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Historien begynner 8. desember 1970. Et guttebarn kommer til verden på Hammerfest 
sykehus. 



Den nyfødte blir umiddelbart tatt fra moren. Myndighetene vet at hun har alvorlige 
alkoholproblemer, er involvert i byens rusmiljø og har vært innlagt for psykiatrisk 
behandling flere ganger. 
Siden øyeblikket kvinnen fant ut at hun var gravid, holdt hun det hemmelig for venner 
og familie. Ingen visste at hun ventet sitt tredje barn. 
Barnets far, som ifølge ryktene skal ha møtt moren tilfeldig på en hjemmefest, har også 
problemer med rus og alkohol. Han vet heller ikke at han har blitt pappa denne 
desemberdagen. I hvert fall ikke enda. 
Gutten blir tatt hånd om av Barnevernet, og fraktet til Vårsol Barnehjem i Vestre 
Jakobselv. 
Her blir han i åtte måneder, frem til en fosterfamilie i Haugesund tar ham til seg i 1971. 
De gir ham et nytt navn, og adopterer ham offisielt to år senere. 
Den eneste informasjonen gutten selv får gjennom oppveksten, er at han er adoptert og 
kommer fra Hammerfest. 
Ikke før julen 2021 skulle han få svarene om hva som egentlig hendte. 

Vanskelig oppvekst 

(iFinnmark): – Jeg visste alltid at jeg var adoptert. Men det var også alt jeg visste, 
forteller Hans Olav Nyborg i dag. 

Hans Olav Nyborg er bosatt i Vestby og har i mange år vært video- og fotosjef i 
Romerikes Blad. 

I elleve år har han vært på stadig leting etter sin egen historie. Hvem han er og hvor han 
kommer fra har vært et mysterium i lang tid. 

Den eneste familien han kjente til besto av adoptivforeldrene, en annen adoptivsøster, 
og en bror adoptivmoren hadde fra et tidligere forhold. 

Oppveksten skulle likevel bli alt annet enn harmonisk. 

https://www.ifinnmark.no/hans-olav-leter-etter-broren-han-aldri-har-mott-et-mysterium-uten-like/f/5-81-1561907


 
Privat 

 
Privat 



Da Hans Olav var 10 år gammel, ble foreldrene skilt. Moren tok en legejobb i Oslo, mens 
faren ble igjen i Haugesund og giftet seg på nytt. 
Ingen av dem ville ha noe mer med de to adopterte barna å gjøre. Og det gjorde de 
uttrykkelig klart. 
Hans Olav forteller om en kaotisk, utrygg og traumatisk tilværelse i årene som fulgte. 
En far som nektet dem å bli værende i Haugesund. En mor som var lege, men som 
begynte å drikke. Mye og ofte. 
Hans Olav var 14 år gammel første gang telefonen ringte fra et utested på Aker Brygge. 
– De sa at mamma var så full at hvis ikke vi kom og hentet henne, så kom politiet. 
Etter hvert som han ble eldre, begynte han å fantasere om hvordan livet kunne vært hvis 
han hadde levd med sine biologiske foreldre. I Hans Olavs dagdrømmer var de lykkelig 
gift. Kanskje de var fiskere? Det var vel de fleste i Finnmark. Hva slags hus bodde de i? 
Hadde han søsken? 

Det han ønsket seg aller mest, var bare en helt normal familie. Som spiste middag 
sammen og spilte brettspill om kvelden. En mamma og pappa som faktisk ønsket å ha 
ham hos seg. Sånn som alle skolekameratene hadde. 

– Det har vært utrolig mye sånne tanker, spesielt når jeg ble tenåring, forteller han. 

– Selv om jeg nå vet at det absolutt ikke hadde vært noe bedre. 

Hans Olavs adoptivforeldre er ikke i live i dag. Han har heller ikke kontakt med søsteren 
han vokste opp med. 

Advart av saksbehandler 

Årene går, og Hans Olav har blitt en voksen og etablert mann i hovedstaden. Han har fått 
seg både samboer og en karriere i media. 

Men spørsmålene om sitt opphav gnager mer og mer: «Hvem er jeg? Hvor kommer jeg 
fra? Hvem er egentlig foreldrene mine?» 

– Man føler at man ikke er ønsket noe sted. Og det ble vel et søk etter en tilhørighet. 
Kanskje en bedre familie. 

Derfor tok han til slutt avgjørelsen om å finne ut hvem hans biologiske foreldre var, og 
sendte et brev til Fylkesmannen (nå Statsforvalteren). 

Det han fikk vite, var navnene deres og hvor i landet de var bosatt. 

Aud Oline Kitdal og Gunnar Wahl het de. De var registrert på separate adresser, i 
henholdsvis Kvalsund og Hammerfest. 



Mens Hans Olav hadde blitt fortalt at moren ikke ønsket ham, hadde Aud Oline faktisk 
prøvd å få ham tilbake da han fortsatt var et barn. 

Men forespørselen ble avslått. Kort tid etter ble hun på nytt innlagt for psykiatrisk 
behandling. 

Det skulle også vise seg at begge foreldrene hans hadde forespurt informasjon om 
sønnen, og ønsket å møte ham. De skal ha bedt saksbehandleren om å gjøre alt i sin makt 
for å få Hans Olav til å ta kontakt. 

De skal til og med ha understreket hvor viktig det var at han tok kontakt med den ene 
før den andre. 

Siden biologiske foreldre ikke får vite mer enn at barnet har etterspurt informasjonen, 
ble det opp til Hans Olav selv om han ønsket å ta dette steget. 

Men ethvert ønske han skulle ha hatt om å finne svar, ble raskt overskygget av 
saksbehandleren. 

– Hun ringte og sa at hun hadde snakket med begge to over telefonen, forteller han. 

– At begge to var beruset og ufine, og tydelig ikke var oppegående, friske og normale 
mennesker. Så hun sa rett ut at hun anbefalte meg å ikke ta kontakt. 

Denne informasjonen, kombinert med en alkoholisert adoptivmor og en frykt for å bli 
avvist, førte til at Hans Olav gjorde som saksbehandleren sa. 

I ettertid skulle han ønske hun hadde latt være å si noe. 

– Jeg har tenkt veldig mye på at det valget ble fratatt meg, på et vis. Hun burde nok latt 
meg vurdere det selv, selv om jeg også skjønner hvorfor hun advarte. 

Med et nytt millennium i anmarsj kommer også internettilgang til norske husholdninger. 
Gjennom årenes løp tar Hans Olav seg selv i å stadig søke opp foreldrenes navn. Han 
klarte en dag å finne fram til moren. 

En registrert gravplass i Hammerfest kommune; Aud Oline Kitdal hadde gått bort i 2006. 

Ikke før i 2011 skulle historien ta en helt uventet vending. 

Da får han enda et brev fra Fylkesmannen. 



 
Solveig Jaktevig Eriksen 

"Hva har jeg å tilby?" 
– Jeg var aldri i tvil om å ta kontakt, forteller Liss Inger Wahl. 
Liss Inger er bosatt i Hammerfest. For henne var Hans Olavs biologiske far kjent som 
onkel Gunnar. 
Om navnet Gunnar Wahl høres kjent ut, er det muligens fordi han etter hvert ble et slags 
ansikt utad for byens rusmiljø. Både han og broren, Liss Ingers far, var bosatt i den 
velkjente – og noe beryktede – 16-mannsboligen, hvor det i Gunnars tilfelle «går glatt to 
hele flasker sprit om dagen.» 

Gunnar selv fortalte at han hadde drukket hver dag siden han kom hjem fra et 
barnehjem i Korsfjord, hvor han bodde med tre brødre fra han var sju til 14 år gammel. 
Han fikk til slutt erstatning for det han gjennomlevde der. 

Men i 2010 var Gunnar blitt syk, og skjønte at han ikke hadde lenge igjen. 

Til slutt gir han niesen ett siste ønske en dag hun kommer på besøk. 

Han graver rundt i en skuff. Mellom gamle sneiper og tomme spritflasker fisker han fram 
et brev, dekket av kaffeflekker og lottorekker. Brevet er datert 1997. 

«Jeg har en sønn. Finn ham, og ta kontakt med ham.» 

https://www.ifinnmark.no/nyheter/fikk-full-oppreisning/s/1-30002-5362873


– Han skjønte at det ville være for sent for ham å møte Hans Olav. Men onkel ville gi ham 
en forklaring. 

Liss Inger forteller at Gunnar innerst inne skammet seg over hvem han var. Hvordan 
livet var blitt. 

«Se på meg. Jeg har ingen penger, ingenting. Hva har jeg å tilby», skal han ha sagt til 
henne. 

Liss Ingers to brev sendt gjennom Fylkesmannen lå lenge uåpnet på kjøkkenbenken til 
Hans Olav. Og innen de ble åpnet, var det for sent. 

Hans Olavs biologiske far gikk bort tirsdag fjerde januar 2011. 

 
Hans Olav sier han har tenkt mye på sine biologiske foreldre gjennom oppveksten. Foto: 
Lisbeth Lund Andresen 

Familie på løpende bånd 

Han valgte likevel omsider å kontakte Liss Inger. Hun er ett av de siste gjenlevende 
menneskene som hadde personlig kontakt med faren. Kanskje hun hadde noen av 
svarene han lette etter. 

https://www.ifinnmark.no/nyheter/gunnar-wahl-er-dod/s/1-30002-5436119


Ved hjelp fra sin nyoppdagede kusine og hennes gamle fotoalbumer, kommer 
familierelasjoner på løpende bånd. Hans Olav forteller at disse erfaringene og møtene 
har vært utelukkende positive. 

– Jeg klarte ikke engang å holde oversikten. Det var så mange som hadde fått vite om 
meg og var nysgjerrige. 

Det finnes imidlertid lite informasjon om morens liv. De som kjente Aud Oline, er døde 
alle sammen. De gjenlevende slektningene hennes hadde minimal eller ingen kontakt 
med henne. 

– Moren min hadde jo blitt litt utstøtt fra familien. Både hun og halvbroren min drakk og 
festet veldig mye. Og det var nok ikke helt stuerent å få barn hvis man ikke var gift. 

Den eneste han har fått noen svar fra er en eldre halvsøster, som han kanskje står aller 
nærmest i dag. 

Hun vokste opp med moren, som etter hvert fortalte henne at hun hadde en yngre bror 
der ute. Men hun visste ikke hvor hun skulle begynne for å finne ham. 

Han hadde også denne eldre halvbroren, som gikk bort etter langvarige 
alkoholproblemer før Hans Olav fikk kontakt med noen av sine biologiske slektninger. 



 



Det lille søsteren har fortalt om sin egen oppvekst, har bidratt til å la Hans Olav forstå at 
livet ikke hadde blitt noe bedre om han hadde vokst opp hos moren. 
Men han har tenkt mye på at foreldrene gikk bort før han fikk en sjanse til å prate med 
dem om hvordan han kom til verden. 
Og hvem som ga ham hans første navn: Viggo. 

Fikk nytt navn 

Hans Olav hadde alltid fått beskjed om at det gikk kort tid fra han ble født i Hammerfest 
fram til han ble hentet av fosterfamilien. 

Men i et av adoptivforeldrenes fotoalbum, som var datert 1973, ble en annen historie 
fortalt. 

– Temaet for bildene var at jeg ble ønsket velkommen inn i familien. Og jeg tenkte, 
hvorfor skulle det skje flere år etter at jeg skulle ha blitt adoptert? 

Jo mer han grublet, jo mindre mening ga det. Hvor hadde han vært? 

I oktober 2020 bestemte han seg for at han var nødt til å finne det ut. 

Men Fylkesmannens kontor ga seg selv flere og flere utsatte frister. Uker ble til måneder. 
De klarte ikke å finne noen som het Hans Olav i registeret. Ikke heller Hammerfest 
kommune hadde noe å vise til. 

Rett før julaften 2021 får han det endelige svaret. 

Årsaken til at det har tatt så lang tid, skriver de, er at han aldeles ikke het Hans 
Olav. 

– Jeg het Viggo. Viggo Kitdal. 

– En person i et eller annet arkiv hadde lagt to og to sammen, og funnet ut at denne 
Viggo måtte være meg. 

Hans Olavs – eller Viggos – adoptivforeldre hadde aldri fortalt ham at de hadde gitt ham 
et nytt navn da han forlot barnehjemmet. 

Og enda en bit faller på plass. 



 
Gjennom arkivet får han tilsendt loggboka fra barnehjemmet, som beskriver at «Viggo 
skinner som en solstråle», eller «får sin første tann». 
– Mitt inntrykk var at jeg omtrent hadde gått rett fra sykehuset til adoptivforeldrene 
mine. Men slik var det jo ikke. 

Den forsvunne broren 

Vi kommer til den siste manglende delen av historien. For denne gang, i det minste. 



For Liss Inger har snakket med flere i Hammerfest. Omtrent alle som noensinne har 
kjent Hans Olavs biologiske far. 

Og det finnes en til. Gunnar Wahl hadde en sønn til. 

– Omtrent alle hun snakket med bekreftet at Gunnar hadde to barn, sier Hans Olav. 

– Nå må vi bare finne ut hvem han er. 

Til nå har de klart å finne to faktaopplysninger om ham: Han ble adoptert bort til 
et sted i Øst-Finnmark, og han er pilot i Widerøe. 

Hans Olav forteller at han inderlig ønsker å finne halvbroren sin. Samtidig er det også 
viktig for ham at dette valget blir gjort frivillig. 

– Jeg vil så gjerne vite om det er noen der ute, samtidig som jeg tenker det er veldig 
viktig at jeg ikke presser meg på. Men vi gir oss ikke nå, vi må prøve å finne ham. Livet er 
kort, og hvis han har lyst, så må han få muligheten til å ta kontakt, sier han. 

– Hvis man fikk vite at man hadde en bror eller søster der ute, ville ikke alle hatt lyst til å 
vite hvem det er? 

 
Lisbeth Lund Andresen 



 
Lisbeth Lund Andresen 
På tross av at det fortsatt er spørsmål Hans Olav vet han aldri vil få besvart, velger han å 
rette blikket mot det han har klart å finne ut, og alle menneskene han har møtt som et 
resultat av sin søken. 
– Jeg syns det er en lykkelig historie. Jeg syns kanskje den er lykkelig fordi jeg har klart å 
komme så mye tettere på foreldrene mine, forklarer han. 
– Jeg må leve med den indre sorgen over at jeg aldri fikk møtt eller snakket med dem, 
men jeg har lært så mye om dem. Og det betyr at jeg skal ikke gå ut av denne verden med 
tusen ubesvarte spørsmål. Og selv om jeg ikke har møtt dem, så kjenner jeg på en 
stolthet over dem. 
I fjor var han og samboeren på besøk i Hammerfest. Da spaserte Hans Olav langs gatene i 
byen som en gang tilhørte Aud Oline og Gunnar.  
Han fikk se hvor 16-mannsboligen stod før den brant. Gravstøttene til foreldrene, som er 
begravd på samme kirkegård. 
Det føltes godt. 
Som å lande på riktig sted etter lang, lang tid. 
Denne reportasjen ble først publisert i iFinnmark. Dersom du har informasjon eller 
tips som du tror kan bidra til å finne Hans Olavs halvbror, kan du sende en e-post til 
journalisten: solveig.eriksen@ifinnmark.no 

 


