene 
1929-1967 omkring 11.000 unge 
danskere - en lang række af dem 

med tvang. De blevansetIoral være småt 
begav~de, )sinker« eller åndssvage i for· 
skelliggrad. Holdningen var, at især de dår
ligt begavede kvinder ikke måtte få børn, 
da det ville degenerere befolkningen. 

En af de kvinder, der blev udsat for 
det voldsomme overgreb, er den 80
ånge danske kvinde Karoline Olsen, 
der som den førate dansker nogen
smde har valgt at stå åbent frem og 
fortælle om det brutale overgreb 
som myndighederne udsatte hen
, c 

og »sinkep< var stærkt mangelfulde, 
og at niange af de kvinder, der blev 
udsat for det voldsomme overgreb, 
var helt nannale. 

Andre lande har undskyldt 
I Sverige og Norge blev det allerede 
for mere end 10 år siden besluttet 
at give ofrene for lignende rarehy
giejne-programmer bilde undskyld
ning, oprejsning og mulighed for at 
søge erstatning. Alene i Sverige før
te en særlov i 1999 til, at mere end 
1.500 personer hver modtog 175.000 
svenske kroner i erstatning. I Dan
mark har skiftende regeringer holdt 
fast i, at overgrebene var fuldt lov
lige i sin tid og at der ikke er grund 
til at give hverken undskyldning eI
lpr erstatning. 



årige danske kvinde Karoline Olsen, 
der som den første dansker nogen

'Sinde har valgt at stå åbent frem og 
fortælle om det brutale overgreb 
som myndighederne udsatte hen~ 

de for. 

Man var 
bange for, 

at samfundet blev 
fyldt med flere og 
flere underledige 
individer. Selvom de 
ikke havde begået 
noget ulovligt, kunne 
man om nødvendigt 

.få politiets hjælp til 
at internere dem 
Birgit Kirkebæk, historiker 

Hun blev offer for den fvangslov 
som gjorde det muligt for den danske 
stat at fvangsinterne folk på ånds
svageanstalter, og først lukke dem 
ud igen, når kvinderne accepterede 
at blive steriliseret. 

Mil liv hlevedelagt
 
I dag fortæller hnn, hvordan hnn har
 
levet et liv i skam og sorg over de
 
børn, staten ved et klippe et styk

ke af hendes æggeleder, fratog hen

de enhver muhghed for at føde.
 

»Jeg er gammel nu. Så har man 
brng for sme børn. Men fordi læger
ne gjorde "den ting ved mig«, er der 
ingen der ringer, ingen der kommer 
på besøg. De ødelagde mit liv den 
dag,('. siger Karoline Olsen, der alle
rede S0111 G-årig blev diagnosticeret 
som »)lettere åndssvag«_ 

Undersøgelser bar siden vist, at 
de metoder, der blev brugt til at k18s
siflcen: kvinderne som ',åndssvage" 

. .~ 

svenske kroner i erstatning. I Dan
mark hM skiftende regeringer holdt 
fast i, at overgrebene var fuldt lov
lige i sin tid og at der ikke er grund 
til at give hverken undskyldning eI
ler erstatning. 

il Det er svært for mig at [arstå! at 
den danske stat ikke vil være med 
til at give de her mennesker oprejs
ning. Der var jo tale om indgreb, som 
kom til at betyde så utroligt meget 
for arrenes liv,« siger historiker og 
forfatter til fem bØger om åndssva
geforsorgens historie, dr. pæd. Bir
git Kirkebæk. 

Dansk racehygiejne 
Allerede i 1929 indledte Danmark et 
omfattende racehygiejne-program og 
indførte som det første land i Europa 
en lov om sterilisation. Men det var 
med en decideret fvangslov fra 1934, 
at myndighederne fik mulighed for . 
at låse grupper som kriminelle, pro
stiturede og mentalt og fysisk ud
viklingshæmmede inde på såkaldte 
åndssvageanstalter. 

»Man var bange for, at samfundet 
blev fyldt med flere og flere under
lØdige individer. Selvom de ikke hav
de begået noget ulovligt, kunne man 
om nødvendigt få politiets hjælp til at 
internere dem.. Tvangen bestod i at 
give dem besked på, at de ikke kom 
ud igen, førend de lod sig sterilise
re,« forklarer Birgit Kirkebæk. 

I ren desperation over udsigten til 
et helt liv på anstalt, skrev mange' af 
de internerede under på erklærin~ 

gen om sterilisation. Men ikke Ka
roline Olsen. Alligevel blev hun som 
18-mig, i 1948, kørt ind tiloperat; 
an på Vejle Sygehus og her sterili
seret. 

Derfor har hun fire gange klaget 
til forskellige danske myndighede1; 
som dog hver gang har afvist at be
klage det overgreb, hnn blev udsat 
for, 

"Jeg elsker børn. Og jeg forstår 
ikke, hvorfor lige mit liv skulle øde
lægges, Det er så urimeligt, og de vil 
ikke engang sige undskyld for det, de 
har giorL" kve[p)b1.dk 

- _.
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ndefio.rn~c Karollne Karoline interneres på Den Kel
anbrin' lerske Andssvageanstalt i Brej

_ . vecl Vejle Fjord ning,Med 
Samtidig erklærer, 
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~KaroJineOJsen ldagfrem. State-nødelagde muligheden for børn 
~- Minister: 

Jeger 
rystet 

"Men 
socialministeren 
vil hverken give 
erstatning eller 
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socialministeren 
vil hverken give 
erstatning eller 
ulldskyldning til 
de' tvangssterili
serede 

ocialminister Benedikte Kiær (KJ 
afviser, at Karoline Olsen og de 
tusinder af andre danske ofre for 

tvangssterilisation skal have erstatning ei
ler en undskyldning. 

)lDer var tale om lovlige handlinger 
i sin tid. Derfor er det svært at for
pligte et smmund til at gå ind og give 
en undskyldning for noget som ske
te for to-tre generationer siden, <'. si
ger Benedikte Kiær. 

Hun påpeger vigtigheden af, at 
Danmark i dag har fået et andet men
neskesyn end i åren', 1929-1967, 
hvor omkling 11.000 danskere blev 
tvangsster ilIseret. 

»)Det er en forfærdelig historie. 
Det er rystenoe læsning og det gi
ver mig gåsehud at høre, hvordan vi 
behandlede mennesker som Karoli~ 

ne Olsen, « siger socialministeren. 
J Sv",;ge har samfundcl fOl'pliglet 

sig til både (lt sige undskyld oggive el'
statnig - hvo,jor lIdu l Damnork? 

"Spørgsmålet om æresoprejsning 
og erstatnmg er en v-incipie! dis
kussion, som har være~ oppe før. På 
det tidspunkt, ~JVor steriljsationer
'le foregJk, havde man en lovgivning 
sam tiJlod deL" 

f{PO;:(;j?, ihhe ban' sig(' uluishyld fil 
u/rau:,) 

"j-h!l:> \'1 ~J:år :l1d og L'lV(~1 en SJ.::~] 

li!.; æl"esopr('jsnJr)r;~;uHllljng. ;lLtrJc') 

JIJ~m s"mlldi~; f(\1 ClI (hd;\I"·sV~)j iJn-1 

"It drnk',-, m,j]1 lJl1]igcll ]my, 1\; Cd L' 
lJ(~\ \"I-:~-J,Vl- '.'j lJd-~(·" 
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Karolines 10. september godkender Social
ministeriet, at Karoline steriliseres. 
Selv nægter hun at underskrive 

Ingen 
1112112 

... _..1~ 

OVERGREB: Kun11t
 
år gammel og buret
 
inde af staten blev
 
Karoline Olsen frarøvet
 
muligheden for at få børn
 
Af KASPER VEDSMAND et af ofrene for det danske racehy

giejne program skammen af sig og
 
ndgrebel var ikke del værsle. Al fortæller åhent om det brutale over

de en efterårsdag i 1948 lagde greb, staten Danm.rk udsatte hen

hende i fuld narkose, og de med de for.
 

en kniv skar sig vej ind lil hendes bughu- I Sverige og Norge har man for 
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ndgrebet var ikke det værste. M. 
de en efterårsdag i 1948 lagde 

- hende i fuld narkose, og de med 
en kniv skar sig vej ind tii hendes bughu
le. At overkirurgen med sin saks og tang 
uopretteligt flåede forbindelsen mellem 
hendes æggestok og livmoder i stumper. 
Det var modbydeligt Men det var ikke det 
værste. 

FOl" 80-årige Karoline Olsen rammer 
intet hårdere end hendes konstante 
følelse af ensomhed. Og når ensom
heden er allerværst, følger fortviv
leisen med. Følelser der render ud af 
hende som tårer, hver gang hun taler 
om de børn, hun så gerne ville have 
haft, men som operationen frarøvede 
hende muligheden for at få. 

12006 mistede hun sin mand. Der
for har den danske kvinde i dag kun 
sin sortblanke mops som selskab i 
hjemmet, et beskedent rækkehus i 
svenske H6rby, 55 kilometer nord
øst for Malmø. 

»Jeg er gammel nu. Så har man 
brug for sine børn. Men fordi læger
ne gjorde »den ting« ved mig, er der 
ingen der ringer, ingen der kommer 
på besøg. De ødelagde mit liv den 
dag,« siger hun. 

Nyttede ikke al nægte
 
Karoline Olsen er en af knap 11.000
 
danskere, som i årene 1929-1967
 
blev offer for et af de - med nuti

dens øjne - vel nok uhyTJigste over

greb, et menneske kan udsættes fOl:
 
Hun blev buret inde på en anstalt for
 
åndssvage og udstyret med et valg:
 
Vi] du ud herfra, må du lade dig ste

rihsere.
 

,)De stak mig en lap papir. .leg måt
te ikke se, hvad der stod på det·- de 
forlangte bare min underskrift. Jeg 
nægtede og nægtede, men det nyt
tede ini~('lJting)" Sl.f!:er Karoline Ol· 
~:;en. 

Fm' !"U! ~,1( »JJ1g n()gl'm;jwlc: vric1I') 

et ar arrene tor aet aanSKe raceny
giejne program skammen af sig og 
fortæller åbent om det brutale over
greb, staten Danmark udsatte hen
de for. 

I Sverige og Norge har man for 
længst udbetalt erstatninger. l Dan
mark har politikerne i mere end ti år 
afvist at give så meget som en und
skyldning. 

Forskelsbehandlingen gør Karo
line Olsen bitter og får hende til at 
udbryde: 

»Jeg vil have min oprejsning.« 

Tvangsfjernel Ira fattige I.rældre 
Karoline Olsens liv fylder et ring
bind med kopierede ark. For to år 
siden fik hun adgang til sine journa
ler fra de hjem og åndssvageanstal
ter hun skiftevis blev flyttet frem 
og tilbage imellem. En forstanders 
håndskrevne dagbog over Karolines 
opførsel, resultater af IQ-tests, ste
rilisationserklæringen der mangler 
hendes underskrift; alt ligger spredt 
ud på en voksdug i køkkenet i hen
des svenske rækkehus. 

Et brev fra børneværnsudvalget 
i den daværende Tørring Kommune 
bekræfte~ hvad Karoline selv hu
sker om de første leveål: Forældre
ne var fattige arbejdere på en gård i 
Jelling nær Vejle, og det hjem, som 
Karoline og hendes tre søskende 
voksede op i, var usselt. Da myndig
hederne samtidig stemplede det me
ste af Karoline Olsens familie som 
åndssvage og svagt begavede, fjer
nede kommunen i juli 1936 børnene 
fra hjemmet. 

Karoline var kun lige fyldt seks 
år. 

Forældrenes åndssvaghed havde 
brændemærket Karoline og hendes 
søskende. 

En ny og stærkt indgribende lov 
gjorde anbringelse pli en åndssvage
anstalt uundgåelig. Politikerne slog 
fJst, at grupper som kriminelle, !Jro
f;tituerpde, og menlalt og fysisJi J'laJl
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dikappede truede befolkningskvali
teten. I racehygiejnens navn skulle 
de forhindres i at få børn. 

r 1936 sørgede en læge for, at Ka
roline blev en af de uønskede. 

Ti stille! 
Det var en lQ-test i 1936 som fik læ
gen Erik Larsen til at diagnostiæ
re seks-årige Karoline som )lettere 
åndssvag«. rdag slår forskere fast, at 
datidens intelligenstests i virkelig
heden var så ubrugelige, at mange af 
de »åndssvage(( formentlig slet ikke 
var udviklingshæmmede. Men da 
Karoline 16. oktober 1944 blev hen
tet i en bil, vidste man ikke bedre. 

Forventningsfuldt spurgte den nu 

hvordan hun sammen med to med
patienter fra anstalten blev kørt til 
Vejle Sygehus. 

Karoline skældte ud. 
"Jeg vil vide, hvad jeg skal her, eI

lers stopper jeg med at spise.t< 
Ingen sagde noget. En hvid kittel 

tog hendes hænder, og da virkningen 
af væsken fra en sprøjte i Karolines 
ene lår satte ind, følte hun kun slap
hed i kroppen. Da hun senere vågne
de af narkosen, klappede den hvide 
kittel hende kærligt på hovedet. 

På det tidspunkt havde Karoline 
allerede opdaget forbindingen om sin 
mave, smerterne i underlivet, følel
sen af et overgreb. )) Det er synd for 
dig,« trØstede sygeplejersken. 

,>, ct'll>:::,ba"nb: ~ ... ~ 14-årige pige chaufføren, om hun ef- Operationen havde maksimalt va
lI} h~~,
 

:, ·(I~-l1t.ETl ......' 
, ter årene på børnehjem endelig skul· ret en time. Men overkirurg U. Sta


? 1)"~.I); t .. le hjem til sin far og mor. . rups arbejde havde for altid frarø
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Karoline 16. oktober U44 blev lJen
tel i en hil, vidsle man ikke bedre. 

Forventningsfuldt spurgte den nu 
14-årige pige chaufføren, om hun ef~ 

ter årene på børnehjem endelig skul
le hjem til sin far og mor. 

"Du skal bare tie stille,« lød be
skeden fra førersædet 

Bilen kørte til Brejning i Vestjyl
land og til kvindeafdelingen på den 
institution, som i fire år skulle blive 
hele Karolines verden, Den Keller
ske Åndssvageanstalt. 

Her skulle hun lære at sy og stop
pe strømper i et væk. Hun skul
le lære, at stillede hun for mange 
spørgsmål om, hvorfor hun var hav
net der, blev hun isoleret fra samvær 
med de øvrige patienter. Så blev tøj 
og sko taget fra hende og en natkjo
le trukket over hendes hoved. Ikke 
fordi hun skulle sove - for atforhin
dre hende i at stikke af. 

uanset hvor ofte anstaltens ansatte 
i patlentbøger noterede, at hun var 
llsød«, l)omgællgelig( og }lvenliW<J 
ville det være komplet nyttesløst 

For hendes væsentligste lektie 
blev, at der kun var en eneste mu
lighed for at slippe ud til en almin
delig tilværelse: 

Sterilisering. 

Dagligdagen el helvede 
llMine minder om dagligdagen på an
stalten er et helvede. De bildte mig 
ind, at jeg skulle leve hele rnit liv 
der. Og hvordan kumle jeg vide bed~ 

re' Jeg var 14 år, da jeg k0111 dertIl. 
Det var så frygteligt. I de fØlgende 
år stillede jeg ofte mig selv de sam
me spørgsmål: Hvordan skulle jeg 
nogensinde finde en mand, som vil~ 

le respektere mig, hvis jeg lod mig 
sterilisere? Jeg ville så gerne kunne 
give ham et barn. Hvordan ville han 
se på mig, når han fandt ud af, hvad 
samfundet havde gjort vecl mig?" 

Vi er tilbage. i ræklwhusel j sveJl
s~:(": Horby. Karoline Olsen {remvj
SC:'J' den 1~te!.ilis2(i(lm;pr],1;r'li1,g fr,j 
i\Jli ] SJ4:;. h.11'I 3]th ;~, :','1ih' :,~;Jl lmile1. 

:,i:rifl 1'-<:. J/h:';J hw-, "!Jindl':~ 

mave, smerterne l underlJvet, tØlel
sen af et overgreb. "Det er synd for 
dlg,« trøstede sygeplejersken. 

Operationen bavde Ulaksimalt va
ret en time. I'vfen overki.rurg U. Sta
rups arbejde havde for altid frarø
vet Karoline Olsen muligheden for 
at blive gravid. 

Først da hun igen var tilbage på 
åndssvageanstalten. fik hWl at vide, 
hvad der var sket. Personalet for
talte opmuntrende, at hun nu kun
ne korrune ud og arbejde på en rig
tig gård. 

Det var alt. 

Han skulle kunne vælge mig fra 
Først ti år senere, lige inden Ka
roline Olsen forlovede sig med en 
svensk vognmand, fortalte hun et 
andet menneske, hvad der var sket. 

»Minforlovede slmlle have mulig
heden for at vælge mig fra. Heldig-

år siden j « siger Karoline. 
Parret giftede sig i 1958 og slog 

sig ned i Sverige. De søgte om at 
komme med i en svensk ordning, 
hvor de otte uger hver sommer kun
ne få et barn fra fattige kår i famiIie
pleje. I 1962 blev de godkendt som 
plejeforældre af de svenske myndig-
heder- en ordning som Karoline og 
hendes mand helt frem til slutningen 
af 80erne var med i. 

Hvor de danske myndigheder 
brugte tvang og operation for at for
hindre Karoline i at få hØm, bavde 
de svenske altså ingen betænkelig
heder ved år efter år, at sende hørn 
i hendes favn. 

Karoline forstår det ikke. Derfor 
har hun fire gange klaget til den dan
ske stat, som hver gang har svaret 
hende på samme måde: Vi kan ikke 
beklage noget, der var lovlige hand
linger, da de hlev udført 

,;Jeg elsker bøm. Og jeg forstår 
stl:ldig ikke, hvorfor lige mit liv s){ljl
le ødelægges. Det Er så urimeligt, 
og de vil ildce engang undsi\\'hk for 
det, de: her .'!,i,ilrL .1C'r;!: fJvf'l0r ;]]dl-ii-; i,] 
D::tnmar!\ lPC]"!. n~:~o; h[(']'("f ll;h' 
dH land j'llf:JC:,' ~"',,'T~,:(;'tll ul: 


