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årig forelsker sig i en tysk marinesoldat Fritz. I efteråret 1941 bliver hun
gravid, men hvem er faderen. I Byretten i Korsør bliver marinesoldaten frikendt for faderskabet og et liv i
skam og fornedrelse venter Inger. Ved en fingeret voldtægt forsøger Inger at få en dansker ´op at hænge på
faderskabet´. Dette mislykkes også ved en faderskabssag og Inger bliver offer for et omvendt justitsmord.

Hvem er faderen? Er det ikke den ene tysker, eller den anden dansker, kan det jo være mange andre. Er Inger
tyskertøs?

For at slippe for hån, skam og fornedrelse, gifter Inger sig i april 1943 med en dansk sømand Karl. Inger
slipper gennem krigen uden ´andet´, end der bliver set skævt til hende. Der bliver ikke spyttet på hende og
hun bliver ikke klippet skaldet, fordi Inger lige når at blive dansk gift, inden stemningen for alvor vender

mod tyskerne.

Da krigen slutter, har Inger sønnen Erik, der er faderløs og Annalise, hvis far er Karl. Men da krigen slutter,
har Inger også savnet af Fritz, men hvem hun har barnet Erik. Udover børnene bærer Inger også på en stor

skyld og skam og venter hele tiden at fortiden vil indhente hende. Hun flytter, skifter navn, er
altid syg. 50 år med savn, håb, skyld og fortvivlelse tager til sidst livet af Inger,

der dør i en alder af 67 år. På sit dødsleje fortæller hun i en morfin rus Erik lidt om fortiden. Hun er dog for
syg, udmattet og måske også bange for at fortælle alt, der kommer kun brudstykker frem, inden Inger dør.

I 25 år efterforsker Erik nu faderskabssagen fra 1943 og får via flere hundrede dokumenter stykket et
tidsskema sammen, der fortæller lidt om Ingers gøren og laden. Erik finder ud af hvem hans biologiske far er,
og finder samtidig 3 brødre i Tyskland. Erik får nu dokumenteret, at der under retssagen blev begået fejl. De

Internationale børnekonventioner blev tilsidesat, Børnelovene blev glemt, Mødrehjælpen svigtede,
Retssystemet svigtede osv. Inger var alene mod systemet.

Via henvendelse til Statsminister Anders Fogh Rasmussen, Familieminister Lars Barfoed, Østre Landsret og
Korsør/Næstved Byret, får Erik genoptaget den gamle faderskabssag. Via DNA test får Erik en dom for, hvem

der er hans biologiske far, og Erik kan endelig få den rigtige dåbsattest.
Læs denne spændende dokumentariske beretning, der bygger på flere hundrede dokumenter, breve,

avisartikler, samtaler m.v. Det dokumentariske materiale understøttes med over 100 ill.
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