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I -  Sammendrag og sentrale konklusjoner

1.  innledning          

Granskingsutvalg II har gransket forholdene på barne- 

og skolehjem i Aust-Agder og Vest-Agder på grunnlag 

av henvendelser fra tidligere beboere.  Granskingen 

omhandler plasseringer ubegrenset tilbake i tid og 

fram til 1. januar 2004. Hjemmene som er gransket er 

som følger: 

2.  institusjoner i aust-agder  

Lunde skole (Tvedestrand), Nyli Gård barnehjem 

(Arendal), Soltun barnehjem (Grimstad),  

      

3.  institusjoner i Vest-agder  

Birkelid spesialskole (Songdalen), Indremisjonens 

barnekrybbe (Barnekrybba) (Kristiansand), 

Kristiansand barnehjem (Kristiansand), 

Mandal barnehjem og Furuly barnehjem/Furuly un-

gdomshjem (Mandal), Solholmen barnehjem/kort-

tidshjem (Kristiansand), St. Hansgården krise- og 

utredningsinstitusjon/Satellitten (Kristiansand), 

Sørlandets barnehjem (Songdalen), Trygg barnehjem 

(Kristiansand)

4.  Hva de intervjuede barna forklarer   

I alt har utvalget intervjuet 85 tidligere beboere og 15 

ansatte.  Det er gjort undersøkelser i arkiv og de aller 

fleste institusjonsbyggene har blitt besøkt av utvalgets 

medlemmer. 

   

Når det gjelder granskingen, har denne tatt utgang-

spunkt i det de intervjuede barna har hatt å fortelle.  

Dette er sammenholdt med det tidligere ansatte har 

forklart, samt det som har latt seg dokumentere gjen-

nom arkivsøk.  Påstander som er fremsatt er også sam-

menholdt med det som er kjent gjennom granskinger 

av skole- og barnehjem i andre fylker.  Utvalget har 

for hvert enkelt hjem foretatt en gjennomgang av rel-

evante opplysninger og søkt å gi en sammenfatning og 

konklusjon.

For mange av hjemmene er det konkludert med at om-

sorgen barna fikk var svært mangelfull.  Dette gjelder 

særlig den følelsesmessige omsorgen barna hadde 

behov for.  Det er nærliggende å anta at dette hadde 

sammenheng med lav grad av bemanning og også lite 

relevant utdannelse hos personalet.  

i 
sammendrag Og 
senTrale kOnklUsjOner  
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Forståelsen av barns behov har i årenes løp utviklet 

seg betydelig.  I tiden frem mot 1970-tallet har det på 

barnehjemmene vært liten forståelse for individuell 

oppfølging av barna.  Barna kom ofte fra en vanske-

lig hjemmesituasjon og ville, ut fra dagens vurdering, 

vært barn med særlige omsorgsbehov. 

På mange av barnehjemmene var det en uttalt holdn-

ing at de ansatte ikke skulle knytte seg for mye til det 

enkelte barn.  Dette må klart ha ført til at mange av 

barna følte seg svært alene i tiden mens de bodde på 

barnehjemmet.

Det barna forklarer om manglende følelsesmessig 

omsorg støttes av flere av de ansatte som har vært in-

tervjuet.  Disse har forklart seg om lange arbeidsdager 

med betydelig vekt på praktiske oppgaver knyttet til 

driften av hjemmet.  Dette har gjort at man bare i 

begrenset grad har hatt muligheter til å følge opp det 

enkelte barn og disse har derfor for en stor del vært 

overlatt til seg selv.  

2/3 av barna som har vært intervjuet forklarer at de 

opplevde omsorgen de fikk som dårlig eller praktisk 

talt fraværende.  Disse vurderingene støttes for så vidt 

av andre granskinger av barnehjem som har vært fore-

tatt.

5.  avstraffelse og fysiske overgrep 

Mange av barna forklarer at de ble slått eller straffet 

fysisk på annen måte mens de bodde på barnehjem-

met.  Videre er det et gjennomgående trekk at mange 

også forklarer seg om at de ble innelukket i kjellere, 

mørke rom eller andre tilsvarende steder som straff.  

Slike straffemetoder var det uttrykkelig lovforbud mot 

i barnevernloven av 1953.  Til tross for dette synes 

straffemetodene å ha vært brukt ofte i årene som ful-

gte.  I alt halvparten av de intervjuede barna forklarer 

at de ble utsatt for slike former for straff.

6.  seksuelle overgrep   

En god del barn forklarer også at de ble utsatt for sek-

suelle overgrep i tiden de bodde på barne-/skolehjem.  

I alt dreier dette seg om 22 av de 85 barna som har 

vært intervjuet.  Overgrepene fordeler seg over hele 

granskingsperioden og berører de fleste av de gran-

skede institusjonene.  Overgrepene ble i elleve tilfeller 

utført av ansatte ved institusjonene, i åtte tilfeller av 

andre, eldre barn og i noen tilfeller av voksne som 

kom på besøk til institusjonen.  

Utvalget har vurdert det barna har opplyst om disse 

forholdene.  I en del tilfeller støttes opplysningene 

barna gir av andre opplysninger fremkommet under 

granskingen.  I disse tilfellene har det vært mulig å 

konkludere med at opplysningene sannsynligvis er 

riktige.  I andre tilfeller har dette ikke vært mulig.

7.  Tilsyn     

For hver enkelt institusjon er det gjort undersøkelser 

med hensyn til hva som foreligger av opplysninger om 

utførte tilsyn.  Sosialdepartementets barnevernsins-

pektører har regelmessig besøkt barnehjemmene frem 

mot slutten av 1950-tallet.  I denne forbindelse er det 

laget inspeksjonsrapporter som også gir opplysninger 

om det lokale tilsynet ved institusjonen. Ut over dette 

er det i arkivene for den enkelte institusjon funnet 

noen årsrapporter som beskriver omfang av tilsyn.  

Det er et gjennomgående trekk i granskingen at de 

intervjuede barna i liten grad har registrert at tilsyn 

ble foretatt, noe som gir grunnlag for å anta at selv om 
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I -  Sammendrag og sentrale konklusjoner

institusjonene fikk besøk av tilsynsførere, har disse i 

liten grad undersøkt forholdene for det enkelte barn.

Fra 1980-tallet og utover foreligger det imidlertid 

flere tilsynsrapporter, som gjennomgående synes å re-

flektere at man har tatt tilsynsoppgaven mer på alvor.

8.  livet i ettertid    

Barna som har blitt intervjuet har blitt spurt om hvor-

dan det har gått med dem senere i livet.  Av de 85 in-

tervjuede barna er det 17 som sier at de ikke har hatt 

spesielle problemer.  

21 oppgir å ha rusproblemer og 10 forklarer at de har 

en historikk knyttet til kriminalitet.  45 forklarer at de 

ble trygdet før oppnådd alderspensjon og i alt 51 sier 

at de har psykiske problemer.  

At det er overhyppighet av sosiale og medisinske 

problemer blant barn som er vokst opp på barne-

hjem, er kjent fra tidligere undersøkelser.  Mange av 

problemene barna har er det videre naturlig å knytte 

til vanskelige oppvekstvilkår.  Hvilke av problemene 

som skyldes oppholdet på barnehjem er det vanskelig 

å uttale seg om.  
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II -  Utvalgets sammensetning og mandat

1.  Utvalgets mandat   

Fylkesmannen i Vest-Agder oppnevnte i desember 

2007 et utvalg for gransking av barnehjem og skole-

hjem i Aust-Agder og Vest-Agder (Granskingsutvalg 

II), som ble gitt følgende mandat:                                 

1. Utvalget skal, på bakgrunn av konkrete   

henvendelser, granske mulig omsorgssvikt og overgrep 

overfor personer som har vært plassert i barnehjem 

eller skolehjem i Aust-Agder og i Vest-Agder. 

2. Granskingen omhandler de kommuner som velger 

å samarbeide om granskingen og som hadde plasser-

ingsansvaret for barna.

3. Granskingen skal omhandle plasseringer uten be-

grensninger tilbake i tid og frem til 01. januar 2004, 

jf. pkt. 1 og pkt. 2.4. Formålet med granskingen er å 

kartlegge faktiske forhold knyttet til: 

a. at barna skal ha blitt utsatt for fysiske overgrep av 

seksuell eller voldelig art 

b. at det var alvorlige mangler ved den praktiske og 

følelsesmessige omsorgen barna ble tilbudt ved insti-

tusjonen 

c. at kommunale og statlige tilsynsmyndigheter ikke 

utførte sine pålagte oppgaver i forhold til institus-

jonen

5. Dersom det under arbeidets gang skulle oppstå 

uklarheter med hensyn til mandatets utstrekning, kan 

utvalget konferere med Fylkesmannen. 

6. Utvalget avgjør selv hvem som bør avgi forklaring. 

7. Utvalgets møter (forhandlinger) er ikke åpne for 

allmennheten.

8. Granskingen søkes gjennomført i samsvar med 

”Veileder om kommunale granskinger av barnehjem 

og spesialskoler for barn med atferdsvansker” utgitt av 

BLD i januar 2006, samt rundskriv G-48/75 fra JPD.

9. Utvalget skal la seg bistå av andre fagkyndige der-

som det under arbeidets gang viser seg å være behov 

for slik bistand.

10. Utvalgets rapport avgis til fylkesmannen i Vest-

Agder, for ekspedisjon til de kommuner som velger å 

delta i granskingen.  Utvalget avgir sin rapport innen 

1. mars 2009.  Arkivmateriale som innhentes i forb-

indelse med granskingen avleveres sammen med rap-

porten.

11. Granskingsutvalgets godtgjørelse fastsettes av 

Fylkesmannen og dekkes av Kristiansand kommune/

de samarbeidende kommuner.  Det samme gjelder 

utvalgets utgifter, herunder utgifter til kontorhold og 

kontorhjelp.

Oppnevnelsen skjedde på vegne av Fylkesmannen i 

Aust-Agder og Vest-Agder, samtlige kommuner i Vest-

Agder og alle kommuner i Aust-Agder med unntak av 

Arendal kommune og Froland kommune.

ii             
UTValgeTs sammenseTning 
Og mandaT
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2.  Utvalgets sammensetning

Som leder av utvalget har Fylkesmannen i Vest-Agder 

oppnevnt sorenskriver Jørn Ree. Videre ble psykolog 

Helle Fabrin Eide, som driver privat praksis i Lillesand 

og sosionom Knut Hagen, som til daglig arbeider som 

barnevernkonsulent i Arendal kommune, oppnevnt 

som medlemmer.  Knut Hagen var for øvrig også 

medlem av Granskingsutvalg I, som foretok gransk-

ing av mulig omsorgssvikt/overgrep på barnehjem i 

Kristiansand kommune i tidsrommet 01.07. 1954 - 

31.12. 1979.  Dette utvalget la fram sin rapport 16.11. 

2007.

Granskingsutvalget har hatt som sekretær, førstekon-

sulent Marit M. Sandal. Hun arbeidet i full stilling 

frem til 18.08.08 og deretter i halv stilling.  Hun har 

besvart henvendelser fra publikum, organisert inter-

vjuer, skrevet ned disse og ellers bistått med innhent-

ing av informasjon og systematisering av denne.

3.  Bakgrunnen for gransking 

Befringutvalget fremla sin rapport i 2004 i form av 

NOU 2004:23 med tittelen ”Barnehjem og spesi-

alskoler under lupen.  Nasjonal kartlegging av om-

sorgssvikt og overgrep i barnevernsinstitusjoner 1945 

- 1980”.  Undersøkelsen hadde til formål å avdekke 

omfang og årsaker til overgrep og omsorgssvikt i bar-

neverninstitusjonene, herunder å avklare hvordan til-

synet hadde fungert.  I denne NOU’en gjennomgås 

den historiske bakgrunnen for opprettelsen av bar-

neverninstitusjonene, lovgivningen i de ulike tidsrom, 

ansvarsforhold, målgruppe for de enkelte institusjon-

er mv.  NOU’en har utgjort en nyttig bakgrunnsin-

formasjon for senere utvalg som har vært oppnevnt 

for alle de større byene i landet.  Et eget granskingsut-

valg for Bergen avga rapport i 2003.  Tilsvarende ble 

gjort for Oslo i 2005, Stavanger i 2006, Trondheim i 

2007 og som ovenfor nevnt også Kristiansand i 2007.  

For institusjonene i Finnmark ble det avgitt rapport i 

2008.

Selv om granskingene har hatt noe ulikt formål og 

omhandlet ulike tidsperioder, har alle rettet seg mot 

faktiske forhold knyttet til fysiske, inklusive seksuelle 

overgrep og mangler ved praktisk og følelsesmessig 

omsorg på ulike institusjoner for barn og unge.  Alle 

utvalgene har basert sine vurderinger på intervjuer av 

”barn”, dvs. personer som har bodd på institusjonene 

og ansatte på de samme stedene, samt andre med sær-

lig kunnskap om forholdene ved institusjonene.  

Man har også innhentet arkivmateriale fra Riksarkiv-

et, Statsarkivet, interkommunale arkiv og kommunale 

arkiv mv.

Samtlige granskingsutvalg har funnet klare mangler 

ved den praktiske og følelsesmessige omsorgen ved in-

stitusjonene som har vært undersøkt.  Forholdene har 

likevel variert ved de enkelte institusjoner.  Kvaliteten 

på omsorgen har hatt sammenheng med tidsperioden 

undersøkelsen gjelder og kulturen ved den enkelte in-

stitusjon, som gjerne hang sammen med bestyrerens 

bakgrunn og holdninger.

Man har i granskingsrapportene avdekket ulike for-

mer for fysiske overgrep barna ble utsatt for.  Dette 

gjaldt gjerne straffereaksjoner i form av tvangsmating 

når barna ikke ville spise opp maten de fikk servert, 

innestengning dersom barna hadde gjort seg skyldig 

i større eller mindre forseelser samt fysiske overgrep i 

form av alt fra klyping og lettere slag til det som bedre 

kan betegnes som fysisk mishandling.  

Også seksuelle overgrep er blitt avdekket i et ikke ube-

tydelig omfang.  Dette gjelder overgrep som har fun-
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net sted dels fra ansatte ved de enkelte institusjoner og 

dels av større barn mot de mindre.

Utvalgene i Bergen, Oslo og Kristiansand har vi-

dere undersøkt hvordan tilsynet med institusjonene 

fungerte i de perioder granskingen gjaldt.  Det ble 

påvist store mangler frem mot 1970-80 tallet.

Parallelt med oppnevnelsen av Granskingsutvalg II 

har det vært i arbeid et eget oppreisningsutvalg som 

har hatt som oppgave å utmåle en kommunal oppre-

isning til barn som har vært utsatt for overgrep på de 

samme institusjoner utvalget har undersøkt samt i fos-

terhjem.  I forbindelse med granskingsutvalgets arbeid 

har det vært foretatt et grundig intervju av det enkelte 

barn.  Dette intervjuet har den intervjuede fått et eget 

eksemplar av, som vedkommende har kunnet benytte 

som egenerklæring i forbindelse med eventuell søknad 

om oppreisning.  Selv om intervjuet i første rekke har 

vært satt opp med tanke på å beskrive forholdene ved 

den enkelte institusjon, har intervjuet også tatt sikte 

på å få frem alle sider ved den intervjuedes livssituas-

jon under barnevernets omsorg.
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III - Granskningsutvalgets arbeidsmetode

1.  innledning

Granskingsutvalget har holdt til i Vestre Strandgate 

42 i Kristiansand. Lokalene har bestått av et kontor 

med ekspedisjon, et møterom og et samtalerom. In-

tervjuer av informanter har vært foretatt i samtaler-

ommet. Enkelte intervjuer har vært foretatt utenfor 

kontoret, dersom det har vært vanskelig for informan-

ter å komme til granskingsutvalgets lokaler. Noen in-

tervjuer har foregått per telefon av praktiske grunner. 

Da granskingen startet ble det avholdt en pressekon-

feranse. Videre ble det annonsert i regionale og lands-

dekkende aviser. Også Støttegruppen for voksne 

med frastjålet barndom (Agder) og organisasjonen 

Prosjekt Oppreisning i Stavanger har bidratt til å gjøre 

granskingsarbeidet kjent.  Frist for henvendelser til 

Granskingsutvalget ble satt til den 15.08.08. Likevel 

har Granskingsutvalget tatt imot henvendelser senere 

enn fristen så lenge det var mulig.

Granskingsutvalget har intervjuet barnehjemsbarn og 

ansatte fra januar 2008. Noen navngitte ansatte har 

blitt kontaktet av Granskingsutvalget og forespurt 

om muligheten for intervju. Barn som ikke selv har 

henvendt seg har derimot ikke blitt oppsøkt. 

Sekretariatet for kommunal oppreisning har oversendt 

noen få intervjuer til Granskingsutvalg II.

2.  nærmere om informantene

Utvalget har intervjuet til sammen 85 barn fordelt på 

37 kvinner og 48 menn. Alle har bodd på barnehjem 

eller skolehjem i Aust- eller Vest-Agder i granskings-

perioden. Den gjennomsnittlige alder på barnehjems-

barna har vært 50,1 år.  

Utvalget har intervjuet 15 ansatte. Av disse 15 har 3 

vært styrere. 5 ansatte var fra Birkelid offentlige skole, 

1 fra Sørlandets barnehjem, 4 fra Furuly barnehjem, 1 

fra Furuheim barnehjem, 2 fra Soltun barnehjem og 2 

fra Lunde skole. 

3.  intervju av barnehjemsbarn 

Intervju av barn har som hovedregel vært foretatt av 

to av utvalgets medlemmer. Arbeidsfordelingen har 

vært at det ene medlemmet primært har intervjuet, 

mens det andre har referert. Utskrift av intervjuet har 

blitt sendt til barnehjemsbarnet innen 14 dager for 

gjennomlesning og eventuell korreksjon. Deretter har 

barnehjemsbarnet returnert dokumentet til utvalget 

for retting av eventuelle feil.  

iii 
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Det endelige dokumentet har til slutt blitt underteg-

net av barnehjemsbarnet, intervjuer og referent. 

Selve intervjuformen har vært lagt opp slik at sentrale 

tema angående forholdene på barnehjemmet har vært 

i fokus. De utvalgte tema har hatt nær tilknytning til 

mandatet. 

Alle informanter har blitt informert om at intervjuet 

var frivillig. Det har vært anledning til å ta pauser ved 

behov. Intervjuet har også kunnet avbrytes. Ingen in-

formanter valgte å avbryte. 

Informantene ble gjort oppmerksom på at utvalget 

gransket barnehjemmene og ikke de enkelte barna 

som var plassert. Informantene fikk, sammen med 

innkalling til intervju, tilsendt stikkord over tema 

som ville bli tatt opp under intervjuet. Hensikten 

med dette var at de kunne forberede seg på intervjuet. 

Det ble også gitt anledning til at ta med bilder eller 

andre relevante dokumenter som kunne underbygge 

opplysninger knyttet til intervjuet. 

Den gjennomsnittlige varighet av intervjuene var på 1 

time og 40 minutter.  Det korteste intervjuet var på 45 

minutter og det lengste varte i 3 timer. 

4.  intervju av ansatte og andre informanter

Ansatte ved barne- og skolehjem har stort sett blitt 

intervjuet av alle tre medlemmer i utvalget. To av 

medlemmene har foretatt selve intervjuet, mens det 

tredje medlem har vært referent. Referatet har etter 

intervjuet blitt diktert for utskrift og sendt til den 

ansatte for gjennomlesning og evt. korreksjon. Deret-

ter har intervjuet blitt returnert til utvalget, før det 

endelige dokument har blitt underskrevet av den 

ansatte, intervjuere og referent. Intervjuet av ansatte 

har konsentrert seg om relevante temaer knyttet til 

mandatet for Granskingen. De ansatte har fått infor-

masjon om at intervjuet har vært frivillig og at det ved 

eventuelt behov kunne avbrytes. Ingen har avbrutt 

intervjuet. 

5.  arkiver

Granskingsutvalget har innhentet arkivmateriale ve-

drørende barne- og skolehjem fra Riksarkivet, Statsar-

kivet, IKAVA (interkommunalt arkiv i Vest-Agder), 

Aust Agder Kulturhistoriske senter i Arendal, Grim-

stad og Mandal kommunes sentralarkiv og Fjære Me-

nighet. Det innhentede materiale har vært omfattende. 

Materialet har i varierende grad vært nyttig i forhold 

til det behov utvalget har hatt. Folketellinger, barnev-

ernsvedtak og styrereferater fra de enkelte barnehjem 

har i rimelig grad gitt oversikt over hvilke barn som 

har vært plassert ved institusjonene og hvilke personer 

som har vært ansatt i mandatperioden. 

6.  Psykologtilbud

Alle barn har fått tilbud om psykologsamtaler i et-

terkant av intervjuet. Tilbudet har hatt til hensikt å 

hjelpe informanter som opplevde fysiske eller psykiske 

belastninger i etterkant av intervjuet. 

Granskingsutvalg II videreførte avtalen med det 

samme psykologfirma som ble brukt av Gransking-

sutvalg I. Avtalen ga barnehjemsbarn rett til opp til 

10 timers gratis samtale med psykolog samtidig som 

tilbudet kunne gis innen en uke fra man henvendte 

seg til psykologfirmaet. 
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Barnehjemsbarn som fra før hadde en etablert kontakt 

til behandler fikk tilbud om å få dekket evt. utgifter 

hos denne for å unngå å måtte etablere ny kontakt.

Pr. 30.11.08 hadde åtte av de intervjuede barn fått 

hjelp fra psykologfirmaet. Av disse hadde to beny-

ttet seg av 10 timer eller mer. Psykologfirmaet hadde 

samlet sett brukt 58 samtaletimer som i gjennomsnitt 

svarer til 7,3 timer på hver av dem som har henvendt 

seg dit.

7.  representativitet

Utvalget av intervjuede barn har vært sterkest repre-

sentert fra 1940 årene opp til 1970 årene. 

Antall ansatte som har vært intervjuet har vært få. 

Antall ansatte er godt representert på Birkelid 

offentlige skole. På flere av de granskede institusjonene 

har ingen ansatte vært intervjuet. Dette medfører be-

grensede muligheter for å sammenligne intervjuer av 

barn og ansatte for å avdekke sammenfallende 

opplevelser. 

Nedenstående tabell viser antall plasseringer i hvilket 

tidsrom:

Tidspunkt antall plasseringer

1930 - 1939 7

1940 - 1949 16

1950 - 1959 16

1960 - 1969 17

1970 - 1979 16

1980 - 1989 11

1990 - 1999 10
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IV - Rettslige rammer

1.  lovverket 

Granskingen strekker seg ubegrenset tilbake i tid og 

frem til 01.01. 2004.  Den omfatter både institusjoner 

under barnevernet og skolevesenet.  I tidens løp har 

institusjonene vært underlagt en rekke ulike lover og 

regelverk.

Frem til barnevernloven av 1953 trådte i kraft 1.7. 

1954 var det i barnevernsammenheng særlig to lover 

som hadde relevans.  Det var vergerådsloven som 

trådte i kraft år 1900 og fattig- og forsorgsloven av 

samme år.  Vergerådsloven ga hjemmel for plassering 

av barn som hadde begått straffbare handlinger, vist 

slett oppførsel eller som var ”forsømt av foreldrene”, jf. 

lovens § 1.  Forutsetningen var at det var fare for ”sede-

lig fordervelse” hos barnet.  Grunnene til at vergerådet 

grep inn kunne være mangeartede.  En ikke sjelden be-

grunnelse var at far var på arbeide og at mor ble syk.  

I en slik situasjon var det ”ingen” til å ta seg av barnet 

og plassering i barnehjem eller fosterhjem ble vurdert 

som nødvendig.

Vergerådet hadde tvangsmyndighet og kunne dermed 

plassere barn mot foreldrenes vilje.  De plassering-

salternativ som da fremsto, var fosterhjem eller barne-

hjem og i de mer alvorlige tilfeller skolehjem.

Også forsorgsstyret kunne plassere barn i barnehjem 

eller fosterhjem.  Dette da som en frivillig ordning.  

Barnevernloven av 1953 avløste vergerådsloven og 

forsorgsloven samt tidligere lover om tilsyn.  Etter 

at barnevernloven kom, ble det i hver kommune op-

pnevnt en barnevernsnemnd bestående av fem per-

soner valgt av kommunestyret.  Når det var tale om 

omsorgsovertakelse uten foreldrenes samtykke etter 

lovens § 5, skulle en dommer tiltre nemnda og være 

dens leder.

Barnevernlovens § 16 a-d anga grunnvilkårene for at 

barnevernsnemnda kunne iverksette vernetiltak.  Et-

ter litra a var kravet at barnet levde under slike forhold 

at ”dets helse (fysisk/psykisk) eller utvikling” ble ut-

satt for skade eller alvorlig fare, og litra c at foreldrene 

var ute av ”stand til å forsørge det på forsvarlig måte”.  

Barnevernloven bygget imidlertid på at man først 

skulle forsøke med forebyggende tiltak etter § 18, og 

først hvis dette ikke førte frem, var det at det kunne bli 

aktuelt med å anbringe barnet til oppfostring utenfor 

hjemmet.  Etter § 24 skulle barn fortrinnsvis søkes an-

brakt i ”en god fosterheim” og lot dette seg ikke gjøre, 

kunne barnet anbringes i et godkjent barnehjem.  

iV 
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Etter barnevernlovens § 17 skulle nemnda ”holde seg 

barnets beste for øyet”.  I dette lå det at barnevern-

snemnda skulle ivareta barnets interesser og ikke ta an-

dre hensyn som for eksempel det som tjente samfun-

net best.  I dag betrakter vi hensynet til ”barnets beste” 

som en selvfølge.  Da barnevernloven kom i 1953 rep-

resenterte dette imidlertid noe nytt i lovgivningen, 

som tidligere hadde lagt vekt på at barnet skulle bli 

en samfunnsnyttig borger, noe som like gjerne kunne 

sees på som samfunnets beste.

Fylkesmannsembetet, som er et statlig organ, hadde 

ansvar for å føre tilsyn med barnevernet i kommu-

nene og var dessuten klageinstans for alle vedtak 

om tiltak truffet av barnevernsnemnda.  Fylkesman-

nen overprøvde vedtakene i sin helhet og hadde full 

omgjøringskompetanse.  Sosialdepartementet var 

igjen overordnet Fylkesmannen og fungerte som kla-

georgan i visse saker.

I 1969 fikk tvistemålsloven et nytt kapittel 33 med 

regler om overprøving for domstolene av administra-

tive tvangsinngrep, blant annet omsorgsovertakelse, 

nekting av å oppheve omsorgen og fratakelse av fore-

ldreansvar etter barnevernloven.  Etter lovendringen 

skulle Fylkesmannens vedtak i de nevnte saker ikke 

lenger påklages til departementet, men kunne i stedet 

bringes inn for retten.  Sakene skulle først behandles i 

herreds- eller byretten, men anke over dom der skulle 

ikke som ellers gå til lagmannsretten, men direkte 

til Høyesterett for å spare tid.  Til tross for loven-

dringen behandlet ikke Høyesterett noen saker om 

tvangsinngrep etter barnevernloven før i 1982.  De 

mindre inngripende tiltakene etter barnevernloven 

kunne påklages til departementet. 

Kommunene hadde også ansvaret for - enkeltvis eller 

i fellesskap - å opprette barnehjem og andre institus-

joner for barn, jf. § 45.  Fylkeskommunene overtok 

dette ansvaret ved lovendring i 1979.  Videre hadde 

kommunene innenfor hvert fylke etter § 26, ansvaret 

for i fellesskap å opprette en formidlingssentral som 

skulle bistå barnevernsnemndene med plassering av 

barn i barnehjem og fosterhjem, samt arbeide for å 

skaffe gode fosterhjem.  Også dette ansvaret ble i 1979 

overført til fylkeskommunene.  

Barnevernloven av 1992 representerte en prinsipiell 

endring på noen sentrale punkter.  Saksbehandling-

sreglene ble endret vesentlig.  I stedet for barnever-

nsnemnda fikk vi nå fylkesnemnda for sosiale saker.  

Den faglige kompetansen ble vesentlig styrket ved 

innføring av fylkesnemndene. Man fikk fast ansatte 

jurister med høy kompetanse på området, foruten at 

fylkesnemnda også ble besatt med både fagpersoner 

og lekfolk.  

Saker vedrørende omsorgsovertakelse av barn behan-

dles etter lovens § 4-12.  Ungdom med atferdsprob-

lemer behandles etter § 4-24.    

Spesialskoleloven som kom i 1951 hadde klar sam-

menheng med barnevernloven av 1953.  De to lovene 

avløste abnormskoleloven, vergerådsloven, deler av 

fattigloven, loven om tilsyn og pleiebarnsloven samt 

barneforsorgsloven.  Spesialskoleloven tok seg av barn 

med lære- og tilpasningsvansker.  Spesialskolene var 

definert som pedagogiske institusjoner med under-

visning på det nivået hvor elevene evnemessig hørte 

hjemme.  Foruten strukturert undervisning skulle spe-

sialskolene legge til rette for miljøstrukturering og en 

positiv sosial utvikling hos barna.
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Mens barnehjemmene var underlagt Sosialdeparte-

mentet var det Kirke- og undervisningsdepartementet 

som tok seg av spesialskolene. 

I 1975 ble spesialskoleloven opphevet og lov-

givningen knyttet til disse institusjonene integrert i 

grunnskoleloven.

2.  Fysisk avstraffelse før og nå

Adgangen til korporlig avstraffelse er i årenes løp blitt 

stadig mer begrenset og tidligere tiders holdning til 

dette spørsmålet kan i dag være vanskelig å forstå.  

En milepæl i utviklingen var lov av 20. juni 1891 om 

”innskrenkning i anvendelsen av legemlig revselse” 

som lød slik:

Til fremme af Opdragelsens Øiemed er Foreldre og 

Andre, der staar i Forældres Sted, berettigede til at an-

vende maadeholden legemlig Revselse paa Børn, der 

staar under deres Myndighed.

I andre tilfælde, hvor legemlig Revselse er lovhjemlet, 

maa den alene anvendes i Overensstemmelse med der-

om udfærdiget Reglement og ikke paa Kvinder over 

ti Aar.

Det sentrale med lovbestemmelsen var at den opphe-

vet en rekke bestemmelser som ga adgang til kroppslig 

refsing blant annet av tjenestefolk, håndverkslærlinger 

og sjøfolk.  For øvrig gav bestemmelsen foreldre og 

”Andre, der staar i Forældres sted”, hjemmel til å an-

vende det som betegnes som ”maadeholden legemlig 

Revselse” av barn.

I årene som fulgte ble adgangen til å anvende fysisk 

avstraffelse tatt bort i de ulike lovene.  Uttrykkelig for-

bud mot slik straff ble innført i folkeskolen i 1936.  I 

1951 ble spesialkoleloven vedtatt hvoretter kroppslig 

refsing ”ikkje skulle nyttast i skolehjem”. Ved barnev-

ernlovens vedtakelse i 1953 var det kun vergeråd-

sloven som ga hjemmel for benyttelse av kroppslig 

refsing av barn utover den adgang foreldrene hadde i 

henhold til ovennevnte lov av 1891.  Ved rundskriv i 

1948 til skolehjemmene ble bruk av legemlig refselse 

uttrykkelig forbudt og vergerådslovens bestemmelser 

ble opphevet ved barnevernlovens ikrafttredelse. I 

barnevernloven ble det i § 42 uttrykkelig fastsatt for 

barnevernsinstitusjoner at ”Kroppslig refsing må ikke 

nyttes”.

Etter vedtakelsen av barnevernloven i 1953 var situas-

jonen således den at kun foreldre og den som i forel-

dres sted tok seg av barn, herunder fosterhjem, hadde 

adgang til å anvende måteholden legemlig refselse i 

henhold til loven av 1891.  Barn som var bosatt i bar-

neverninstitusjoner og skolehjem kunne ikke undergis 

slik form for straff.

Loven av 1891 ble opphevet i 1972 slik at foreldres 

refselsesadgang derved ble opphevet.

Barneloven § 30 ble i 1987 endret av Stortinget ved 

at det ble gjort følgende tilføyelse:  ”Barnet må ikkje 

bli utsett for vald eller på annet vis bli handsama slik 

at den fysiske eller psykiske helse blir utsett for skade 

eller fare.”  Under behandlingen i Stortinget ble det fra 

Justiskomiteen uttalt at bestemmelsen ikke var ment 

å innebære noe totalforbud mot fysisk makt overfor 

barn, men kun var ment å ramme den unødvendige 

og illegitime maktbruk.  Som eksempler på dette ble 

nevnt hardhendt fysisk avstraffelse som slag med gjen-

stand og ørefiker.  Komiteen fremhevet at ”lette klaps” 

ikke falt innenfor forbudet.
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Høyesterett har videre i en avgjørelse inntatt i Retsti-

dende 2005 s. 1567 flg. uttalt i anledning en straffesak 

rettet mot en stefar som straffet to gutter på henholds-

vis 7 og 9 år:

”De kroppslige refselser som er gjennomført i dette 

tilfellet overstiger klart det som kan aksepteres i opp-

dragelsesøyemed.  Som nevnt har tingretten beskrevet 

slagene som kraftige og ydmykende for barna. Han-

dlingene hadde ikke hindrende eller avvergende kara-

kter, men hadde klart preg av fysisk avstraffelse, som 

ble gjennomført flere timer etter at guttenes forgåelser 

hadde funnet sted  …..”

Jussen kan derfor kort oppsummeres slik:  fra midten 

av 1930-årene var fysisk refselse ikke lenger tillatt i fol-

keskolene.  Fra første halvdel av 1950-tallet ble forbu-

det utvidet til spesialskoler og barneverninstitusjoner.  

Fra 1987 ble det også straffbart for foreldre, herunder 

fosterforeldre, å bruke fysisk avstraffelse overfor barn.

Foreldre kan i dag gi barna lette klaps.  Generelt må 

det også anses lovlig å bruke avpasset fysisk makt for 

å holde barn tilbake – handlinger av hindrende eller 

avvergende karakter – når formålet er å stoppe barnet 

fra å volde skade på seg selv eller andre, eller på gjen-

stander.

Ved vurdering av fysiske avstraffelser og vold mot barn, 

er det naturlig å ta utgangspunkt i den ovennevnte 

rettsutviklingen, og legge vekt på rettstilstanden og 

holdningene i hver enkelt epoke.

Overskrides grensen for det som er lovlig maktbruk, er 

det de alminnelige straffebestemmelser i straffeloven 

som er aktuelle å bruke.  Straffelovens § 228 retter seg 

mot legemsfornærmelse, dvs. slag, spark, ørefiker, ris, 

klyping, lugging mv.  I de alvorlige tilfellene kan even-

tuelt straffelovens § 229, som retter seg mot legems-

beskadigelse anvendes.

Grov eller gjentatt omsorgssvikt eller mishandling av 

barn i institusjon kan også rammes av straffelovens § 

219.  Dette er en egen bestemmelse som retter seg mot 

vanrøkt, mishandling eller liknende atferd overfor 

noen som tilhører gjerningspersonens husstand eller 

er undergitt hans eller hennes omsorg.  Fornærmede 

må eventuelt være ute av stand til å hjelpe seg selv på 

grunn av alder eller liknende.

Innesperring av barn vil eventuelt kunne rammes av 

straffelovens regler om ulovlig frihetsberøvelse, jf. 

§ 223.  For at denne bestemmelsen skal kunne være 

aktuell, må man imidlertid se hen til tidsrommet in-

nesperringen finner sted over, rommet innesperringen 

skjer i osv.  Er dette barnets ordinære soverom, blir 

situasjonen helt annerledes enn om innesperringen 

skjer i et mørkt kott, kjeller e.l.

3.  seksuelle overgrep

Utvalgets mandat omfatter undersøkelse av hvorvidt 

det har forekommet seksuelle overgrep overfor barna 

på de aktuelle institusjoner.  Når det gjelder lovgivn-

ing knyttet til slike saker, så har denne vært noe endret 

i senere år, i første rekke ved at strafferammene har 

blitt økt, men også ved at språket har blitt noe mod-

ernisert.  Dette siste gjelder i første rekke begrepet 

”utuktig” som er erstattet med ”seksuell”.  

I NOU 2004:23, s. 15 er det inntatt en oversikt over 

straffebestemmelsene som gjaldt fra straffeloven av 
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1902 ble innført og frem til denne ble revidert i år 

2000.  De forskjellige forbrytelsene er beskrevet og 

dette gjengis derfor:

”Utuktig omgang er den groveste blant sedelighets-

forbrytelsene og omfatter samleie, samleielignende 

handling og seksuelle surrogathandlinger av forskjel-

lige slag (Andenæs 1971:94).  Gjennomføres den ved 

tvang i form av vold eller trusler, er det voldtekt, som  

da som nå kan straffes med fengsel i inntil 10 år etter 

§ 192.

Uavhengig av voldsutøvelse har det fra 1963 vært 

straffbart etter § 199 å ha utuktig omgang med ”noen 

som er innsatt i anstalt under barnevernet” (se nå § 

194 om seksuell omgang med noen som er plassert i 

institusjon under barnevernet).  Bestemmelsen eksis-

terte også tidligere, men da med uttrykket ”oppdra-

gelsesanstalt”.  For øvrig kunne utuktig omgang i insti-

tusjon også falle inn under § 194, som krevde misbruk 

av avhengighetsforhold eller trussel.  For begge var 

strafferammen 5 år.  Utuktig omgang med barn un-

der 14 år ble straffet med inntil 10 års fengsel etter § 

195.  Gjaldt det unge mellom 14 og 16 år, var straf-

ferammen 5 år.  Det følger av dette at samme handling 

kunne rammes av flere av straffebestemmelsene, og i så 

fall ble straffen høyere enn for den enkelte forbrytelse, 

se straffeloven § 62.

Andre og mildere straffebestemmelser retter seg mot 

utuktig handling, som omfatter berøring av kjønnsor-

ganene eller ”klussing”.  Dette var straffbart etter § 212 

annet ledd hvis det ble gjort med barn og unge under 

16 år, med en strafferamme på inntil 3 års fengsel.  

Den mildeste gruppen av seksuelle overtredelser er 

utuktig atferd.  Forskjellen fra handling er at handlin-

gen skjer med en annen, men atferden skjer overfor 

en annen, typisk blotting. Utuktig atferd var straffbart 

med fengsel inntil 1 år etter § 212 første ledd.” 

I straffeloven er det en forutsetning at overgriperen 

er over den  strafferettslige minstealder, i dag 15 år.  

Denne var frem til 1.1. 1990 14 år.

For utvalget er det ikke avgjørende å se hen til noen 

slik minstealder.  Seksuelle overgrep mellom barn 

likestilles med overgrep mellom voksne og barn.  En-

kelte barn forklarer seg om overgrep som har funnet 

sted ved at mindre barn er blitt misbrukt av større 

barn.  For fornærmede kan slike handlinger være like 

skadelige og krenkende som om de var foretatt av vok-

sne.

Det er etter utvalgets syn unødvendig å gå nærmere 

inn på hvorvidt overgrepene har funnet sted som følge 

av manglende kontroll og tilsyn eller om disse har fått 

utvikle seg på grunn av at det ikke har vært tilstrek-

kelig tillitsforhold mellom fornærmede og de voksne 

som har hatt tilsyn med vedkommende.

4.  Følelsesmessig og praktisk omsorg

Det fremgår av utvalgets mandat pkt. 4 litra b at utval-

get skal kartlegge faktiske forhold knyttet til hvorvidt 

det var alvorlige mangler ved den praktiske og følelses-

messige omsorgen barna ble tilbudt ved institusjonen 

hvor de ble plassert.  På denne bakgrunn har utvalget 

i de intervjuene som har vært foretatt forsøkt å in-

nhente opplysninger om de grunnleggende materielle 

forholdene barna ble tilbudt.  Dette gjelder slike ting 

som mat, klær, skole, fritids- og helsetilbud.  Frem til 

langt ut på 1970-tallet var det ikke uvanlig at barna ble 

fratatt egne klær og i stedet måtte bruke institusjonens 



32

brukte klær.  Måltidene har mange av barna negative 

erindringer om.  

Når det ellers gjelder helsetilbud, er det et 

gjennomgående trekk at barna stort sett forteller at 

de hadde ordning med skoletannlege og skolelege, 

slik som alle andre barn også fikk.  På noen av insti-

tusjonene forteller imidlertid barna at de også hadde 

egen institusjonslege. 

Når det gjelder den følelsesmessige omsorgen, har ut-

valget forsøkt å avdekke denne gjennom spørsmål til 

informantene. De har vært bedt om å uttale seg om 

hvorvidt de knyttet seg til spesielle personer blant de 

ansatte, om de har hatt kontakt med disse etter ut-

flytting osv.  Det er et gjennomgående trekk at barna 

forklarer at de etter utflytning ikke hadde noen kon-

takt. Flere barn forklarer også at de for en stor del var 

overlatt til seg selv.

5.  samvær

Barna har vært spurt om hvilken kontakt de hadde med 

foreldre og søsken etter at de ble plassert på institus-

jonen.  På skolehjemmene var det faste ordninger med 

at barna dro hjem i skoleferiene.  Dette var organiserte 

hjemreiser som skolene tok seg av.  På 1950 og 1960-

tallet var det begrenset hvor mange hjemreiser som ble 

arrangert, men senere var det hyppigere.  På Birkelid 

spesialskole har man forklart at barna stort sett reiste 

hjem annenhver weekend foruten at man også reiste i 

de ordinære feriene.  De barna som ikke hadde hjem å 

reise til fikk man ordnet med besøkshjem for.  

For barnehjemsinstitusjonene skjedde det en gradvis 

utvikling.  Det var ikke vanlig med samværsordninger.  

Skulle dette arrangeres, var dette noe som måtte 

avtales i det enkelte tilfellet frem mot 1970-tallet.  

Gradvis skjedde det en utvikling slik at samvær kom 

i gang.  For de barna som ble plassert langt hjemme-

fra uten noen kontakt med foreldre og søsken, kunne 

det brudd som fant sted, åpenbart innebære en svært 

stor belastning.  Forståelsen av barns behov på dette 

området har klart gjennomgått en utvikling i de årene 

granskingen omhandler.

6.  Tilsyn  

Etter pleiebarnloven av 1905 § 2 siste ledd sto barne-

hjemmene under tilsyn av helserådet.  Også verg-

erådene og fattigstyrene hadde tilsynsfunksjoner.  Før 

krigen er det alminnelig antatt at denne tilsynsordnin-

gen fungerte dårlig, jfr. NOU 2004:23.  I 1938 ble det 

opprettet et barnevernskontor i Sosialdepartementet, 

og noe av det første som ble gjort var å sende ut et 

rundskriv som skulle skjerpe vergerådenes, fattigsty-

renes og helserådenes tilsyn med bortsatte barn.  Et 

ankepunkt mot de som førte tilsyn var at disse hoved-

sakelig konsentrerte seg om de hygieniske forholdene 

og ikke interesserte seg for andre sider ved barnas ve 

og vel.

I 1947 kom det en ”midlertidig lov” som tok sikte på 

å styrke tilsynet som var fastsatt i tidligere lover.  Fra 

da av ble det innført et særlig tilsyn fra Sosialdepar-

tementets side, et tilsyn som gjaldt ikke bare de van-

lige barnehjemmene, men også alle typer av barnev-

erninstitusjoner, som barnekrybber, barnehager og 

daghjem.    Departementet ansatte i samme tidsrom 

tre statlige barnevernsinspektører.  Disse fikk adgang 

til institusjonene og kunne kreve opplysninger fra 

styret og styreren som tilsynet hadde behov for.
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Ved barnevernlovens ikrafttredelse i 1954 var det igjen 

fokus på tilsynsansvaret.  Barnevernsnemnda skulle et-

ter lovens § 42 føre tilsyn med blant annet barnehjem.  

Det var nemnda i den kommunen institusjonen lå som 

hadde dette tilsynsansvaret.  I henhold til barneverns-

forskrifter skulle nemnda oppnevne en til tre personer 

blant sine medlemmer, eventuelt andre personer som 

var skikket til å ta på seg vervet.  Hjemmet skulle der-

etter kontrolleres så ofte man fant dette nødvendig og 

minst seks ganger i året.  Tilsynsføreren skulle påse at 

hjemmet ble drevet forsvarlig og i samsvar med gjel-

dende lover og forskrifter.  Videre at hvert enkelt barn 

fikk den omsorg det hadde behov for.  

Helserådet skulle fortsatt ha tilsyn med hjemmet, men 

dette skulle være begrenset til de hygieniske forhold-

ene ved institusjonen.  

Også Fylkesmannen skulle føre tilsyn med institus-

jonene etter barnevernloven.  Det ble utarbeidet in-

struks fra Sosialdepartementets side, og i henhold 

til denne skulle Fylkesmannen også føre tilsyn med 

barnevernsarbeidet i kommunene.  Han skulle holde 

overtilsyn med at barnevernsnemndene ga barn som 

kom inn under barnevernloven den hjelp de hadde be-

hov for.  For å kunne ivareta tilsynet skulle Fylkesman-

nen avlegge både nemnder og institusjoner besøk så 

ofte som ønskelig, og instruksen fastsatte at institus-

jonene burde besøkes minst en gang pr. år.  Det skulle 

også føres tilsyn med at nemndenes bøker, kartotek og 

arkiv var i samsvar med forskrifter og at fastsatte skje-

ma ble brukt.  Hvert år skulle Fylkesmannen sende de-

partementet rapport om barnevernets stilling i fylket 

og om sin virksomhet på barnevernsområdet.
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1.  innledning

Granskingsutvalget har intervjuet personer som har 

bodd på barnehjem på 1930-tallet og frem til 1990-

tallet. Det norske samfunn har endret seg radikalt i 

løpet av disse årene. Den materielle velstanden har økt 

blant folk flest. Fra slutten av den andre verdenskrigen 

skjedde det en omfattende oppbygging av den norske 

velferdsstaten. Organiseringen av det offentlige sam-

funnet har gjennomgått en omfattende og dyptgrip-

ende utvikling gjennom det tjuende århundre. 

2.  Historisk gjennomgang av organiseringen

I 1950 var det 77 kommuner på Agder, mens tallet ved 

utgangen av mandatperioden var sunket til 30. Langt 

de fleste kommunesammenslåingene skjedde på 60-

tallet. Som en kuriositet kan det nevnes at den minste 

kommunen, Tovdal i Aust-Agder, kun hadde 167 in-

nbyggere i 1966. Disse sammenslåingene var et ledd i 

å gjøre kommunene i stand til å utføre de nye oppgav-

ene som kom til ved utviklingen av velferdsstaten slik 

vi kjenner den i dag.  

I dag framstår det som et paradoks at det var kommu-

nene som hadde hovedansvar for barnehjemsdriften 

fram til 1980 gjennom plasseringsmyndigheten, 

finansiering av driften og tilsynsansvar. Kommunene 

var for en stor del svært små med manglende faglige 

og økonomiske ressurser helt fram til fylkeskommu-

nene overtok ansvaret for driften av barnehjemmene 

i 1980. Det er derfor ikke overraskende at alle barne-

hjemmene på Agder var i privat eie fram til rundt 

1960. Dette skilte seg i noen grad fra landet for øvrig. 

I Norge som helhet var ca. 20 % av barnehjemmene 

kommunale i 1948 (NOU 2004: 23 ”Barnehjem og 

spesialskoler under lupen”). Det er rimelig å anta at 

dette hang sammen med at de religiøse bevegelsene 

sto særlig sterkt på Sørlandet. Disse bevegelsene en-

gasjerte seg sterkt i sosialt arbeid og hadde i mange 

år kraft nok til å kunne drive institusjonene. Dette 

dreide seg om innsamling av midler, dugnadsarbeid 

og administrativt arbeid, eksempelvis styrearbeid.

Noen av institusjonene på Agder var tilknyttet land-

somfattende bevegelser som Frelsesarmeen og Norsk 

misjon blant hjemløse. Sistnevnte sto i en særstilling 

ved at de ved hjelp av betydelige statlige midler drev 

en storstilt fornorskningsprosess av tatere gjennom 

storparten av 1900-tallet. Organisasjonen drev Sør-

landets barnehjem på Greipstad fra 1929 til 1957. 

Eiendommen ble så solgt til Staten, hvoretter Norsk 

misjon blant hjemløse bygde Furuheim barnehjem 

V
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på Eg i Kristiansand. Furuheim barnehjem var i drift 

fram til midten av 1980-tallet, da Norsk misjon blant 

hjemløse ble lagt ned.

Indremisjonen var en annen betydelig aktør som drev 

barnehjem både i Kristiansand og Arendal. Disse 

barnehjemmene ble drevet lokalt uten noen nevnever-

dig kontakt med andre barnehjem drevet av Indremis-

jonen. Norske Kvinners Sanitetsforening drev barne-

hjem i flere byer fra rundt 1920 fram mot 1950, blant 

annet i Risør, Arendal og Lillesand. Disse hjemmene 

ble etablert for å hjelpe tuberkulosetruede barn.

Antallet barnehjem på Sørlandet har variert mye 

fra år 1900 og fram til 2004. Variasjonene har flere 

forklaringer. Behovet for slike institusjoner har endret 

seg. Synet på hvor barn bør vokse opp har påvirket 

planleggingen av tiltaksapparatet i barnevernet. Fin-

ansieringsgrunnlaget har hatt betydning for antallet 

institusjoner. Til sist har regelverket påvirket hvordan 

institusjonene har blitt utformet. 

Gjennom arkivsøk har granskingsutvalget kommet 

fram til at det har vært om lag 50 barne- og ungdom-

shjem på Sørlandet i perioden fra år 1900 til 2004. 

Av disse var rundt halvparten barnehjem(barnehjem, 

barneherberger, barnepensjonater osv.) I praksis var 

de aller fleste av disse institusjonene det vi i dag forstår 

som barnehjem. Den andre halvparten var ungdom-

sinstitusjoner (korttidsinstitusjoner, langtidsinstitus-

joner, kollektiv, atferdsinstitusjoner m.m.) Relativt 

mange av disse institusjonene ble etablert etter at de 

såkalte atferdsbestemmelsene (§§ 4-24 – 4-26) kom 

inn som et nytt element i lov om barneverntjenester 

av 1992. 

Før 1960 var nær sagt alle institusjonene privat eide. 

Tvedestrand kommune eide og drev barnehjemmet 

Carl August Smiths Minde fram til 1937. I 1960 over-

tok Mandal kommune barnehjemmet i byen, men det 

var først rundt 1980 den store reformen kom ved at 

fylkeskommunene overtok ansvaret for driften av 

barnehjemmene. Etter den tid ble alle barnehjemmene 

offentlige og det var kun fire-fem barnehjem igjen på 

Agder.

Framveksten av ungdomsinstitusjoner på Agder 

skjedde fra andre halvdel av 1980-tallet. De første 

ungdomsinstitusjonene var offentlige og var blant an-

net inspirert av kollektivbevegelsen (Sørlandskollek-

tivet i Vennesla og Nes bo- og arbeidskollektiv i 

Tvedestrand). Flere av ungdomsinstitusjonene som 

har kommet etter den tid hadde karakter av knopp-

skyting fra eksisterende institusjoner. 

På Sørlandet har det kun vært to institusjoner som 

kan kalles skolehjem. Birkelid spesialskole for barn 

med lære- og atferdsvansker på Greipstad i Songdalen 

og Lunde offentlige skole for evneveike. Birkelid ble 

drevet som spesialskole i statlig regi fra starten i 1957 

til skolen ble omgjort til Sørlandet kompetansesent-

er 1992. Lunde startet opp som privat skole i 1936. 

I 1948 ble skolen overtatt av Staten som drev skolen 

fram til nedleggelsen på 1990-tallet.              

3.  Vergerådene 1900 - 1954

Perioden under vergerådene var preget av fattigdom. 

Dette ga seg utslag i at mange av barna som ble plas-

sert på barnehjem ble plassert fordi fattigdom hos 

foreldrene drev dem til å plassere barna. Videre slet 

barnehjemmene med dårlig økonomi. De kommu-

nene eller foreldrene som plasserte barna betalte for 
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plasseringene, men dette dekket på langt nær driftsut-

giftene til barnehjemmene. Ved flere tilfeller unnlot 

barnehjemmet å ta betaling av foreldrene. 

Barnehjemmene ble for en stor del drevet på privat 

initiativ med innsamlede midler i form av basarer, 

kollekter og lignende. Etter den andre verdenskrig 

begynte Sosialdepartementet å yte tilskudd til drift av 

barnehjemmene.

Barnehjemmene var avhengig av et godt omdømme 

i lokalsamfunnet og flere av dem gikk langt i å pro-

filere seg lokalt. Bilder i lokalavisen av fornøyde barn 

med fornavn på barna under bildet var ikke uvanlig. 

Noen barnhjem valgte også å rykke inn annonse der 

navngitte givere ble nevnt sammen med summen hver 

enkelt hadde bidratt med til barnehjemmet. 

 

Tilsynet med barnehjemmene fungerte svært mangel-

fullt før 1954. En følge av dette var at barnehjemmene 

fikk leve sitt liv uten innsyn utenfra. De eneste som 

til en viss grad hadde regelmessig kontakt med barne-

hjemmene var medlemmer i styret for barnehjemmet. 

Disse var imidlertid ofte nært knyttet til barnehjem-

met og hadde ikke den nødvendige distansen til å 

kunne vurdere forholdene noenlunde objektivt.  

4.  det sentralstyrte barnevernet 1954 - 1979

På flere måter kan en se det slik at det var den nor-

ske stat som grep inn etter krigen og sentralstyrte 

framveksten av barnevernet. Bakgrunnen for dette 

initiativet fra staten var blant annet flere avsløringer 

av uholdbare forhold på institusjonene og en økende 

kritikk fra omverdenen. 

Undersøkelser viste at forholdene var verst på noen av 

skolehjemmene (Petersen og Nilsen 1952)

De første statlige barneverninspektørene ble ansatt i 

Sosialdepartementet på slutten av 1940-tallet og de re-

iste hyppig rundt omkring i landet for å ha tilsyn med 

barnehjemmene og føre dialog med kommunene. 

Inspektørene avslørte forhold ved barnehjem som 

førte til at styrere ble oppsagt og barnehjem stengt. 

Tilsynsrapportene som disse inspektørene skrev var 

grundige og ga et godt inntrykk av hvordan de ansatte 

fungerte. De materielle forholdene på barnehjemmet 

ble grundig beskrevet og det forekom også kommen-

tarer knyttet til enkeltbarn som inspektørene mente 

ikke fikk den behandling de skulle ha. Rapportene var 

svært tydelige i vurderingen av de konkrete forhold-

ene på det aktuelle barnehjemmet.   

Sosialdepartementet sendte i 1955 to av sine tre 

sekretærer til Arendal for å drøfte spørsmål rundt 

innføringen av den nye barnevernloven med represen-

tanter fra de ulike barnevernsnemndene i Aust-Agder. 

Ved samlingen ble det vist film som illustrerte barnev-

ernarbeidet. En må anta at liknende turer ble tatt til 

alle fylkene på 50-tallet.   

 

Etter innføringen av den nye barnevernloven fulgte 

ansettelse av barnevernsekretærer hos fylkesmennene, 

den første i 1955. En av de siste var for øvrig barnev-

ernssekretæren i Aust-Agder, som ble ansatt i 1961. I 

forbindelse med denne ansettelsen kom det fram at 

departementet hadde dårlig kontakt med Aust-Agder. 

Barnevernsekretærene skulle ta over de tilsynsoppgav-

ene som inspektørene fra Sosialdepartementet hadde 

hatt tidligere. Befringutvalget peker på det paradok-

sale forhold at tilsynsarbeidet til en viss grad ble svek-

ket da barnevernsekretærstillingene ble opprettet fra 

1955 (NOU 2004: 23). Blant annet pekes det på at 
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disse barnevernsekretærene etter hvert fikk mange 

oppgaver som gjorde at tilsynet ble nedprioritert.

I 1956 skrev en av departementets barneverninspek-

tører blant annet følgende etter et besøk på Mandal 

barnehjem: ”Det er ingen som fører tilsyn. Heimen 

er liten og forholdene gjennomsiktige. I konferanse 

med barnevernsnemndas formann viste jeg til lovens 

bestemmelser. Han mente det var vanskelig å pukke på 

tilsynsretten, men barnevernsnemnda har jo et ”øye” 

med heimen, og vil nok få rede på det dersom noe er 

galt og vil da gripe inn. Barneheimens styre er så su-

verene, og det er ikke lett å blande seg opp i tingene 

når de har stelt alene med heimen i alle år.”

Dette sitatet peker på et område som nok bidro til at 

departementet ønsket strammere styring av barne-

hjemmene. Når det offentlige plasserer barn, må også 

det offentlige ha mulighet for å kontrollere at plasser-

ingsstedet holder mål. De “gamle” styrene skulle ikke 

lenger kunne hindre barnevernsnemnda i å føre tilsyn 

med hjemmet. I ettertiden viste det seg at barnever-

nsnemndene kanskje ikke hadde den nødvendige av-

standen og faglige autoriteten som inspektørene fra 

departementet hadde.

    

Det er verdt å merke seg at formaliteter som godkjen-

ning av barnehjem (bygninger), vedtekter og styrere 

lå til Sosialdepartementet fram til 1979. Barnevern-

snemnda, kommunen og fylkesmannen hadde kun 

uttalerett. Forskriftene fra departementet stilte de-

taljerte krav til personalforhold, barnas behandling, 

helseforhold, bygninger, innredning og utstyr.  Kravet 

til styrer var at: “Styrer må så sant råd er ha pedago-

gisk utdanning, for eksempel toårig barnevernskole 

eller barnevernkurs, foruten god praksis med barn og 

innsikt i stellet av en heim.”.

En måte å forstå dette på er at en i departementet på 

den tiden mente at kompetansen ikke var tilstrekke-

lig utover landet til å ta ansvaret for slike oppgaver. 

Arkivmateriale viser at departementet tok sin rolle 

svært alvorlig, blant annet ved ansettelse av styrer ved 

Furuly barnehjem i 1972.

Forventningene som fulgte i kjølvannet etter den 

nye loven av 1953 var mange. Barnehjemmene skulle 

likne vanlige hjem og personalet skulle ta hensyn til 

hvert enkelt barns utvikling og sosialisering. Bar-

na skulle ta del i nærmiljøet på lik linje med andre 

barn. Myndighetene tok til orde for at personalet på 

barnehjemmene skulle ha utdanning, men det skulle 

gå mange år før det skjedde en merkbar endring på 

barnehjemmene. Hovedgrunnen til dette var at det i 

årene etter 1953 ikke skjedde så store endringer med 

finansieringsgrunnlaget for barnehjemmene. I all 

hovedsak var den normale bemanningen en bestyre-

rinne eller et styrerpar som hadde noen unge jenter 

til hjelp. De unge jobbet gjerne en kort periode før de 

tok utdanning eller giftet seg. Bemanningssituasjonen 

forble slik mer eller mindre til fylkeskommunen over-

tok ansvaret for barnehjemmene i 1980.         

 

5.  Profesjonalisering av barnevernet 1980 - 2004

Ved en lovendring i 1979 overtok fylkeskommunene 

driftsansvaret for barneverninstitusjonene fra 1980. 

Bakgrunnen for dette var blant annet et ønske om å 

styrke økonomien til institusjonene. Den faglige op-

pfølgingen av institusjonene ble med denne reformen 

en helt annen. Veiledning og kurs kom på dagsorden 

på en helt annen måte en tidligere. 

Den tidligere beslutningen om å styrke sektoren med 

fagutdannede personer begynte nå å gi resultater i 
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form av miljøterapeutstillinger med barnevernpeda-

gogutdanning. Parallelt med dette skjedde det en 

faglig utvikling ved de kommunale sosialkontorene. 

Denne utviklingen gikk på slutten 80-tallet i retning 

av faglig spesialisering innen det kommunale barnev-

ernet, dette til tross for at sentrale myndigheter gjen-

nom de samme årene jobbet for en felles helse- og so-

siallov der den nye barnevernloven skulle inngå. Flere 

og flere kommuner opprettet egne barnevernstillinger 

i overgangen til 90-tallet, en utvikling som forsterket 

seg med de såkalte Sandman-midlene til styrking av 

barnevernet i 1991. En naturlig konsekvens av denne 

utviklingen kom da lov om barneverntjenester ble ve-

dtatt som egen lov 17. juli 1992. 

I den nye loven ble det utarbeidet nye lovbestem-

melser for ungdom med problemer knyttet til omfat-

tende rus eller kriminalitet. Disse ungdommene ble 

plassert på institusjoner som skulle være spesielt egnet 

for formålet. Regelverket var imidlertid utformet slik 

at det ikke eksisterte noen krav til de som ville starte 

slike institusjoner.  Det vokste derfor fram en rekke 

private institusjoner, ikke minst på Sørlandet. De som 

fulgte virksomheten tett påsto at det var alt for lett å 

etablere en ungdomsinstitusjon.  Etter hvert var det 

nærmere 15 slike private institusjoner på Sørlandet. 

Flere av institusjonene hadde ulike avdelinger. De 

fleste av disse ble avviklet i forbindelse med at Staten 

overtok ansvaret for finansieringen av institusjonene  

i 2004.     
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VI - Bevisvurderinger

1.  Troverdighet 

Granskingen må for en stor del baseres på forklaringer 

som er avgitt av barn og ansatte ved de ulike institus-

jonene. Mange av barna forklarer seg om ulike former 

for overgrep og omsorgssvikt.  Et viktig spørsmål for 

utvalget er i hvilken grad kan man si at disse histo-

riene er sannsynliggjort gjennom den gransking som 

er foretatt?

Før man går nærmere inn på dette kan det være grunn 

til å presisere det selvsagte - det at noe ikke lar seg be-

vise - er ikke det samme som at dette ikke har skjedd.  

Mange av de forhold som granskes ligger langt tilbake 

i tid, og når det gjelder seksuelle overgrep, er det ikke 

vanlig at det er vitner til stede.  Bevissituasjonen er 

derfor vanskelig, noe man alltid må ta i betraktning 

når sannsynlighetsvurderinger skal foretas.

Befringutvalget har i sin utredning innhentet uttalelse 

fra professor dr. philos Svein Magnussen ved Psykolo-

gisk institutt, Universitetet i Oslo (NOU 2004:23 

vedlegg 2) angående vitners evne til å gjenfortelle kor-

rekt hva man har sett eller opplevd.  Magnussen viser 

til ulik forskning på området, men skriver om dette 

blant annet:

”Studier av hukommelsen for traumatiske opplevelser 

viser at folk husker klart, og de husker lenge.  

Men de fleste av opplevelsene handler om erfaringer 

gjort i ungdom og voksen alder.” (s. 177)

Professor Magnussen drøfter diverse forhold som 

kan påvirke hukommelsen, herunder ”falske minner”.  

Han viser til forskning på området og oppsummerer 

dette som følger:

”Forskning på selvbiografisk hukommelse tillater 

følgende to hovedkonklusjoner:  For det første, hu-

kommelsen for de fleste av dagliglivets små og store 

episoder er forholdsvis kortlivet i et livsløpsperspek-

tiv, men episoder med stor oppmerksomhetsverdi og 

mer dramatiske og traumatiske erfaringer sitter i over 

mange år.  For det andre, hukommelsen er modifiser-

bar, styrt av ekstern informasjon og individets egne 

kognitive kart og strategier.  Dette kan lede til forvek-

slinger, feilhukommelse og falsk hukommelse - også 

når det gjelder dramatiske og traumatiske minner.  

Feilminner og falske minner fremstår som like ekte 

som faktiske minner både for den som erindrer, og for 

den som hører fortellingen.  Og et tredje poeng, som 

ikke er behandlet ovenfor, all forskning viser at et vit-

nes subjektive sikkerhet ikke forteller noe om hukom-

melsens faktiske pålitelighet.”

Vi 
BeVisVUrderinger  
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Granskingsutvalget legger professor Magnussens vur-

deringer til grunn for sitt arbeide. 

Ser man på det barna forteller er det i utgangspunktet 

mange som forklarer seg om seksuelle overgrep.  Dette 

gjelder dels at voksne skal ha forgrepet seg på barna og 

dels større barn som skal ha misbrukt mindre barn.  I 

alt har utvalget registrert at 13 % har forklart seg om 

at de selv har vært utsatt for slike overgrep fra voksne 

ansattes side og ca. 10 %  fra eldre barn.  

Denne prosentandelen er høy i forhold til det som 

gjennom andre undersøkelser legges til grunn er ”van-

lig” i befolkningen.  Ulike undersøkelser opererer med 

forskjellige tall i denne sammenheng.  Befringutvalget 

har vist til utenlandsk forskning hvor man har anslått 

at 2 % av guttene og 4 % av jentene i den vanlige be-

folkningen har vært utsatt for seksuelle overgrep, men 

at hyppigheten er vesentlig større blant barnehjems-

barn.  Når det gjennom granskingen fremkommer op-

plysninger om en langt større hyppighet av seksuelle 

overgrep enn det som gjelder generelt i befolkningen 

er dette således ikke overraskende.  

Utvalget vil her særlig vise til at det gjennom under-

søkelser er vist til at barn som lever i institusjon er 

langt mer utsatt for seksuelle overgrep enn barn som 

lever hjemme hos sine foreldre.  Det vises i den forb-

indelse til professor Marit Hoem Kvam ved Sintef, 

som har gjort undersøkelser blant døve barn og gjen-

nomgått utenlandsk forskning på området.  

Videre må man ta hensyn til at de barna som har hatt 

mest negative opplevelser under oppveksten er de som 

har størst motivasjon til nå å henvende seg til 

Granskingsutvalget.  At det derfor blir en viss 

”overrepresentasjon” av barn som har vært utsatt for 

seksuelle overgrep, er derfor som forventet. Går man 

så over til å vurdere andre former for overgrep, så som 

fysiske avstraffelser, innelukking, generell svikt i om-

sorgen, både følelsesmessig og praktisk, blir bevisbil-

det enklere.  Her vil gjerne mange av barna ha opplevd 

mye av det samme, enten ved at de selv er blitt slått, 

eller har vært innelukket i kjeller eller liknende.  De 

som ikke har vært direkte berørt av dette har eventuelt 

vært vitne til det som skjedde.

Når mange forklarer at de har opplevd det samme, blir 

sannsynligheten for at de forklarer seg riktig, svært 

høy.  Særlig gjelder dette når flere forklarer seg om de 

samme rutinene ved barnehjemmet, til tross for at de 

ikke har hatt kontakt med hverandre etter at de 

flyttet ut.  

På den annen side kan man ikke se bort ifra det for-

hold at enkelte har stått frem i pressen og der forklart 

seg om ulike overgrep.  Slike oppslag vil gjerne være 

kjent for andre beboere på de samme institusjonene 

og vil lett kunne påvirke innholdet av deres 

forklaringer.  

2.  Utvalgets begrepsbruk

Når det gjelder begrepsbruk, har utvalget i rapporten 

systematisk holdt seg til noen faste formuleringer 

ut fra hvor sikkert de enkelte forhold anses bevist.  

Høyeste grad av sikkerhet er formuleringen ”hevet 

over rimelig tvil”.  Med dette menes at utvalget finner 

forholdet tilnærmet sikkert og at det i praksis kun er 

teoretisk tvil om hvorvidt det beskrevne er riktig. 

Som neste grad benyttes formuleringen ”klar sannsyn-

lighetsovervekt”.  Med dette mener utvalget at det er 

svært sannsynlig at det forholder seg slik som beskre-
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vet, men at det fortsatt er praktiske muligheter for at 

det forholder seg annerledes.

”Overveiende sannsynlig” innebærer at det er mer 

sannsynlig at noe forholder seg slik som beskrevet enn 

at forholdet ikke er slik, med andre ord at det er mer 

enn 50 % sannsynlighet til stede. 

For de lavere grader av sannsynlighet er det ikke fore-

tatt noen tilsvarende systematisk gradering.  I den 

grad påstander om overgrep og liknende er fremsatt 

refereres disse, dog uten at utvalget har funnet at op-

plysningene kan underbygges på annen måte.
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VII - Hva granskingen har avdekket

1.  innledning

Utvalget har som  nevnt intervjuet i alt 85 ”barn”.  

Summerer man tallet for antall informanter fra hver 

institusjon blir dette høyere, noe som har sammen-

heng med at enkelte av barna har bodd på flere insti-

tusjoner.

2.  Overgrep og omsorgssvikt

Gjennom analyse av det barna har forklart, har utval-

get registrert at av de 85 som er intervjuet er det 48 

som forklarer at de har vært utsatt for fysiske overgrep 

under oppholdet på institusjonen.  22 har forklart at 

de har vært utsatt for seksuelle overgrep og 58 at de 

har vært utsatt for det de selv betegner som omsorgs-

svikt.  

Det er også enkelte som har forklart seg om oppholdet 

på institusjonen og som ikke har hatt slike negative er-

faringer.  I alt utgjør dette 21 av de intervjuede.  Det 

bemerkes at noen av disse igjen har hatt svært negative 

opplevelser senere i fosterhjem, noe som kan forklare 

hvorfor de likevel har henvendt seg til utvalget.  

Enkelte andre har henvendt seg nettopp for å forklare 

at de har gode erfaringer fra oppholdet på insti-

tusjon.  Dette som en reaksjon på de til dels nega-

tive opplysningene som har kommet frem gjennom 

presseoppslag i senere år. Ser man nærmere på det 

barna forklarer, er det ca. 2/3 av disse som beskriver 

en sviktende omsorgssituasjon.  Det gjennomgående 

trekk er at de forklarer at de for en stor del var overlatt 

til seg selv.  Bemanningen på det enkelte barnehjem 

var lav.  Utdanningsnivået på de ansatte har ikke vært 

særlig høy før det skjedde en utvikling på 1980-tallet.  

Dette, kombinert med de særlige omsorgsbehov barna 

åpenbart må ha hatt, har ikke vært tilfredsstillende.

Utvalget har stilt spørsmål til informantene om de har 

opprettholdt kontakt med noen av de ansatte etter 

utflytting fra institusjonen, noe som eventuelt kunne 

indikere en følelsesmessig nærhet.  Det er helt påfall-

ende at nesten alle opplyser at praktisk talt all kontakt 

opphørte selv om de hadde bodd på institusjonen i 

mange år.

For ordens skyld skal det imidlertid opplyses at flere av 

de ansatte som har vært intervjuet, opplyser at de har 

opprettholdt god kontakt med flere av barna de hadde 

tatt seg av.  Dette tilsier nok at barna kan ha hatt ulike 

erfaringer på dette området, noe som kan forklares 

med individuelle forskjeller hos barn og voksne.

Vii 
HVa granskingen 
Har aVdekkeT 
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3.  Praktisk omsorg

Når det gjelder den praktiske omsorgen, er det bar-

na fokuserer på i første rekke knyttet til mat og klær.  

Vedrørende maten, har problemet stort sett vært at 

mange forklarer at de ble ”tvangsforet” dersom de ikke 

ville spise opp, eventuelt at de ble møtt med samme 

maten til neste måltid. Mange fremholder også selve 

spisesituasjonen som problemfylt.  Det var streng di-

siplin rundt bordet og det var ikke lov å snakke sam-

men.  Kom man for sent fikk man ikke mat.

Også når det gjelder tøyet, beskriver mange at de 

frem mot 1970-årene ikke fikk ha eget tøy, men måtte 

bruke institusjonens brukte tøy.  Dette var ofte samlet 

inn eller gitt som gaver til hjemmet.  Selv om barna 

fikk nytt, fint tøy av foreldrene, fikk de ikke beholde 

dette.  Enkelte av informantene viser til at tøyet var 

slitt og dårlig, og de følte at man kunne se på dem at 

de bodde på barnehjemmet.  

4.  avstraffelse og fysiske overgrep

Noe over halvparten av barna opplyser at de ble utsatt 

for fysisk avstraffelse mens de bodde på barnehjem-

met.  Frem mot 1960/70-tallet er det mange som op-

plyser at de fikk ris.  For øvrig forklarer barna seg om 

lugging, ørefiker og andre former for slag og spark.  Et 

gjennomgående trekk er at mange av barna forklarer 

seg om innelåsing i kjellere og mørke kott.  Mange 

forklarer videre at de som følge av dette senere har 

vært mørkredde og følt frykt for å komme i tilsvar-

ende situasjoner. 

Det er på det rene at fysisk avstraffelse i barnevernsin-

stitusjoner ble forbudt med barnevernlovens ikrafttre-

delse 01.07.54.  Utvalget finner det likevel ikke tvil-

somt at mange av barna ble utsatt for slik straff etter 

dette.  Slike straffemetoder har vært avdekket 

gjennom andre undersøkelser av barnevernsinsti-

tusjoner.  Man må videre se hen til at bruk av fysisk 

avstraffelse ikke var uvanlig og også tillatt for foreldre 

frem til 1972.  Det er derfor ikke vanskelig å forstå at 

slike metoder også ble brukt på barnehjem lenge etter 

1954 selv om dette var klart lovstridig.

5.  seksuelle overgrep

Når det gjelder forekomsten av seksuelle overgrep 

forklarer 22 av de i alt 85 barna som har vært intervjuet 

at de har vært utsatt for dette.  Overgrepene omfatter 

hele spekteret fra det som kan betegnes som beføling 

og til voldtekt.  Disse overgrepene ble foretatt av vok-

sne ansatte i elleve tilfeller, av utenforstående voksne, 

dvs. voksne som ikke var ansatt på institusjonen i tre 

tilfeller og av andre barn i åtte tilfeller.  Når det gjelder 

overgrep fra andre barns side, bemerkes at enkelte 

forklarer seg om seksuelle erfaringer de har gjort med 

andre av beboerne som disse betegner som ”seksuell 

eksperimentering/utprøving”.  Slike erfaringer er ikke 

definert som overgrep av utvalget.  Det avgjørende 

har stort sett vært om barna har vært noenlunde like 

i alder og utvikling.  Har barna selv i slike situasjoner 

valgt ikke å se på dette som overgrep, har utvalget også 

lagt dette til grunn. De seksuelle overgrepene som det 

rapporteres om fordeler seg over hele perioden gran-

skingen omfatter.  

Etter utvalgets oppfatning er det ikke grunn til å bet-

vile at mange av informantene forklarer seg riktig når 

de opplyser om slike overgrep.  At det har forekommet 

overgrep av denne karakter i barneverninstitusjoner, 

er avdekket gjennom en rekke andre undersøkelser.  

Antallet det rapporteres om er ikke spesielt høyt i for-

hold til disse undersøkelsene og heller ikke når man 

tar hensyn til at det er barn med særlig negative erfar-
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inger som har størst oppfordring til å henvende seg til 

granskingsutvalget.  

6.  Tilsyn

Når det gjelder tilsyn ved institusjonene frem til 

1970-tallet, er det svært få av barna som opplyser at 

de var kjent med at tilsyn ble foretatt.  Noen husker 

at enkeltpersoner kom på besøk, så som styreforman-

nen og andre med tilknytning til barnehjemmet.  De 

ble likevel ikke spurt om hvordan de hadde det og om 

det var spesielle forhold de ønsket å ta opp.  Fra barnas 

side har derfor ikke tilsynet fungert slik at de kunne 

henvende seg dit og få hjelp, før frem mot nyere tid.

At det har vært et visst tilsyn er likevel ikke tvilsomt, 

selv om barna ikke opplyser om dette. 

Helt fra slutten av 1940-tallet har Sosialdepartemen-

tets barnevernsinspektører ført tilsyn og årlig innhen-

tet opplysninger fra de enkelte barnehjem der man 

måtte oppgi hvem som lokalt har utført tilsyn i året 

som gikk. Det fremgår av disse årsrapportene hvem 

som stod for dette og litt om hvor ofte tilsyn fant sted. 

Personene som stod for tilsynet hadde gjerne nær 

tilknytning til institusjonen de skulle føre tilsyn med 

og med forhåndsanmeldte besøk ble det gjerne lite 

som kom ut av dette. Når utvalget har spurt styrere 

om de husker saker tilsynet tok opp, er det i praksis 

ingen som husker noen slike. 

På noen institusjoner synes likevel tilsynet å ha fulgt 

opp mer aktivt, men det er lite av rapporter fra disse 

besøkene som kan si noe om hvordan dette foregikk.

Fra 1980-årene synes det som tilsynene har fungert 

bedre, mens tilsynet har fungert godt fra 1993.
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VIII - Institusjonene

1. innledning

Det har fra tidlig på 1900-tallet og frem til i dag vært 

svært mange barnevernsinstitusjoner i Aust- og Vest-

Agder.  Enkelte av disse har vært små og kun vært 

drevet i noen få år, mens andre har vært større og i 

drift over flere tiår.  Institusjonene i begge fylkene er 

som følger:

2.  Oversikt over institusjoner og informanter

Viii 
insTiTUsjOnene

navn på institusjon i aust-agder antall informanter

Barnehjem

Arendal børneasyl, Arendal 0

Arendal guttehjem/Nyli Gård/Nyli barnevernssenter/

Nyli Gård barne- og familiesenter, Arendal

6

Barbu barnehjem (Tromø sogns børnehjem), Arendal 0

Barnehjemmet Carl August Smiths Minde/Barnehjemmet Brahdes legat 0

Bellevue barnehjem 0

BVI Aktiv Kroken, Grimstad 0

Dr. Møllers asyl, Arendal 0

Dypvaag, børneasyl, Tvedestrand 0

Eikhaugen, Arendal 1
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Eliniakollektivet, Tvedestrand og Gjerstad 0

Fjære barnehjem/Soltun barnehjem, Grimstad 10

Fredhaug Guttepensjonat/

Christian Olsens legats guttepensjonat, Arendal

0

Grimstad barnehjem 0

Hisøy barnehjem 0

Interaktivt barnevern, Arendal 0

Kloppene ungdomsinstitusjon/Aust-Agder ungdomssenter/

Furukollen/Oddenveien, Arendal

3

Lillesand sanitetsforenings hjem for tuberkulosetruede barn 0

LillesandProsjektet/Tiltak for Ungdom - Agder (TUA), 

Lillesand/Kristiansand

0

M/S Torungen, Arendal 0

Mindalen barnehjem 0

Nes bo- og arbeidskollektiv/Nes Ungdomshjem, Tvedestrand 0

Risør barnehjem, Risør 1

Stiftelsen Nordstrand, Arendal 0

Sundet, Risør 0

Team Åmli (Fremtidsplan) 1

Tiltaksgruppen, Arendal 0

Torbjørnsbru gård, Arendal 0

Ung Plan Region Sør/Aleris Ungplan Sør, Arendal 0

spesialskoler

Landvik spesialskole 0

Lunde skole (Lunde offentlige skole for evneveike) 3

Sum antall informanter i Aust-Agder 25
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Soltun barnehjem

Eliniakollektivet, Tvedestrand og Gjerstad 0

Fjære barnehjem/Soltun barnehjem, Grimstad 10

Fredhaug Guttepensjonat/

Christian Olsens legats guttepensjonat, Arendal

0

Grimstad barnehjem 0

Hisøy barnehjem 0

Interaktivt barnevern, Arendal 0

Kloppene ungdomsinstitusjon/Aust-Agder ungdomssenter/

Furukollen/Oddenveien, Arendal

3

Lillesand sanitetsforenings hjem for tuberkulosetruede barn 0

LillesandProsjektet/Tiltak for Ungdom - Agder (TUA), 

Lillesand/Kristiansand

0

M/S Torungen, Arendal 0

Mindalen barnehjem 0

Nes bo- og arbeidskollektiv/Nes Ungdomshjem, Tvedestrand 0

Risør barnehjem, Risør 1

Stiftelsen Nordstrand, Arendal 0

Sundet, Risør 0

Team Åmli (Fremtidsplan) 1

Tiltaksgruppen, Arendal 0

Torbjørnsbru gård, Arendal 0

Ung Plan Region Sør/Aleris Ungplan Sør, Arendal 0

spesialskoler

Landvik spesialskole 0

Lunde skole (Lunde offentlige skole for evneveike) 3

Sum antall informanter i Aust-Agder 25

navn på institusjon i Vest-agder antall informanter

Barne- og ungdomsbasen/Base Vest, 

Kvinesdal/Lyngdal

1

Barnehjemmet Ebenezer, Kristiansand 0

Barnekrybben, Kristiansand 9

Bo- og omsorgsprosjektet 0

Brøvigs Minde barnehjem, Farsund 0

Flekkefjord barnehjem, Flekkefjord 0

Frelsesarmeens barneherberge/

Trygg, Kristiansand

7

Furuheim barnehjem, Kristiansand 2

Furuly barnehjem/

Furuly ungdomshjem, Mandal

15

Hospits for unge piker, Kristiansand 0

Kristiansand barneasyl, Kristiansand 0

Kristiansand barnehjem, Kristiansand 6

Lillehavn bo- og arbeidstreningssted/

Stiftelsen Lillehavn, Lindesnes

0

Mandal barnehjem, Mandal 10

Menighetsforeningens barnehjem/

Waisenhuset Salem, Søgne

0

Solholmen barnehjem/

Solholmen korttidshjem, Kristiansand

6

Songvaar Base Camp, Søgne 0

St.Hansgården krise- og utredningsinstitusjon/

Satellitten, Kristiansand

5

Sørlandets barnehjem, Songdalen 10

Sørlandskollektivet, Vennesla 0

Tønnesbakken, Kristiansand 0

Ungpikepensjonatet, Kristiansand 0

Vallemo ungdomshjem, Lindesnes 1

Vanse barnehjem, Farsund 0

Vennesla barnehjem, Vennesla 0
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spesialskoler

Birkelid off. skole, Songdalen 7

Sum antall informanter i Vest-Agder 79
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spesialskoler

Birkelid off. skole, Songdalen 7

Sum antall informanter i Vest-Agder 79
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Lunde skole
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1.  innledning - HisTOrikk

Botid intervjuede barn

Lunde skole ble opprettet i 1936 som privat spesial-

skole etter initiativ fra den da pensjonerte lærerinnen 

Martha Sørensen. Skolen ble ved oppstart definert 

som skole for ”undermålere”. I 1947 ble skolen over-

dratt til staten, hvoretter den ble statlig skole for spesi-

alundervising fra 1948.

Lunde skole lå i Dypvåg mellom Tvedestrand og Risør, 

og besto av to bygninger hvorav den ene var hoved-

bygningen. Bygningene ble løpende vedlikeholdt, op-

pjustert og utvidet. Om boforholdene opplyser styrer 

2 at elevene hadde to soverom som senere ble til tre i 

annen etasje. Man lot gutter som gikk bra sammen få 

sove på samme rom. Dørene mellom soverommene sto 

åpne om natten. I første etasje var det stue, klasse- og 

dagligrom, kontor, spisesal og kjøkken. I kjelleren var 

det en bod, bad og et kjølerom. Barna lekte enten ute 

eller i dagligstua. De fikk fjernsyn i 1961. Økonomien 

på Lunde skole var i følge styrer 2 rimelig god både da 

skolen lå under direktoratet for spesialskolene(1951-

63) og senere under kontoret for spesialskoler.

Lunde offentlige skole hadde i snitt plass til mellom 

8 og 12 elever. Elevene kunne søkes til skolen fra hele 

landet. Elevene som fikk plass på Lunde hadde gjerne 

lærevansker som følge av lavt evnenivå og/eller andre 

psykososiale forhold som medførte at barnet hadde 

vansker med å fungere i vanlig skole. Noen elever 

var også sterkt preget av vanskelige forhold i forel-

drehjemmet, noe som kunne være hovedgrunnen for 

søknaden. Barna hadde som regel ikke plass på sko-

len i mer enn to år, men enkelte barn kunne bli lengre 

dersom det forelå særlige grunner for dette. I skolens 

ferier reiste barna hjem til familien hvis det var mulig.

Ved oppstart fremgikk det av direktoratets retning-

slinjer, om skolens målgruppe:

”Lunde offentlige skole er beregnet som en første 

hjelp til evneveike barn som er så vidt nederlagsbe-

tonte og ukonsentrerte at de dels ikke er modne for 

vanlig spesialskoleundervisning, og dels ikke makter 

de store kompliserte miljøene på de ordinære spesi-

alskoler. Skolens oppgaver blir derfor i første rekke å 

få disse barn til å falle til ro i et hjemlig, trygt miljø, 

og dernest gjennom tilpasset lek og beskjeftigelse på 

barnehagetrinnet å øve barnas konsentrasjon og gjøre 

dem skikket for videre opplæring. 

Teoretisk opplæring bør vesentlig skje gjennom munt-

lig fortelling og samtale. For øvrig nyttes selvsagt sang, 

tegning, modellering og forskjellig arter av hobbyar-

beid. Der bør legges vekt på å trene elevene i å greie 

seg selv i internatet med av- og påkledning, renslighet, 

gode spisevaner og lignende. 

Det er forutsetningen at det enkelte barns opphold 

ved Lunde off. skole er av begrenset varighet, hove-

dregelen bør være at de fleste søkes overført til vanlig 

spesialskole etter ett år. Dersom en finner det ønskelig 

med forlenget opphold for enkelte barn, bør spørsmå-

let i hvert enkelt tilfelle forelegges direktøren i god tid 

før skoleåret slutter. I løpet av mars måned meldes alle 

de barn som tenkes overført til annen spesialskole eller 

Barn nr. Botid
1 1949 - 1952

2 1970 - 1976

3 1978 - 1981
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som tenkes utskrevet som uskikket, til direktoratet, så 

de kan bli innkalt til observasjon før overflyttingen.”

Ved oppstart fungerte tre forskjellige ledere ved 

Lunde inntil styrer 1 ble ansatt i 1950. Hun fungerte 

ved skolen i sju år. Fra 1957 og frem til skolen ble av-

viklet i 1992 var styrer 2 ansatt, først som lærer med 

styrertillegg, deretter som styrer og til slutt som rektor 

fra 1963. Før styrer 2 ble ansatt ved Lunde arbeidet 

han i to år som lærer ved en offentlig skole i Oslo. I 

1961/62 tok han spesiallærerutdanning. Hans ekte-

felle var ansatt som internatassistent ved Lunde.

I starten var det ansatt styrer, kokke og hushjelp. Etter 

hvert ble personalet utvidet med både lærer- og spe-

sialpedagogstillinger. Det ble også flere internatassis-

tenter, en instruktør /vaktmester og kontorfullmektig. 

Det var gjennomgående en stabil gruppe ansatte fra 

1953 med en gjennomsnittlig ansettelsestid på 14 år. 

De ansatte på Lunde skole hadde god faglig bakgrunn 

som lærere og spesialpedagoger. Skolen hadde også i 

en periode sivilarbeidere og vikarer ved behov. 

De første årene var det kun en klasse ved Lunde

offentlige skole. Fra 1964 ble klassen permanent delt 

i to. Det fremgår ellers av arkivmaterialet at styrer 2 

hadde en omfattende kontakt med så vel det offent-

lige som det private nærmiljøet, og at han praktiserte 

en åpen dialog og kontakt mellom skolen og omgiv-

elsene. 

Elevgruppen bestod av ti gutter i alderen 8 til 10 år og 

oppover. De eldste kunne være 15 år. I perioder kunne 

skolen også ha elever på dagtid. Når skolen fikk inn en 

søknad på en ny elev, var det en vanlig praksis å legge 

bort gitte opplysninger om barnet, for at skolen selv 

kunne bli kjent med eleven først og danne seg et eget 

inntrykk. Det ble lagt vekt på å ha fokus på guttenes 

sterke sider. Når eleven hadde vært på skolen et par 

måneder tok man frem igjen opplysningene om bar-

net og gikk igjennom disse for å sammenligne med 

egne inntrykk. Før inntak ved skolen ble det sjekket ut 

om det var spesielle medisinske forhold skolen skulle 

ta hensyn til.

Granskingsutvalget har intervjuet tre barn som var 

plassert på Lunde offentlige skole. 

Styrer 2 (1957 – 1992) har forklart seg for utvalget. 

Ansatt 1 var til stede under forklaringen til styrer 2 

og sluttet seg til hans forklaring. Ansatt 1 arbeidet ved 

Lunde skole som internatassistent en periode på 1 ½ 

år rundt 1950. Så arbeidet hun som ekstrahjelp ved 

skolen i flere år mens hennes ektefelle arbeidet som 

vaktmester samme sted. I 1960 ble hun ansatt som 

assistent igjen og ble ved skolen i 23 år frem til hun 

sluttet i 1992.

Informasjon om Lunde offentlige skole har blitt in-

nhentet fra Statsarkivet i Kristiansand. Det fantes 

blant annet protokoller om elever og ansatte, om 

styret/styremøter og tilsynsrapporter. Videre var det 

opplysninger om administrasjon, bygninger og inven-

tar. Materialet var omfattende og ga inntrykk av en ry-

ddig forvaltning og administrasjon. De tidligste elev-

mappene hadde blitt makulert i tråd med gjeldende 

regelverk fra departementet.   

Granskingsutvalget ble i januar 2009 kontaktet av to 

personer som har arbeidet ved Lunde offentlige skole. 

På dette tidspunktet hadde utvalget kommet langt i 

sitt arbeid og intervjuene var for lengst avsluttet. Det 

ble derfor foretatt telefonintervjuer kun med den 

hensikt å avdekke hvorvidt de nye informantene kunne 



58

gi opplysninger som kunne endre granskingsutvalgets 

konklusjoner i forhold til mandatet. Et kort sammen-

drag av de to ansattes forklaringer er inntatt på slutten 

av fremstillingen om Lunde offentlige skole.

2.  PrakTisk OmsOrg

måltidene

Barn 1 var plassert under styrer 1. Han sier de fikk 

faste daglige måltider. Til frokost og kveldsmat fikk 

de brødskiver med sukker eller margarin. Til middag 

var det ofte komper eller søte supper og det var mye 

fisk og svært sjelden kjøtt. Man kunne rekke opp hån-

den og be om mer mat, men det varierte om man fikk 

mer. Bestyrerfamilien og de ansatte satt ved den ene 

enden av bordet, mens barna spiste ved den andre en-

den. Det var stor forskjell på maten til de ansatte og 

maten til barna. Man kunne ikke gå fra bordet før alle 

var ferdige og det var ikke lov å snakke under målti-

dene. Rutinene var veldig faste.  

Barn 2 var plassert under styrer 2. Til måltidene fikk de 

ferdig smurte brødskiver. Dersom de ikke likte maten 

ble den trykket ned i halsen på dem og de ble dratt i 

ørene. Noen ganger spydde de på grunn av dette. De 

måtte synge og be før måltidet. Barna ble straffet med 

ørefik hvis de ikke fulgte reglene ved bordet. Midd-

agene besto for det meste av fiskemat og lungemos. De 

fikk aldri kjøttmat.

Barn 3 var også plassert under styrer 2. Han sier det 

ble servert vanlige måltider ved institusjonen og 

til frokost måtte de synge bordvers.  Foruten mid-

dagsmåltidet fikk barna brødmåltider.  Brødskivene 

var som regel ferdig påsmurte.  Det nyttet ikke å klage 

hvis man ikke likte maten. Barna ble truet til å spise. 

De fikk spekesild en gang i uken, noe barn 3 ikke likte. 

Maten måtte spises og de ansatte trykket maten ned i 

halsen hans. Barna fikk ikke mye mat. 

Styrer 2 sier at mat og klær var helt topp og det var 

ingen begrensninger. Det var frokost kl. 8:00, for-

middagskaffe (kaker og frukt) kl. 10:30, middag kl. 

13:00, kaffe (med kaker og frukt) kl. 16:00 og kvelds 

kl. 19:00. Kosten var variert og litt bedre i helgene 

enn ellers i uken. Det ble praktisert bordbønn og 

barna spiste middag sammen med de voksne. Andre 

måltider spiste barn og voksne hver for seg. Det var in-

gen tvang knyttet til måltider, men de prøvde å vende 

barna til forskjellig slags mat. Dersom et barn sa at det 

ikke likte maten, ble det bedt om i hvert fall å smake. 

Boforhold

Barn 1 opplyser at det var ni barn på Lunde skole i al-

deren sju til ni år. Barna sov i annen etasje, hvor de sov 

fire sammen på det ene soverommet og fem sammen 

på det andre. Det var også leke- og undervisningsrom 

der. I første etasje bodde bestyrerparet i en egen del 

hvor barna ikke fikk lov å oppholde seg. Det var videre 

et stort rom der, kjøkken, bryggerhus, dusj og et rom 

med flere servanter. Barn 2 forteller at det var sover-

om i tredje etasje, klasserom i andre og i første etasje 

var det kjøkken, spiserom og stue. I begynnelsen sov 

han på rom hvor de var seks barn, senere sov han sam-

men med to andre barn. På lekerommet i dagligstuen 

hadde barna hver sin skuff. På utsiden var det lekeplass 

med klatrestativ. 

Både barn 2 og barn 3 sier at når barna så på fjernsyn 

måtte de sitte på puter på gulvet, mens de ansatte satt 

i stoler eller sofa. I følge barn 2 fikk de kun se på TV 

½ time hver dag. Barn 3 sier at guttene måtte i seng 
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kl. 18:30, men noen av de utvalgte guttene fikk sitte 

lengre oppe. 

Alle barna forteller om en praksis der trusene ble 

rutinemessig sjekket hver dag. Barn 1 sier at under-

buksene ble sjekket for brune streker. En gang ble han 

sjekket, men sa at buksa var ren. Styrer 1 ville likevel 

inspisere ham og beskyldte ham for å lyve. Han ble da 

tatt i nakken, dratt ned trappen og måtte dusje seg to 

minutter i iskaldt vann. Dette skjedde flere ganger. 

Barn 2 sier at det var veldig strenge regler med hensyn 

til de hygieniske forholdene. Hver morgen og kveld 

måtte barna dra ned undertøyet sitt fordi de voksne 

skulle inspisere om det var rent. Dersom barna hadde 

hatt et uhell, måtte de selv vaske undertøyet. Barn 3 

sier at barna måtte være rene. Selv i en alder av ni til 

elleve år ble guttenes truser inspisert av de ansatte. 

Det var flaut og krenkende fordi andre barn var til 

stede. Det var de ansatte som vasket barna og de var 

da svært nærgående. Noen av de andre barn var likevel 

såpass tilbakestående at de hadde behov for hjelp med 

kroppsvasken. Ansatt 1 sier at det ble lagt sterk vekt 

på at barna skulle lære å klare seg selv. Barnas evne til å 

klare seg selv varierte sterkt og enkelte barn måtte ek-

sempelvis ha hjelp ved dobesøk. Til tider var det også 

flere sengevætere ved institusjonen. Barna dusjet om 

morgenen og i forbindelse med dette måtte de ansatte 

ofte hjelpe til. 

skolearbeid

Barn 1 opplyser at skolegangen var uregelmessig.

Det vil si at de ikke gikk på skolen hver eller annenhver 

dag. De dagene de hadde skole varte undervisningen 

kun et par timer. Det var styrer 1 som sto for under-

visningen. De hadde norsk og regning. De fikk ikke 

lekser. Barn 2 oppgir at han hadde gått på skole før 

han kom til Lunde. Han var flinkere på skolen enn de 

andre barna. Han fikk vanlig undervisning og hadde 

fag som matte, norsk og naturfag. Han gikk på sko-

len på Lunde de første to årene.  Deretter ble han ble 

overflyttet til vanlig skole, mens han fortsatt bodde på 

Lunde. Han gjorde leksene sine på Lunde, men fikk 

ikke hjelp til dem. Barn 3 fikk skolegang på Lunde 

hvor det var to klasser. Undervisningen var preget av 

stadige avbrytelser. Selv ble han tatt ut av klassen for 

å få engelskundervisning. Det ble ikke gitt lekser og 

det var heller ikke ro nok på institusjonen til å kunne 

gjøre lekser.  

Helger og fritid

Barn 1 forteller at barna ikke hadde noe fritid og de 

fikk ikke lov å blande seg med andre barn i nærmiljøet. 

De måtte ikke gå mer end 50 meter utenfor skolens 

område. Var det noe fritid badet eller fisket de. Barn 2 

sier at barna på Lunde skole ble nektet å ha besøk av 

andre barn utenfra. Hans skolekamerater undret seg 

over hvorfor de ikke fikk besøke ham på Lunde. Han 

var ikke med i organiserte fritidsaktiviteter ut over at 

han deltok i idrettslaget en liten stund. Lunde skole 

hadde hytte i Gjerstad hvor de dro på turer hele året. 

Der kunne de svømme, fiske osv. Barn 3 forklarer han 

ikke hadde venner utenfor Lunde. Det var en viss mu-

lighet for å treffe andre barn når de var ute, men den 

muligheten var svært begrenset. Det var ikke fritidsak-

tiviteter på ukedagene, men i helgene kunne de dra på 

ski eller båtturer i en båt som skolen disponerte. 

Styrer 2 forteller at de ofte reiste til en gård som lå i 

Gjerstad i helgene. Skolen hadde også båt.  Elevene 

hadde ikke så mye kontakt med andre barn utenfor 

skolen. I en periode var det imidlertid samarbeid mel-

lom skolen og Rotary Club om noe de kalte ”søndag-



60

sadopsjon”.   Barna kunne bli med medlemmer av Ro-

tary ut om søndagene. Ellers la skolen vekt på fysisk 

utfoldelse og mestring. Styrer 2 forteller om en gutt 

som fysisk sett lå foran de andre barna og som hadde 

en nydelig kropp. Han fikk hjelp til å drive med idrett 

og oppnådde med det mestring. De erfaringene gutten 

gjorde kunne han senere overføre til lesing og skriv-

ing. Styrer 2 sier at kontakten med hjemmene skulle 

opprettholdes ved at barna skulle reise hjem en helg i 

måneden. I praksis ble det slik at de kun reiste hjem i 

skoleferiene.

Praktisk arbeid

Barn 1 sier at når det ikke var undervisning, arbeidet 

barna utendørs fra kl. 08:00 om morgenen til kl. 

16:00 eller 17:00 om ettermiddagen. De ble ringt inn 

til måltidene med en bjelle. Når guttene ikke var på 

skolen, var de slaver og måtte jobbe. De ble brukt som 

gratis arbeidskraft. Jobben besto i å hugge ved og dra 

tømmer. Barn 1 skadet seg engang i hånden under job-

bingen.  Arbeidet var veldig organisert. Barna måtte 

også tømme utedoen. De måtte gå med høye støvler 

og bære bøtten med avføring ut på jordene. Om som-

meren måtte de sette poteter og gulrøtter. De måtte 

også hjelpe til med innhøstning av jordbær, plommer 

og epler. Om vinteren måkte de snø. Guttene hentet 

posten og hjalp eldre mennesker i nabolaget med tjen-

ester. Barn 1 sier at de nok jobbet 30 timer i uken og 

de fikk aldri noen lønn for arbeidet. 

Barn 2 sier at barna måtte rydde og gjøre rent på rom-

mene sine. De ansatte rengjorde fellesrommene.  Barn 

måtte også rydde badet, ordne ved eller ordne med 

båten til rektor. Jobben barna måtte gjøre var både 

knyttet til driften av skolen og til drift og vedlikehold 

av rektors hjem. De fikk tre kroner i lommepenger per 

uke og de kunne få ekstra dersom de hadde gjort seg 

fortjent til det; eller motsatt bli trukket. Barna kunne 

bli sendt til gårdsbruk for å jobbe der. De ble blant an-

net sendt til et gårdsbruk ved Fianesvingen. Folkene 

på det gårdsbruket hadde sagt til Lunde at de ville ha 

ungdom til jobben, ikke barn. 

Barn 3 forteller at de måtte vaske egne soverom, gan-

gene og rydde noe på institusjonen. De arbeidet også 

hos naboer med plenklipping, vedkløyving og hagear-

beid. De fikk ikke lønn for dette. Det hendte likevel 

at de fikk stukket til seg en femmer eller en tier av de 

voksne de hadde arbeidet for. Da måtte barna skjule 

pengene. 

Styrer 2 sier at guttene hadde arbeidsoppgaver på 

frivillig basis på skolen og de ble ikke satt til arbeid 

utenfor skolen. Styrer 2 kjenner ikke til hvordan for-

holdene var før hans tid. 

3.  FØlelsesmessig OmsOrg

Barn 1 vurderer omsorgen på Lunde under styrer 1 

som ”helt under null”. Det var absolutt ingen følels-

esmessig omsorg på stedet. Det var mye arbeid, fillete 

klær og enkel mat.  

Barn 2 sier at omsorgen på Lunde var for ”jævlig”. Det 

var både omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. 

Det var ikke mye omsorg med trøst eller kjærlighet fra 

ansatte overfor barn eller overfor det enkelte barn når 

barnet hadde behov for det. Miljøet var alt for strengt.  

En kort periode var det en lærer som tok seg litt spe-

sielt av ham. Barn 2 opplyser at han aldri var hos lege. 

Skader ble behandlet av en reisende lege. Armbrudd 

ble dysset ned. Han var ikke til tannlegekontroll 
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frem til 15 års alder. Dette medførte at tennene ble 

ødelagt. 

Barn 3 forteller at barna opplevde omsorgssvikt på 

Lunde. De fikk en svært streng oppdragelse. Det var 

ikke nærhet til de voksne og ingen av de voksne tok 

seg av det enkelte barn. Barna på Lunde var til dels 

svært tilbakestående. Siden barn 3 fungerte bedre enn 

mange av de andre barna, gikk han mye rundt alene. 

Barna ble negativt omtalt i hverandres påhør. 

Selv ble han svært negativt omtalt av en ansatt mens 

alle andre hørte på. Barn 3 opparbeidet ikke noe godt 

forhold til noen av de ansatte. Barn 3 opplyser at han 

kun husker et tannlegebesøk. Da ble han holdt hardt 

ned i stolen og truet av en ansatt fra Lunde som var 

med. Han fikk juling da han kom tilbake til 

skolen. 

Styrer 2 forklarte for granskingsutvalget at man ikke 

brukte mor eller far som betegnelse på de voksne 

ansatte. I stedet brukte de onkel og tante bortsett fra 

læreren som ble tiltalt som lærer. Hvis noe var galt 

kom barna til de ansatte. Barna satt også på fanget. 

Det å ta og gi en klem var vanlig praksis ved skolen. 

Dersom et barn hadde det vanskelig i timen, noe som 

ofte kunne skje etter hjemmebesøk, kunne man endre 

på den faste rutinen og rektor kunne overta undervis-

ningen slik at læreren kunne ta seg spesielt av barnet. 

Når barna skulle legge seg leste og sang de voksne for 

barna. Skolen praktiserte å lese og be for maten og å 

lese aftenbønn. 

Ansatt 1 sier at de ofte organiserte spill om kvelden 

og at de voksne leste for barna og spilte musikk for 

dem. Skjedde det at et barn lengtet hjem eller hadde 

behov for særlig omsorg, ble barnet fulgt godt opp av 

de ansatte.  De ansatte på Lunde tok seg av barna så 

langt som de maktet og barna ble stelt og lest for i alle 

disse årene. 

4.  aVsTraFFelse Og Fysiske 

OVergreP

Barn 1 forteller om fysiske avstraffelser ved flere an-

ledninger. En gang fordi han kom til å hugge en grop 

i asfalten om vinteren da han måtte hakke is. Da 

ble huden på halsen hans vridd rundt og han fikk så 

mange lusinger at huden sprakk og halsen hovnet 

opp. Han kunne ikke spise mat på flere dager. En an-

nen gang hadde han stjålet et jordbær. Styrer 1 ga ham 

mange lusinger og han fikk en ofte benyttet straffeme-

tode som ble kalt ”sengestraff ”, noe som betydde at 

han måtte ligge i sengen i to dager.  Til ”sengestraff ” 

hørte også den sanksjonen at man bare fikk ett måltid 

i døgnet og ikke fikk ha besøk.  Straffen varte vanligvis 

ett døgn. En annen gang kom han til å rape ved bordet 

og da fikk han mange lusinger foran de andre barna. 

Hadde guttene tatt epler kunne de bli stilt opp i en 

rekke og mannen til styrer 1 ville se dem inn i øynene. 

Han påsto at han kunne se hvem som hadde stjålet. 

Ifølge barn 1 ble straff gjennomført med nazistiske 

overtoner. Styrer 1 var mindre brutal enn mannen, 

men hun slo også. 

Barn 2 sier at barna kunne bli slått. Det kunne være 

med flat hånd eller med vaskekjepp av tre. De kunne 

bli slått overalt; på ryggen, armene og kroppen for 

øvrig. En gang ble han selv slått med vaskekjepp så ar-

men brakk. Legen fikk opplyst fra skolen at årsaken 

til den brekte armen var at han hadde falt. Legen var 

skeptisk til den forklaringen, men gikk allikevel ikke 

videre med saken. Noen av barna ble bakbundet med 

tau. Vaktmesteren kunne slå med knyttneve i ansik-
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tet eller i magen og sparke i skrittet. Volden var ufo-

rutsigbar. Barn 2 sier at han ble utsatt for vold to til tre 

ganger i uken. Det var vaktmesteren og kona til styrer 

2 som sto for mesteparten av volden. Lærerne var ikke 

fullt så avstraffende som andre ansatte. 

Barna kunne bli sperret inne i tre til fire timer i ei bu 

som inneholdt koks og ved. Det skulle lite til for å bli 

plassert i bua. Det varierte hvor ofte de måtte ut der. 

Barn 2 antar at naboene til Lunde må ha visst om deler 

av det barna ble utsatt for, fordi de må ha hørt skrik 

fra barna. 

Barn 3 sier at barna ble fysisk straffet på Lunde. 

Straffen kunne bestå av slag og spark. En ansatt kunne 

sparke barna i baken eller leggen. Andre ansatte filler-

istet barna. Barna kunne bli løftet opp fra bakken etter 

ørene og håret og de ble låst inne på rommet i flere tim-

er. I forbindelse med en hyttetur i Gjerstad ble barna 

truet nakne ut i snøen for å vaske seg to til tre ganger 

i uken. Barna kunne bli lukket inne på ”slemmerom-

met”. Der måtte de være stille. Selv ble han bundet og 

lagt ned over en krakk. Det ble tredd en løkke rundt 

halsen hans. Han ble liggende på krakken med løkken 

rundt halsen i lengre tid. Rommet var mørkt og han 

kunne ikke røre seg før noen kom inn og tok ham ut. 

Han var utsatt for dette tre til fire ganger. 

Ansatt 1 arbeidet under styrer 1 før styrer 2 ble ansatt 

i 1957. Styrer 1 førte en noe strengere disiplin enn det 

som ble praktisert da styrer 2 kom. Det hadde sannsyn-

ligvis sammenheng med at tidene da var annerledes. 

Ansatt 1 så aldri at noen av barna ble slått mens hun 

jobbet på Lunde offentlige skole. Dersom dette hadde 

funnet sted ville hun ha reagert og det tror hun også 

andre ansatte ville ha gjort. Hun mener tvert i mot at 

barna hadde det bra der. Ut fra forholdene var omsor-

gen god. Som eksempel på ”straffereaksjoner” kunne 

styrer 1 sette barna på hver sin stol når de hadde gjort 

noe galt. Ansatt 1 benyttet seg av tilsvarende ”metode” 

overfor egne barn. 

Styrer 2 opplyser at det ikke ble benyttet fysisk 

avstraffelse av elever ved skolen. De ansatte måtte av og 

til hindre at barna slåss med hverandre. Da skilte man 

barna og tok dem gjerne med inn på badet. Der fikk 

de sitte på badekarkanten til de var venner, noe som 

gjerne tok kort tid da det var ubehagelig å sitte lenge 

der. Noen av barna tålte ikke hverandre og det kunne 

hende det fløt blod. Da kunne praksis være at ansatte 

tok barnet på fanget og holdt ham til han pustet ro-

lig. Styrer 2 forteller at han en gang ga to gutter en 

ørefik. Dette skjedde en sommer på gården i Gjerstad. 

Det hadde vært svært lite nedbør og skogbrannfaren 

var stor. To gutter hadde fått tak i fyrstikker, sanket 

tørrkvister og hadde tent opp bål i heia. Styrer 2 fikk 

slukket bålet og forklarte guttene om situasjonens al-

vor, som han også understreket ved å gi dem ørefik. 

Dette var den eneste gangen han har straffet elever 

fysisk. 

5.  FOrekOmsT aV seksUelle 

OVergreP

Barn 1 har ikke kjennskap til at det forekom seksuelle 

overgrep på Lunde offentlige skole.

Barn 2 sier at det var to ansatte på Lunde som hele 

tiden skulle vaske barna nedentil og onanere dem. Vi-

dere forteller barn 2 at det i en periode over noen år 

kom folk til Lunde om natten for å forsyne seg av gut-

tene seksuelt. Barn 2 var da selv mellom 10 og 13 år 

gammel.  Dette var blant annet en prest og noen fra 
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Østlandet. De ble vekket om natten med beføling og 

tatt med inn på små rom og ble voldtatt og slått. De 

måtte utføre oralsex på mennene. Under et overgrep 

begått mot ham selv av presten, fikk han slått til pre-

sten med et belte slik at presten fikk et kutt på halsen. 

Han sier også at det var en gutt som forsvant helt en 

natt og aldri kom tilbake. Barn 2 tror at gutten fors-

vant fordi han hadde blitt utsatt for så grov vold at 

han ikke kunne komme tilbake. Personer som kom på 

besøk og misbrukte barna om natten, kom gjerne når 

de faste nattevaktene var på jobb. Det skjedde også 

overgrep mot barna når de var på skolens hytte. To av 

guttene måtte onanere en mann som var på besøk der. 

Dette skjedde inne i fjøset. Barna forsøkte å fortelle 

de ansatte hva som foregikk på natten, men barna ble 

ikke tatt på alvor.

Barn 3 sa at han ble utsatt for seksuelle overgrep mens 

han bodde på Lunde. Overgrepene skjedde i forbin-

delse med vasking av barna. Vaskingen hadde et sek-

suelt preg når de ansatte vasket barna i skrittet. Barn 3 

sier at han i ettertid har fått høre fra et annet barn at 

folk utenfra begikk overgrep på gutter på Lunde. Det 

er angivelig barn 2 som er kilden til disse opplysnin-

gene.

Styrer 2 har ikke kjennskap til noen seksuelle krenkels-

er i den tiden han fungerte på skolen. Han forteller at 

barnas soverom av og til ble sjekket av hvilende natte-

vakt. Det var mikrofoner installert på barnas soverom 

i tilfelle noe skjedde med barna på nattetid. Ansatt 1 

sier hun aldri oppdaget at barn ble seksuelt misbrukt. 

Heller ikke la hun merke til seksuelle aktiviteter blant 

barna. 

6.  Tilsyn

Styrer 2 opplyser at det var tre personer fra bygda som 

utgjorde tilsynsutvalget i 1960-årene. De kom uan-

meldt. Etter hvert kom tilsynet inn i fastere former. 

I en periode var det styret som ivaretok tilsynsbehov 

og senere fikk Aust-Agder fylkeskommune ansvaret 

for tilsynet. Tilsynsmyndighetene snakket med barna 

også. 

Det fremgikk av de innhentede dokumentene at det 

var tilsyn ved Lunde skole fra 1956. Antall tilsynsrap-

porter økte over tid og av rapportene fremgikk det at 

forholdene for barna var gode og at samarbeidet mel-

lom skolens ledelse og tilsynet var bra. Tilsynet påpek-

te til tider at de fysiske rammene trengte oppjustering, 

forbedring og utvidelse i tråd med tidens krav. Det var 

ryddig og rent overalt og barna fremsto som velstelte. 

I 1981 ble Lunde skole anmeldt av foreldrene til en elev 

for mishandling av deres barn. Av politidokumenter 

datert 27.03.81 fremgår det at saken ble henlagt etter 

bevisets stilling og at etterforskningen på ingen måte 

kunne frembringe noe bevis for at mishandling hadde 

funnet sted. Det ble påpekt at anmeldelsen var så up-

resis og lite konkret at etterforskningen av den grunn 

ble vanskeliggjort. Politiet opplyste at de aldri tidlig-

ere hadde hørt om at elever ved Lunde skole skulle ha 

vært utsatt for overlast. Tvert om hadde man det aller 

beste inntrykk av skolen og dens personale. De håpet 

derfor at tilfellet berodde på en misforståelse. I 1982 

fremgikk det at styrer ved skolen ønsket at tilsynet 

skulle være med å drøfte reaksjoner overfor barna når 

de hadde gjort noe galt.  Skolen praktiserte for eksem-

pel husarrest dersom en elev stakk av eller ”sengestraff ” 

dersom et barn kastet stein på andre barn. Barna ble 

samtidig forklart hvorfor de fikk disse reaksjonene. 
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Av rapporter fra slutten av 1988 - 1989 fremgår det at 

det var personalproblemer. Problemene hadde trolig 

sin årsak i generasjonsmotsetninger mellom yngre, ny-

tilsatte og ansatte med lang fartstid. I den forbindelse 

ble behovet for organiserte personalmøter drøftet. 

Styrer 2 sier at de kollegiale forholdene på Lunde skole 

var gode og stabile og mange var ansatt lenge. Etter 

hvert som det ble ansatte flere yngre mennesker kunne 

det være faglige diskusjoner hvor de yngre var kritiske 

i forhold til generasjonen som styrer 2 representerte.

I 1990 fiket en ansatt til en gutt i en opphetet situas-

jon. Den ansatte hadde i ettertid ordnet opp for seg 

med barn og foreldre, men det ble påtalt at det burde 

ha vært innlevert ”refsingsrapport”. Den ansatte be-

klaget dette og tok kritikken til følge. 

Styrer 2 sier i intervju med granskingsutvalget at det 

ikke var noen kritikkverdige saker knyttet til enkelt-

ansatte og heller ikke ble det gitt refs fra tilsynsmyn-

dighet. Barna merket det gode forholdet som var mel-

lom de ansatte og det smittet over på barna. Styrer 2 

har aldri hatt noen spesiell bekymring for barna på 

Lunde skole, men han kunne være bekymret for hvor-

dan de hadde det hjemme. 

7. OPPlysninger Fra andre ansaTTe

I januar 2009 fikk granskingsutvalget telefon fra to 

ansatte. Henvendelsene var fra en barnevernspedagog 

som jobbet ved skolen noen måneder på slutten av 

1976 og en vaktmester/instruktør som var ansatt fra 

1988 til 1992. Barnevernspedagogen var nyutdannet 

da hun jobbet ved Lunde skole. Hun opplyser at hun 

ikke klarte å jobbe lenge på Lunde fordi hun strevde 

med å godta måten skolen ble drevet på. Hun mente 

det var for mye praktisk stell med overvekt på rens-

lighet. Laken måtte strekkes og brettes og stolene stå 

rett. Alt var i orden uten de store tekniske hjelpemi-

dlene. Hun mener dette skjedde på bekostning av den 

følelsesmessige omsorgen. De nyansatte skulle ”opp-

dras” i denne ånden. Det var strengt og ledelsen var 

overbevist om at det de gjorde var det beste for barna. 

Barna fulgte regimet og det var ikke disiplinproblem-

er. Det var ikke mange fagdebatter og demokrati var 

en mangelvare. Barnevernspedagogen opplyser at hun 

ikke var vitne til fysisk avstraffelse eller seksuelle over-

grep. Hun er kjent med at det var tilsyn ved skolen. 

Hun formidler at styrer 2 var en mann som utstrålte 

autoritet uten å løfte en finger. Han hadde mye makt 

og la opp til å bli respektert. 

Vaktmesteren forklarte at han aldri opplevde fysisk 

avstraffelse av barna og heller ikke seksuelle overgrep. 

Han sier det var en stor porsjon hjertevarme og en 

fast ledende hånd ved Lunde. Det måtte være sånn 

for å få ting til å fungere. Barna kunne bli irettesatt 

med bestemt stemme uten utskjelling og de kunne få 

beskjed om å gå på rommet sitt for en kortere peri-

ode, men det forekom ingen innestengning. Det var 

et nært forhold mellom ansatte og barn hvor ansatte 

støttet barna i sin utvikling.  Halvparten av barna var 

preget av sosiale og emosjonelle problemer knyttet til 

hjemmemiljøet i tillegg til å ha et nedsatt evnenivå. 

Enkelte måtte stelles fordi de ikke hadde kontroll 

over urin og avføring. Et barn var seksuelt opptatt og 

litt nærgående og personalet var derfor ekstra obser-

vant på dette. Denne gutten ble plassert på enerom. 

Vaktmesteren beskriver styrer 2 som en snill, men 

myndig mann som hadde en enorm kapasitet til å 

ivareta mennesker og følge dem opp. Barna ble nes-

ten overbeskyttet og skjermet for mye på Lunde. Alt 

det praktiske var veldig bra; ordentlig, ryddig, med 
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brettekant på klær og reint undertøy. Det var nesten 

litt for strengt og prikkfritt.

8.  granskingsUTValgeTs 

sammenFaTning Og VUrderinger.

Utvalget har intervjuet tre barn som gikk på Lunde 

offentlige skole.  De har bodd der til ulike tider, men 

beskriver alle svært alvorlige mangler ved institus-

jonen.

Barn 1, som bodde på Lunde på begynnelsen av 1950-

tallet mens styrer 1 var der, forklarer at han ble utsatt 

for fysiske avstraffelser i form av gjentatte slag, som 

førte til at huden sprakk på begge kinn og at halsen 

hovnet opp. Informanten viser til at det var bestyrer-

paret som sto for denne avstraffelsen.  

Barn 2, som bodde på Lunde mens styrer 2 var der, 

forklarer at han som straff ble lukket inne på et rom 

hvor han ble bundet og lagt på en krakk.  Der skal 

det ha blitt tredd en løkke rundt halsens hans, og han 

skal de ha blitt liggende på krakken med løkken rundt 

halsen i lengre tid.  Barn 3 skal ha blitt slått med en 

vaskekjepp over hele kroppen.  Dette skal ha ført til 

at armen brakk.

Disse opplysningene om fysiske avstraffelser bekreftes 

ikke av andre i saken. Etter utvalgets vurdering gir de 

opplysningene som fremkommer i intervjuene ikke 

grunnlag for å trekke noen konklusjoner om at fysiske 

avstraffelser har funnet sted. Når det gjelder seksuelle 

overgrep, forklarer barn 2 seg om meget alvorlige og 

omfattende overgrep som skal ha funnet sted under 

hans opphold ved Lunde skole.  Disse opplysningene 

støttes ikke av andre funn utvalget har gjort.

Barn 2 og 3 forklarer seg om at ansatte ved skolen også 

vasket barna i skrittet og at dette ble gjort på en måte 

som hadde seksuelt tilsnitt.  

Etter utvalgets vurdering gir de opplysninger som 

fremkommer i intervjuene ikke grunnlag for å trek-

ke noen konklusjon om at seksuelle overgrep har 

forekommet. Opplysningene som fremkommer er så 

pass spesielle at de må kunne underbygges med annen 

informasjon før det er grunnlag for å konkludere om 

at slike overgrep fant sted.

Når det gjelder den følelsesmessige omsorgen, er de 

tre barna som er intervjuet samstemte om at denne 

var svært dårlig.  Dette bekreftes til en viss grad av en 

barnevernspedagog som har henvendt seg til utvalget.  

Hun arbeidet ved Lunde skole noen måneder på slut-

ten av 1976. Ifølge henne prioriterte skolen de prak-

tiske sidene ved omsorgen. Det hersket streng 

disiplin med stor vekt på orden, renslighet og struk-

tur.  Denne forklaringen støtter således fremstillingen 

barn 2 og barn 3 har gitt om at den følelsesmessige 

omsorgen var dårlig.

Utvalget mener det er sannsynliggjort at det var klare 

mangler ved den følelsesmessige omsorgen i den peri-

oden de tre informantene bodde på Lunde.  
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1.  innledning

Intervjuede barn på barnehjemmet og tidsrom for 

plassering:

Barn nr. Botid
1 1940 - 1950

2 1972 - 1973

3 1966 - 1969

4 1966 - 1968

5 1968 - 1976/77

6 1966 - 1969

2.  HisTOrikk

Arendals guttehjem ble opprettet i 1928 ved hjelp 

av private midler.  Hjemmet ble drevet av Arendal 

Indremisjon i årene deretter frem til Aust-Agder fyl-

keskommune i 1987 overtok institusjonen.  I 1952 

endret institusjonen navn til Nyli Gård.  1. januar 

2004 ble institusjonen overtatt av Staten.

Barnehjemmet har siden oppstart drevet sin virk-

somhet på Nyli, hvor man kjøpte inn et småbruk.  Bo-

lighuset på bruket ble renovert og påbygget med sikte 

på drift av barnehjem.

Hva har vi av informasjon?

Utvalget har intervjuet seks beboere på Nyli, slik det 

fremgår ovenfor.  Utvalget har videre hatt tilgang til 

arkiv, som inneholder en del dokumenter fra institus-

jonens drift, arkivert ved Aust-Agder kulturhistoriske 

senter.

Arendals guttehjem hadde frem til slutten av 1950-

tallet kun gutter boende på institusjonen.  Den 10.11. 

1958 ble imidlertid vedtektene for institusjonen en-

dret slik man også kunne ta inn jenter. Etter endrin-

gen lød vedtektene slik: ”Det opptas til forpleining 

og oppdragelse barn som ikke har foreldre, hjem eller 

omsorg.  Alderen ved opptagelsen bør som regel ikke 

være under to år, og for pikenes vedkommende, ikke 

over seks år.”  Barna kom fra omkringliggende kom-

muner.

I 1944 ble et ektepar ansatt ved institusjonen. Disse 

drev hjemmet sammen i en årrekke med mannen som 

bestyrer.  Mannen ble pensjonert i 1977 og hustruen 

overtok som daglig leder av hjemmet og drev dette 

frem til 1987.  Det kom da ny ledelse i forbindelse 

med at fylkeskommunen overtok eierforholdet til 

institusjonen. Også en  assistent var ansatt på barne-

hjemmet i over 30 år.

Bestyrerparet drev institusjonen med en - to

assistenter gjennom disse årene.  

Ved institusjonen var det opprinnelig lagt opp til at 

man kunne ha inntil 20 barn i alderen fire år til kon-

firmasjonsalder.  Senere, i 1949, heter det i et skjema 

som ble sendt Sosialdepartementet at man helst ikke 

ville ha mer enn 15 barn, dog hadde man på den tid 18 

gutter boende på institusjonen.  Videre fremgår det av 

samme skjema at barna som bodde på institusjonen i 

det alt vesentlige var plassert der etter vedtak i 

vergeråd og forsorgsstyrer.  

I 1978 heter det i forbindelse med et jubileumsskrift 

at det var tolv barn på Nyli Gård, angivelig nesten det 

halve siden bestyrerne overtok i 1944.  ”Antallet har 

imidlertid variert en god del fra tid til annen, men 
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man har aldri vært over 21.  Barna kommer fra hele 

Sørlandet”.

Opprinnelig tok man sikte på at barna skulle bo på 

hjemmet frem til noen tid etter konfirmasjonsalder.  

Man skulle prøve å få barna ut i lære, eventuelt til sjøs.  

I 1949 ble det oppgitt at man hadde 18 gutter på in-

stitusjonen, den yngste seks år og den eldste atten år.  

Av disse var en på handelsskole, en på yrkesskole, en i 

elektrikerlære og en på realskole.

Pr. 1978 hadde ca. 200 bodd på Nyli Gård  siden åp-

ningen i 1928. Med et gjennomsnittlig belegg i disse 

årene på 15 barn, indikerer dette en gjennomsnittlig 

botid på 3,7 år.

Bestyrerparet og den ene assistenten arbeidet, som 

nevnt,  i en årrekke ved institusjonen.  Dette viser at 

det var liten turnover av ansatte.  Ekteparet var opprin-

nelig ikke utdannet for barnevernsarbeide.  Begge ble 

imidlertid godkjent som bestyrere, mannen i 1949 og 

hustruen da hun overtok i 1977.  Mannen ble videre 

anbefalt for departementets ettårige kurs for barne-

hjemsbestyrere.  I 1976 oppgis det at begge er utdan-

net som styrere og godkjent av departementet. 

3.  daglige rUTiner FOr Barna

lekselesing

Barn 1 forklarer at barna som bodde på Nyli ble hørt i 

leksene av de ansatte.  De fikk ikke så mye hjelp i forb-

indelse med at leksene skulle gjøres, men det ble kon-

trollert at de hadde gjort dem.  Også barn 2 forklarer 

at hun gjorde lekser og at hun fikk hjelp til dette.  Barn 

6 forklarer imidlertid at hun ba om hjelp til lekser, 

men uten å få dette.

Helger og fritid

Det var ingen ferieplass knyttet til institusjonen.  Hel-

gene og fritiden ble derfor tilbrakt på Nyli.  Enkelte 

forklarer seg om turer som ble gjort i regi av institus-

jonen, men det var relativt begrenset med aktiviteter.  

I intervju med bestyrerparet i anledning deres 30-

årsjubileum på Nyli Gård, forteller imidlertid disse 

om vanlige fritidsaktiviteter såsom fotball for gutter 

og strikking og søm for jenter.  Videre at barna går 

mye på ski om vinteren og at man om sommeren er 

ved sjøen for å bade.

Dette er i tråd med det barna forteller, hvoretter mye 

av aktivitetene skjedde i nærområdet.

Boforhold

I annen etasje i hovedhuset var det i alt ni soverom.  

Av disse var noen enkeltrom og noen rom innredet for 

flere barn.  I 1949 var det fra ett til seks barn på hvert 

rom.  I tillegg var det bad og etter hvert WC i annen 

etasje (i 1954).  I bygningens første etasje var det kjøk-

ken og spisesal, stue, salong og lekeværelse samt sys-

tue, lagerrom og WC.  I bygningens kjelleretasje var 

det på samme tid vaskekjeller, matkjeller, lagerbod og 

verksted mv. I årenes løp har inventar og utstyr blitt 

skiftet ut og modernisert.  Det har vært søkt om of-

fentlig tilskudd til dette i den grad ikke private midler 

har dekket utgiftene.
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Praktisk arbeid

Barnevernsinstitusjonen ble som ovenfor nevnt 

etablert på et småbruk.  I 1949 var det på gården en 

hest, tre kuer, griser og høns.  Man hadde ca. 20 mål 

dyrket jord, litt skog og hei.   Driften av gårdsbruket 

fant sted med noe hjelp fra barna som bodde på barne-

hjemmet. 

4.  PrakTisk OmsOrg

Barn 1 forklarer at maten var som i samfunnet for 

øvrig på tiden han bodde på Nyli.  Det var havregrøt 

til frokost og ellers mye brødmat.  Klærne ble ivaretatt 

av damer som var ansatt på Nyli og som sydde klær og 

også reparerte brukte klær.  Det var ellers barnehjem-

met som kjøpte inn klær til barna.  

Barn 2 forklarer at maten besto av vanlig kost og at 

man ellers gikk i brukte klær som institusjonen frem-

skaffet.  Barn 3 husker at han fikk nye klær av sin mor 

mens han bodde på Nyli.  Disse klærne ble imidlertid 

fordelt på alle barna på institusjonen.  Barn 4 viser 

også til at barna fikk vanlig mat og brukte klær når noe 

skulle skiftes ut.

Tilsvarende forklarer barn 5.  Hun fikk gutteklær for-

di institusjonen hadde dette liggende fra tiden Nyli 

Gård var et guttehjem.  Ellers var det, ifølge henne, 

kun brukte klær barna fikk.  I siste del av oppholdet 

fikk hun imidlertid jenteklær som bl.a. Lions hadde 

samlet inn. Dette var på midten av 70-tallet. Også 

barn 6 forklarer at maten var av vanlig kvalitet, men 

at de kun fikk brukte klær mens de bodde på institus-

jonen.

5. FØlelsesmessig OmsOrg

Alle informantene forklarer seg svært negativt om den 

følelsesmessige omsorgen de fikk under oppholdet på 

Nyli.  

Barn 2 forklarer at klimaet på institusjonen var svært 

strengt og at han hele tiden lengtet hjem.  Han følte 

at han var på Nyli Gård til oppbevaring og at han ikke 

fikk noen nærhet til de voksne og heller ikke at disse 

hadde tid til å ta seg av ham.  

Barn 3 som var på Nyli fra han var ett til fire år gam-

mel forklarer at han om natten forøkte å ta kontakt 

med sin søster, men at han ble straffet for dette ved å 

bli satt inn på et mørkt kott.  Også barn 4 forklarer at 

barna var henvist til seg selv.  Han følte ingen nærhet 

til de voksne, og man måtte eventuelt søke støtte hos 

jevnaldrende ved behov.  Barn 5 forklarer at det var 

”fælt” å være på Nyli Gård.  Hun følte seg utrygg; noe 

som hang sammen med at det skulle bare en bagatell 

til for å utløse reaksjoner hos de voksne.

Barn 6 forklarer på tilsvarende måte at klimaet på insti-

tusjonen var strengt.  Det var lite nærhet til de voksne 

og kos hadde de ansatte liten sans for.  Han reagerte 

imidlertid særlig på at foreldrene ble negativt omtalt i 

tiden frem mot at han skulle flytte hjem til dem.

6.  aVsTraFFelse Og Fysiske

OVergreP

Nesten alle barna som har vært intervjuet om op-

pholdet på Nyli Gård har forklart at de ble utsatt 

for ulike former for fysiske avstraffelser.  Barn 1, som 

bodde på Nyli fra 1940 frem til 1950, dvs. mens insti-
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tusjonen var et guttehjem, har forklart at barna jevnlig 

fikk ørefiker og ellers ble slått med flat hånd.  Hadde 

ett av barna gjort noe galt og det var uklart for de 

ansatte hvem som sto bak dette, ble guttegjengen delt 

inn i to.  En del måtte opp i annen etasje og en del var 

nede.  De ble så presset til å tilstå ved at barna ble slått 

en etter en med lærreim, inntil ett av barna sprakk og 

fortalte hvem som hadde gjort noe galt.  Det var de 

ansatte som slo.  Han forklarer også at barna jevnlig 

ble sendt ned i kjelleren som straff, der de kunne bli 

værende fra helt kort tid og opp til flere timer.  Han 

forklarer videre at det i kjelleren var en benk med en 

halmmadrass og at man kunne gjøre lekser og ellers 

lese mens man satt i kjelleren.  Måtte man på do mens 

man var i kjelleren, kunne barna banke på døren og 

slippe ut for å besøke doen.

Barn 2 husker ikke noe spesielt knyttet til avstraffelser 

mens han bodde på Nyli i fem-/seksårsalderen.  Barn 

3 forklarer at han ble straffet i form av ørefiker, slag 

og lignende. Ut over dette ble han også innelåst på et 

kott som var mørkt.  Også barn 4 forklarer at han ble 

slått med flat hånd i ansiktet og trukket i ørene ved 

noen anledninger.  Han forklarer imidlertid at han 

ellers fikk husarrest når han hadde gjort noe galt, men 

forklarer seg ikke om innelåsing i kjeller eller kott.  

Barn 5 forklarer at det var et strengt miljø på institus-

jonen og at hun ble tildelt ørefiker dersom hun skulle 

straffes.  Ved en anledning ble hun slått av en av de 

ansatte slik at leppen ble kløyvd.  Ørefiker kom ellers 

raskt og uten at hun følte at det var noen grunn til 

dette.  En annen form for avstraffelse var at hun ble 

lugget og det så hardt at vedkommende som gjorde 

dette sto tilbake med hår i hånden.  Hun forklarer 

ellers at hun ble sperret inne i kokskjelleren eller på 

loftet.  Hun var livredd når hun ble sperret inne i 

kjelleren.  Når hun slapp ut fra slik innesperring var 

standardreplikken: ”Nå lærer du til neste gang”.

Også barn 6 forklarer seg om fysisk avstraffelse.  Han 

forklarer at man kunne bli tildelt en ørefik, eventuelt 

bli kløpet i nakkeskinnet/øret.  En annen form for 

straff var at man ble sendt ned i kokskjelleren hvor ly-

set ble slukket og døren låst.   Man måtte da eventuelt 

stå der og vente i en periode. 

7. FOrekOmsT aV seksUelle 

OVergreP

Ingen av barna forklarer at de ble utsatt for seksuelle 

overgrep fra ansatte ved institusjonen. Noen av bar-

na forklarte seg om seksuelle overgrep som fant sted 

fra andre barns side mens de bodde på Nyli.  Barn 5 

forklarer at hun over en periode på flere år ble mis-

brukt av eldre barn på institusjonen. Hun forsøkte å ta 

dette opp med en av de ansatte, men hevder at hun da 

ble slått på munnen og følgelig ikke trodd.  Også barn 

4 forklarte seg om seksuelle overgrep.  Han ble utsatt 

for dette av to unge jenter som skulle passe på dem om 

kvelden.  Han var da ca. 10 - 12 år. Han mener tils-

varende fant sted mellom de samme jentene og andre 

barn ved institusjonen, men at man ikke snakket om 

dette verken med de voksne eller barna seg imellom.

Også barn 2 og 3 har forklart at ting skjedde mellom 

større og mindre barn, men at dette er noe de har 

”hørt” fant sted uten at de har kunnet utdype dette 

nærmere.
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8.  Tilsyn

I 1949 sendte Sosialdepartementet ut et spørreskjema 

der det ble bedt opplyst hvem som førte tilsyn med 

Arendals guttehjem, datidens Nyli Gård.  Det fremgår 

av skjemaet at styrets medlemmer foretok slikt tilsyn, 

vanligvis hver uke, uanmeldt og til varierende tider.  

Videre ble det opplyst at Arendal forsorgsvesen på In-

dremisjonens anmodning hadde oppnevnt forsorgs-

forstanderen til å delta i tilsynet.  Noen rapporter fra 

disse tilsynene er imidlertid ikke funnet i det arkiverte 

materialet.

I forbindelse med at styrer ved hjemmet søkte om 

godkjennelse og fikk innvilget dette i 1949, skriver 

Sosialdepartementets inspektør:

”Jeg inspiserte barnehjemmet i desember 1949.  Rap-

port fra inspeksjonen er dessverre kommet bort.  Jeg 

fikk ved inspeksjonen et godt inntrykk av barnehjem-

met og dets ledelse.  Det så ut som om styrerparet gikk 

inn for å skaffe et godt hjem for guttene. Mannen har 

utdanning ved landbruksskole og har tidligere praksis 

som bestyrer av gårdsbruk.  (Barnehjemmet har et lite 

gårdsbruk.)  Han har ingen teoretisk utdanning for 

sitt yrke som leder for barnehjemmet.  Hans kone har 

heller ingen pedagogisk utdanning.  Begge, eventuelt 

en av dem, bør få høve til å gå departementets ettårige 

kurs  for barnevernsarbeidere.  Jeg vil forslå at mannen 

får midlertidig godkjenning som styrer for Arendal 

guttehjem, Arendal.”

Etter at barnevernloven trådte i kraft i 1954, ble det 

oppnevnt tilsynsfører for Nyli. Denne tilsynsføreren, 

sammen med sin ektefelle, førte tilsyn med Nyli frem 

til 05.12. 1962.  Det fremgår av tilsynsrapport avgitt 

til barnevernsnemnda 15.08. 1956 at de ikke hadde 

noen merknader til forholdene ved hjemmet eller 

driften.  Det fremgår at de hadde snakket med barna, 

bestyrer og ansatte.  De hadde videre besiktiget hjem-

met flere ganger.

Det fremgår for øvrig av det arkiverte materialet at 

vedkommende tilsynsfører sendte årlig oppgave over 

besøk han hadde gjort ved barnehjemmet.

Etter at ekteparet hadde fratrådt som tilsynsførere, ble 

et nytt ektepar oppnevnt til å foreta tilsyn ved barne-

hjemmet.  Ved brev av 13.04.64 etterlyste sosialsjefen 

i Arendal rapport fra disse med hensyn til tilsynsbesøk 

gjort i 1963.  Han fikk slik rapport 04.05. 1964, dog 

uten at antall besøk ble oppgitt.  Tilsynsførerne send-

te ny årsrapport 03.03.65, hvor de oppga å ha foret-

att tre tilsynsbesøk i 1964 der de hadde hatt samtaler 

med ansatte og barn.  De sendte ytterligere en rapport 

31.01. 1966 hvor de oppga å ha vært på tilsynsbesøk i 

1965.  Det ble da ikke oppgitt noe antall eller om disse 

besøkene var anmeldte eller uanmeldte.

I forbindelse med søknad om statstilskudd til driften 

for 1968, siteres det fra siste rapport fra tilsynsførere 

for Nyli Gård følgende:

“Som tilsynsførere ved Nyli Gård har vi den glede å 

meddele at vi er meget godt fornøyet med hjemmet.

Bestyrerparet har et usedvanlig godt lag med barna og 

det gjør godt å se hvor trygge og tillitsfulle barna er. 

Materielt sett kan de ikke ha det bedre, synes vi, og det 

er lett å se at barna trives”.

I et brev datert 28. juni 1976 fra Arendals Indremisjon 

til Arendal kommune som inneholder opplysninger 

om driften ved barnehjemmet, heter det om tilsyn:  



73

VIII - Institusjonene

Nyli gård barnehjem

”Samarbeidet med barnevernsnemnd og sosialkontor 

er bra.  Barnehjemmet har ikke tilsynsfører, men alle 

barna har.  Kontakten foregår ved leilighetsvise besøk, 

kunne nok vært litt bedre.”

På denne tiden synes det således som man ikke hadde 

oppnevnt tilsynsutvalg ved institusjonen. I og med 

utvalget ikke har intervjuet barn som har bodd på in-

stitusjonen etter 1976/77 er det ikke undersøkt når 

tilsynet senere kom i gang.

9.  granskingsUTValgeTs 

sammenFaTning Og VUrderinger

Praktisk omsorg

Bygningen barnehjemmet ble drevet i holdt almin-

nelig standard ut fra det som var vanlig for barnehjem 

på den tiden.  Selv om det kunne bo flere barn på hvert 

soverom, var dette det vanlige ved slike institusjoner. 

Når det gjelder tøyet barna fikk, rapporterer alle barna 

at de måtte gå i brukt tøy som de selv mente holdt lav 

standard.  Flere av barna som bodde på Nyli i 1960-

årene forklarer at de ikke fikk ha eget tøy og at de som 

fikk nytt tøy av foreldrene måtte se at dette ble brukt 

av andre barn ved institusjonen. Måltidene er det flere 

av barna som forklarer seg om.  De beskriver maten 

som enkel, men likevel akseptabel, selv om det også 

er unntak fra dette Når det gjelder den praktiske om-

sorgen barna ble tilbudt på Arendal guttehjem, senere 

Nyli Gård, er det utvalgets vurdering at denne var 

tilfredsstillende ut fra tiden og forholdene.  

Følelsesmessig omsorg

Når det gjelder den følelsesmessige omsorgen, er det 

helt gjennomgående i de forklaringene utvalget har 

mottatt at barna betegner denne som dårlig, til dels 

svært dårlig.  Det har vært lite individuell oppfølging 

av barna og de har for en stor del vært overlatt til seg 

selv.  Barna beskriver et miljø preget av strenge voksne 

med lav terskel for å anvende straff i form av slag, klyp-

ing, lugging samt innestengning. Tatt i betraktning 

den til dels vanskelige livssituasjonen barna har befun-

net seg i, deres alder og derfor åpenbare omsorgsbe-

hov, har dette ikke vært akseptabelt.  

Det nesten alle har å utsette på Nyli er at det var 

strenge regler knyttet til spisingen.  Man måtte sitte 

pent og stille under måltidet.  Man måtte videre spise 

opp det som ble servert og gjorde man ikke det, er det 

flere som rapporterer om tvangsforing, at de fikk mat-

en servert på ny til neste måltid, eller at man ble straf-

fet på andre måter.  Mange har svært negative minner 

knyttet til måltidene på grunn av dette.

Utvalget legger således til grunn at den følelsesmes-

sige omsorgen ikke har vært tilfredsstillende.  

Fysiske avstraffelser

Fem av de seks informantene forklarer at de ble straf-

fet fysisk i form av klyping, slag, lugging mv.  Fire av de 

seks forklarer også at de ble straffet i form av inneluk-

king i kjelleren.  Etter utvalgets vurdering foreligger 

det klar sannsynlighetsovervekt for at slike avstraffels-

er ble benyttet ved institusjonen. Dette er klart kritik-

kverdig.

seksuelle overgrep

Når det gjelder seksuelle overgrep, er det ikke op-

plysninger om at ansatte skal ha foretatt dette overfor 

barna.  Derimot forklarer to av barna at de har vært 

utsatt for overgrep fra eldre barn og ytterligere to at de 

var kjent med at ”ting skjedde”.  
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På Nyli Gård bodde barn i alle alder og av begge kjønn.  

Mange hadde videre en svært vanskelig bakgrunn.  

Dette kombinert med lav bemanning har skapt høy 

risiko for at seksuelle overgrep har kunnet finne sted.  

Når da så mange som fire av seks barn forklarer seg 

om dette, er det etter utvalgets oppfatning  sannsyn-

lighetsovervekt for at slike overgrep også fant sted.

Tilsyn

Det foreligger opplysninger om at tilsynet for øvrig  

ble foretatt av Sosialdepartementets inspektører i 

tiden frem mot barnevernlovens ikrafttredelse i 1954.  

I forbindelse med årlige rapporter til departementet, 

er det oppgitt at tilsynet ble foretatt av styrets medlem-

mer foruten at også lederen av Arendal forsorgsvesen 

tok del i dette.  Det oppgis videre at tilsyn fant sted 

ukentlig, uanmeldt og til varierende tider.

Fra midten av 1950-tallet foreligger det videre årsmeld-

ing fra tilsynsførere oppnevnt av barnevernsnemnda.  

Disse meldingene bærer preg av å være formelt riktige.  

Etter at nye tilsynsførere ble oppnevnt på 1960-tallet 

ble det også avkrevd årsrapport fra disse.  Dette in-

dikerer at man tok tilsynet alvorlig.  I 1976 er det op-

plysninger om at tilsynet ikke fungerte.  Dette tyder 

på at man, uvisst av hvilken grunn, har unnlatt å op-

pnevne tilsynsutvalg i en periode på 1970-tallet. 

Utvalget finner det sannsynliggjort at tilsynet har 

fungert tilfredsstillende fra slutten av 1940-tallet og 

frem til 1970-tallet.
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Soltun barnehjem
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1.  innledning

I møteprotokollen til Fjære menighetsråd kan man 

lese at lokale krefter i oktober 1943 ønsket å starte et 

barnehjem i Fjære ved Grimstad. I november samme 

år vedtok menighetsrådet å opprette en komité på 

fem medlemmer som skulle arbeide videre med saken. 

Komiteen besto blant annet av forsorgsforstanderen, 

en jordmor og formannen i Fjære hjelpeforening. 

Komiteen argumentert slik for etablering av et barne-

hjem: “Det første som melder seg er spørsmålet om 

det er behov for noen barneheim. Ser man det ut fra 

et kristelig sosialt synspunkt må det kunne likestilles 

med spørsmålet om behovet for å ha en gamleheim. 

Og da er saken på det rene. Man er for lengst kommet 

til den oppfatning at enhver kommune – om mulig 

– bør ha sin gamleheim. Der skulle således ikke være 

noen vesensforskjell, når det gjelder selve institus-

jonene, hvis behov for øvrig i begge tilfeller er tilstede. 

Visstnok kan det ofte være lettere å få bortsatt barn 

enn gamle, da interessen for barn synes å være større, 

men erfaringen viser at det å få barn betryggende an-

brakt kan være en meget vanskelig oppgave”. 

2.  HisTOrikk

Menighetsrådet i Fjære startet det som skulle bli Sol-

tun barnehjem i 1948. Bygningen til barnehjemmet 

ble i starten kalt ”Solhøgda” og adressen var Øde-

gårdsdalen ved Bergemoen. Bygningen inneholdt åtte 

værelser i annen etasje. I første etasje var det tre større 

stuer, to mindre værelser, kjøkken, gang og bad. Hu-

set ble vurdert som særdeles godt egnet for formålet, 

men det måtte foretas en del arbeid for å klargjøre det 

som barnehjem.  Barnehjemmet arrangerte innvielses-

fest den 11. juli 1948. Det første barnet, en liten gutt, 

flyttet inn 20. juli.  

I vedtekter for Fjære barnehjem fra 1951 fremgår det 

at menighetsrådet skulle velge et styre på sju medlem-

mer (hvorav fire var kvinner og tre var menn). Styret 

skulle velges på nytt hvert fjerde år. Styret hadde den 

fulle ledelse av heimen, økonomisk og kristelig, og 

stod for ansettelse av bestyrerinne og øvrig betjening. 

Styret avgjorde i hvert enkelt tilfelle hvilke barn som 

skulle tas i forpleining. Abnorme barn kunne ikke 

mottas så vel som barn som viste særlig slett oppførsel 

og som kunne ”befryktes” å bli en moralsk fare for de 

øvrige barn. Styret kunne søke disse barn overflyttet 

i annen forpleining under nødvendig hensyntagen til 

barnets og heimens helseforhold. 

Alle barna som ble opptatt til forpleining stod un-

der heimens beskyttelse frem til de fylte 15 år. Styret 

skulle da være behjelpelig med å få dem inn i “passende 

livsstilling”, og om mulig hjelpe dem til videre utdan-

nelse. Styret skulle våke over at heimen ble drevet i 

kristelig ånd og på kirkens og den lutherske bekjen-

nelses grunn. 

I februar 1958 ble navnet på Fjære barnehjem endret 

til Soltun barnehjem. 

Etter 22 års drift ble Soltun barnehjem nedlagt 1. juli 

1970. Spørsmålet var aktuelt allerede ett år tidligere, 

da styret ved Soltun ikke lengre fant det forsvarlig å 

drive barnehjemmet på grunn av dårlig økonomi og 

få barn. Det ble opprettet et utvalg bestående av rep-

resentanter fra barnevernsnemnda og Fylkesmannen 

som skulle utrede saken før endelig nedleggelse. Bakg-

runnen for den endelige nedleggelsen var at hjemmet 
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over tid hadde vært drevet med underskudd og at et-

terspørselen etter plasser hadde vært dalende. Det ble 

konstatert at behovet for barnehjem ikke lengre var til 

stede. 

Ved avviklingen av Soltun skriver formannen 3. juli 

1970: “Styret for Soltun vil med dette rette en hjerte-

lig takk til alle som har støttet godt opp om Soltun i 

disse år. Det er med vemod vi setter nøkkelen i døra. 

Så vidt det står til oss, vil vi følge barna videre med 

samme kjærlighet som da vi var i nærkontakt med dem 

på Soltun. Vi håper at enhver som har hjulpet oss med 

barna og Soltun har hatt den samme glede av det som 

vi i styret. Vi tror at barnas tid på Soltun har vært til 

hjelp for dem”.

Ved nedleggelsen av barnehjemmet var det plassert 

åtte barn der. De ble alle omplassert.  

Forut for nedleggelsen av Soltun ble en ansatt barne-

pleier politianmeldt. På dette tidspunkt, i 1969-70, 

ble Soltun drevet av en bestyrerinne som bodde på 

barnehjemmet sammen med sin ektefelle og et barn. 

Politianmeldelsen ble inngitt av ektefellen til bestyre-

rinnen. Han mente seg utsatt for ærekrenkelse i forb-

indelse med at barnepleieren hadde klaget ham inn 

for styret. Barnepleieren hevdet at mannens oppførsel 

overfor barnehjemsbarna og ansatte var skremmende, 

og at han blandet seg inn i omsorgen for barna på en 

svært uheldig måte. Denne saken ble håndtert av styret 

for Soltun sammen med barnevernsnemnda og politi. 

Granskingsutvalget har innhentet noe informasjon 

fra Fjære menighet; regnskapsbøker, dokumenter 

vedrørende opprettelsen og nedleggelsen av barne-

hjemmet, en fortegnelse over barn forpleiet ved Sol-

tun fra 1960 til 1970 og møteprotokoller fra styret. 

Granskingsutvalget har videre innhentet informasjon 

om økonomiske tilskudd og godkjenning av styrere 

fra Riksarkivet. Fra Fjære barnevernsnemnd forelig-

ger noe dokumentasjon av tilsyn. I folketellingene fra 

1960 er det opplyst hvilke barn som da var plassert på 

Soltun.   

Det fremgår så vel av ovenstående vedtekter for barne-

hjemmet samt av referater fra styremøter at det ble 

tatt imot barn til forpleining helt fra spedbarnsalder. 

Generelt synes praksis videre å ha vært at barn fra 

13 år og oppover ble avvist med henvisning til at de 

hadde for høy alder. Barnehjemmet mottok gjennom 

årene flere spedbarn og småbarn. Enkelte barn med 

store vanskeligheter ble flyttet ut av barnehjemmet av 

hensyn til de andre barna. Forutsetting for inntak av 

nye barn var at det forelå legeattest på barnet sammen 

med en garanti for betaling av forpleiningen.

Barnehjemmet tok også i perioder imot ”feriebarn” 

fra Birkelid offentlige skole. Dette har antakelig vært 

barn som ikke har hatt noe hjem å reise til når Birkelid 

skole stengte i feriene. 

Det foreligger ikke fortegnelse som gir nøyaktig over-

sikt over hvor mange barn som til enhver tid har vært 

plassert på Soltun. Ved oppstarten i 1948 anslo barne-

hjemmet at de kunne ta imot 20 barn. Ut fra en vur-

dering av det foreliggende materiale var det årlig i snitt 

ca. 18 barn i forpleining fram til midten av 50-tallet. 

Deretter lå tallet på rundt 12 barn. Fra 1967 var antal-

let plasserte barn nedadgående til mellom fem og åtte 

barn, dog med noen svingninger.  Antall ansatte ved 

Soltun i perioden 1950 – 1970 er usikkert. Det kan 

ha vært mellom fire og seks ansatte til enhver tid. Når 

det gjelder barn som har blitt intervjuet av gransking-

sutvalget, har gjennomsnittlig botid vært mellom fire 
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og fem år.  Alder på barna da de ble plassert var fra fire 

til elleve år.  

Botid for intervjuede barn:

Barn nr. Botid
1 1950 – 1960

2 1957 – 1961

3 1959/60 – 1961

4 1960 – 1963

5 1959/60 – 1961

6 1959 - 1964

7 1962 – 1967

8 1962 – 1967

9 1962 – 1967

10 1964 – 1969

Styrer 1 ble ansatt i januar 1948. Hun hadde tidlig-

ere vært bestyrerinne ved Mindalen barnehjem. Hun 

arbeidet ved barnehjemmet frem til hun sommeren 

1949 sa opp. 

Styrer 2 var ansatt i stillingen i 2 år fra 1949. Hun 

hadde et fem måneders kurs på husmorskole samt 

kurs i sykepleie fra Menighetssøsterhjemmet. Det 

fremgår at styrer 2 ble sagt opp av menighetsrådet i 

april 1951 på grunn av samarbeidsvansker med den 

øvrige betjeningen. Menighetsrådet trakk imidlertid 

senere oppsigelsen, da bestyrerinnen selv sa opp.

 

Styrer 3 ble ansatt i 1951 og hadde utdanning og prak-

sis som menighetssøster.. Hun hadde vært styrer ved 

Mindalen barnehjem i fire år. I oktober 1954 påtalte 

barnvernsnemnda flere forhold knyttet til styrer 3. 

Styrer 3 var angivelig ikke snill med barna og måtte 

fjernes. Formann for styret skriver at styrer 3 den 

første tiden viste seg å være meget dyktig til å admin-

istrere og sørge for orden og reinslighet. Etter en tid 

ble man kjent med at hun benyttet kroppslig refselse 

av barna. Blant annet hadde hun gitt en av guttene et 

kraftig slag på den ene kinnet og sagt snu det andre til 

så skal du få et der også så du ikke blir skakk. 

En dag hadde en av de ansatte lagt en gutt i senga. Da 

fikk hun se at han hadde et sår på beinet. Gutten  for-

talte at ”mor” hadde slått ham med en teppebanker. Et 

annet lite barn ble straffet ved at barnet ble satt på en 

smal hylle i en garderobe og lyset ble slukket. Videre 

var det slik at barn som var ute og leke kunne komme 

springende inn for å sitte på potte. Styrer 3 kunne da 

se på klokken og si at barna ikke fikk komme inn. Når 

det så ble tid for å sitte på potte, ble barna ropt inn. 

Da var det ofte for seint og barna fikk skjenn fordi de 

hadde tisset i buksa. Styrer 3 valgte selv å si opp i no-

vember 1954. 

Styrer 4 var konstituert for en kort periode. Styrer 5 ble 

ansatt fra 1955 og hadde barnevernfaglig utdanning, 

men lite praksis, da hun ble ansatt på Soltun. Hun 

hadde tidligere arbeidet ved et annet barnehjem. 

Styrer 6 hadde arbeidet som kokke ved barnehjem-

met i 5 ½ år før hun ble bestyrerinne i 1965. Hun 

hadde ikke den formelle utdanningen som krevdes for 

bestyrerinner, men fikk dispensasjon og midlertidig 

godkjenning da det var vanskelig å skaffe kvalifisert 

personale. Hun var ikke mer enn 26 år da hun ble 

ansatt som styrer. Styrer 6 har forklart seg for gransk-

ingsutvalget.  Styrer 6 opplyser at det ikke forelå noen 

stillingsbeskrivelse og det fant heller ikke sted noen 

opplæring. Under hennes ansettelsesperiode fikk hun 

ingen videreutdanning 
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Styrer 7 hadde ikke den formelle utdanning for styrere 

av barnehjem, men ble midlertidig godkjent i 1968 da 

barnehjemmet stod overfor en fremtidig nedleggelse. 

Styrer 8 var nyutdannet barnevernpedagog da hun ble 

ansatt på Soltun i 1968. Hun hadde med seg ektefel-

len og et barn. Ektefellen fikk en vaktmesterfunksjon 

ved barnehjemmet mot fri kost og losji. Styrer 8 hadde 

tidligere arbeidet som hushjelp, assistent og midlerti-

dig styrer ved andre barnehjem. Det framgår av notat 

fra departementet at hun ikke hadde fått noen attest 

fra sin tid som styrer på det tidligere barnehjemmet. 

Dette skyldtes at hun ikke kom særlig godt ut av det 

med styret der, men man mente årsaken til dette lå hos 

styret på hjemmet.  

Granskingsutvalget har intervjuet en barnepleier som 

var ansatt 1 år fra 1969 til 1970. Siden gransking-

sutvalget ikke har intervjuet barn som har vært plas-

sert på dette tidspunkt, kan det kort opplyses at den 

ansatte ikke kjenner til fysiske avstraffelser av barna 

eller forekomst av seksuelle overgrep. Hun opplyser at 

det var hennes generelle inntrykk at barna hadde det 

bra på Soltun. Hun er kjent med at det var en politisak 

knyttet til en ansatt rett før Soltun ble nedlagt.

2.  PrakTisk OmsOrg

Barn 1 oppgir at de daglige rutinene under styrer 3 var 

strenge. Det ble bedre da styrer 5 kom til barnehjem-

met. Barn 1 sier at maten var så som så. De fikk grøt 

som måtte spises opp. De fikk servert grøten til neste 

måltid dersom de ikke spiste den opp.Et par barn sier 

at det var vanlig å synge for maten. Flere barn sier at 

det måtte være ro under måltidene og at de måtte sitte 

ved bordet til alle hadde spist opp. 

Barn 2 sier de måtte sitte som tente lys rundt langbor-

det i spisesalen.

Barn 6 sier at man ikke fikk mat hvis man ikke kom til 

tiden. Barn 10 sier at man kunne bli nektet mat der-

som reglene ved bordet ikke ble fulgt. 

Tre barn sier de fikk vanlig, grei mat, mens tre andre 

barn sier at maten var dårlig. Disse seks barna var til 

dels plassert samtidig på Soltun. Fire barn har for-

talt at de fikk tran og at tranen måtte svelges. Barn 3 

forteller at hun ikke kunne få i seg tranen. Ved to an-

ledninger ble hun lagt i gulvet av ansatte som tvang 

henne til å ta tranen mens noen barn stod og så på 

gjennom vinduet.

Barn 2 sier at de måtte spise opp ved alle måltider. 

Hvis de ikke spiste opp, kom styrer 5 inn og stappet 

maten inn i munnen. 

Barn 7 og 9 sier at de ble kastet i kjelleren dersom de 

ikke fulgte reglene ved matbordet, eksempelvis å spise 

opp maten. 

Styrer 6 sier at barna sang bordvers før måltidene. Bar-

na satt fint ved bordet og det var ikke spesielle regler 

angående for eksempel det å spise opp maten. Barna 

spiste gjennomgående godt. Maten var næringsrik og 

det var nok til alle. Maten var bedre på barnehjemmet 

enn det som var vanlig i samfunnet ellers på den tiden.

På kvelden kunne det være samlingsstund før leggetid 

hvor det ble lest høyt for barna. Klær var bedre på 

barnehjemmet enn det som ellers var vanlig for barn 

på den tiden. Barnas klær var personlige og ble kjøpt 

i lokale butikker. Klærne barnehjemmet fikk utenfra 

var i god stand. 
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De aller fleste barna sier at de ikke fikk hjelp til leksene 

på Soltun barnehjem. Barn 1 sier at de gjorde lekser i 

spisestuen, men at de ikke fikk hjelp til leksene.

Barn 5 sier at de ansatte forsøkte å hjelpe ham med 

leksene, men det hjalp ikke fordi han hadde sterk veg-

ring mot skolearbeid og enhver form for press virket 

mot sin hensikt. Barn 10 sier at barna forsøkte å hjelpe 

hverandre. Styrer 6 forteller at barna fikk barna hjelp 

til lekser i matsalen eller i lesekroken.

De intervjuede barna på Soltun forteller at de i liten 

grad hadde kontakt med barn utenfor barnehjemmet 

på fritiden. Enkeltbarn forteller om personer utenfor 

Soltun som har betydd noe positivt for dem. Barna 

sier de stort sett ikke var med i fritidsaktiviteter i loka-

lmiljøet. Flere barn forteller at styrer 5 tok dem med 

til en gård noen uker i sommerferien.

Styrer 6 forteller at barna var på turer, blant annet dro 

de for å bade og da alltid med tilsyn av to ansatte fra 

Soltun. Det ble også arrangert hyggekvelder for barna 

på Soltun i regi av den lokale kvinneforeningen eller 

Lions Club. På søndager ble det holdt søndagsskolen 

på barnehjemmet. Barn utenfor barnehjemmet kom 

ikke så ofte på besøk til barna på Soltun, antakelig 

fordi barnehjemmet lå litt avsides. 

Til jul fikk barna masse gaver, flere enn andre barn 

som ikke var på barnehjem. Barna beholdt selv gav-

ene de fikk. De fikk også godt stell med mat, juletre og 

julepynt. Konfirmasjon ble holdt med fest på barne-

hjemmet. Presten, medlemmer fra styret på barne-

hjemmet samt barnets nærmeste familie deltok. 

Barna var ikke plaget av sykdom ut over det som var 

vanlig for barn. Barna var generelt sett friske og hadde 

god helse, i følge styrer 6. Alle de intervjuede barna 

forteller at det var soverom oppe, mens gang, kjøkken, 

stuer og lekerom var nede. De hygieniske forholdene 

var greie. Etter hvert ble det bygd lekeplass ute. 

Mange av barna opplyser at de har hatt oppgaver 

knyttet til servering og måltider, samt rydding og 

ærender for barnehjemmet. Flere av barna opplyser at 

de hjalp til med arbeid i jordbærsesongen. De tjente 

penger på dette som bestyrerinnen tok hånd om og 

oppbevarte. Kun ett barn opplyser at hun fikk lom-

mepenger på Soltun. 

4.  FØlelsesmessig OmsOrg

Barn 1 forteller at den følelsesmessige omsorgen 

på barnehjemmet var preget av at det var strengt og 

kristent, spesielt gjaldt dette under styrer 3.  Regelen 

rundt bordet var at de måtte sitte stille og ikke si noe. 

De fikk kun mat til faste måltider og utenom målti-

dene ble kjøkkendøra låst. Om vinteren gikk de for 

tynt kledd og flere av barna gikk barbeint i skoene om 

vinteren.  Det ble mindre strengt da styrer 5 kom. Da 

kunne de ha litt kos på lørdager med hyggekveld og 

miljøet ble generelt sett bedre. Men barna ble ikke 

likt behandlet og de kunne ikke oppsøke de voksne 

for trøst, nærhet eller støtte. De voksne gikk i sin egen 

verden og barna måtte klare seg selv. 

7 av 10 barn forteller om et strengt regime på Soltun 

som preget hverdagen. 6 av 10 barn sier at de voksne 

var fraværende og at klimaet var kaldt på barnehjem-

met. De voksne hadde begrenset tid til hvert barn. 

Når et barn trengte trøst måtte en ofte greie seg selv. 

Nærheten til de voksne var ikke der og barna ble gitt 

liten omsorg og støtte. Det ble stort sett til at det var 

barna som holdt sammen og støttet hverandre. Tre av 

barna forteller at de ansatte forskjellsbehandlet barna. 
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Det er også noen av barna som framhever enkeltper-

soner blant de ansatte som voksne de knyttet seg spe-

sielt til.

Barn 2 sier at oppholdet på Soltun har ødelagt livet 

hennes og at styrer 5 var en stor sadist som ikke skulle 

ha med barn å gjøre. Alt var strengt og etter regler på 

Soltun. To av de ansatte var mer runde og det kunne 

hende at barna fikk en kakebit, noe de ikke måtte for-

telle til bestyrerinnen. 

Barn 2 forteller hun var sengevæter. Hun ble sen-

gevæter etter hun ble plassert på Soltun og da tisset 

hun på seg hver natt. Den verste straffen var når hun 

måtte kle av seg nederst i trappen etter hun hadde tis-

set på seg. Det opplevde hun svært fornedrende. Lak-

enet ble gnidd inn i ansiktet hennes, nattøyet ble tatt 

av og hun måtte stå i trusa. Etterpå måtte hun vaske 

sengetøyet sitt.

Styrer 6 opplyser at den følelsesmessige omsorgen var 

god og vanlig. De ansatte var glad i barna og tok seg 

ekstra av dem. Selv har hun hatt kontakt med flere 

av barna etter de flyttet fra Soltun. Ved en anledning 

fikk hun ikke lov å sende en julepakke til et barn som 

hadde blitt bortadoptert og var flyttet fra barnehjem-

met. Det følte hun sorg over. Barna fikk vanlige grens-

er som barn måtte ha ved at man brukte sunn fornuft 

og snakket med barna. De ansatte var stort sett enige 

i grensene og i måten å utøve omsorg på. De ansatte 

hadde et godt forhold seg imellom. Noen barn knyttet 

seg litt mer til de voksne enn andre barn. 

Ingen av de intervjuede trekker fram mobbing eller 

hierarki mellom barna som problematisk.

5.  aVsTraFFelse Og Fysiske 

OVergreP

Barn 1 opplyser at barna ble stengt inne i kjelleren 

av styrer 3. Denne innestengning forekom jevnlig. 

Barn 1 opplyser at hun engang var vitne til at styrer 3 

holdt et annet barns hode under vann i en vaskekum i 

kjelleren. Barn 1 ble selv stengt inne i kjelleren en gang. 

Hun husker ikke lenger hvorfor. Kjelleren var mørk og 

skummel. I kjelleren var det potetbinger og hun kla-

tret opp i en potetbinge og la seg under potetene fordi 

det var veldig kaldt i kjelleren. Da styrer 3 skulle hente 

henne, hadde hun blitt skitten av potetene. Hun ble 

da ristet og spurt om hun nå var ferdig og kunne op-

pføre seg. Bestyrerinnen kledde henne naken og spylte 

henne med kaldt vann for å gjøre henne ren.

Barn 1 sier at da styrer 5 kom til barnehjemmet i 1955 

ble forholdene mindre strenge. Straff ble endret til at 

barna måtte gå på rommet dersom de ikke oppførte 

seg.  Tre barn opplyser imidlertid at de ble stengt inne 

i kjelleren etter at styrer 5 overtok. Barn 2 forteller at 

hun ble stengt inne i kjelleren hvor det var fluer og ed-

derkopper. De kunne være innestengt i kjelleren i opp 

til 8-12 timer. Det skjedde ofte at hun ble innestengt. 

Barn 7 sier at barna på Soltun kunne bli sendt i kjeller-

en som straff av mange forskjellige grunner, for ek-

sempel hvis de lagde bråk i gangen. Der kunne de bli 

sittende i opp til flere timer. Det var kun et lite vindu 

som ga litt lys inn i kjelleren. De ble sendt i kjelleren 

nesten daglig. Etter hvert ble de nesten vant med det. 

Barn 7 mener å huske at innestengningen avtok mot 

slutten av oppholdet hans på Soltun, det vil si fram 

mot 1967. Barn 9 sier at hun ble hyppig sendt ned i 

kjelleren hvor de ble plassert i et mørkt rom. 
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Barn 5 sier at han ble straffet hvis han kom for sent 

hjem. Da ble han stengt inne på rommet sitt og døren 

ble låst. Han kunne være på rommet fra timer av gan-

gen til hele helgen i strekk. Han kunne være innest-

engt en hel helg opp til to ganger i måneden. 

Barn 3 sier de kunne få husarrest hvor de måtte være 

på rommet, men ikke fikk lov til å ligge på sengen. 

Døren ble ikke låst, men personalet kom og kontrol-

lerte jevnlig at hun ikke hadde lagt seg i sengen. Barn 

6 sier hun ble lukket inne på soverommet hvor hun 

måtte hun legge seg i sengen uten å sove. Når slik straff 

ble gitt, kom det ansatte innom for å se at hun satt 

eller lå slik hun hadde fått beskjed om. Hun kunne 

få slik straff dersom hun kom for seint eller nektet å 

gjøre det som hun hadde fått beskjed om. Barn 8 for-

teller at man kunne få straff dersom man ikke fulgte 

regler. Straffen var husarrest. Da måtte man oppholde 

seg på rommet.

Barn 3 opplyser at barn på Soltun fikk straff ved 

regelbrudd eller hvis de var obsternasige. De kunne 

da bli sperret inne på mørkerom. Mørkerommet var 

et bøttekott, hvor barna kunne være opp til en time. 

Hun opplyser selv å ha blitt sperret inne en til to gang-

er per uke. Barn 6 sier hun ble straffet med innesper-

ring i et garderoberom like innenfor inngangsdøren til 

barnehjemmet. Der hun måtte sitte på gulvet i en til 

to timer og vente på tillatelse til å gå ut igjen. I garder-

oberommet var det små vinduer høyt oppe på veggen. 

Med lukket dør ble rommet ganske mørkt.

Barn 2 sier at barna ble slått med bjørkeris som styrer 

5 hadde inne i sin leilighet. De ble da kalt inn i leil-

igheten til bestyrerinnen og fikk ris på rumpa. Barn 2 

sier hun måtte ta av seg buksen og bøye seg ned. Noen 

ganger ble hun slått med flat hånd i ansiktet. Det var 

kun styrer 5 som slo barna. Barn 6 oppgir at hun ble 

straffet på ulike måter, da hun bodde på Soltun. Hun 

fikk ”klaps” på baken. Klaps innebar at buksen ble tatt 

ned og hun ble slått med flat hånd på baken. Denne 

avstraffelsen ble utført av alle ansatte, angivelig etter 

instruks fra styrer 5.  

Flere av barna forteller at de ble dratt i ørene, håret, 

kløpet og lignende i perioden fra ca. 1960 og framov-

er. Barn 10 sier at styrer 6 var fæl til å klype. Hun kløp i 

ørene, skuldrene og lignende. Barn 10 oppfattet ellers 

ikke at regimet på barnehjemmet var spesielt brutalt. 

Barn 4 oppgir at han ikke ble utsatt for avstraffelser på 

Soltun.  Han beskriver oppdragelsen som vanlig ut 

fra tiden og forholdene.

Styrer 6 sier at det ikke forekom fysisk avstraffelse av 

barna. Dersom barna gjorde noe galt snakket de med 

barna om dette. Det forekom heller ingen innesteng-

ning, men det kan ha forekommet at noen barn ble 

bedt om å gå på rommet. Da ble de ikke stengt inne 

der og døren ble heller ikke låst. Det fantes ikke nøkler 

til barnas rom. Barna var generelt greie og det var ikke 

behov for mye grensesetting. Når det gjelder styrer 

5 var hun i følge styrer 6 ikke streng med barna. Det 

kunne skje at barna fikk beskjed om at de måtte sitte 

stille et sted en stund, dersom de ikke hadde oppført 

seg bra. 

6.  seksUelle OVergreP

Barn 1, 3, 4, 5, 6 og 10 rapporterer ikke om seksuelle 

overgrep på barnehjemmet verken fra ansatte, andre 

barn eller utenforstående.  
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Barn 2 opplyser at hun ble utsatt for seksuelle overgrep 

fra to eldre gutter på barnehjemmet. Det dreide seg 

om et brødrepar. Hun var 8 år gammel da de voldtok 

henne. Hun fortalte det til en ansatt. Vedkommende 

fortalte styrer 5 om voldtekten. Styrer 5 ble rasende og 

nektet å tro på det som hadde skjedd. Hun beskyldte 

barn 2 for å lyve og stengte henne nede i kjelleren. Barn 

2 opplyser at hun ½ år senere ble voldtatt på ny av en 

av brødrene. Hun valgte da ikke å si det til noen. 

 

Barn 7 sier at han ble utsatt for seksuelle overgrep fra 

styrer 5. Overgrepene fant sted 10-12 ganger. Han ble 

tatt med inn i rommet til bestyrerinnen og lokket med 

sjokolade og frukt. Overgrepene bestod i at han måtte 

beføle bestyrerinnen på brystet og i skrittet. Han ble 

truet med at han ville komme i kjelleren om han ikke 

gjorde som bestyrerinnen sa. Barn 7 mener også at an-

dre gutter var inne hos bestyrerinnen. 

Barn 9 opplyser at hun ved enkelte anledninger ble 

tatt med inn i sengen til styrer 5. Hun måtte legge seg 

ved siden av bestyrerinnen, som var naken. De andre 

barna måtte ikke få vite at hun hadde vært inne hos 

bestyrerinnen. Barn 9 har hørt fra et annet barn at han 

ble misbrukt av bestyrerinnen. 

Barn 8 forteller at kjæresten til en av de ansatte kjørte 

lastebil. Han likte barn 8 og to andre jenter fra Soltun. 

Når han skulle jobbe tok han jentene med i lastebilen, 

hvor de fikk lov å styre bilen på skift mens de satt på 

fanget hans. Han befølte dem så i skrittet under kjolen 

og på brystene. De snakket aldri med hverandre eller 

andre om det som skjedde. Barn 8 tror ikke noen vis-

ste om det. 

Styrer 6 kjenner ikke til seksuelle overgrep eller kren-

kelser på Soltun. Det var heller ikke noe hun tenkte på 

den gang. Siden de ansatte sov på barnehjemmet og 

dermed hadde oppsyn med barna hele tiden, tror hun 

ikke det forekom seksuelle overgrep på barnehjem-

met. 

7.  Tilsyn

Barn 1 husker det kom tilsyn fra en person ved Grim-

stad sosialkontor. Hun tror han kom uanmeldt. Barn 

6 sier at det kunne komme en person fra barnevern-

snemnda på besøk.   

Barn 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 og 10 kan ikke huske at det 

forekom tilsyn på Soltun. 

Barnevernsnemndas tilsynsfører rettet kritikk mot 

barnehjemmet i august 1962 fordi ingen av betjenin-

gen bodde fast på heimen. Styrets svar på kritikken var 

at bygningene på Soltun var for små og for dårlige i 

forhold til den tids standard og at de måtte påkostes 

i betydelig grad for å få forholdene endret. Styret ar-

beidet deretter med å søke om økonomisk tilskudd 

for å få rettet på forholdene, men fikk ikke innvilget 

nok penger til dette.   

Styrer 6 er usikker på om det var tilsyn på Soltun. Hun 

husker ikke at barnehjemmet noen gang fikk kritikk 

eller pålegg. Hun har hørt at det var noe som ikke var 

helt bra med bestyrerinnen som arbeidet der før hun 

selv begynte å jobbe som kokke. Hun er ikke kjent med 

hva dette gjaldt. I forhold til styret for barnehjemmet 

og de ansatte var det et godt samarbeid til beste for 

barna på Soltun. 
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8.  granskingsUTValgeTs 

sammenFaTning Og VUrderinger.

Følelsesmessig og praktisk omsorg

Samtlige barn beskriver opplevelser av en generell 

mangel på følelsesmessig omsorg og streng disiplin 

på Soltun. Barna sier at de i høy grad har vært over-

latt til seg selv. Det var lite nærhet, kos og trøst og lite 

individuell oppfølgning. Det har heller ikke vært lik 

behandling av barna og noen har opplevd at andre ble 

forfordelt.  Granskingsutvalget legger til grunn dette 

som sannsynliggjort. 

De ansatte på Soltun hadde mange barn å ta seg av, og 

at det praktiske arbeidet var krevende. Med den tids 

fokus på at omsorg primært dreide seg om praktisk 

ivaretakelse av barn, har de ansatte etter alt å dømme 

gjort hva de kunne. Barna har, i det store og hele, ikke 

vært forsømt med tanke på den praktiske, fysiske om-

sorg.

Fysisk straff

Når det gjelder bruk av fysisk straff, oppgir sju av ti 

barn at de har vært utsatt for dette.  Barna opplyser at 

det var vanlig med lugging, klyping og at de ble dratt i 

ørene.  Videre kunne de bli slått med det som betegnes 

som ”klaps”.  Noen forklarer at de selv ikke ble slått, 

men at de var vitner til at dette skjedde.  

Etter utvalgets oppfatning foreligger det sannsyn-

lighetsovervekt for at slik form for avstraffelse 

forekom på barnehjemmet.  Dette basert på de rela-

tivt samstemte forklaringene barna har gitt.  Bruk av 

fysisk straff som dette var i strid med barnevernloven 

og klart kritikkverdig.  Mange av barna forklarer vi-

dere at de ble sperret inne i kjelleren eller på mørke 

rom som straff.  Tiden de måtte tilbringe der var fra 

en time opp til tolv timer.  Ett av barna oppgir også å 

ha blitt innestengt på eget rom med låst dør i opptil en 

helg av gangen. Også når det gjelder innestengning er 

barna relativt samstemte.  Granskingsutvalget legger 

til grunn at denne formen for straff heller ikke var til-

latt. Også dette forholdet er klart kritikkverdig.

seksuelle overgrep

Tre av barna opplyser om seksuelle overgrep. Barna 

forklarer seg om forskjellige overgripere.  Ett av bar-

na forklarer seg om overgrep fra bestyrerinnens side.  

Dette er ikke underbygget gjennom opplysninger fra 

annet hold.  Et annet barn oppgir å ha vært utsatt for 

overgrep fra en voksen person som var kjæreste med en 

av de ansatte.  Et tredje barn forklarer seg om overgrep 

hun ble utsatt for fra andre barn ved institusjonen.  

Disse opplysningene er heller ikke bekreftet fra annet 

hold. Granskingsutvalget finner ikke grunnlag for å 

trekke noen konklusjon ut fra disse tre enkeltstående 

forklaringene om seksuelle overgrep.

Tilsyn

Når det gjelder tilsyn ved Soltun er det ikke arkivert 

rapporter som viser hvordan dette foregikk.  Det har 

vært tilsynsfører i 1962 og tidligere, men for årene

etterpå foreligger det ikke opplysninger om tilsyn.
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Birkelid spesialskole
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1.  innledning

Botid for intervjuede barn 

Barn nr. Botid

1 1965 - 1976

2 1969 - 1972

3 1972 - 1981

4 1981 - 1991

5 1972 - 1978

6 1955 - 1962

7 1975

etablert - avviklet

I 1957 kjøpte Staten lokalene og eiendommen på 

Birkelid hvor Norsk misjon blant hjemløse hadde 

drevet Sørlandets barnehjem. Samme år startet 

Birkelid spesialskole for barn med lære- og atferdsvan-

sker i lokalene til barnehjemmet etter at bygget først 

hadde blitt pusset opp.  Virksomheten ble drevet i 

disse lokalene frem til 1970 da man flyttet inn i nyopp-

førte lokaler på samme eiendom.  Birkelid spesialskole 

ble drevet i disse nye lokalene frem til virksomheten 

ble nedlagt i 1992 i sammenheng med at alle barn, 

uansett funksjonshemming, skulle sikres undervisn-

ing i hjemkommunen.

Hva har vi av informasjon?

Granskingsutvalget har mottatt forklaring fra sju 

barn som har vært elever ved Birkelid.  I tillegg har fire 

ansatte vært intervjuet.  Det foreligger også et betyde-

lig arkivert materiale knyttet til virksomheten og barna 

på institusjonen.  Bygningene hvor virksomheten ble 

drevet står der den dag i dag.  Selv om det har skjedd 

en del forandringer i årenes løp med den opprinnelige 

bygningen, er den likevel stort sett bevart slik den

 opprinnelig var. De nyoppførte lokalene fra 1970 står 

fortsatt på eiendommen. Selve undervisningsbygget 

er utleid til privat skole.  

Utvalget har gjennomgått arkivet for institusjonen 

som oppbevares ved Statsarkivet.  Videre har utvalget 

fått avlevert protokoll for tilsyn.

målgruppe

Elevene ved Birkelid spesialskole var barn og unge 

med lære- og atferdsvansker.  Disse var i alderen før-

skolealder og opp til 14 årsalder.  De fleste elevene 

kom til Birkelid i ni - ti årsalder og var der i gjennom-

snitt tre til fire år.  

Etter 1971 ble det drevet videregående skole ved 

Birkelid, og dette innebar at noen av elevene var opp-

til 20 år gamle.  Det ble også gitt voksenopplæring til 

elever som var eldre enn dette. Birkelid etablerte på 

denne tiden praksisplasser hos flere arbeidsgivere i 

Kristiansands-området.  Det ble videre ansatt yrkes-

veiledere til å ta seg av kontakten mellom skole og ar-

beidslivet.

antall barn - voksne

Da virksomheten startet opp i 1957 var det 25 - 30 

elever ved Birkelid.  Det var tilsatt førskolelærer, 

som tok seg av de yngste. For øvrig var elevene delt 

opp i to skoleklasser, slik at de yngste elevene gikk i 

en klasse og de eldste i en annen.  Selve undervisnin-

gen foregikk i bygningen hvor barna også bodde.  Det 

var klasserom i første og annen etasje.  Videre var det 

kjøkken og spiserom for barna og de ansatte i bygnin-

gens første etasje og sovesaler i annen og tredje etasje.  
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Opplæringen var begrenset til grunnskoleutdanning, 

m.a.o. syvårig skole. Da Birkelid flyttet virksomheten 

til nye lokaler i 1970 ble kapasiteten vesentlig utvidet.  

Man fikk et eget undervisningsbygg og elevene bodde 

på egne, mindre bygg, kalt paviljonger, som lå mer 

spredt.  Paviljongene var oppført med dobbeltrom til 

barna.  I alt var det plass til 100 elever.  Dette ble aldri 

utnyttet fullt ut.  I snitt var det, etter det opplyste, ca. 

70 elever og det var aldri flere enn 80 barn på institus-

jonen.

Det var også et stort antall ansatte ved Birkelid.  Op-

prinnelig, da virksomheten startet opp på slutten av 

1950-tallet, var det av pedagogisk personale fem per-

soner ifølge ansatt 1.  Foruten rektor var det to lærere, 

en håndarbeidslærer og en førskolelærer.  Etter hvert 

ble det ansatt logoped og psykolog.  

Videre var det seks - sju personer knyttet til internat-

virksomheten.  Et ektepar som kom fra Lunde offen-

tlige skole arbeidet begge ved institusjonen som hen-

holdsvis internatstyrer og vaktmester.  Videre var det 

to ”tanter”, en kokke og en dame ansatt i vaskeriet.

Senere ble personalet utvidet.  Etter at Nye Birkelid 

startet opp i 1970 økte antall ansatte betydelig.  

De ansatte forklarer at personalet etter hvert omfattet 

ca. 100 personer. Disse var delt i to grupper, hvorav 

den ene utgjorde den pedagogiske delen og den andre 

internatdelen.  

Utdanningsnivå

Utdanningsnivået på de ansatte på den pedagogiske 

siden var relativt høyt.  De fleste hadde spesialpedago-

gisk utdanning da de ble ansatt.  De som ikke hadde 

dette fikk tilbud om slik opplæring i løpet av tiden de 

var ved institusjonen.  Det var et klart mål for ledelsen 

å holde en høy kompetanse blant det pedagogiske per-

sonalet.

Ansatt 1 har forklart at da Birkelid startet opp i 1957 

var det ikke noe spesielt pedagogisk opplæringstilbud 

for lærere på spesialskoler som Birkelid. På 1950-tallet 

ble det imidlertid satt i gang såkalte Torshov-kurs, 

og i 1963 kom det tilbud om utdanning som spesial-

skolelærer i Kristiansand.  Ansatt 1 ble oppfordret til å 

ta denne utdanningen, og det ble lagt til rette for dette 

med lønnet permisjon.  

Staben ved institusjonen var stabil.  Første rektor som 

ble tilsatt i 1957 hadde stillingen frem til 1965.  Neste 

rektor hadde denne i 23 år frem til 1988 og siste re-

ktor satt i stillingen frem til Birkelid spesialskole ble 

nedlagt i 1992.

Opptak av barn ved Birkelid

Før barn ble tatt inn ved Birkelid ble de underlagt 

omfattende testing.  Det ble stort sett gjennomført 

et 14 dagers vurderingsopphold før eventuelt inntak 

fant sted.  Under dette oppholdet ble barna testet 

evnemessig og funksjonsnivået ble kartlagt.  

I vurderingen av om et barn skulle tas opp ved sko-

len kunne det vektlegges hvordan barnets hjemmes-

ituasjon var.  Videre kunne man også vektlegge mu-

lighetene for tilrettelagt undervisning for barnet i 

hjemkommunen.  

Flere av de ansatte som har forklart seg for utvalget har 

fremholdt at man under dette vurderingsoppholdet 

på 14 dager gjorde grundige undersøkelser knyttet til 

det enkelte barn.  Dette oppholdet var videre en måte 

å gjøre barnet kjent med Birkelid på.
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2.  daglige rUTiner FOr Barna

skole og lekselesing

Flere av barna som har vært intervjuet har opplyst at 

de følte de hadde lite igjen faglig fra oppholdet ved 

Birkelid.  De har forklart at det var lite individuell op-

pfølging.  Det var mye bråk i klassen, gjerne knyttet 

til enkeltelever med dårlig funksjonsnivå.  Mange av 

informantene ser derfor på oppholdet på Birkelid som 

et unødvendig brudd med familie og venner.

Barn 1 opplyser at hun ikke lærte å lese og skrive gjen-

nom årene på Birkelid spesialsksole.  Hun forklarer 

at læringsmiljøet på Gamle Birkelid var dårlig.  De 

hadde en lærer i klassen som hadde liten tid til den 

enkelte elev.  Dette skyltes at noen av barna var svært 

krevende.  Disse fikk anfall i klassen, og kunne være 

utagerende.  Andre var utviklingshemmet og krevde 

for mye.  Hun forklarer videre at hun ikke fikk lekser 

regelmessig da hun gikk på Gamle Birkelid og at hun 

heller ikke fikk hjelp til å gjøre leksene når hun even-

tuelt fikk noen.

Etter at barna flyttet over til Nye Birkelid, forklarer 

hun at forholdene var like ille som på Gamle Birkelid.  

Hun fikk aldri eneundervisning og lærte verken å lese 

eller skrive.  Først i voksen alder har hun lært å mestre 

dette.  

Barn 2 opplyser at han følte skolegangen som ”et mare-

ritt”.  Han opplyser at en lærer sa til ham på skolen at 

han aldri ville kunne lære å lese og skrive.  Etter detta 

ga han helt opp.  Han ble sittende bak i klasserom-

met og fikk, etter det han selv opplyser, aldri hjelp til 

skolearbeidet.  Lekser fikk han noen få ganger.  De 

ansatte ga imidlertid opp å gi ham lekser fordi han 

ikke klarte å gjøre dem alene.  

Barn 3 opplyser at hun ikke lærte å lese og skrive på 

Birkelid, men har lært dette i voksen alder.  Hun 

har videre forklart at hun ikke husker at hun gjorde 

skolearbeid eller lekser på skolehjemmet.  

Barn 5 opplyser at han ved overføring til Birkelid op-

plevde at han mestret lesing langt bedre enn de andre 

barna.  Når det gjelder lekselesing forklarer han at det 

var lagt til rette for dette med egen pult på soverom-

mene.  Videre forklarer han at barna fikk hjelp til lek-

ser av voksne på stedet.  

Barn 6 forklarer at han gikk på Gamle Birkelid skole.  

Han lærte ikke å lese og skrive.  Barna fikk ikke lekser.

Ansatt 2 forklarer at barna på Gamle Birkelid ikke fikk 

så mye lesearbeid.  Dagen var såpass besatt at det var 

liten tid til dette.  Det var imidlertid noen som fikk 

lekser og de fikk da også hjelp til å utføre disse.  

Ansatt 3 forklarer om Nye Birkelid at barna hadde 

avsatt tid til leksearbeid etter middag.  De fikk også 

hjelp til disse.  Omfanget av leksearbeid var imidlertid 

tilpasset til det de kunne klare å utføre.

Helger og fritid

Barna på både Gamle og Nye Birkelid hadde bare i be-

grenset grad kontakt med barn utenom institusjonen.  

Fra Birkelids side ble det gjort forsøk på å bedre 

integreringen i lokalmiljøet ved blant annet å arrang-

ere fotballkamper.  Noen suksess var imidlertid ikke 

dette ifølge ansatt 2.

Barna på Gamle Birkelid reiste hjem i skoleferiene.  

Etter at Nye Birkelid ble etablert var det fast at barna 

skulle hjem annenhver weekend i tillegg til ferier.  De 
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av barna som ikke hadde mulighet for dette, fikk man 

ordnet besøkshjem for.  For øvrig ble det lagt opp til 

aktiviteter i helgene når barna var på institusjonen. 

Det var et mål for ledelsen å ha et tilbud til barna ikke 

bare i skoletiden.

Boforhold

På Gamle Birkelid var det barn ned i 5 til 7 årsalder 

og opp til ca. 14 år, i alt 25 - 30 barn.  Disse bodde 

på institusjonen.  Guttene hadde rom i byggets annen 

etasje og jentene i tredje etasje.  Videre bodde noen av 

de ansatte der.  På institusjonen var det innredet klas-

serom for barna.  Det var oppholdsrom for voksne og 

barn.  Det var også innredet spiserom, kjøkken mv.  

Barna ble plassert med fem - sju på hvert soverom.  De 

ble fordelt etter alder og kjønn.  Ansatt 2 beskriver situ-

asjonen som ”trangbodd”.  Han legger imidlertid til at 

det var egne dusjanlegg i kjelleren og at standarden og 

de hygieniske forholdene var brukbare.  Man oppfylte 

de krav som var satt etter datidens normer.  

Ved overflyttingen til Nye Birkelid ble de fysiske bo-

forholdene betydelig forbedret.  Ifølge ansatt 3 bodde 

barna på såkalte elevhjem, som hadde plass til opptil 

10 elever på hvert hjem.  For videregående elver var 

det et eget hybelhus kaldt Kon-Tiki. Alderssprednin-

gen ble videre større, med elever fra 6 til 20 år.  De 

eldste barna arbeidet delvis utenfor institusjonen.

Man fikk moderne klasserom i et eget undervisnings-

bygg.  Videre var det kjøkken og kantine, foruten at 

man laget enklere måltider på elevhjemmene.

På Nye Birkelid fikk barna enten eget soverom eller de 

delte rom med en annen elev.  

 

3.  aVsTraFFelse Og 

Fysiske OVergreP

slag/spark

På Gamle Birkelid sier barn 1 at hun ikke ble straffet 

på annen måte enn at hun ble snakket til.  Hun kan 

heller ikke huske at andre ble utsatt for noen for-

mer for straff.  Heller ikke barn 6, som var på Gamle 

Birkelid de første årene, forklarer at det forekom fy-

sisk avstraffelse.

På Nye Birkelid forklarer barna det samme.  Barn 1 

forklarer at hun ble ”straffet” på samme måte som 

tidligere, dvs. at hun fikk tilsnakk hvis hun gjorde noe 

galt.  Barn 2 forklarer at han ble tatt ”så hardt i ørene 

at det knaket.  Han ble også tatt hardt i nakken.  Han 

forklarer videre at det ikke var ofte han ble behandlet 

slik, men at det skjedde. 

Barn 4 og 6 forklarer på tilsvarende måte at de ikke ble 

utsatt for fysiske avstraffelser.  Barn 5 forklarer imi-

dlertid at han kunne bli ”ristet” kraftig og bli holdt i 

nakken samtidig som han ble påført noen ”klaps” over 

baken.  

innestengelser

Det alle barn på Nye Birkelid imidlertid forklarer er at 

de kunne ble straffet i form av ”husarrest”.  Dette inne-

bar i praksis at de ble sent på rommet og måtte holde 

seg der i kortere eller lengre tid.  Barn 5 forklarer at 

han hadde det med å rømme under slike episoder, og 

da medførte dette at tøyet ble beslaglagt for å hindre 

ham i å gå ut gjennom vinduet.
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4.  FOrekOmsT aV seksUelle 

OVergreP

Ingen av barna forklarer seg om seksuelle overgrep 

verken fra voksne eller fra andre barn fra tiden de 

bodde på Gamle Birkelid.  

Når det gjelder Nye Birkelid forklarer barn 3 at hun 

ble utsatt for seksuelle overgrep fra flere av de ansatte.  

Også barn 7 forklarer om overgrep fra en av de ansatte, 

mens barn 3, 4 og 7 forklarer seg om overgrep fra an-

dre barn.

I forbindelse med at man i 1988 fikk melding om at 

det hadde vært en konkret sedelighetssak på skolen, 

ble det iverksatt undersøkelser omkring dette.  Man 

fant da ut at det hadde vært flere tilfeller av det som 

ble betegnet som ”seksuelle aktiviteter/opplæring/

overgrep”. Et utvalg som ”avhørte” elever fant ut at 

et betydelig antall hadde vært involvert og det gjaldt 

elever både på grunntrinn og videregående trinn. 

Det ble iverksatt en rekke tiltak for å unngå at noe 

tilsvarende skulle skje i fremtiden. Barna skulle ligge 

på enerom, det skulle være våken nattevakt og videre 

skulle man arbeide med holdningene blant barna mv. 

5.  OmsOrgen FOr ØVrig

Følelsesmessig omsorg

Alle barna som forklarte seg for utvalget forklarer at 

den følelsesmessige omsorgen var dårlig på Gamle 

Birkelid.  Den første tiden på Gamle Birkelid var 

videre preget av at bestyrerinnen på internatet var 

streng.  Ansatt 4 har bekreftet at de gjennom barna 

fikk en del informasjon om hvordan de hadde det 

på internatet.  Hun har forklart at ett av barna ga ut-

trykk for at hun var redd bestyrerinnen.  Ansatt 2 har 

beskrevet henne som ”meget bestemt”. Barna måtte 

spise det de fikk servert uansett om de likte dette eller 

ei.  Også andre har beskrevet regimet i denne perioden 

som særlig strengt.

Også på Nye Birkelid er det flere av informantene 

som har forklart at omsorgen var mangelfull.  Noen 

forklarte seg om mobbing og andre om slossing.  Vi-

dere forklarte noen seg om manglende individuell op-

pfølging.  Enkelte forklarte seg imidlertid annerledes.  

Barn 2 forklarte at han opplevde selve skoledagen som 

vanskelig, men at det var greit å være på institusjonen 

når skolen var ferdig.  Tilsvarende forklarte barn 1 at 

den følelsesmessige omsorgen var dårlig på ”Gamle” 

Birkelid, men at dette bedret seg da hun kom over i de 

nye bygningene.

6.  Tilsyn

Det var en egen tilsynskomité som hadde tilsynet med 

Gamle Birkelid.  Ansatt 1 har forklart at komitéen 

kom jevnlig på besøk, men at besøkene var planlagte.  

Han har vist til at tilsynskomitéen ofte hadde med 

noe, gjerne frukt til barna, når de kom på tilsynsbesøk.  

De snakket da med barn og ansatte om forholdene på 

stedet, men de stilte ikke alltid ”de rette spørsmålene”.  

Ansatt 1 har videre vist til at man heller ikke hadde 

møter med enkeltbarn.  Likevel skjedde fra tid til an-

nen at enkelte av utvalgsmedlemmene stilte kritiske 

spørsmål til både barn og voksne.  

For øvrig viser ansatt 1 til at flere av barna på Birkelid 

hadde kontakt med barnevernet og at man derfor også 

fikk besøk av representanter fra barnevernsnemnda.

Granskingsutvalget har fått seg forelagt tilsynspro-
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tokoller fra 1981 og frem til skolen ble nedlagt i 1992.  

Protokollen viser at det ble foretatt jevnlige tilsyn i 

denne perioden med uanmeldte besøk.  Man har vi-

dere besøkt de enkelte elevhjem og tatt opp relevante 

spørsmål med elever og ansatte.

7.  granskingsUTValgeTs

sammenFaTning Og VUrderinger

Når det gjelder den materielle og følelsesmessige om-

sorgen ved Gamle Birkelid synes denne på mange 

måter å ha vært mangelfull. Det foreligger flere op-

plysninger som indikerer at bestyrerinnen på inter-

natet var streng med barna de første årene.  Likevel 

foreligger det ingen rapporter om slag eller liknende 

fra hennes side. Det var svært mange barn og  få 

ansatte på institusjonen.  Mange av barna har videre 

hatt relativt store personlige problemer og tilsvarende 

behov for individuell oppfølging.  Den bemanningen 

som var på Birkelid spesialskole de første årene kan 

sannsynligvis ikke ha vært tilstrekkelig til å ivareta den 

enkelte elevs behov.  

En del av elevenes behov for nærhet og kontakt har 

imidlertid blitt imøtekommet gjennom relativt hyp-

pige hjemmebesøk. I skolens ferier har barna reist 

hjem; noe som etter utvalgets mening til en viss grad 

har kompensert for  på den manglende omsorgen 

barna fikk ved institusjonen.

Ved Nye Birkelid har forholdene bedret seg.  Man fikk 

paviljonger hvor mindre grupper av barn ble plassert.  

Det ble slutt på større sovesaler som på Gamle Birkelid 

med fem - sju barn på hvert soverom.  Man fikk mu-

lighet for å lage enkle måltider og på den måten skape 

en hyggeligere atmosfære.  Mange av barna har likevel 

følt seg alene og savnet trygge omsorgspersoner de 

kunne knytte seg til. 

Fysiske avstraffelser

Det synes å ha vært lite bruk av fysisk avstraffelse ved 

Birkelid, ut fra det barna rapporterer.  De fleste som er 

intervjuet forklarer at de verken ble slått eller straffet 

fysisk i noe omfang.

Ett av barna forklarte at han knuste et vindu på skolen 

på Nye Birkelid.  Han ble da tatt hardt i ørene og nak-

ken av en ansatt.  For øvrig forklarer informantene at 

straff besto av tilsnakk og eventuelt husarrest ved at 

man ble ”sendt på rommet”.

Etter utvalgets oppfatning er det ikke opplysninger 

som tilsier at det ble anvendt fysisk straff på elevene 

ved Birkelid skole.

seksuelle overgrep

Flere av barna har rapportert om seksuelle overgrep fra 

eldre barn mot yngre.  Dette har åpenbart vært et prob-

lem på Nye Birkelid.  I 1988 ble det foretatt en intern 

etterforskning som viste høy grad av seksuell aktivitet 

mellom barna.  Man kalte inn i alt ni barn som skulle 

ha vært med på seksuelle aktiviteter på skolen.  Disse 

aktivitetene involverte barn på videregående skole og 

grunntrinnet.  Etter at man hadde snakket med disse 

ni kom det frem at aktivitetene omfattet flere barn 

på begge alderstrinn.  Granskingsutvalget har ikke 

gått nærmere inn på hva som ble forklart, men un-

dersøkelsen bekrefter det flere av barna har fortalt til 

granskingsutvalget om at de ble utsatt for overgrep fra 

eldre barn mens de bodde på Birkelid.
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Det var også tre politianmeldelser som gjaldt seksuelle 

overgrep mellom barn på Birkelid. Disse fant sted i 

1985, 1990 og 1991 og gjaldt overgrep fra større barn 

mot mindre, eventuelt svakere fungerende barn. 

Utvalget har mottatt forklaring fra en ansatt ved Nye 

Birkelid.  Hun arbeidet på institusjonen på 1980-tallet 

og frem mot nedleggelsen i 1992.  Hun har forklart at 

hun flere ganger på møter tok opp spørsmål om pre-

vensjon til barna.  Hun tenkte da på de eldste elevene.  

Hun møtte motstand blant ledelsen da hun tok opp 

dette temaet som ble betraktet som vanskelig.  

Etter utvalgets oppfatning er det klart grunnlag for å 

rette kritikk mot ledelsen ved Nye Birkelid for ikke 

ha beskyttet barna i tilstrekkelig grad mot overgrep fra 

eldre elever.  Da problemet ble tatt opp i 1988 ble det 

iverksatt flere tiltak som klart burde ha vært etablert 

tidligere.

Tilsyn

Det har vært et tilsynsutvalg ved Gamle Birkelid, og 

det foreligger konkrete opplysninger om at tilsyn-

sutvalget har vært på besøk på institusjonen. Det 

mangler imidlertid rapporter som kan dokumentere 

omfang og innhold.  To av de ansatte som har forklart 

seg har opplyst at de fant tilsynet noe enkelt de første 

årene. Utvalget legger til grunn som sannsynliggjort 

at tilsynsbesøk ikke ble utført i henhold til regelverket 

på Gamle Birkelid.

For Nye Birkelid gjelder det samme de første årene.  

Fra 1981 har imidlertid tilsynet fungert etter regelver-

ket med tilbud til elevene om individuelle samtaler, 

uanmeldte besøk og aktiv kontroll.
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Indremisjonens barnekrybbe

(Barnekrybba)
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1.  innledning - HisTOrikk

Indremisjonens barnekrybbe, som ble kalt Barnekryb-

ba, var i drift i perioden fra 1910 til 1955. Barne-

hjemmet ble nedlagt fordi Indremisjonen bygde nytt 

barnehjem utenfor byen, Solholmen barnehjem. 

Opprinnelig drev Indremisjonen daghjem ”til hjelp 

for mødre som var nødt til å jobbe utenfor hjemmet” 

i Tordenskjolds gate 74. I 1936 overtok Indremis-

jonen driftsansvaret for Kristiansands barneasyl i 

Kristian IV gate 86 og endret navnet til Indremisjon-

ens barnekrybbe. I rapport fra departementets bar-

neverninspektør i 1949 går det fram at Barnekrybba 

for lengst hadde blitt et vanlig barnehjem. Folketell-

ing viser at det bodde i snitt 28 barn til enhver tid på 

Barnekrybba i 1952. Barna var i alder fra spedbarn til 

17 år. På samme tidspunkt var det seks fast ansatte. 

Ut fra det materiale granskingsutvalget har hatt til rå-

dighet ser det ut til at barnetallet lå mellom 25 og 30 i 

årene fra 1936 – 1954. 

Det ser ut til at det var et skille mellom barna som 

var plassert av vergerådene og barna som var plassert 

frivillig av foreldrene. Et barn beskriver det slik: “Den 

ene gruppen besto av barn som var plassert av foreldre 

og hvor foreldrene fortsatt hadde kontakt med dem, 

selv om de var på barnehjemmet. Dette var barn av 

foreldre som betalte for at deres barn kunne være på 

Barnekrybba. Disse barna kunne også være hjemme i 

perioder eller foreldrene fulgte dem opp på et vis på 

barnehjemmet. De andre barna hadde ikke foreldre 

som betalte eller fulgte opp plasseringen. De barna 

som hadde foreldre som fulgte opp fikk bedre vilkår 

og betingelser på barnehjemmet enn de som ikke 

hadde”. 

På 50-tallet ble Barnekrybba karakterisert som uegnet 

som barnhjem. De viktigste ankepunktene var at bar-

na sov i store sovesaler med opptil 12 – 14 barn i hver 

sovesal og at utearealene hadde begrensede lekemu-

ligheter. Blant annet holdt et vaskeri til i kjelleren med 

dertil hørende damp og støy. Bygningen som helhet 

var nedslitt og gammeldags. For nærmere beskrivelse 

av Barnekrybba vises det til rapport fra Granskingsut-

valg I. Ved innføringen av den nye loven i 1954 sto 

det rimelig klart at driften av Barnekrybba ikke kunne 

fortsette. På det tidspunktet var imidlertid byggepro-

sessen i full gang med tanke på å bygge et nytt barne-

hjem.  

Barnekrybba disponerte et sommersted som lå på 

Høversland i Øvrebø. Et av barna har fortalt at de 

hjalp til på de omkringliggende gårdene og at de 

forøvrig hadde det ganske fritt, blant annet minnes 

han at de hoppet i høyet. Etter hvert ønsket In-

dremisjonen å selge stedet for å kjøpe et sommersted 

nærmere Kristiansand og sjøen. Dette ble først gjort 

etter at Barnekrybba ble nedlagt.

  

Mandatperioden til Granskingsutvalg I strakk seg kun 

fra juli 1954 til desember 1955, men mange av de el-

leve intervjuede barna hadde bodd på Barnekrybba 

før sommeren 1954, enkelte så langt tilbake som 1943. 

Granskingsutvalg II legger derfor til grunn at beskriv-

elser og vurderinger som framkommer i rapporten til 

Granskingsutvalg I også har gyldighet i forhold til 

Granskingsutvalg II.   

Granskingsutvalg II har intervjuet åtte barn som 

bodde på Barnekrybba i tidsrommet 1934 – 1953. 

Barnas botid fordeler seg slik:
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2.  BOTid FOr inTerVjUede Barn

Botid for intervjuede barn

Barn nr. Botid

1 1934 – 1945 

2 1934 – 1948 

3 1936 – 1947 

4 1943 – 1944 og 

1947 – 1952 

5 1944 – 1953 

6 1946 – 1948 

7 Uklart, ca. 1947

8 1948 – 1952 

3.  ansaTTe

I tidsrommet fra 1934 – 1953 var det til sammen 

ansatt syv styrere. 

Styrer 1 var ansatt fra 1934 – 1939. Hun er omtalt av 

et barn som sier han likte henne godt. 

Styrer 2 var ansatt fra 1939 – 1944 og kom tilbake et 

års tid i overgangen fra 1945 – 1946. To barn forteller 

at styrer slo barn hardt med knyttet neve. Hun skal 

videre har sperret barn inne i kjelleren. 

Styrer 3 var ansatt fra 1944 – 1945. Et av barna nevner 

henne fordi det var styrer 3 som forhørte henne et-

ter at et barn omkom etter en brann, se under kapitlet 

praktisk omsorg.

Styrer 4 var ansatt i 1946 og styrer 5 i 1947. Et barn 

sier at styrer 5 var grei fordi hun hjalp henne ut i arbe-

idslivet. Styrer 6 var ansatt fra 1948 – 1951. 

Styrer 7 var ansatt fra november 1951 til årsskiftet 

1954/55. Det er flere barn som sier at styrer 7 var 

svært voldelig og at de var redd henne. Granskingsut-

valg I konkluderte slik vedrørende styrer 7 (omtalt 

som styrer 1 i rapporten til Granskingsutvalg I)): 

“Granskingsutvalget finner det sannsynliggjort at 

barna som var på Barnekrybba ble utsatt for utstrakt 

bruk av fysisk avstraffelse. Alle barna som har uttalt 

seg til utvalget, har fortalt om fysiske overgrep. Utval-

get legger til grunn at de fysiske avstraffelsene skjedde 

hyppig”. 

Straffemetodene var til dels av alvorlig karakter. Barna 

ble slått med redskaper, som teppebanker, rem, bjørk-

eris, linjal og balltre. I tillegg forekom bruk av klyp-

ing, nakkegrep, lugging og risting. Det er styrer 1 som 

fremheves som den som utførte straffemetodene. Det 

kan virke som styrer 1 kunne miste kontrollen i slike 

situasjoner. Dette bildet av styrer 1 bekreftes av bar-

neverninspektørens beskrivelse.  

Av dokumenter framgår det ellers at det var en stabil 

ledelse av styret for Barnekrybba. Leder av styret, en 

kvinne, var engasjert med dette arbeidet i 30 år. Hun 

la ned et betydelig arbeid med å administrere barne-

hjemmet og skaffe gaver fra handelsstanden og private 

forøvrig. Hun var ofte innom barnehjemmet, og det 

er granskingsutvalgets inntrykk at styret i stor grad 

engasjerte seg i driften.   Hun adopterte også et barn 

selv.      

 

4.  PrakTisk OmsOrg

Flere barn sier at maten var dårlig på Barnekrybba. En 

mener de fikk mye grøt, mens en annen sier de for det 

meste fikk brødskiver med smør og sukker på. Et barn 
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sier de ble tvunget til å spise, mens et annet barn sier 

at maten ble servert på ny dersom de nektet å spise.  Et 

barn sier at barna, etter at de ble konfirmert, fikk brød 

med pålegg sammen med de ansatte.    

Under styrer 7 var det strengt under måltidene, sier to 

barn. De ble dratt i nakkehårene eller ørene dersom de 

ikke fulgte reglene. Andre ganger kunne de bli nektet 

mat. 

Flere barn har opplyst at det ble sydd klær på 

Barnekrybba. Dette bekreftes i årsmelding fra 1952 

der det framgår at de hadde engasjert egne folk som 

tok seg av søm. Et barn ga uttrykk for at barna fra 

Barnekrybba skilte seg ut i klesveien og at hun hadde 

ønsker om andre klær.  

Flere barn har fortalt at de hjalp til med praktisk ar-

beid på Barnekrybba, spesielt gjaldt dette jentene. De 

hjalp blant til med å gjøre rent og med pass av mindre 

barn. Barn 2 forteller at hun passet opp til 14 barn 

alene. En gang hun passet mange små barn måtte et 

av de mindre barna på do for å tisse. Hun gikk for å 

hjelpe dette barnet. Imens hadde et annet barn kastet 

noe brennbart på ovnen som gjorde at det tok fyr i 

klærne hennes. Omsider ble dette oppdaget av en 

ansatt som løp av gårde med barnet til sykehuset.       

Senere fikk de beskjed om at barnet døde noen timer 

senere. Styrer 3 forhørte barn 2 om hvorfor hun ikke 

hadde holdt øye med alle barna. Tanten som hadde 

løpt til sykehuset med barnet kom tilbake og ble vitne 

til dette ”forhøret”. Hun ble da sint og sa til styreren 

at hun ikke kunne gi barn 2 skylden for det som hen-

dte. Barn 2 hadde det forferdelig vondt i etterkant av 

denne hendelsen.   

Det er ingen av de intervjuede barna som kan huske at 

de fikk hjelp til lekser på barnehjemmet. Et barn sier 

hun var flink på skolen og at hun derfor hjalp andre 

barn med leksene. Et annet barn mener at de satt ved 

langbordet og gjorde leksene.  

Ei jente forteller at ingen i gata ville leke med henne. 

Hun kopler dette til at hun ble sett ned på fordi hun 

var under vergerådet. Hun hadde imidlertid ei ven-

ninne noe lengre unna som hun etter hvert fikk over-

natte hos.  

Halvparten av barna forteller om julefeiring på 

Barnekrybba. Flere sier at jula ble markert ved at de 

pyntet til jul. Noen sier de fikk god mat, mens andre 

sier at de fikk litt bedre mat enn ellers. Noen av barna 

forteller at de fikk godteposer og julegaver fra nærings-

drivende i byen. Et barn sier at styreren tok disse god-

teposene.  Årsrapporten 1952 beskriver julaften slik: 

“Juleaften var som vanlig riktig hyggelig og begynte kl. 

1. Barna, betjeningen og tante Y (leder av styret)og X 

samt en del pårørende var samlet til koselig kaffibord. 

Tante Y fortalte om julen, X spilte til julesangene 

rundt juletreet. De fikk av tante Y en liten gave og en 

pose julegodter – ”det er jo så lenge å vente til julenis-

sen kommer kl. 5 atte!” Så gikk de store i kirken og da 

de kom hjem var et festlig middagsbord dekket med 

svinestek og dessert og etterpå var det julenisse med 

en mengde gaver”.  

Ingen av de intervjuede barna har spesielle minner fra 

bursdager eller konfirmasjon. I årsrapporten fra 1952 

beskrives konfirmasjon av to barn. Det ble holdt fest 

hvor styret med fruer, kretssekretæren med flere var 

sammen med barna og deres pårørende hele dagen. 

Festen beskrives som en på alle måter hyggelig og stilig 

fest som i et hvert velordnet hjem. 
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Konfirmantene fikk mange gaver, blant annet klokke 

av styret. To barn forteller om kontakten med sin 

egen familie. Det ene barnet sier at moren var innom 

på besøk, av og til tanten også. Et annet barn sier at 

moren var på besøk to ganger på 14 år.  

To barn forteller om helsemessige forhold. Det første 

barnet sier hun hadde en kraftig ørebetennelse. Hun 

gikk med betennelse som rant og luktet. Hun var stor 

før de grep inn, noe som gjorde at hun nesten mistet 

hørselen. Hun har i voksen alder dårlig hørsel og har 

flere ganger blitt operert for hørsel-/luftveisproblem-

er. Det viste seg også at hun hadde dårlig syn, noe som 

gjorde at hun ikke klarte å følge med på skolen. Hun 

ble ikke sjekket for dette på barnehjemmet.

Det andre barnet forklarer at hun ble sendt til lege for 

behandling av skader på albuene. Disse skadene kom 

av slag/fall påført av ansatte på Barnekrybba.   

5.  FØlelsesmessig OmsOrg

Gjennomgående sier de intervjuede barna at person-

alet ikke viste noen omsorg. Det var aldri en klem eller 

et fang når de trengte trøst. De måtte langt på vei klare 

seg selv. Noen barn sier det var et strengt religiøst re-

gime.

6.  aVsTraFFelse Og 

Fysiske OVergreP

Opplysninger om fysisk avstraffelse på Barnekrybba 

er i hovedsak knyttet til styrer 2, styrer 7 og innehav-

eren av vaskeriet i kjelleren til Barnekrybba.

Flere barn sier at styrer 2 slo med knyttet neve. Dette 

skjedde mange ganger. Styrer 2 låste videre barn nede 

i kjelleren i opptil et par timer. Et barn forteller at en 

tante slo over ryggen med en tornekvist ved en anled-

ning. Grunnen til dette var at guttene lekte i bar over-

kropp i bakgården.  

Barn 2 forteller om en episode på sommerstedet 

Høversland. En ansatt passet på dem da en gutt på 3-4 

år tisset på seg. Barn 2 tryglet om at den ansatte ikke 

måtte si fra til styrer 2. Den ansatte bare lo av dette. 

Styrer 2 ble hentet og gutten fikk juling og ble satt i 

kjelleren. Barn 2 holdt seg for ørene da den lille gutten 

hylte. Den ansatte lo da hun så hvor redd barn 2 ble.  

Barn 4 sier at styrer 7 slo nærmest rutinemessig. Hun 

mener at hun mistet bevisstheten enkelte ganger da 

hun ble slått av styrer 7. Nesa knakk en gang og leppa 

har et arr etter behandlingen styrer 7 ga henne. Ved en 

anledning ble hun dratt etter håret fra tredje etasje og 

ned i første. En gang ble hun låst inne i et mørkt rom 

på loftet. Barn 4 mener at de øvrige ansatte var redd 

for styrer 7. Barn 5 sier han fikk straff for nesten alt. 

Spurte han om hjelp til lekser kunne han risikere å få 

en ørefik. Noen ganger fikk han beskjed om å komme 

inn i spisesalen. Der ble han kledd naken og måtte stå 

i ½ - 1 time. Han ble så lagt over en stol eller et bord, 

holdt og slått med bjørkeris, belte eller det de hadde 

for hånden. Dette skjedde ganske ofte, opptil et par 

ganger i måneden. Slike ting kunne for eksempel skje 

hvis de lo ved matbordet. Det var styrer 7 som stod for 

dette, men hun fikk hjelp av andre ansatte til å gjen-

nomføre det.  

 

Flere barn sier de var redde for mannen som drev vask-

eriet i kjelleren. Et barn sier han ga barna ørefiker. Barn 

5 forteller at han skulle stable ved for innehaveren av 

vaskeriet. Dette ble ikke utført helt perfekt. Innehav-
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eren presset da i ham sigarettrøyk flere ganger slik at 

barn 5 besvimte. Han har hatt mareritt om å komme 

ned i kjellere etter denne episoden.  

7.  FOrekOmsT aV 

seksUelle OVergreP

Et barn sier at det en gang kom noen gutter som 

hadde bodd på barnehjemmet på besøk. Disse gut-

tene tok henne inn i et kott og kledde av henne.  En 

ansatt oppdaget det og grep inn og forhindret at noe 

mer skjedde. Resten av barna sier at de ikke har vært 

utsatt for eller har vært vitne til seksuelle overgrep på 

Barnekrybba. 

8.  Tilsyn

Et par av barna kan huske at det var utenforstående 

på besøk. Et barn sier at styret for barnehjemmet var 

innom og snakket med barna. Et annet barn sier at det 

var noen på tilsyn, de kikket rundt, men snakket ikke 

med barna. 

Det er dokumentert at Sosialdepartementets inspek-

tør besøkte Barnekrybba i desember 1951, januar 

1953 og oktober 1953. Inspektøren var kritisk til 

styrer 7, blant annet på bakgrunn av sin kontakt med 

henne og uttalelser fra styret. Allikevel søkte styret 

departementet om godkjenning av styrer 7 i februar 

1953. I oktober 1953 gav styrets formann uttrykk for 

at de ville oppfordre styrer 7 til å si opp sin stilling.   

9.  granskingsUTValgeTs

 sammenFaTning Og VUrderinger

Granskingsutvalget skal foreta en vurdering av for-

holdene fra midten av 1930-tallet og fram til 1954. 

Midt i denne perioden foregikk den annen verden-

skrig. Utvalget erkjenner at de materielle forholdene 

var enkle på den tiden og at vurderingen må ta høyde 

for dette. Også datidens lovverk må legges til grunn.

Lovverket ble i 1954 endret ved at det ble innført et 

uttrykkelig forbud mot bruk av legemlig refselse av 

barn på barneversinstitusjoner. Før den tid var det til-

latt med ”mild legemlig refselse”. Som det vil framgå 

av denne sammenfatningen går straffemetodene som 

utvalget kritiserer utover hva som kan innfortolkes i 

dette.  

Praktisk omsorg

Granskingsutvalget mener at bygningen i Kristian 

IV Gate var lite egnet som barnehjem allerede da In-

dremisjonen overtok driftsansvaret i 1936. Spesielt 

gjelder dette sovesalene der det bodde opp mot 12-14 

barn permanent.   

Granskingsutvalget legger til grunn at maten på 

Barnekrybba var normal etter den tids standard. 

Sammenholdt med de konklusjoner som ble gjort av 

granskingsutvalg I finner utvalget det sannsynliggjort 

at atmosfæren rundt måltidene var unødig streng un-

der styrer 7 (fra 1951). Dette er kritikkverdig.

Utvalget har ingen merknader til klærne barna fikk på 

Barnekrybba. 



105

VIII - Institusjonene

Indremisjonens barnekrybbe

Granskingsutvalget har merket seg at flere barn har 

fortalt at de store jentene ble brukt til å passe mange 

mindre barna, angivelig uten voksentilsyn. Ved en 

anledning hadde dette en katastrofal utgang ved at 

klærne til et lite barn tok fyr og vedkommende barn 

omkom av brannskadene. Granskingsutvalget finner 

det kritikkverdig at større barn ble brukt til å ta hånd 

om mange mindre barn samtidig. 

Det er et gjennomgående trekk at barna på Barnekryb-

ba opplyser at de ikke fikk hjelp til lekser og utvalget 

legger til grunn at slik hjelp vanligvis ikke ble gitt. På 

bakgrunn av barnas historie, der en måtte forvente at 

flere av dem strevde på skolen, finner granskingsutval-

get dette kritikkverdig. 

Granskingsutvalget har merket seg at flere barn 

omtalte julen positivt og har merket seg det store en-

gasjement fra Indremisjonen rundt julehøytiden. Ut-

valget legger også til grunn at Barnekrybba la til rette 

for og arrangerte konfirmasjon på en god måte for 

barna, forholdene tatt i betraktning. 

Når det gjelder oppfølging av barnas helse har utval-

get fått høre enkeltstående historier som kan peke i 

retning av at Barnekrybba ikke var påpasselig nok 

med å følge opp vanlige ting som infeksjoner og kon-

troller av hørsel og syn. På den annen side kan det in-

nvendes at ansvaret for slike forhold ikke ene og alene 

ligger hos barnehjemmet. Utvalget finner ut fra den 

dokumentasjon som foreligger ikke gir grunnlag for å 

kritisere noen for disse forholdene. 

Følelsesmessig omsorg

Granskingsutvalget legger til grunn at den følels-

esmessige omsorgen har vært svært mangelfull ved 

Barnekrybba. Dette henger blant annet sammen med 

at bemanningen var svært lav tatt i betraktning det 

høye barnetallet. Mangelen på nærhet og varme var 

graverende. Muligheten for et minimum av privatliv 

var knapt nok til stede. Selv etter den tids standard på 

barnehjem var det uvanlig at ungdom sov i saler sam-

men med over ti andre barn.         

Fysiske avstraffelser

Granskingsutvalget finner det sannsynliggjort at bar-

na på Barnekrybba ble slått systematisk og stengt inne 

i kjelleren av styrer 2 (1939-46). Slagene ble utført 

med knyttet neve og ligger utenfor hva som kan kara-

kteriseres som ”mild legemlig refselse”. Utvalget finner 

det videre sannsynlig at styrer 7 (1951-55) slo barna 

regelmessig og voldsutøvelsen kunne tyde på at hun 

relativt ofte kom i situasjoner der hun mistet kontrol-

len over seg selv. 

Til sist mener utvalget det er sannsynliggjort at ved-

kommende som drev vaskeri i kjelleren gjennom sin 

væremåte utgjorde en trussel for barna på Barnekryb-

ba. Samlet sett finner granskingsutvalget det svært 

kritikkverdig at barn i sårbare situasjoner blir utsatt 

for omfattende avstraffelser og handlinger som har 

karakter av mishandling. 

seksuelle overgrep

Granskingsutvalget har merket seg at ingen av de in-

tervjuede barna har meldt fra om seksuelle overgrep. 

Tvert i mot har et barn fortalt at en ansatt grep inn og 

forhindret en situasjon til å utvikle seg til et overgrep.
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Tilsyn

Granskingsutvalget har ikke funnet dokumenter som 

tyder på at vergerådet, helserådet eller fattigstyret    

oppfylte sin tilsynsplikt i årene før 1947.  Utvalget har 

imidlertid merket seg at Sosialdepartementet besøkte 

Barnekrybba flere ganger på begynnelsen av 50-tallet. 

Dette var en følge av lovendringene fra 1947.             
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Kristiansand barnehjem
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1.  krisTiansand BarneHjem

skiPPergaTa 4

(dOmkirken menigHeT)

innledning

 

Barn nr. Botid

1 1944 - 1950/51

2 1943 - 1951

Kristiansand barnehjem ble opprettet i 1877 som en 

stiftelse for foreldreløse piker.  Barnehjemmet overtok 

i 1882 et bolighus i Skippergata 4, hvor virksomheten 

ble drevet frem til 1961.

Ved folketellingen i år 1900 bodde det 12 jenter i al-

deren 2 - 13 år på institusjonen.  I 1949 var hjemmet 

fortsatt godkjent for 12 barn, men i 1955 ble dette 

redusert til 9, noe som gjaldt fram til hjemmet ble 

nedlagt.  I forbindelse med gransking av barnehjem i 

Kristiansand i periode 01.07.54 - 31.12.79, jf. Gransk-

ingsutvalg I, er det lagt til grunn at det vanligvis bodde 

7 - 8 barn på barnehjemmet i disse årene.

granskingsutvalgets vurdering

Utvalget har mottatt forklaring fra to barn som har 

bodd på barnehjemmet i hhv. sju og åtte år.  Disse to 

forklaringene gir ikke grunnlag for en nærmere un-

dersøkelse av institusjonen, utover det som allerede er 

gjort av Granskingsutvalg I.  Når det gjelder innhold-

et i de to forklaringene utvalget har mottatt, bemerkes 

også at disse er svært ulike.  Barn 2 har opplyst at hun 

har henvendt seg til utvalget på bakgrunn av diverse 

avisoppslag.  Hun mente det bildet som ble gitt av in-

stitusjonen gjennom disse presseoppslagene ikke var 

korrekt, idet forholdene ved barnehjemmet hvor hun 

selv vokste opp, ut fra tiden og forholdene, var gode.  

Hun reagerte særlig på det negative bildet som ble gitt 

av institusjonens ansatte.  

Barn 1 har langt på vei en historie som bekrefter de 

kritikkverdige forholdene ved institusjonen som det 

ble konkludert med i vurderingene gjort av Gransk-

ingsutvalg I.  Hun har vist til at så vel den praktiske 

som den følelsesmessige omsorgen var svært dårlig og 

at hun selv og andre av barna jevnlig ble fysisk avstraf-

fet, bl.a. med bjørkeris og innesperring i en vedbod.  

Hun har også vist til alvorlige fysiske overgrep samt 

overgrep med seksuelt tilsnitt av en ansatt.

Granskingsutvalg II finner ikke at de opplysningene 

som er kommet gjennom de to intervjuene gir grunn-

lag for selvstendig undersøkelse av institusjonen.  

Dette både fordi forklaringene er diametralt motsatte 

og fordi et så begrenset utvalg som to forklaringer ikke 

vil kunne danne grunnlag for konklusjoner i saken.

2.   krisTiansand BarneHjem

TOrridalsVeien  (lUnd menigHeT)

Botid intervjuede barn

 

Barn nr. Botid

1 1972 - 1974

2 1973 - 1980

3 1976 - 1980

Granskingsutvalg II har mottatt forklaring fra tre barn 

som har bodd på Kristiansand barnehjem, Lund på 

1970-tallet.  Den perioden disse tre bodde på hjem-
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met omfattes av mandatperioden for Granskingsut-

valg I. Kristiansand barnehjem på Lund er tidligere 

gransket av dette utvalget.  I og med at såpass mange 

som tre informanter har forklart seg om forholdene på 

barnehjemmet, finner nærværende utvalg det naturlig 

å referere disse og for øvrig vise til 

Granskingsutvalg I.

For ordens skyld gjengis først en del av de faktiske om-

stendigheter knyttet til barnehjemmet. Kristiansand 

barnehjem flyttet fra Skippergata 4 til Torridalsveien 

28 på Lund våren 1961.  Ansvaret for driften ble sam-

tidig overflyttet til Lund menighet.  Barnehjemmet 

ble nedlagt i 1983.  

Ved folketellingen i 1961 fremgikk det at det var sju 

barn plassert på Kristiansand barnehjem. Av disse 

var tre med fra Skippergata.  Barnehjemmet var imi-

dlertid godkjent for ti barn og kunne ta inntil tolv ved 

dispensasjon.  De første årene var det ikke fullt belegg 

på barnehjemmet, men i perioden 1967 - 1980 var det 

stort sett mellom ni og tolv barn på institusjonen.

Det bodde både gutter og jenter på barnehjemmet.  

Alderen på disse var fra 0 - 17/18 år.  

Bemanningen på institusjonen var i 1961 én bestyre-

rinne og to barnetanter.  Senere økte dette noe og det 

var i alt seks ansatte i 1976.  Styrerne bodde på barne-

hjemmet frem til 1972/73.

Barnehjemmets fysiske boforhold

Institusjonen ble bygget som en moderne toetasjes 

enebolig ved en park på Nedre Lund.  I første etasje 

var det kombinert spisestue/oppholdsrom, kjøkken, 

et soverom for de minste barna med fire barnesenger, 

bad og WC samt lekerom.  I tillegg var det en leilighet 

til styrer bestående av to rom.  I annen etasje var det 

fem soverom med køyesenger, to bad med WC samt 

et enkelt WC.  To av disse soverommene var opprin-

nelig ment for personalet.

Barnevernsinspektøren beskrev soveromsavdelingen 

på følgende måte etter tilsynsbesøk 09.02.71: ”Rom-

mene var utstyrt med køyesenger av full voksen stør-

relse.  De tok altfor meget plass og virket utrivelige.  

Rommene virket nakne, og det ble opplyst at man i 

høst hadde brukt kr 25.000 til å pusse opp.  Man hadde 

med hensikt valgt den samme gråtone i alle soverom. 

Annen etasje virket svært trang, rommene er små og 

det bør egentlig ikke være mer enn ett barn på hvert.”

For øvrig beskrev barnevernsinspektøren et ny-

oppusset kjellerrom som et godt egnet lekerom for 

barna.  Uteområdene ble videre beskrevet som bar-

nevennlige med plen, sandkasse og lekeapparater.

mat/måltider

Barn 1, som bodde på barnehjemmet fra 1972 - 1974, 

forklarer at det var faste måltider og god mat ut fra 

forholdene.  Det var likevel strenge regler man måtte 

følge.  Dersom man ikke ville spise kunne de ansatte 

holde hodet og tvinge maten i barna.  De to øvrige 

informantene som bodde på det samme barnehjem-

met noe senere og frem til 1980, har ikke tilsvarende 

erfaringer.  Barn 2 beskriver mat og måltider som tils-

varende det man har i et ”vanlig” hjem.

Følelsesmessig omsorg

De tre barna som har forklart seg om den følelsesmes-

sige omsorgen på institusjonen, forklarer alle at denne 
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var mangelfull.  Det vises til at man var mye alene.  Det 

var lite av kontakt mellom barn og ansatte og også lite 

kos og hygge.

avstraffelse og fysiske overgrep

Barn 1 forklarer at avstraffelser på institusjonen ble 

tilpasset barnas alder.  De fikk aldri juling, men kunne 

oppleve å få ørefiker eller at ørene ble vridd rundt.  

Avstraffelser kom da som reaksjon på at han eksem-

pelvis hadde rømt hjem til sin mor eller hadde tisset på 

seg.  Ellers forteller alle tre informantene at de kunne 

bli sendt på rommet som straff hvis de hadde gjort noe 

galt.  De måtte gjerne holde seg på rommet til neste 

dag.  Andre former for innestengning forekom ikke.

seksuelle overgrep

Ingen av barna forklarer at de selv ble utsatt for sek-

suelle overgrep fra ansatte eller andre barn.  Barn 1 

reagerte imidlertid på at en av de ansatte la seg naken 

om kvelden og at hun,  når noe skjedde i løpet av nat-

ten, unnlot å kle på seg når hun gikk rundt på institus-

jonen.  For øvrig opplyser barn 2 at han selv var ett av 

de eldste barna på institusjonen.  Han befølte noen av 

de yngre jentene, dvs. barn helt ned i seksårsalderen.  

Dette ble observert av de ansatte, som reagerte med å 

gi ham ”kjeft” når slike ting ble oppdaget.  

Tilsyn

Ingen av de tre informantene kan huske at det forekom 

tilsynsbesøk på barnehjemmet.  

granskingsutvalgets vurderinger

Når det gjelder vurderingen av barnehjemmet vises 

det til rapporten fra Granskingsutvalg I.
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1.  innledning

Mandal barnehjem ble etablert i 1880. Barnehjem-

met ble drevet i privat regi fram til 1960 da Mandal 

kommune overtok. Mandal barnehjem holdt til i 

Wattnegata fram til 1967 da kommunen bygde nytt 

barnehjem i Fridtjof Nansens vei. Barnehjemmet en-

dret navn til Furuly og ble i 1995 ungdomshjem. Vest-

Agder fylkeskommune overtok som eier og driver av 

Furuly fra 1980 og fram til den statlige overtakelsen i 

2004. Institusjonen drives fortsatt som ungdomshjem 

i regi av Bufetat.

   

2.  HVa Har Vi aV inFOrmasjOn?

Granskingsutvalget har hatt tilgang til arkivmate-

riale fra sluttet av 1940-tallet og fram til våre dager. 

Materialet består av søknader om statstilskudd, regn-

skapsopplysninger, årsrapporter, tilsynsrapporter fra 

sosialdepartementets barnevernsinspektører (1949, 

1956), søknader om godkjenning av styrere, diverse 

dokumenter vedrørende kommunal overtakelse av 

barnehjemmet i 1960 og bygging av nytt barnehjem 

i 1966-67, styreprotokoller, lister over plasserte barn 

på 1970-tallet, tilsynsprotokoller fra nyere tid og 

tvangsprotokoller etter 1993. Materialet gir nyttige 

opplysninger for utvalget.

 

Granskingsutvalget har intervjuet til sammen 22 

personer som har bodd på Mandal barnehjem/ Fu-

ruly barnehjem/ Furuly ungdomshjem. De tidligere 

beboerne sprer seg ut over hele perioden fra 1947 – 

2001, dog med hovedtyngden fra 1950 – 1972.  

Granskingsutvalget har intervjuet datter til styrer 5. 

Utvalget har videre intervjuet en person som arbeidet 

som praktikant i 1966, heretter kalt ansatt 1. Ansatt 

1 kritiserte forholdene ved Mandal barnhjem i 1967. 

Styrer 7, som var ansatt i perioden 1976 – 1995, har 

forklart seg for utvalget. En miljøarbeider som var 

ansatt i perioden 1981 – 2006 har forklart seg.

Til sist har en person som hadde venner på Mandal 

barnehjem forklart seg.

3.  HisTOrikk

Mandal barnehjem ble etablert på nedre Malmø i 

1880 på privat initiativ fra kobbersmed Jakob Johan-

nesen. Han ga et større pengebeløp på betingelse av 

at datteren skulle bli bestyrerinne ved barnehjemmet. 

Hjemmet flyttet i 1882 inn i nåværende Wattnegata 

16 b på Malmø. Det var opprinnelig et hjem for piker 

og det var først etter den annen verdenskrig gutter 

ble opptatt ved hjemmet. Hjemmet ble således kalt 

Mandal barnehjem for piker så sent som på slutten av 

1940-tallet. På den tiden var det et styre utgått fra en 

privat kvinneforening som drev barnehjemmet med 

soknepresten som den selvskrevne formann for styret. 

Formannen skrev i 1947 at kvinneforeningen arbeidet 

til fordel for hjemmet og var til stor støtte og hjelp.  

 

I tilsynsrapport fra mars 1949 gis følgende beskriv-

else av Mandal barnehjem: “Barneheimen ligger på 

Malmø. Den drives ved private midler, innsamlinger, 

basarer og lignende. Huset eies av barneheimen. Det 

er et lite, lavloftet, gammelt hus på 1 ½ etasje, trangt 

og upraktisk, men allikevel en liten idyll. Veggene er 

slått ut mellom spisestue og dagligstue. I spisestuen er 

det ikke vinduer, så den blir temmelig mørk. Det går 

heller ikke an å sette inn vinduer her. Møbler og utstyr 

i disse rommene var som i en privat heim. Opp til an-

nen etasje går en trang, bratt trapp. Soverommene var 
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nyoppusset, hyggelige og rommelige, med tre senger i 

hvert rom. Det var dessuten to alkover med en seng i 

hver, til de to største pikene. Det var også et lite gjest-

erom, for de voksne barna som kom på besøk. Det var 

en håndvask i hvert soverom, ett bad og en WC i an-

nen etasje, og do ute. Det hørte en liten hage til huset. 

Utelekeplassen er utmerket”.   

I 1949 hadde Mandal barnehjem plass til åtte barn og 

det gikk fram av tilsynsrapporten at barnehjemmet 

hadde vanskeligheter med å greie økonomien. Beman-

ningen besto av styreren og en ung pike på 16 år som 

tidligere hadde bodd på barnehjemmet. Om somme-

ren ble alle barna invitert til private hjem. Barnehjem-

met ble da leid ut til sommergjester, noe som ga en 

ekstra inntekt til barnehjemmet. 

Siste halvdel av 1940-tallet var en brytningstid når det 

gjaldt regelverket for barnehjemmene. Ut fra arkivma-

teriale kan en se at en ny tid var i emning, noe som 

skulle vise seg i ny lov om barnevern noen år senere. 

I 1947 sendte Mandal barnehjem inn sine forslag til 

regler for barnehjemmet til Sosialdepartementet. 

I reglenes § 4 lød det: “Barnas oppdragelse skal gå ut 

på å lære dem nøisomhet, høflighet og orden samt de 

ferdigheter til huslig arbeide som kan komme dem til 

nytte i livet: matlaging, vask, strykning, rengjøring og 

håndarbeide. Skoleundervisningen får de på folkesko-

len. Departementet foreslo at dette skulle endres til: 

Barnas oppseding skal være som i en god heim. Under 

oppsedingen bør det så vidt mulig tas omsyn til anlegg 

og interesser hos den enkelte med henblikk på seinere 

yrke”.    

Av reglene for Mandal barnehjem gikk det videre fram 

at tanken var at barna skulle vokse opp på barnehjem-

met: Barna tas opp ved heimen så små som mulig, helst 

ikke over 2 – 3 år gamle. Dog kan styret gjøre unntak 

fra dette i påkommende tilfelle. Barna blir på heimen 

i det minste til de er konfirmert. Disse reglene ble 

imidlertid ikke slavisk fulgt. Barn ble også plassert for 

korttidsopphold og såkalte dagbarnplasser eksisterte 

allerede i 1950. Motivet bak slike plasseringer var nok 

til dels økonomiske. Det var imidlertid flere barn som 

vokste opp på Mandal barnehjem, en praksis som ikke 

var uvanlig fram til midten av 70-tallet.

     

I 1956 opplyser departementet at barnehjemmet 

generelt var malingslitt og dårlig vedlikeholdt. 

Mandal bystyre vedtok 13.10.1960 å overta barne-

hjemmet. Det ble samtidig nedsatt en komité som 

skulle utrede spørsmålet om ombygging av eksis-

terende barnehjem eller om det burde bygges nytt. 

Komitéen skulle også utrede i hvilken regi barnehjem-

met burde drives. Forut for den politiske behandlin-

gen var representant fra sosialdepartementet på besøk 

i Mandal og hilste på styrer 2. Følgende beskrivelse 

ble gitt av Mandal barnehjem(september 1960): 

“Heimen hadde en meget lav standard sammenliknet 

med forholdene i dag, den bærer preg av anstalt tvers 

igjennom. Styreren er gammel og skrøpelig, det var 

nesten vondt å se henne. Hun har sagt opp sin still-

ing og deptet er anmodet om å være behjelpelig med 

å finne ny styrer til barneheimen; ingen lett oppgave, 

og ikke lettere med de primitive forhold som for tiden 

hersker i denne heimen”.  

Merkelig nok konkluderte på samme tid den lokale 

barnehjemskomiteen i Mandal med at ”huset er i 

meget god stand”. Det som var avgjørende for å foreslå 

et nybygg var at byggekostnadene ved en ombygging 

av Mandal barnehjem ble alt for høye. Mandal kom-

mune endte i august 1965 opp med å vedta bygging av 
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nytt barnehjem. 

Furuly barnehjem ble offisielt åpnet 27. januar 1967 i 

Fridtjof Nansens vei 12 a. Bygget inneholdt en kjeller 

med hobbyrom og diverse oppbevaringsrom. I den 

felles oppholdsavdelingen var det et inngangsparti 

med garderobe, lekerom, spisestue, kjøkken og stue. I 

soveromsavdelingen for barna var det til sammen fire 

soverom av ulik størrelse og bad, WC, vaskerom og 

vakt/syrom. Til sist kom betjeningens avdeling med 

bestyrerinnes leilighet, to soverom for øvrig betjen-

ing, bad/WC samt tekjøkken for de ansatte. 

Furuly barnehjem var bygd og godkjent som et barne-

hjem med opptil 8-10 plasser. I årene 1967 – 1973 

bodde det i snitt 5,8 barn på Furuly til enhver tid. I 

notat fra november 1974 står det at Furuly var i gang 

med planleggingen av kombinert barnehage og barne-

hjem. Barnehjemmet hadde da bare tre barn boende 

på døgnbasis. Av årsmeldingen fra 1974 går det fram 

at det bodde gjennomsnittlig 3-4 barn som såkalte 

dagbarn på Furuly. Barnehjemmet lyste ut i avisen at 

de hadde ledige plasser som dagbarn i 1974. På samme 

tid ble det drøftet om man skulle legge ned barne-

hjemmet. 

Styrer 7, som ble ansatt i 1976, opplyste at antallet 

ansatte økte på slutten av 70-tallet. Det ble vanlig å 

være to ansatte på vakt til en hver tid. Etter at styrer 7 

ble ansatt ble det gjort et betydelig arbeid med å op-

pruste barnehjemmet med leker og øvrig inventar. 

I 1979-80 ble bestyrerleiligheten omgjort til 

mødrehybler.   

Driftsansvaret for Furuly barnehjem ble overført til 

Vest-Agder fylkeskommune fra 1.1.1980. 

Furuly ble mer rendyrket som et korttidstilbud på 80-

tallet. I årsmeldingen for 1983 kommer det fram at 

belegget har økt. 17 barn flyttet inn og ut i løpet av 

året og i snitt bodde det 6,7 barn på barnehjemmet 

gjennom hele 1983. De fleste barna var under sju år og 

langt de fleste flyttet hjem etter oppholdet på Furuly.  

I brev datert 3.3.1984 tok de ansatte opp at de var inne 

i en belastende periode med flere krevende barn. De 

ba derfor om at nye inntak ble tenkt nøye gjennom, 

eventuelt utsatt. Det gikk for øvrig fram av brevet at 

mødrehybelen var i bruk.    

På 80-tallet hadde Furuly barnhjem ei hytte på Kleiv-

en. Ingen som har forklart seg for utvalget har nevnt 

denne hytta, men det framgår av årsmeldingen for 

1984 at hytta var i bruk og den nevnes også i 1989 og 

på 90-tallet, men den brukes stadig mindre.

1985 var et år med lavt belegg og andre halvår ble 

brukt til en relativt omfattende oppussing av institus-

jonen. Hele første etasje ble pusset opp fra gulv til tak, 

blant annet ble det lagt gulv med varme og ny kjøk-

keninnredning. I andre etasje ble de to mødrehyblene 

ombygget slik at de var mer funksjonelle. Denne op-

pussingen ble gjennomført mens barnehjemmet var i 

drift. 

Fra høsten 1985 var det syv stillinger ved Furuly. 

Tre av disse, styrer, assisterende styrer og miljøtera-

peut, var stillinger med krav om fagutdanning som 

barnevernpedagog. Personalet begynte med månedlig 

gruppeveiledning fra februar 1985. 

I årsrapport fra 1989 påpeker styreren det uheldige i 

at ungdom med betydelig atferdsavvik tas inn på Fu-

ruly sammen med småbarn og mødre med spedbarn. 

Denne kritikken hang blant annet sammen med at 

sykehussjefen i Vest-Agder hadde pålagt Furuly inntak 
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av to slike ungdommer i 1989.     

 I 1990 fikk institusjonene Solholmen, St. Hansgården 

og Furuly felles styre. 

Høsten 1993 var det igjen tid for oppussing og noe 

ombyggingsarbeid av stueløsningen på Furuly. Barna 

og de ansatte valgte denne gangen å flytte ut; de bodde 

midlertidig på Marnartun i Marnardal med tilnærmet 

fullt belegg. Antall årsverk var nå 11,7. 

Mødrehjemshyblene ble avviklet.   

I løpet av 1994 endret barnegruppen på Furuly 

barnehjem seg til i hovedsak å omfatte ungdom, en 

utvikling som forsterket seg gjennom 1995 da Furuly 

tok skrittet fullt ut og ble et langtidstiltak for ungdom 

med åtte plasser. I juni 1996 skiftet institusjonen navn 

til Furuly ungdomshjem.  

De siste årene ble antall plasser på Furuly redusert, 

først til sju plasser og deretter til seks plasser fra år 

2000. 

Det framgår av arkivmaterialet at Furuly barnehjem, 

senere ungdomshjem, i alle år fra midten av 80-tallet 

satset på kompetanseutvikling gjennom regelmessig 

veiledning, kurs, seminarer og lignende. 

Gjennomsnittelig botid for de personene gransking-

sutvalget intervjuet var slik:

Mandal barnehjem: 7,6 år

Furuly barnehjem/ung-

domshjem:

2,9 år

Reduksjonen i gjennomsnittlig botid harmonerer 

godt med den omleggingen som fant sted i driften, 

først ved overgangen til korttidstilbud og deretter til 

ungdomshjem,  

4.  sTyrere /PersOnale

Styrer 1 var ansatt fra 1946 – 1952. Hun hadde lang 

erfaring fra arbeid ved barnehjem og fungerte som 

styrer ved flere barnehjem på Sørlandet gjennom 40-, 

50- og 60-tallet. Det er få informanter som kan for-

telle noe om forholdene før 1952. En av informantene 

husker henne som svært fordømmende. 

Styrer 2 var ansatt fra 1952 til 1960. Hun var ved 

ansettelsen 53 år gammel og var de siste årene syk i 

lengre perioder. Godkjenningen dro ut i tid og det har 

ikke lyktes granskingsutvalget å finne dokumentasjon 

på at hun faktisk ble godkjent av departementet. Et 

par barn har uttalt seg om styrer 2. Hun blir omtalt 

som svært religiøs og streng. 

Fram til 1960-tallet ble barnehjemmet drevet av 

bestyrerinnen og en ung pike. De unge pikene ar-

beidet gjerne i kort tid ved barnehjemmet. Utover 60-

tallet ble det engasjert noen flere ansatte, men fortsatt 

dreide det seg om unge jenter som jobbet en kort peri-

ode ved barnehjemmet før videre utdanning.  

Styrer 3 var ansatt fra 1960 – 1962. Hun hadde toårig 

barnevernutdanning og ble godkjent som styrer i feb-

ruar 1961. 

Ved årsskiftet 1962 – 1963 ble styrer 4 ansatt. Hun ble 

godkjent av Sosialdepartementet i februar og fungerte 

som styrer en kort tid vinteren 1963 før hun døde 

brått 35 år gammel.

I 1963 ble stillingen lyst ut flere ganger uten at det lyk-

tes å få ansatt ny styrer. I september 1963 ble styrer 5 

ansatt. Hun hadde ikke de formelle kvalifikasjonene 

for å være styrer, men styret for barnehjemmet så in-
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gen annen løsning. Styrer 5 ble med over som styrer 

på Furuly barnehjem i 1967. I referat fra styremøte 

6.2.1967 kommer det fram at styrer 5 har foreløpig 

ikke tatt endelig standpunkt til om hun kommer til å 

si opp som bestyrerinne. Det skulle gå ytterligere fem 

år før hun i 1972 gikk av som styrer.      

I 1967 og 1971 ble det fremsatt klage på styrer 5 fra 

ansatte ved barnehjemmet. Granskingsutvalget har 

hatt tilgang til en forklaring fra vedkommende som 

klaget i 1967. Forklaringen er datert 13.4.1967 og hun 

forklarer seg for en person i departementet. Forklarin-

gen omhandler forholdene på Mandal barnehjem 

sommeren – høsten 1966. Hun sa følgende: I barne-

hjemmet ble barna stengt inne når de hadde vært 

slemme. Jeg spurte noe nærmere om dette og hun sa 

da at det var et kott i 2.etasje, hvor barna ble lagt når 

de skulle ha straff, og også kjelleren ble brukt. Men 

barna var vant til det, sa hun, de fleste hadde vært i 

barneheimen hele sitt liv. ”Og sånn er det jo alle sted-

er”, sa hun.Selv hadde hun ikke villet være med på å 

sette barn i kottet.  Vedkommende som klagde i 1967 

forklarte seg for granskingsutvalget i 2008 og bekreft-

et forklaringen fra 1967 og utdypet enkelte punkter. 

Kritikken rettet seg mot styrer 5. Vedkommende som 

klagde i 1967 fortalte at hun bidro til at ei lita jente ble 

adoptert. Dette skjedde ved at hun før jul i 1966 ble 

bedt om å passe jenta noen uker i Oslo hvor hun da 

jobbet. Dette skjedde i forståelse med styrer 5. Dette 

gjorde hun fordi hun var knyttet til den lille jenta fra 

sin jobb på barnehjemmet høsten 1966. Hun tok så 

kontakt med formannen i barnevernsnemnda i Man-

dal og fikk ordnet det slik at jenta ble adoptert av an-

dre vinteren 1967. Hun informerte samtidig forman-

nen i barnevernsnemnda om forholdene ved Mandal 

barnehjem. I et oppslag i Lindesnes Avis i april 2004 

bekreftet vedkommende sin historie og hun hevdet da 

at hun hadde tatt opp forholdene ved barnehjemmet 

med ordføreren i Mandal i 1968. I 2004 kunne ikke 

ordføreren huske dette. 

Høsten 1967 søkte Mandal kommune om godkjen-

ning av styrer 5 med anbefaling fra barnevernsnemn-

da og styret for barnehjemmet. Dette etter at depar-

tementet i juni samme år påtalte at de ikke hadde 

mottatt noen søknad om godkjenning av styrer siden 

1963. Styrer 5 hadde ikke de kvalifikasjonene som en 

styrer skulle ha. Hun hadde imidlertid et ettårig kurs 

for personale ved daginstitusjoner, et kurs i regi av 

kirke og undervisningsdepartementet. Videre ble det 

påpekt at hun ikke bodde på institusjonen, noe som 

var et krav for styrere av barnehjem den gangen. Av 

departementets interne notater går det fram at de var 

svært i tvil når det gjaldt godkjenningen av styrer 5. 

I brev datert 18.mars 1969 fra departementet til Fyl-

kesmannen i Vest-Agder ba en om at fylkesmannen 

undersøkte med barnevernsnemnda og barnehjem-

mets styre hvordan barnehjemmet løste tilsynsans-

varet for barna om natten, dette fordi styrer 5 bodde 

utenfor barnehjemmet. Styret for barnehjemmet be-

handlet saken flere ganger fordi det ikke bodde ansatte 

på barnehjemmet høsten 1969. En valgte da midlerti-

dige løsninger der egnede personer fikk gratis hybel 

mot å være vakt på natten på barnehjemmet. Det har 

ikke lyktes granskingsutvalget å finne ut om styrer 5 

ble formelt godkjent av departementet. 

I februar 1971 skrev to ansatte en klage til styret for 

Furuly barnehjem der de kritiserte styrer 5 for å være 

ustabil og ubalansert. Hun ble kritisert fordi hun i 

følge de to ansatte behandlet dem som undersåtter 

og barn, og ikke som voksne mennesker.  De tok opp 

styrerens behandling av en av de ansatte i forbindelse 
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med en bestemt gutt som hadde behov for ekstra op-

pfølging på skolen. Den ansatte hadde gjort avtaler 

med læreren om oppfølging av eleven, noe som styre-

ren angivelig hadde vært svært kritisk til. De nevnte 

også at styreren ikke bodde på barnehjemmet, noe 

hun etter regelverket skulle. De ansatte ba til slutt i 

den skriftlige klagen om at deres navn ble holdt uten-

for. Det er ikke mulig å se hvordan denne klagen ble 

behandlet ut fra det materiale granskingsutvalget har 

hatt tilgang til.  

Styrer 6 ble ansatt vinteren 1972-73 og tiltrådte i 

stillingen 1.8.1973. Hun var nyutdannet vernepleier 

sommeren 1973. Ved denne ansettelsen søkte også en 

barnevernpedagog stillingen, men hun var gift og satte 

som betingelse for å ta jobben at hun skulle bo utenfor 

barnehjemmet. Departementet drøftet dette spørsmå-

let og konkluderte med at barnevernpedagogen ikke 

kunne få stillingen fordi hun ikke ville bo på barne-

hjemmet. I drøftingen kan man se at departementet 

motvillig var klar over at kravet om at styrere skulle bo 

på institusjonen sto svakere.

Styrer 7 tiltrådte 16.8.1976 og var ansatt som styrer 

fram til 1995. Han ble godkjent av departementet 

17.8.1979 etter at styret for Furuly først søkte om 

godkjenning 12.3.1979.    

Styrer 8 var ansatt som styrer fra mai 1995 etter at 

han en tid hadde vikariert for styrer 7. Styrer 8 sluttet 

i jobben 1.7.1997. Styrer 9 tiltrådte som styrer fra 

1.7.1997 og fungerte i denne stillingen fram til 2002. 

Styrer 10 tiltrådte 1.2.2002. Styrer 8, 9 og 10 er ikke 

nevnt av noen av de tidligere beboerne ved Furuly.

Botid for intervjuede barn

Barn nr. Periode

1. 1947 - 1956

2. 1952 - 1954

3. 1954

4. 1952 - 1957

5. 1953 - 1964

6. 1954 - 1962

7. 1959 - 1977

8. 1962 - 1974

9. 1963 – 1967

10. 1964 - 1972

11. 1967 - 1970

12. 1967 - 1972

13. 1971 - 1972

14. 1973 + 1977

15. 1977

16. 1979 - 1981

17. 1983 – 1985 

18. 1983 – 1985

19. 1988 - 1991

20. 1989 - 1990

21. 1989 - 1991 + 1996 - 2001

22. 1993

5.  PrakTisk OmsOrg

Klærne var av dårlig standard, sier de fleste barna på 

50 og 60-tallet. Noen forteller at de hadde bedre klær 

på skolen som ble skiftet når de kom hjem.   

På 50 til 60-tallet formidler de som bodde på Man-

dal barnehjem at det var et strengt regime preget av 

et kristent livssyn. Flere av barna sier at de gikk på 
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søndagsskolen og en del av barna deltok på øvrige frit-

idsaktiviteter. Inspektøren fra departementet opplyste 

i 1956 at barna deltok i klubber og andre fornøyelser 

som barn i Mandal hadde muligheten til.

Under styrer 5 (1963-72) forteller noen av barna 

at det var viktig at barna viste seg fra sin beste side i 

lokalmiljøet, blant annet ved å synge og opptre i me-

nigheter.

Flere forteller at de var på besøk hos familier utenfor 

barnehjemmet, spesielt gjaldt dette om sommeren. 

Både styrer 1 og styrer 5 hadde barn med seg ut på 

landet i sommerferien.   

I tilsynsrapport av 1.2.1956 opplyses det at barnehjem-

met har et bra samarbeid med folkeskolen. På Mandal 

barnehjem var det ikke noen egen plass hvor barna 

kunne gjøre lekser og barna forteller at de ikke fikk 

noen hjelp til å gjøre leksene. De fysiske forutsetnin-

gene bedret seg betraktelig da de flyttet til Furuly. Be-

manningen var imidlertid fortsatt lav og det var først 

på midten av 70-tallet antallet ansatte økte. Utover 

80-tallet er det flere barn som forteller at de fikk hjelp 

til lekser eller at de kunne spørre om slik hjelp. 

Mandal barnehjem var ikke fysisk tilrettelagt for sam-

vær med foreldre. Flere av barna forteller at de hadde 

samvær med foreldre og at dette forgikk utenfor 

barnehjemmet. På Furuly barnehjem forteller noen 

barn at foreldrene kom til barnehjemmet og hadde 

samvær der under oppsikt fra de ansatte, mens andre 

barn forteller at de var hjemme på besøk. 

Barna forteller at de deltok i vanlig husarbeid som ek-

sempelvis oppvask. Det er ingen barn som har opplyst 

at de ble pålagt for mye arbeid på Mandal barnehjem 

eller Furuly barnehjem/ungdomshjem. 

Ei jente opplyser til granskingsutvalget at hun ikke ble 

fulgt opp i forhold til et handikap hun hadde. Riktig 

diagnose fikk hun først 14 år gammel. I tilsynsrapport 

datert 1.2.1956 kommer det fram at hun har vært hos 

flere leger, men ingen spesialister. Inspektøren fra de-

partementet råder til at hun blir sendt inn til Rikshos-

pitalet for undersøkelse. 

6.  FØlelsesmessig OmsOrg

I tiden på Mandal barnehjem(fram til 1967) forteller 

flere barn at de måtte sitte ved bordet til maten var 

spist opp. Regimet rundt bordet blir beskrevet som 

strengt, noen få barn oppfattet måltidene som kao-

tiske. 

Det er også flere barn som forteller om et strengt re-

gime fram til ca. 1975. Det er knapt nok noen barn 

som forteller at de ble godt ivaretatt følelsesmessig før 

1975, selv om det også da forekommer positive utsa-

gn om enkelte voksne. Senere varierer det mer. Noen 

framhever enkelte ansatte som har betydd mye for 

dem i en periode der de var svært sårbare.    

7.  aVsTraFFelse Og Fysiske 

OVergreP

Flere barn forteller at de ble stengt inn i kott i annen 

etasje eller i kjelleren på Mandal barnehjem. De aller 

fleste av disse fortellingene er knyttet til perioden da 

styrer 5 var ansatt, men det foreligger også slike histo-

rier i perioden under styrer 2. En ansatt som var prak-

tikant under styrer 5 har bekreftet historiene overfor 

granskingsutvalget og hun forklarte seg for departe-

mentet i 1967. Hun forteller at slike reaksjoner ikke 
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ble brukt mot de minste barna. Trusler om å bli sendt 

i kjelleren ble også ofte brukt uten at de ble satt ut i 

livet. Flere barn forteller at det var rotter, mus eller 

andre smådyr i kjelleren på Mandal barnehjem. Flere 

av barna som forteller om slike episoder sier at de slet 

med at de tisset på seg langt opp i alder og at opphold-

ene i kjelleren var forbundet med stor grad av angst. 

Den ansatte fortalte at kjelleren var en mørk kjeller 

uten vinduer.  

Barna forteller at det var vanlig med klyping, riving i 

øret og ørefiker på Mandal barnehjem.

Etter at Furuly barnehjem ble tatt i bruk i 1967 fore-

ligger det fortsatt opplysninger om at barn ble stengt 

inne. Et mindre rom/kott skal ha blitt brukt til dette 

formålet. Videre skal barna ha blitt slått, blant annet 

med beltereim av styrer 5. Det er flere barn som for-

teller om dette, men det er også ett barn som sier at 

styrer 5 ikke gjorde slike ting. Etter at styrer 5 sluttet i 

1972 foreligger det kun en opplysning om innesteng-

ning og bruk av fysiske straffemetoder som slag, klyp-

ing eller liknende ved Furuly.

En god del barn har imidlertid gitt opplysninger om 

at det forekom en praksis med at barna måtte 

slikke på såpe eller få såpe i munnen dersom de sa noe 

stygt. Dette var en praksis som barna ikke knytter til 

en bestemt styrer, men derimot en eller flere ansatte. 

Praksisen forekom på Mandal barnehjem og ble ikke 

avviklet før på midten av 70-tallet. 

En person, som opplyser at hun var plassert på Furuly 

barnehjem et par års tid på slutten av 1980-tallet, har 

fortalt om svært hyppige innelåsinger, slag, voldtekter 

av flere ansatte menn og tvangsmedisinering. Barna 

fikk kun middag når foreldre var på besøk. 

8.  seksUelle OVergreP

Det er svært få barn som har gitt opplysninger om 

at ansatte har begått seksuelle overgrep mot dem 

mens de bodde på Mandal eller Furuly barnehjem i 

perioden fra 1947 – 2001. En gutt har fortalt at han 

hadde samleie en gang med en ansatt som var noen 

år eldre enn ham selv. Han oppfattet ikke selv dette 

som et overgrep. Ei jente har anmeldt en styrer for å ha 

befølt henne seksuelt gjentatte ganger. Saken skal være 

henlagt fordi den er foreldet. Hun har også forklart 

seg om et eldre barn på barnehjemmet som foretok 

alvorlige overgrep mot henne.

Det foreligger imidlertid opplysninger fra fem-seks 

barn om at to jenter skal ha vært svært seksuelt ut-

prøvende gjennom en periode på nærmere ti år fram 

til 1975. Spesielt den ene skal ha opptrådt svært dom-

inerende overfor andre barn. Aktivitetene dreide seg 

om forsøk på samleie med gutter helt ned i fem-seks 

års alderen, onanering med andre barn som tilskuere, 

instruksjoner der andre, mindre barn skulle kle av seg 

og bruk av spedbarn til å forklare de andre barna hvor-

dan jenters kjønnsorganer var bygd opp. En av de som 

har forklart seg om dette sier at han sa fra til ansatte på 

barnehjemmet, men han ble ikke trodd.

Granskingsutvalget har ikke funnet opplysninger der 

det går fram at de ansatte, styret eller tilsynsmyndighet 

var kjent med denne aktiviteten. 

9.  Tilsyn

Av et spørreskjema utfylt i 1949 framgår det at styret 

førte tilsyn av og til, mens soknepresten ofte var på til-

syn. Helserådet, fattigstyret eller vergerådet førte ikke 
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tilsyn med Mandal barnehjem i 1949. Departementet 

var på tilsynsbesøk sommeren 1950 uten at det fore-

ligger rapport. 

Departementets barneverninspektør fastslo i 1956 at 

ingen førte tilsyn med barnehjemmet. Dette tok hun 

opp med barnevernsnemndas formann. Han mente 

det var vanskelig å pukke på tilsynsretten, men bar-

nevernsnemnda har jo et ”øie” med heimen, og vil nok 

få rede på det dersom det er noe galt og vil da gripe 

inn. Barneheimens styre er så suverene, og det er ikke 

lett å blande seg opp i tingene når de har stelt alene 

med heimen i alle år.   

I juni 1967 skrev Sosialdepartementets inspektør 

at forholdet mellom barnevernsnemnda og barne-

heimen er ganske tilspisset, og formannen i nemnda 

går ikke inn i barneheimen.   

I mai 1969 ble styrer 1 oppnevnt som tilsynsfører av 

barnevernsnemnda. I styremøte 23.10.1969 konklud-

erte styret for barnehjemmet slik vedr. dette valget: 

“Etter foreliggende opplysninger vil dette medføre 

at styrets oppdrag begrenses til rent administrative 

og økonomiske forhold. Tilsynsføreren innkalles til 

neste møte”. Tilsynsføreren møtte til neste møte og 

styret konkluderte da med at oppnevning av tilsyns-

fører ikke medførte endringer i styrets plikter i følge 

godkjent plan for barnehjemmet. Granskingsutvalget 

har ikke funnet noen rapporter fra denne tilsynsfør-

eren. 

I styremøte 15.1.1981 ble det behandlet sak der styret 

bestemte at de skulle få til en tilsynslegeordning ved 

barnehjemmet. Det ser ikke ut til at det var noen slik 

ordning før dette. Tilsynslegen møtte for øvrig på 

styremøtet 26.4.1984 og redegjorde for sin rolle som 

tilsynslege. I ettertid ble det utarbeidet retningslinjer 

for tilsynslegeordningen ved Furuly barnehjem. Ved 

årsskiftet 1986-87 sluttet tilsynslegen fordi han hadde 

for mye å gjøre. Det ble engasjert en ny tilsynslege. 

Omtrent samtidig fikk barnehjemmet brev fra Man-

dal kommune v/sosialadministrasjonen hvor de be-

klaget at de ikke var i stand til å møte på styremøtene 

til barnehjemmet. 

Fylkesmannen påpeker i 1988 og 1989 at tilsynsle-

geordningen ikke fungerer slik den skal, men tilsynsle-

gen fortsetter.

Fra 1986 foreligger det rapporter fra tilsyn og det var 

da vanligvis to personer som utførte tilsynsbesøket. 

Det framgår for øvrig av årsmeldingen for 1985 at 

tilsynsutvalget ble oppnevnt i 1985, men at de ikke 

utførte noe tilsyn før året etter.  I mai 1992 tok en 

beboer på 15 år kontakt med tilsynsutvalget. Hun sa 

fra om at hun ikke hadde noen plan for sin framtidige 

omsorgssituasjon. Tilsynsutvalget støttet henne i at 

hun burde få dette innen 14 dager fra kommunen.    

Fra desember 1992 overtok Fylkesmannen i Vest-

Agder tilsynsansvaret i tråd med bestemmelsene i 

ny lov om barneverntjenester som trådte i kraft 1.1. 

1993. Fylkesmannen påpekte ved et par anledninger 

at kommunene ikke hadde sørget for å utarbeide nød-

vendige plandokumenter for barn plassert på Furuly, 

herunder at framtidsplanene for det enkelte barn var 

noe uavklart (mars 1994). Ellers var det en gjen-

nomgående konklusjon fra Fylkesmannen at Furuly 

var en veldrevet og solid institusjon som bestrebet seg 

på å legge forholdene best mulig til rette for barna 

som bodde der. 
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10.  granskingsUTValgeTs 

sammenFaTning Og 

VUrderinger

mandal barnehjem, 1947 - 1967

Barna som har forklart seg om forholdene ved Man-

dal barnehjem, beskriver alle et følelseskaldt klima å 

vokse opp i.  Det var lite av trøst og omsorg for den 

enkelte.  Dette, kombinert med hyppige trusler om 

straff, blant annet i form av innestengning i kjelleren, 

har klart skapt et svært mangelfullt oppvekstmiljø for 

barna.

Når det gjelder de fysiske forholdene ved institus-

jonen, finner utvalget klar sannsynlighetsovervekt for 

at disse har vært mangelfulle.  Sosialdepartementets 

inspektør betegnet i 1960 standarden som ”meget lav” 

ut fra det som den gang var normen.  Det gikk ytter-

ligere sju år før man flyttet over til Furuly barnehjem.  

Det er ikke grunn til å anta at de fysiske forholdene 

ble bedre i denne perioden, snarere tvert imot.  

Standarden på tøyet barna fikk er betegnet som dårlig 

av mange av informantene.  Det er vist til at de selv følte 

de var langt dårligere kledd enn sine jevnaldrende.  En 

ansatt som arbeidet på barnehjemmet i 1967 har vi-

dere forklart det samme og at barna ble ertet på skolen 

for tøyet de gikk i.  Det er etter utvalgets oppfatning 

sannsynlighetsovervekt for at tøyet var dårlig, også ut 

fra datidens standard.

Når det gjelder bruken av fysisk avstraffelse og bruk 

av innestengning av barna, er det klar sannsynlighets-

overvekt for at dette fant sted.  Flere av barna har 

forklart at de ble sendt i kjelleren, som var en mørk 

potetkjeller med jordgulv.  Der måtte de oppholde seg 

på ubestemt tid for ”forseelser” som kunne bestå i at 

de hadde nektet å spise maten som ble servert.  Op-

pholdene i kjelleren har åpenbart vært svært skrem-

mende for mange av barna. Dette gjaldt både dem 

som ble sendt dit og for dem som var vitne til det som 

skjedde.

En ansatt beskriver denne formen for innestengning 

og at barna også kunne bli lukket inne på et mørkt kott 

som straff.  Det bemerkes at vedkommende ansatte 

forklarte seg om denne hendelsen allerede i 1967.

Ut fra de forklaringer som er avgitt, er det videre over-

veiende sannsynlig at barna ble slått, kløpet og lugget 

i årene frem til flyttingen i 1967. Dette er klart kritik-

kverdig.

Når det gjelder seksuelle overgrep, er det ikke op-

plysninger om at voksne, ansatte skal ha forgrepet seg 

på barna på Mandal barnehjem.  Flere av barna, i alt 

fem - seks, har imidlertid forklart seg om overgrep ut-

ført av to større jenter mot mindre barn.   Utvalget 

legger til grunn at det er klar sannsynlighetsovervekt 

for at slike overgrep fant sted.  Disse overgrepene 

skjedde over en lengre periode, det vil si åtte - ti år.  

Det var barnehjemmet som burde ha avverget disse 

hendelsene.  Om overgrepene fant sted som følge av 

manglende tilsyn eller om dette skyldtes at barna ikke 

hadde tilstrekkelig nært tillitsforhold til de ansatte, er 

av underordnet betydning.  Det var barnehjemmets 

ansvar å påse at slike overgrep ikke fant sted, og det er 

kritikkverdig at dette kunne skje over så lang tid.

Ut fra de opplysninger utvalget har innhentet har til-

synet ikke fungert tilfredsstillende på Mandal barne-

hjem. I 1956 konstaterte departementets barnever-

nsinspektør at ingen førte tilsyn med hjemmet. På 
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denne tiden var det barnevernsnemnda som hadde 

ansvaret for å føre tilsyn.  I 1967 var det et tilspisset 

forhold mellom formannen i barneversnemnda og 

barnehjemmet, noe som kan indikere at tilsynet heller 

ikke da fungerte.

Det er ikke arkivert tilsynsrapporter eller andre op-

plysninger som viser at tilsynet ble utført i disse årene. 

Utvalget legger derfor til grunn at dette ikke har 

fungert i samsvar med barnevernsforskriften.

Furuly barnehjem/Furuly ungdomshjem, 

1967 - 2003

De materielle vilkårene for barna ble vesentlig bedret 

ved overflytting til Furuly i 1967.  Fra å ha holdt til i et 

gammelt og umoderne hus, flyttet man over til et ny-

oppført bygg innredet med sikte på barnehjemsdrift.  

Når det gjelder den følelsesmessige omsorgen på 

Furuly, bærer de første årene på institusjonen preg av 

at det var den samme kulturen som var rådende som 

på Mandal barnehjem. Flere av barna forklarer at de 

fortsatt kunne bli slått, en ble lukket inne i et mørkt 

rom som straff og flere forklarer at de måtte slikke på 

en såpe som straff når de hadde sagt noe stygt. Ved-

kommende som ble lukket inne legger imidlertid til 

at denne innelukkingen hadde en helt annen karakter 

enn å bli satt i kjelleren på Mandal barnehjem i Watt-

negata.  Det var et vindu i rommet og det var derfor 

ikke like skremmende.

Også de seksuelle overgrepene fra eldre barn mot yn-

gre, fortsatte i de første årene, slik flere av barna har 

forklart.  Disse synes først å ha opphørt i første halvdel 

av 1970-årene. For øvrig er det to saker knyttet til 

seksuelle overgrep fra ansattes side ved Furuly barne-

hjem.  Den ene saken gjelder ei jente som har anmeldt 

et forhold som er etterforsket og henlagt av politiet.  

Hun forklarte seg også om alvorlige overgrep fra et el-

dre barn mens hun bodde på Furuly rundt 1980.  En 

gutt som bodde på barnehjemmet har videre forklart 

at han ved en anledning hadde et seksuelt forhold til 

en yngre ansatt mens han bodde på barnehjemmet.  

De opplysningene utvalget har mottatt kan verken 

bekrefte eller avkrefte disse to forklaringene.

Det ble oppnevnt tilsynsfører ved Furuly i 1969. Ve-

dkommende hadde tidligere arbeidet som styrer ved 

institusjonen. Hun hadde derfor gode kvalifikasjoner 

for dette. Hvordan tilsynet ble utført foreligger det 

derimot ikke opplysninger om. Ingen av de inter-

vjuede barna forklarer at de ble spurt om det var for-

hold de ønsket å ta opp. Først fra 1986 foreligger det 

opplysninger om at tilsyn foregikk regelmessig og det 

ble da utarbeidet tilsynsrapporter.

Styrer 7, som ble tilsatt i 1976, forklarer at det i de 

første årene han var ved Furuly ble foretatt besøk av 

representanter fra kommunen. Dette var i følge ham

uregelmessige besøk av styrets medlemmer og per-

soner fra sosialkontoret. Først senere ble det foretatt 

ordinære tilsynsbesøk. Også en annen ansatt har 

forklart at han ikke husker det var tilsyn ved barne-

hjemmet før Fylkesmannen overtok ansvaret for å 

føre tilsyn i 1993.

For utvalget fremstår det som sannsynlig at tilsy-

net har vært mangelfullt også i disse første årene 

ved Furuly, men at dette fra 1986 har fungert 

tilfredsstillende.
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1.  innledning

Solholmen barnehjem og Solholmen  korttidshjem 

var i drift i fra senhøsten 1955 til institusjonen ble 

avviklet mot slutten av 2008. Bygningen fungerer nå 

som overgangsbolig underlagt kriminalomsorgen. 

Det var Indremisjonen som bygde Solholmen barne-

hjem i 1955. Eiendommen var organisert gjennom en 

stiftelse, Kristiansand barneasyl. Driften ble innstilt i 

mars 1983. Solholmen ble gjenåpnet 1. oktober 1984 

med Vest-Agder fylkeskommune som eier under nav-

net Solholmen kortidshjem. Bygningen hadde da 

gjennomgått en omfattende oppussing og ombygging. 

Blant annet hadde de gjort om styrerdelen til to mø-

drehjemplasser. Disse plassene ble nedlagt i 1991 som 

en følge av stadig større etterspørsel etter akuttplasser 

og store faglige utfordringer knyttet til det å drive mø-

drehjem under samme tak som korttidsinstitusjonen.    

Granskingsutvalg I undersøkte forholdene ved Sol-

holmen barnehjem i perioden fra 1955 til 31.12.1979.  

Utvalgets rapport inneholdt blant annet en grundig 

beskrivelse av de fysiske forholdene på institusjonen 

samt en gjennomgang av historikken fram til 1980. 

I denne rapporten vil det derfor ikke bli presentert 

noen nærmere beskrivelse av Solholmen i perioden 

1955 – 1980. I mandatperioden var det ansatt to 

styrere. Styrer 1 var ansatt fra 1970 til Indremisjonen 

innstilte driften i 1983. Da Vest-Agder fylkeskom-

mune startet opp igjen i 1984 ansatte de styrer 2 som 

var ansatt fram til Bufetat overtok det fylkeskommu-

nale barnevernet i 2004.  De fleste barna nevner styrer 

2 uten å omtale ham nærmere. Barn 3 sier at styrer 2 

var ganske hyggelig og at styrer 2 var den som kunne 

snakke ham til fornuft. Barn 6 sier at styrer 2 var en 

hissigpropp.   

Til sammen seks personer har tatt kontakt med 

granskingsutvalget for blant annet å forklare seg om 

forholdene på Solholmen barnehjem. Fem av disse 

seks var plassert etter at Vest-Agder fylkeskommune 

overtok driftsansvaret for institusjonen. Et barn var 

der kun noen dager og kan ikke formidle noe fra op-

pholdet. Det er ingen ansatte som har blitt intervjuet 

av granskingsutvalget. Ett medlem av granskingsut-

valget hadde et telefonintervju med styrer 2 for å få 

bekreftet enkelte faktiske forhold. 

Botid for intervjuede barn

Barn nr. Botid

1 1973 – 1982

2 1984 (få dager)

3 1990 – 1991

4 1991

5 1997 – 1998 

6 1999

I den videre framstillingen har utvalget valgt å dele 

beskrivelse og vurdering i perioden før 1984 og etter 

1990. Dette fordi det i realiteten handler om to ulike 

institusjoner med ulik eier, målgruppe og ansatte 

2.  PeriOden FØr 1984

Praktisk omsorg

Barn 1 sier at de i begynnelsen bodde to på rommet. På 

slutten av den tiden han bodde på Solholmen hadde 

han enerom.. Institusjonen disponerte et sommersted 

på Rivenes fram til 1983. Barn 1 sier at de fikk vari-

ert mat. Det var vanlig å synge for maten og de måtte 

sitte ved bordet til de var ferdige med å spise. Når de 

var ferdige måtte barna hjelpe til med å rydde. Det var 

ingen tvang forbundet med måltidene og barna kunne 



131

VIII - Institusjonene

Solholmen barnehjem / 

Solholmen korttidshjem 

ta seg en brødskive utenom måltidene dersom de var 

sultne.  Barn 1 sier at styrer 1 kjøpte inn klær og sko 

til barna. 

Barn 1 gikk på ordinær skole under oppholdet på Sol-

holmen. Han opplevde dialogen mellom barnehjem-

met og skolen som god. Han gjorde ikke mye lekser 

og fikk ikke særlig mye hjelp til dette heller. Han fikk 

beskjed om å gjøre lekser, men det var ingen som bry-

dde seg om han gjorde lekser eller ei. Barn 1 deltok i 

fritidsaktiviteter og lekte med barn i nabolaget. 

Følelsesmessig omsorg

Når det gjelder den følelsesmessige omsorgen viser 

informanten til at dette hang sammen med hvem 

som var på vakt.  Enkelte tok seg godt av barna og 

engasjerte seg i disse, mens andre mer betraktet dette 

som en vanlig jobb. Informanten forteller imidlertid at 

han oppnådde et nært forhold til bestyrerinnen, som 

han holdt god kontakt med helt frem til hun døde for 

noen få år siden.

avstraffelse og fysiske overgrep

Barn 1 forteller at en mannlig ansatt truet ham ved 

flere anledninger. Vedkommende holdt barn 1 hardt 

over munnen slik at han ikke fikk snakke. Dette 

skjedde flere ganger. Den ansatte truet med å plassere 

barn 1 i bomberommet hvis han hvis han motsa den 

ansatte. 

Ved en anledning låste den ansatte barn 1 inne i 

tilfluktsrommet som lå i bygningens kjelleretasje. 

Granskingsutvalg I har beskrevet dette rommet som 

”et kjellerrom uten vindu, med murgulv og murveg-

ger.  Den eneste atkomsten var gjennom en jerndør 

med to kraftige slåer som kunne låses utenfra.  Det var 

et lite kikkehull i døra”. Barn 1 sier at han ble stengt 

inne i dette rommet en kort stund da han var sju - åtte 

år gammel.  Han gråt og var livredd da det skjedde og 

selve innestengingen gjorde et dypt inntrykk på ham.  

For øvrig kunne barna bli sendt på rommet sitt for å 

bli der dagen ut, eventuelt i flere dager, såkalt husar-

rest.  

seksuelle overgrep

Informanten opplyser at han ikke kjenner til at det 

forekom seksuelle overgrep fra voksnes side mot

barna.

Barn 1 sier det var flere hendelser blant barna der gut-

ter i alderen 13 - 16 år forgrep seg på yngre jenter i 

alderen opp mot 11 år.  Overgrepene fant sted dels på 

institusjonen og dels på sommerstedet Rivenes. Over-

grepene var av relativt alvorlig art med forsøk på sam-

leie, oralsex, onanering, bruk av pinner i kjønnsorgan 

mv. Det var flere barn involvert samtidig.

Tilsyn

Informanten opplyser videre at det sjeldent var tilsyn 

på institusjonen.  Han husker imidlertid at saksbe-

handler i barnevernet av og til kom på besøk, men 

uten av vedkommende snakket med ham under disse 

besøkene.

granskingsutvalgets 

sammenfatning og vurderinger

Barn 1 bodde på Solholmen fra 1973 til 1989.  Han 



132

har i intervjuet gitt utførlige opplysninger om barne-

hjemmet i denne perioden, som langt på vei stemmer 

med de funn som ble gjort under arbeidet til Gransk-

ingsutvalg I.

Barn 1 har imidlertid fortalt om bruk av bomberom-

met og seksuelle overgrep mellom barn, noe som ikke 

var kjent for Granskingsutvalg I i den aktuelle peri-

oden (1973 - 1982).  Utvalget kan ut fra dette ikke 

trekke noen entydig konklusjon vedrørende disse for-

holdene.

3. PeriOden eTTer 1990

Praktisk omsorg

Barn 4 sier maten var nokså normal. Barn 3 sier at det 

var mye mat han ikke likte. Maten ble da trykket inn i 

munnen hvis han nektet å spise. Barn 6 sier hun brukte 

sine egne penger til å kjøpe nudler som hun kokte om 

natta fordi hun ikke likte maten på barnehjemmet. 

De serverte blant annet potet med larver og råtne ko-

teletter på Solholmen. Når det gjelder klær, opplyser 

den eldste av informantene at hun fikk penger til selv 

å kjøpe klær.  For øvrig opplyser barn 5 at hun fikk lite 

klær mens hun bodde på institusjonen, mens de øvrige 

barna ikke har spesielle merknader til dette. 

Følelsesmessig omsorg

De eldste informantene forklarer seg om sterke konf-

likter med de ansatte. De yngre har forklart seg om det 

de oppfattet som relativt strenge regler, som det var 

vanskelig å innordne seg etter. 

Barn 3 opplevde oppholdet som et fengsel der han 

fikk lite omsorg.

avstraffelse og fysiske overgrep

Barn 4 kan ikke huske at han fikk noen form for straff 

på Solholmen.

Barn 3 forklarer at han kunne bli utskjelt og ristet som 

straff. De voksne kunne også holde ham nede, even-

tuelt kunne han få husarrest om han ikke hadde op-

pført seg ordentlig. Slike sanksjonsmidler ble brukt 

flere ganger i uka og informanten opplevde spesielt en 

episode der han ble holdt i bakken som svært skrem-

mende. Ved plasseringen var han 11-12 år.  

Barn 5 forklarer seg om at han ble lukket inne på sitt 

eget rom som straff.  Døren kunne da bli låst.  Barn 6 

forklarer at hun under utagerende oppførsel kunne bli 

låst inne på et kontor sammen med en av de ansatte 

for å roe ned situasjonen.  

Barn 6 forklarer at hun ble lenket til sengen på Sol-

holmen og at hun lå slik over natten uten mat.  Ved 

denne anledningen bet hun en ansatt i armen. Epi-

soden er beskrevet i tvangsprotokollen. Der framgår 

det at episoden med biting varte i 10-15 minutter og 

at barn 6 beit i en situasjon der hun ble holdt av to 

ansatte fordi hun slo og sparket etter de ansatte. Et-

ter denne episoden rømte barn 6 ut av vinduet og ble 

brakt tilbake etter tre kvarter. Ble så sendt på rommet.

Barn 6 beskriver også flere andre sterke konflikter un-

der oppholdet på Solholmen.    

seksuelle overgrep

Ingen av de fire informantene forklarer seg om at de 

selv ble utsatt for seksuelle overgrep mens de bodde 

på Solholmen.
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Tilsyn

Ingen av informantene forklarer at de er kjent med at 

det foregikk tilsyn ved institusjonen mens de bodde 

der. Barn 3 forteller at barnevernet stadig var innom.

Det foreligger tilsynsrapporter fra Kristiansand kom-

mune fra 1985 til 1988, i snitt tre besøk pr. år. I 1989 

og 90 foreligger det en tilsynsrapport for hvert år fra 

fylkesmannen. I 1992 foreligger det tre rapporter fra 

Kristiansand kommune. Fra 1993 har fylkesmannen 

utført tilsynet, vanligvis med fire besøk i året ut man-

datperioden. Fylkesmannen ga uttrykk for tilfredshet 

med måten institusjonen ble drevet på. 

granskingsutvalgets sammenfatning 

og vurderinger

Informantene har gitt ulike forklaringer i forhold 

til den praktiske omsorgen på Solholmen.  Utvalget 

finner det ikke sannsynliggjort at det var noe spesielt 

å utsette på den praktiske omsorgen. Når det gjelder 

den følelsesmessige omsorgen gir alle barna mer eller 

mindre uttrykk for at de opplevde oppholdet på Sol-

holmen vanskelig eller konfliktfylt.  Dette er kanskje 

ikke så overraskende ut fra den situasjonen barna var i.  

Barna visste ikke hva framtiden ville bringe. De visste 

ikke hvor lenge de ville bli på Solholmen.

Barna har forklart seg om ulike straffemetoder.  

Granskingsutvalget har hatt tilgang til tvangspro-

tokoller som gir en annen versjon av episoder som 

er beskrevet av informantene.  Det synes imidlertid 

sannsynliggjort at det i perioder kan ha blitt brukt 

tvangsmidler som holding relativt ofte.

Utvalget har merket seg at ingen barn har gitt 

opplysninger om seksuelle overgrep.

Når det gjelder tilsyn legger utvalget til grunn at dette 

i hovedsak har vært tilfredsstillende.
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St. Hansgården krise- og
 utredningsinstitusjon 
og Satellitten
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1.  innledning

St. Hansgården krise- og utredningsinstitusjon start-

et opp som en fylkeskommunal institusjon i august 

1987. Institusjonen holdt de første årene til i en eldre 

sveitservilla i St. Hans gate 1 i Kristiansand. Ganske 

raskt ble det tatt opp av flere, blant annet fylkesman-

nen og de ansatte på St. Hansgården, at lokalene var 

lite egnet som ungdomsinstitusjon. Fylkesmannen var 

blant annet kritisk til at ungdom med atferdsprob-

lemer skulle plasseres på St. Hansgården. Vest-Agder 

fylkeskommune valgte på denne bakgrunn å benytte  

eksisterende lokaler i Bispegra 52 på Ringåsen til ”nye” 

St. Hansgården. Institusjonen ble tatt i bruk høsten 

1993. St. Hansgården er fortsatt i drift og drives nå 

av staten v/Bufetat. Den såkalte Satellitten ble drevet 

som en avdeling under St. Hansgården i årene fra 1990 

til 1997. 

Botid for intervjuede barn

Barn nr. Botid 

st. Hansgården

Botid 

satellitten

1 1991 (ca. 6 mnd.)

2 1992 (ca. 6 mnd.)

3 1995 – 1996 

(ca. 6 mnd.)

1996 (ca. 6 mnd.)

4 1998 (ca. 6 mnd.)

5 2000 og 2002

(korte opphold) 

Ingen av de intervjuede barna har gitt noen beskriv-

else av styreren. Dette kan blant annet være et resultat 

av at bemanningen har vært langt høyere enn i eldre 

tiders barnehjem. Styrerne har hatt langt mindre kon-

takt med barna enn hva som var vanlig tidligere.    

Tilsynsrapporter

Granskingsutvalget har hatt tilgang til tilsynsrapport-

er fra perioden 1993 – 2003. Fylkesmannen har ført 

tilsyn i disse årene opptil åtte ganger pr. år. Utvalget 

har også kopi av et brev med vedlegg datert 23.03.93 

med overskriften: “Orientering om en ekstremt van-

skelig arbeidssituasjon på St. Hansgården, og det fa-

glige tilbudet som gis ungdommer innskrevet på in-

stitusjonen”. Brevet er underskrevet av tillitsvalgt og 

verneombud. I vedleggene er det blant annet listet 

opp episoder på institusjonen i perioden november 

1992 – mars 1993 med bruk av tvangsmidler, utager-

ing fra ungdom og lignende. I en periode på rundt 4 ½ 

måneder dreide det seg om over 50 episoder med uta-

gering, trusler og/eller vold mot personale og holding 

av ungdom. Tre eksempler viser hva dette dreier seg 

om: 

30.11.92: “Forsøk på grensesetting av en ungdom 

medførte kraftig verbal og fysisk utagering. Knust 

bilder i stua, truet personalet med slagvåpen (Stol-

bein). Fullstendig rasering av eget rom (vinduer, veg-

ger, lamper, skap etc.). Rømte ved å slå seg ut gjennom 

vindu med sikkerhetsglass ved hoveddør”.

19.01.93: “Uro omkring leggesituasjon. Kvinnelig 

gravid personale slått i magen med kleshenger pluss 

lugget i håret da hun bøyde seg ned for å beskytte ma-

gen. Mannlig personale kom til og fikk stoppet ungd. 

med holding”.

25.01.93: “terk uro omkring leggesituasjonen. Verbal 

trakassering av personalet. Sparking mot inventar og 

personalet. Måtte stoppes fysisk ved holding. Mye 

skrik og leven resulterte i klage fra nabo. Rolig ca. kl. 

02:30”. 
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I tilsynsrapport etter besøk på St. Hansgården 29. 

mars 1993 oppsummerte tilsynsmyndigheten slik:

“Etter tilsynsbesøket og samtalen med styrer har vi 

fått et inntrykk av at institusjonen har store problem-

er som knytter seg hovedsakelig til tre forhold:

•	 Dårlig	egnede	lokaler	til	formålet.

•	 Sterkt	belastet	ungdom	med	sammensatte		 	

 problemer.

•	 Personalproblemer	som	retter	seg	mot	

 internorganisering og styrers veiledning av   

 personalet”.

I påfølgende tilsynsrapporter framgår det at institus-

jonen ved styrer og de ansatte tok tak i problemene. 

I brev datert 31.07.93 fra Vest-Agder fylkeskommune, 

barnevernseksjonen, framgår det at St. Hansgården vil 

flytte inn i nye lokaler i løpet av august 1993. 

Når det gjaldt personalproblemene hadde barnev-

ernseksjonen, bedriftshelsetjenesten, institusjonsle-

delsen og valgte personalrepresentanter gjennom flere 

måneder arbeidet aktivt for å løse problemene. I se-

nere tilsynsrapporter kan det se ut til at institusjonen 

fant løsninger som bedret forholdene.

2.  PrakTisk OmsOrg

Alle barna gir uttrykk for at maten var grei eller god. 

Ett barn husker at de fikk litt ekstra i helga, mens 

et annet barn framhever at de måtte vise vanlig fol-

keskikk ved bordet.  Ett barn hadde forventninger om 

at hun ville få nye klær da hun kom til St. Hansgården. 

Det viste seg at hun knapt fikk noen nye klær; det var 

fortsatt slik at moren måtte kjøpe inn klær.  

Når det gjelder skolegang sier ingen av barna at de 

fikk en tilnærmet vanlig skolegang på St. Hansgården. 

Barn 2 sier at han ikke gikk på skolen og at han fikk 

svært lite undervisning på St. Hansgården. Barn 3 sier 

at han hadde et svært vanskelig forhold til skolen før 

han kom til St. Hansgården.  På St. Hansgården fikk 

han plass på en spesialskole for ungdom med atferds-

vansker. Der ble det kun sporadisk undervisning. De 

spilte på PC eller lagde ting. Han ble mobbet på denne 

skolen, banket opp, tatt fra lommepenger og kastet på 

sjøen en gang. Forholdene ble tatt opp med skolen en 

gang, men det hjalp ikke noe særlig. Barn 4 ble kjørt 

til skolen, men hun gikk ikke inn til klassen. Barn 5 

hadde bare kortvarige opphold på St. Hansgården og 

hadde av den grunn ikke noe stabilt undervisningstil-

bud. 

Flere av barna sier at de hadde kontakt med familie 

mens de bodde på St. Hansgården. Barn 5 sier at St. 

Hansgården lagde til julefeiring hvor også familien 

hans var til stede. Ett av barna husker at de lagde kake 

til bursdagen. 

Barn 2 nevner tur til Danmark som noe positivt, mens 

barn 5 har gode minner fra en tur til England.  

Barn 4 sier at det var noen få vanlige regler som var 

viktige. Disse var å holde innetida, vaske rommet en 

gang i uka og møte til måltider. Holdt en disse reglene 

var plasseringen ok og ganske fri.

Barn 5 hevder at de ansatte ikke fulgte så godt opp 

som de burde. Som eksempel sier han at han en gang 

satt med en sprøyte på rommet sitt. En ansatt kom inn 

og så det. Han sa da: ”dette orker jeg ikke å se på”, luk-

ket døra og det skjedde ikke mer. 
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3.  FØlelsesmessig OmsOrg

Barn 1 sier han fikk et tilbud som ikke var et tilbud. 

Han burde fått et fosterhjem. Ungdommene på Satel-

litten hadde det ikke greit. Barn 1 hadde imidlertid et 

godt forhold til en av de ansatte.  

Barn 2 sier det var mye uro med kjefting, brøling og 

krangling under oppholdet på St. Hansgården. Han 

kunne imidlertid trekke seg tilbake på rommet hvis 

han ville være alene. Han fikk det mest nødvendige, 

men ellers ingen oppfølging av betydning. Han op-

plevde omsorgen som dårlig.

Barn 3 sier at han savnet foreldrene, gråt seg i søvn. 

Det var institusjonen som bestemte når han kunne 

treffe foreldrene. Han opplevde lite omsorg på St. 

Hansgården.

Barn 4 mener at de ansatte gjorde så godt de kunne. 

Institusjonen passet imidlertid ikke for henne, hun 

trengte ikke tusen forskjellige mennesker. Hun skulle 

hatt en familie eller noen hun kunne fått et nært for-

hold til. På den tiden var hun ikke innstilt på dette 

selv; hun var mer innstilt på å krangle med kuratorene 

som hadde plassert henne der.

Barn 5 sier at omsorgen var mangelfull. De ansatte 

prøvde, men de prøvde ikke godt nok.

4.  aVsTraFFelse Og Fysiske 

OVergreP

Barn 1 sier de kunne få husarrest i form av å bli sendt 

på rommet. Det hendte at han da rømte ved å stikke 

ut vinduet. 

Barn 2 opplevde selve plasseringen på St. Hansgården 

som et overgrep. Familiens hjem ble nærmest stormet 

av politiet og barn 2 ble dratt ut i en bil sammen med 

søsteren og kjørt til St. Hansgården. Der ble han holdt 

nede i 3-4 dager ved at personalet mer eller mindre 

”satt” på ham.  Det var stadig konflikt mellom ung-

dommer og ansatte. Betjeningen satt seg gjerne oppå 

ham og holdt ham i gulvet i flere timer.

Barn 3 sier han ble låst inne i en sluse som var tilrette-

lagt for isolering. Han hadde klaustrofobi og reagerte 

ofte svært sterkt når de tok ham inn i denne slusen. 

Barn 4 sier det hendte at hun gikk løs på ansatte. 

De ansatte måtte da bruke fysisk makt i rent selv-

forsvar. Hun ble aldri utsatt for fysiske overgrep fra 

ansatte. De ansatte låste ytterdørene på hele institus-

jonen etter enkelte slike episoder. En gang kom poli-

tiet. Hun hadde da gått løs på inventaret. 

Barn 5 ble ikke fysisk straffet, men ble satt på ”skjerm-

ing”, en polstret celle. Det kunne også hende at han 

ble tatt med på hyttetur. Det var da spesielt kraftige 

menn som var med ham.  Enkelte ganger ble han lagt 

ned og holdt fast. 

5.  FOrekOmsTen aV seksUelle

 OVergreP

Ingen av de 5 barna har fortalt om at de har vært ut-

satt for seksuelle overgrep fra voksne eller barn på St. 

Hansgården. 
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6.  Tilsyn

Ingen av de fire barna kan huske at det forekom til-

syn på St. Hansgården. Barn 1 mener å huske at det 

forekom tilsyn på Satellitten. De ansatte var da ekstra 

hyggelige.   

7.  granskingsUTValgeTs

sammenFaTning Og VUrdering

De fem barna som har forklart seg for granskingsut-

valget har bodd på St. Hansgården til forskjellige tid-

er. Barn 1 bodde kun på Satellitten mens barn 2 bodde 

på ”gamle” St. Hansgården. Resten av barna bodde på 

”nye” St. Hansgården i korte perioder. Ett av disse 

barna bodde også ½ år på Satellitten.   

Praktisk omsorg

De fem informantene har lite å utsette på den prak-

tiske omsorgen knyttet til mat, klær, hygiene og prak-

tiske forhold for øvrig. 

Granskingsutvalget har merket seg at alle de fire inter-

vjuede barna på St. Hansgården opplyser at skolegan-

gen har vært svært mangelfull under oppholdet. Noen 

av de ungdommene som plasseres på ungdomsinsti-

tusjoner har et svært vanskelig forhold til skolen før 

plasseringen. Det er også slik at ungdom som plasseres 

på krise- og utredningsinstitusjoner har en tendens til 

å bli boende lenger på institusjonen enn planlagt. Al-

likevel bør det være slik at skoletilbudet er kvalitativt 

bedre etter at det offentlige tar hånd om den daglige 

omsorgen. Granskingsutvalget finner det vanskelig å 

kunne konkludere entydig ut fra disse fire intervjuene, 

men finner grunn til å peke på viktigheten av et tilpas-

set skoleopplegg for denne gruppen ungdom. 

Følelsesmessig omsorg og fysisk avstraffelse

Når det gjelder den følelsesmessige omsorgen og 

forekomsten av avstraffelser har utvalget merket seg 

forklaringen fra barn 2. Den er på mange vis sammen-

fallende med det bilde som formidles av ansatte på St. 

Hansgården vinteren 1992-1993. Hvorvidt barn 2 

ble holdt fast i 20 minutter eller to timer er i denne 

sammenhengen ikke avgjørende. Utvalget finner det 

sannsynliggjort at forholdene på St. Hansgården var 

sterkt preget av konflikter mellom barn og voksne i 

1992-1993 og at dette hadde negative konsekvenser i 

forhold til den følelsesmessige omsorgen barna fikk. 

Utvalget har ikke kunnet dokumentere at institus-

jonen har brukt fysiske tvangsmidler som det ikke har 

vært hjemmel for. Det er imidlertid grunn til å stille 

spørsmålstegn ved det faglige tilbudet når bruk av 

tvangsmidler som holding får utvikle seg til å bli en 

nærmest dagligdags hendelse. Utvalget har slik sett 

merket seg at St. Hansgården tok tak i denne prob-

lemstillingen på en konstruktiv måte våren 1993.     

seksuelle overgrep

Granskingsutvalget har merket seg at ingen av barna 

har gitt opplysninger om at de ble utsatt for seksuelle 

overgrep.   

Tilsyn

Granskingsutvalget legger til grunn at tilsynet har vært 

utført på en grundig og profesjonell måte fra 1993.  
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1.  innledning

Botid for intervjuede barn

Barn nr. Botid

1 1932 - 1936

2 1932 - 1936

3 1932 - 1936

4 1938 - 1941

5 1941 - 1945

6 1950 - 1953

7 1947 - 1959

8 1949 - 1953

9 1952 - 1956

10 1957 - 1958

Sørlandets barnehjem ble startet opp i november 1929 

i nyoppført lokale på Birkelid i Songdalen kommune 

av Norsk misjon blant hjemløse (Misjonen). Formålet 

var å etablere et ”opptagelseshjem” som kunne ta seg 

av barn av såkalte ”hjemløse”, dvs. tatere eller omstre-

ifere.  Barna kom fra hele landet og bodde på institus-

jonen i kortere eller lengre tid.  Mange gikk videre til 

fosterhjem, noen ble boende til de ble voksne, i prak-

sis til konfirmasjonsalder, og enkelte ble tilbakeført 

foreldrene.  

Barnehjemmet ble oppført på gården Birkelid som 

Misjonen hadde kjøpt året før.  Det nyoppførte hu-

set lå i tilknytning til de eksisterende bygningene på 

gården.  Mens barnehjemmet var i virksomhet ble 

gårdsdriften holdt i hevd av en egen gårdsbestyrer 

med familie.  Gårdsbestyrer i de fleste årene frem til 

nedleggelsen var bror til bestyrer 1. Gården var rela-

tivt stor etter de lokale forholdene og barna på barne-

hjemmet deltok i gårdsdriften i en viss utstrekning.  

Barnehjemmet var i drift frem til 1957 da eiendom-

men med bygninger ble overtatt av Staten.  Barne-

hjemmets lokaler ble deretter tatt i bruk til drift av 

Birkelid offentlige skole, som samtidig startet opp sin 

virksomhet.    

2.  HVa Har Vi aV inFOrmasjOn?

Når det gjelder Sørlandets barnehjem var dette, som 

nevnt, en institusjon eid av Norsk Misjon blant hjem-

løse.  Begge bestyrerne ved barnehjemmet førte en 

omfattende korrespondanse med generalsekretæren i 

Misjonen, og denne korrespondansen er bevart.  Av 

brevene som er arkivert fremgår det en rekke detaljop-

plysninger knyttet til driften av institusjonen, infor-

masjon om dagliglivet for beboerne samt beskrivelser 

av større og mindre hendelser i årenes løp.  Informas-

jonen er relativt utførlig og gir et godt bilde av insti-

tusjonen og de holdninger som styrte.

Ut over dette er det også bevart fullstendig liste over 

alle beboerne ved institusjonen med fødselsdato, 

opptagelsesdato samt utreisedato.

Sørlandets barnehjem hadde en svært stabil ledelse 

i årene institusjonen ble drevet.  Første bestyrer ble 

ansatt ved oppstart i 1929 og drev institusjonen frem 

til hun sluttet i 1952.  Bestyrer nr. 2 drev institusjonen 

videre frem til barnehjemmet ble nedlagt i 1957.  

Virksomheten flyttet deretter til Kristiansand og ble 

drevet videre som barnehjemmet ”Furuheim” etter i 

et halvt år å ha hatt tilhold i en leilighet i Industrigata 

2 B på Lund i Kristiansand. Bestyrer nr. 2 var med på 

flyttingen og drev Furuheim frem til 1967.
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På Sørlandets barnehjem bodde bestyreren, to ansatte 

som skulle hjelpe til med å ta seg av barna og en kokke. 

I de senere årene var det ytterligere en ansatt. I tillegg 

var det ansatt en lærer som bodde utenfor institus-

jonen som tok seg av barnas undervisning.  Under-

visningen foregikk i en årrekke i et klasserom på selve 

barnehjemmet, men barna gikk også en periode på 

vanlig skole i Songdalen.  Misjonen drev, som nevnt, 

også med gårdsdrift og hadde ansatt gårdsbestyrer til 

dette.  Han bodde i våningshuset på gården sammen 

med sin familie.  

På barnehjemmet var det et varierende antall barn. Fra 

1929 til 1957 var det i alt 126 barn som bodde der. 

Stort sett var det 15 - 20 barn der til enhver tid, men 

tallet kunne være både høyere og lavere. Barna var fra 

2 - 3 årsalder opp til 14 - 15 år.   Virksomheten var 

ment som et ”opptagelseshjem”. I dette lå det at man 

tok sikte på å videreføre barna til fosterhjem etter noen 

tid.  Mange av barna var der derfor i ett til to år, men 

det var noen som man ikke fant fosterhjem for.  Disse 

kunne derfor bli der frem til 14 - 15 årsalderen.  De ble 

da sendt ut i arbeidslivet som eksempelvis hushjelper, 

gårdsgutter, lærlinger mv.  

Ved etableringen av barnehjemmet i 1929 fantes det 

ingen fagutdanning for personalet ved barnehjem.  

Bestyrer 1 hadde bakgrunn som sykepleier da hun ble 

ansatt.  Hun arbeidet i en periode i opplæringsøyemed 

ved andre av Misjonens barnehjem og var således rela-

tivt godt kvalifisert da hun begynte i 1929.  

For de øvrige ansatte var det mer variert med hensyn 

til fagutdannelse. Det har vært en relativt høy ”turn-

over” blant det underordnede personalet. Et gjen-

nomgående trekk synes videre å ha vært at bestyreren 

rekrutterte mye av personalet fra sin hjemplass.

De siste årene institusjonen ble drevet, fremgår det av 

korrespondansen som er arkivert at de ansatte gjen-

nomgående sluttet etter kort tid.  Utvalget har mot-

tatt forklaring fra en av de ansatte som har opplyst at 

arbeidet ved institusjonen var svært krevende.  Det var 

lange arbeidsdager og lite fritid.  Lønnen de ansatte 

ble tilbudt var videre lav.

Sosialdepartementets inspektører innhentet oppgaver 

over de ansattes lønns- og arbeidsvilkår i 1955.  På den 

tiden var det ansatt, foruten bestyreren, to assistenter, 

en barnetante og en kokke.

Bestyrer 2 oppga som utdannelse realskole, ettårig 

sykurs, husmorskole, samarittkurs, bibelskole og kurs i 

spedbarnspleie.  Videre at hun hadde tatt Statens bar-

nevernskurs i Oslo i 1954.  Hun hadde arbeidet som 

bestyrerinne fra 1935 ved ulike institusjoner til hun 

begynte ved Sørlandets barnehjem i 1952.

Arbeidstiden ble oppgitt til å være fra kl. 07:00 til kl. 

19:00 med 1½ time hvile pr. dag.  Hun hadde videre 

fri annenhver søndag og én ettermiddag i uken fra 

kl. 13:00. Den samme arbeidstiden oppga de øvrige 

ansatte å ha.

3.  daglige rUTiner FOr Barna

Barna hadde faste rutiner på barnehjemmet. 

Måltidene ble servert i spisesalen til faste tider. 

Etter frokost fulgte de barna som var i skolepliktig 

alder vanlig undervisning som de fikk i klasseværelset 

på skolen.  Etter at undervisningen var over var det 

satt av tid til lekselesing.  Skole og undervisning ble 

verdsatt høyt av Misjonen og fikk høy prioritet.  
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Barna deltok ellers i driften av barnehjemmet og 

gården dette var knyttet til.  I forbindelse med gårds-

driften måtte de eldre barna ta del i oppgaver disse 

kunne mestre.  Dette ble vurdert som en hensiktsmes-

sig opplæring.  Videre måtte de eldre barna også delta 

i arbeidet med pass og stell av de yngre barna.

Begge bestyrerne ved barnehjemmet hadde interesse 

for musikk.  Under bestyrer 1 ble det etablert et kor 

som barna deltok i.  Dette koret underholdt i ulike 

tilstelninger i regi av kristne foreninger hvor de ble 

invitert.  Av arkivene fremgår det at enkelte av barna 

også fikk instrumenter som de ble lært opp i bruken 

av.  Oppdragelsen var sterkt preget av et religiøst 

grunnsyn.

All virksomhet barna ellers tok del i var stort sett kny-

ttet til Birkelid. Barna hadde liten eller ingen kontakt 

med jevnaldrende i nabolaget.  Flere av informantene 

har opplyst at de ikke ble akseptert av barna utenfor 

institusjonen og at de derfor måtte holde sammen.

Fra et notat utferdiget i november 1931 fremgår det 

at bestyreren sammen med tre ansatte og en kokke 

hadde ansvaret for i alt 17 barn.  Det var skole for de 

skolepliktige barna  hver dag fra kl. 09.00 til 12.00.  

Det var også satt av tid til lekselesing fra kl. 14.00 til 

17.00.  Ellers fremgår det av korrespondanse mellom 

bestyreren og generalsekretæren at det ved misjonens 

barnehjem var ”vanlig” med fem barn pr. ansatt.

For øvrig skulle personalet fyre i ovnene fra kl. 06.00 

om morgenen i fyringssesongen.  Barna skulle vekkes 

kl. 07.10 og frokost serveres fra kl. 08.00 til 08.30.  

Middag ble servert kl. 12.00, eftasverd kl. 15.00 og af-

tens kl. 17.30 - 18.00.  Av brev fra generalsekretæren i 

Misjonen i august 1931 fremgår det videre at betjenin-

gen skulle spise sammen med barna ”så det hele kan 

være som en familie”.  Slik ble det ifølge ham prakti-

sert ved alle Misjonens barnehjem.

Generalsekretæren skriver også at det er nødvendig 

at bestyreren oppdrar personalet og barna til rens-

lighet og orden.  Han skriver til henne at ”gulvene i de 

værelser hvor barna oppholder seg, soveværelser, lekes-

tue og spisestue, likeså trapper og ganger må selvfølge-

lig gjøres rent hver dag.  De må også oppdra voksne og 

barn til å passe på huset så ikke noget ødelegges.  Det 

er ikke nødvendig at der i et barnehjem er så mange 

fillete vinduer som jeg nu sist så”.

4.  aVsTraFFelse Og Fysiske 

OVergreP

Barnevernloven som trådte i kraft 1.7.1954 etablerte 

et forbud mot bruk av fysisk avstraffelse i institus-

joner under barnevernet, jf. § 42.   Fram til da var det 

loven av 1891 om foreldres adgang til ”mild legemlig 

refselse” som gjaldt.   Det vises for så vidt til  pkt. 4.2 

ovenfor.

I korrespondanse mellom bestyrer ved Sørlandets 

barnehjem og generalsekretæren i Misjonen blant 

hjemløse bekreftes det at ris var vanlig å bruke ved 

Misjonens barnehjem på 1920 og 30-tallet.  Kort tid 

etter barnehjemmets oppstart i 1929 skrev bestyrerin-

nen i brev til generalsekretæren at hun fant det van-

skelig å rise barna.  Generalsekretæren svarte i brev 

datert 16.12. 1929 følgende:  

“Mange takk for Deres brev av 6. ds.  Jeg forstår at De 

nu begynner å komme mere og mere inn i arbeidet 

og at De får føle både dets gleder og dets sorger.  Jeg 

forstår også godt at det faller vanskelig for Dem å øve 
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en streng tukt overfor barna.  Det er jo så at vi kvi-

er oss i det lengste for å bruke riset på de små.  Men 

det er alminnelig erfaring fra alle våre barnehjem og 

også fra andre liknende hjem at vi av og til må gripe 

til riset for å hevde den gode disiplin.  Selv de mod-

erne pedagoger anbefaler ris.  Men det må selvfølgelig 

brukes med forstand og det må aldri brukes i sinne.  

Når De mener at de har gjort seg fortjent til litt stren-

gere avstraffelse, må jeg derfor råde Dem til å bruke 

dette gamle, prøvede middel.  Men jeg vil anbefale at 

De forsøker å gjøre det med en mors følelse overfor 

barna, så De tar Dem god tid til å snakke sammen med 

barna etterpå og vinne barnets tillit og kjærlighet på 

ny.  Den måten har vi forsøkt å ta det på i vårt hjem og 

da kan avstraffelsen virkelig bli til velsignelse både for 

barna og de voksne.  Noget som naturligvis er strengt 

forbudt er at den øvrige betjening skal tukte barna.  

Dette må bare være overlatt til mor.  Jeg tror nok de 

vil få både mot og visdom til å ta dette på beste måte, 

sådan at det virkelig kan bli til hjelp i barnets 

oppdragelse”. 

I den senere korrespondanse bekrefter bestyreren ved 

enkelte anledninger at ris brukes i årene som følger.

Av de opplysninger barna selv gir fremgår det at ris 

ble benyttet som avstraffelsesmetode.  Av de 10 barna 

granskingsutvalget har intervjuet er det ni som opply-

ser at de ble straffet på denne måten.  Det ene av barna 

som ikke bekrefter dette var for øvrig på institusjonen 

frem til fylte tre år, og har derfor neppe vært aktuell 

for slik straffemetode.  

Alle barna som forklarte seg fremholdt at en vanlig 

og mye brukt straff var innestengning.  Barna ble låst 

inne i kjelleren eller i et bøttekott og lyset ble slått av.  

Der måtte de være i kortere eller lengre tid. Dette ble 

av de fleste opplevd som svært skremmende og mange 

av informantene sliter med dette i dag

Noen av barna forklarer seg videre om at de ble lug-

get i håret eller dratt i ørene. Slike former for straff 

forekom ofte.

De barna som opplevde skifte av bestyrerinne i 1952, 

dvs. bodde der både under bestyrer 1 og 2, forklarer at 

disiplinen ble vesentlig skjerpet da bestyrer 2 tiltrådte.  

Dette innebar at de ble straffet langt oftere etter dette. 

Disiplinen ble mye strengere og straff ble anvendt of-

tere.

5.  seksUelle OVergreP

Ingen av informantene som har vært intervjuet av ut-

valget forteller at de selv har vært utsatt for seksuelle 

overgrep mens de bodde på Sørlandets barnehjem.  

Dette gjelder både overgrep fra ansatte og eldre barn 

ved hjemmet. Ett av barna forklarer imidlertid at 

hun er fortalt av en bror at han skal ha vært utsatt for 

overgrep fra en kvinnelig ansatt.  En annen informant 

forklarer videre at det var tilfeller av seksuell utprøv-

ing barna imellom.

Ett av barna som har forklart seg direkte for oppreis-

ningsutvalget har imidlertid forklart at hun ble utsatt 

for omfattende seksuelle overgrep fra en mann med 

tilknytning til barnehjemmet.  Dette skal ha vært 

kjent av bestyrerinnen uten at hun grep inn ifølge 

samme kilde.  Overgrepene skal ha funnet sted jevn-

lig fra informanten var 3 til hun var 7 - 8 år gammel.  

Overgrepene som beskrives gjelder grove voldtekter 

og trusler om straff dersom hun fortalte dette videre.
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Korrespondansen mellom bestyreren ved Sørlandets 

barnehjem og generalsekretæren i Misjonen omfatter 

ved noen anledninger seksuelle handlinger mellom 

barna.  Første gang er i januar 1930 da det omtales en 

episode blant de eldre barna som involverte to gut-

ter og en pike.  Hva som skjedde er ikke konkretisert, 

men man drøfter hvordan man skal forholde seg til 

liknende episoder i fremtiden.  Bestyreren skriver: 

”Kan med stor glede seie at me har ikkje merka noke 

av den slag i det siste.  Me fylgje med dei i alt så langt 

me kan, inntil um kvelden når barna legg seg sit der 

ein og held vakt, har so eit handarbeide eller les høgt 

for dei inntil dei sovne.  Dei tre største er so mykje vil-

ligare og snildare so eg vone at det er berre eit forsøk 

på den slags, og ikkje noke som dei lid under.  Eg hev 

tala med kvar enkelt, og fortalt dei den store fare som 

kan vere fylgje av slike ting.”  

Senere i 1936 oppstår det en episode hvor ett av barna 

fra Sørlandets barnehjem har vært på et av Misjon-

ens andre barnehjem en tid.  Hun forteller når hun 

kommer tilbake at et av de eldre barna kom inn til 

henne om kvelden.  Han ville ifølge korrespondansen 

”liggje hjå henne og vere saman med ho på ein stygg 

måte”.  Bestyrerinnen skriver videre i brev til gener-

alsekretæren at ”barna bør aldri vere utan uppsyn.  Hjå 

oss har me vakt på soverommi heile kvelden og natti 

med.”  Videre skriver hun:  ”Ute i skogen fer ikkje gu-

tar og gjentor gå i lag.  Me forsøke å og halde vakt over 

barna til alle tider.”

6.  OmsOrgen FOr ØVrig

Følelsesmessig

Enkelte av barna opplyser at de fikk en viss nærhet til 

første bestyrerinne ved barnehjemmet.  For øvrig er 

det helt gjennomgående at samtlige betegner omsor-

gen de fikk som ”dårlig”.  Enkelte beskriver den som 

praktisk talt fraværende.  

Barna forklarer at de var mye overlatt til seg selv.  De 

ansatte hadde lite av tid til å ta seg av dem.  Det var 

forskjellsbehandling av barna blant de ansatte og det 

var lite av nærhet til de voksne slik barna forklarer.  

Enkelte forklarer videre at det var et strengt regime 

ved institusjonen hvor barna ble straffet for de min-

ste ting.  Dette gjaldt særlig etter at bestyrer nr. 2 ble 

tilsatt. Individuelle behov ble ikke ivaretatt.  

Utvalget har mottatt forklaring fra en ansatt ved Sør-

landets barnehjem som arbeidet der i ca. 1 år i 1950.  

Hun forklarer at foruten bestyrerinnen var det to ”tan-

ter” som arbeidet ved barnehjemmet som skulle ta seg 

av barna.  Disse ”tantene” var opptatt med praktiske 

arbeidsoppgaver knyttet til rengjøring, stell av tøy, 

stell av de minste barna mv. i et omfang som gjorde 

at man hadde altfor liten tid til barna.  Hun opplyser 

videre at barna for en stor del måtte klare seg selv og 

at de største barna passet de minste. De voksne hadde 

for mye å gjøre til selv å ta seg av disse.  Individuelle 

behov ble ikke ivaretatt. Hun beskriver derfor en svært 

mangelfull omsorg for barna på denne tiden.

samvær med foreldre

Barna hadde praktisk talt ingen kontakt med sine 

nærmeste utenom eventuelle søsken som bodde på 

institusjonen.  Om samvær mellom foreldre og barna 

skriver generalsekretæren i Misjonen i et brev i 1931 

til bestyreren, der det blant annet heter:  

”Dette gjelder for øvrig også de barn som vi har i 

barnehjemmet. Jeg talte med fru N. N. om dette i 
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Kristiansand, og hun har fått det samme inntrykk 

som jeg at De er for snill og godtroende overfor barnas 

foreldre.  Det gjelder for disse barn mest mulig å kom-

me bort fra enhver forbindelse med foreldre og slekt.  

De burde ikke da gjøre således som De for eksempel 

gjorde med N.N.’s barn å ta dem med til Mandal og 

la dem besøke foreldrene.  Likeså må De holde igjen 

med all korrespondanse mellom foreldre og barn. 

 Jeg synes at denne korrespondanse må innskrenkes til 

det minst mulige.  Det kan være nok når foreldrene 

får høre fra barna i høyden én á to ganger i året.  Dette 

vil De nok forstå bedre når De senere skal begynne å 

sende barna ut i samfunnet og prøve å følge dem.”

I samme brev skriver for øvrig generalsekretæren 

et P.S. hvor det heter: ”Hvis det nogen sinde skulle 

hende at omstreifere spør Dem etter adresser på barn, 

må De aldri gi opplysninger om dette, men henvise 

vedkommende til meg.  Så vidt jeg forstår, har De latt 

foreldrene til XX. få vite at XX. var sendt til Koper-

vik.  Som ovenfor nevnt er det bare til barnas beste at 

vi mest mulig kan holde foreldrene vekk.”

materielt

De fysiske forholdene på Sørlandets barnehjem blir av 

informantene beskrevet som gode ut fra forholdene.  

Barna sov på sovesaler i annen og tredje etasje.

Undervisning og matservering fant sted i byggets 

første etasje.  Maten ble tilberedt av en egen kokk.  Det 

var knyttet gårdsdrift til institusjonen og produkter 

fra denne driften ble brukt på barnehjemmet. Dette 

gjaldt slike ting som grønnsaker, melk mv.  

Mange av informantene som har forklart seg for utval-

get har opplyst at det var grøt til frokost hver morgen.  

Dette bekreftes for så vidt av en ansatt.  Hun forklarer 

for øvrig at både barn og voksne fikk den samme mat-

en, men at de ikke spiste sammen.  De fleste informan-

tene har beskrevet maten som dårlig, med mye grøt, 

også til andre måltider enn frokost.  Flere har videre 

fremholdt at det var strenge regler for spising, med 

bl.a. tvangsforing om man ikke spiste opp.

7. Tilsyn

Sørlandets barnehjem ble nedlagt i 1957.  Barnevern-

loven hadde vært i kraft snaut tre år da dette skjedde 

og de ”skjerpede” krav til tilsyn denne loven medførte 

hadde derfor bare fungert i kort tid.

Granskingsutvalget har ikke kommet over tilsynsrap-

porter eller liknende.  Det er imidlertid på det rene at 

barnehjemmet hadde besøk av tilsynsførere som 

Misjonen  hadde og som tok seg av tilsyn i fosterhjem 

barna ble satt ut i.

En av informantene husker det kom folk fra Oslo på 

tilsynsbesøk flere ganger mens hun bodde der fra 1950 

- 1953.  Barna ble da pyntet og kritikkverdige forhold 

ble dekket over.

8.  granskingsUTValgeTs 

sammenFaTning Og VUrderinger

Praktisk omsorg

Bygningen barnehjemmet holdt til i var ny ved in-

nflytting i 1929 og ble vedlikeholdt i årenes løp fram 

til utflytting i 1957. Denne må derfor antas å ha holdt 

rimelig god standard.
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Enkelte av barna reagerte på at maten ikke var god og 

særlig frokosten er det mange som har negative erin-

dringer om.  Dette gjelder grøten de fikk servert og at 

de måtte ta tran.  For utvalget er det likevel ikke frem-

kommet opplysninger som viser at maten holdt lavere 

standard enn det som gjaldt generelt for store deler av 

samfunnet i disse årene. 

Barna har åpenbart fått brukt tøy mens de bodde 

på barnehjemmet. Dette tilhørte barnehjemmet. 

Kvaliteten på tøyet er det ikke mulig å si noe om i dag. 

Det var engasjert sydame som holdt klærne i stand. Ut 

fra forholdene er det ikke konkrete holdepunkter for 

at klærne holdt lavere standard enn det som gjaldt i 

store deler av samfunnet for øvrig.  

Følelsesmessig omsorg

Den følelsesmessige omsorg har etter utvalgets vur-

dering vært svært mangelfull.  Alle barna betegner 

denne som dårlig. Etter utvalgets oppfatning er det 

klar sannsynlighetsovervekt for at dette også var

tilfellet. 

Ansatt 1 har forklart seg om lange arbeidsdager uten 

tid til å ta seg av det enkelte barn. Barna måtte stort 

sett klare seg selv.

Mange av barna må videre ha opplevd bruddet med 

sine foreldre og kanskje øvrige søsken som svært trau-

matisk.  Det ble ikke åpnet opp for samvær eller annen 

kontakt mellom barn og foreldre. Brevkontakt ble be-

grenset til kanskje et brev i året. Når barna ble flyttet 

til en helt annen kant av landet er det utvalgets op-

pfatning at de åpenbart hadde behov for oppfølging i 

en helt annen grad enn de fikk. 

Det er videre grunn til å anta at de ansatte hadde en 

negativ holdning til barnas foreldre og deres måte å 

leve på. Misjonen så det derfor som viktig at barna 

ikke fikk kontakt med sine slektninger. Dette kunne 

angivelig ”ødelegge” det arbeidet Misjonen hadde 

gjort og som besto i ”fornorsking” av barna. Denne 

holdningen har etter all sannsynlighet medført en 

tilleggsbelastning for barna. Den følelsesmessige om-

sorgen har derfor vært svært mangelfull.

straffemetodene

Ved barnevernlovens ikrafttredelse 01.07.54 ble det 

fastsatt lovforbud mot bruk av fysisk straff i barnever-

nsinstitusjoner.  Ris ble brukt som straffemetode ved 

Sørlandets barnehjem  ut fra det barna forklarer, noe 

som for øvrig bekreftes av skriftlig materiale utvalget 

har innhentet.  Denne straffemetode var ikke ulovlig 

frem til barnevernlovens ikrafttredelse.  Det samme 

gjelder bruk av ørefik og lugging i håret, som mange 

av barna har forklart seg om.

Bruk av innestengning i mørke rom, dvs. kjellerrom 

og kott er en straffemetode som det foreligger klar 

sannsynlighetsovervekt for ble brukt ved institu-

sjonen.  Denne metoden var etter utvalgets mening 

ulovlig. 

Når det gjelder perioden etter 01.07.54 er det klare 

indikasjoner på at bruk av ris fortsatte som straffeme-

tode.  Granskingsutvalg I, som har undersøkt for-

holdene ved Furuheim hvor barna på Sørlandets 

barnehjem flyttet i 1957 sammen med personalet, har 

konkludert med at fysisk avstraffelse av barna på Fu-

ruheim skjedde forholdsvis ofte i perioden 1958  til 

1977.  Det er klar sannsynlighetsovervekt for at denne 

straffemetoden også ble brukt i perioden 01.07.54 
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frem til flytting ved årsskiftet 1957/58. Dette var da 

lovstridig og klart kritikkverdig.

seksuelle overgrep

Det foreligger ikke indikasjoner på at ansatte ved Sør-

landets barnehjem forgrep seg seksuelt på barna mens 

de bodde der. 

Det foreligger ikke indikasjoner på at større barn har 

forgrepet seg på mindre barn på Sørlandets barnehjem 

ut over at det har vært tilfeller av seksuell eksperimen-

tering/ utprøving mellom jevnaldrende barn. 

Opplysninger fra et barn om at hun skal ha vært utsatt 

for alvorlige seksuelle overgrep fra personer utenfor in-

stitusjonen mens hun bodde på Sørlandets barnehjem 

er ikke underbygget av andre opplysninger fremkom-

met under granskingen.  Noen konklusjoner er det 

derfor ikke grunnlag for å trekke vedrørende dette.

Tilsyn 

Det foreligger ikke opplysninger om at det ble foretatt 

jevnlig tilsyn ved Sørlandets barnehjem ut over Mis-

jonens egne tilsynsinspektører.

Hvorvidt slike tilsyn ble foretatt er derfor et uavklart 

spørsmål.
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Trygg barnehjem

Møllevannsveien 
(Frelsesarmeen)
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1.  innledning 

Botid intervjuede barn

Barn nr. Botid

1 1935 - 1936

2 1944/45

3 1946

4 1969 - 1970

5 1971 - 1973

6 1971/72

7 1974 - 1976

Granskingsutvalg II har intervjuet i alt seks barn som 

bodde på Trygg barnehjem.  Ett barn har i tillegg 

forklart seg direkte for sekretariatet for oppreisning, 

og denne forklaringen er oversendt Granskingsutvalg 

II.  Barn 4 - 7 har bodd på barnehjemmet innenfor pe-

rioden hvor hjemmet er gransket av Granskingsutvalg 

I, dvs. mellom 01.07.54 - 31.12.79.  

De tre barna som ikke bodde på hjemmet i perioden 

som allerede er gransket, har vært intervjuet om det de 

husker fra oppholdet.  Kun ett av barna gir detaljerte 

opplysninger om oppholdet, mens de to øvrige husker 

lite.  Utvalget har derfor funnet det riktig å sammen-

holde forklaringene med det som er fremkommet 

gjennom undersøkelsene til Granskingsutvalg I, som 

forklaringene best kan sammenholdes med.  

2.  nærmere Om insTiTUsjOnen

Trygg barnehjem drev sin virksomhet i Møllevanns-

veien 9 i Kristiansand fra 1919 frem til nedleggelsen 

i 1976.  Det var Frelsesarmeen som i disse årene var 

eier av institusjonen og som også drev denne. De 

første årene, dvs. frem til 1936, holdt barnehjemmet 

til i første etasje, mens resten av bygget ble drevet som 

slumstasjon.  Fra og med dette året flyttet imidlertid 

slumstasjonen til Henrik Wergelandsgate og barne-

hjemmet overtok hele eiendommen.

Institusjonen hadde ikke eget styre.  Frelsesarmeen 

hadde imidlertid et sentralstyre for alle barne-

hjemmene organisasjonen drev i Norge.  Det ble 

foretatt årlig inspeksjonsbesøk fra sentralt hold ved 

barnehjemmet.  

I 1947 overtok barnehjemmet sommerstedet Soltun 

på Åros. 

Barnehjemmet var godkjent for inntil 18 barn frem til 

1974, og deretter for 15 barn.  Det var barn av begge 

kjønn.  Aldersspredningen var fra 0 til 17 - 18 år.  Det 

var fem til seks ansatte ved barnehjemmet til enhver 

tid fra noe etter krigen og frem til nedleggelsen i 1976.  

De ansatte var uniformert ved at de gikk i hvitt forkle, 

hvitt skaut og hadde lyseblå stripet skjorte.

Selve bygget virksomheten ble drevet i var en stor vil-

la.  På den ene siden av huset gikk Møllevannsveien, 

som hadde relativt sterk trafikk, mens det på baksiden 

av boligen var en bratt skråning ned mot jernbanelin-

jen.  Uteområdet var lite tiltalende som lekeområde 

for barn.  

Villaen var oppført i tre etasjer med full kjeller.  Sover-

ommene lå i annen etasje.  Det var i alt fire soverom. 

Ifølge inspeksjonsrapport av 04.12.56 fra Sosialde-

partementets barnevernsinspektør var to av rommene 

beregnet for fire barn mens de to øvrige var for fem 

barn.  Barnehjemmet ble pusset opp i 1955. Man fikk 

da et bad for jenter og et for gutter i bygningens an-
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nen etasje.  Tidligere hadde det vært et felles bad i 

kjelleren.

I bygningens første etasje var det oppholdsrom med 

en avdeling for småbarn og en for skolebarn.  For øvrig 

var det spisesal, stue og finstue.  Finstua var imidlertid 

ikke til bruk for barna.

I bygningens tredje etasje var det leilighet for bestyre-

rinnen.  Det var også hybler for de øvrige ansatte.

3.  sOmmersTed

Til institusjonen hørte sommerstedet Soltun med be-

liggenhet i Søgne.  Dette var et nedlagt småbruk med 

en relativt stor hovedbygning, låve og et skjul.  I skol-

ens sommerferie flyttet man til dette stedet, hvor så vel 

ansatte som barn tilbrakte hele sommeren.  

I disse ukene fikk man også besøk av andre barn, slik 

at det i alt kunne være opp til 30 barn på stedet.

4.  PrakTisk OmsOrg

Barn 1, 2 og 3, som bodde på Trygg barnehjem før, 

under og like etter krigen, husker lite av de praktiske 

sidene ved å bo på barnehjemmet.  For øvrig forklarer 

barna som bodde der i senere år at det var klare regler 

knyttet til måltidene.  Maten måtte spises opp.  Barn 

4 forklarer at hun ble tvangsforet ved en anledning da 

hun nektet å spise.  Barn 5 forklarer at det var strenge 

regler knyttet til spisesituasjonen ”nesten som i en 

militærleir”.  Når det gjelder klær, er det flere av barna 

som husker at de fikk brukt tøy på institusjonen.  

For øvrige er det lite informantene husker om dette 

utover at barn 1 opplyser at han gikk med det samme 

tøyet hele tiden og barn 5 forklarer at han følte at han 

enten var for stygt kledd for situasjonen eller andre 

ganger for fint kledd, i forhold til andre barn.  

5.  skOlegang

Det er kun barn 5 som gikk på skolen mens han bodde 

på Trygg barnehjem.  Han forklarer at han begynte på 

Krossen skole.  Han husker at han gjorde lekser mens 

han bodde på barnehjemmet, men kan ikke huske om 

han fikk hjelp til dette av de ansatte.  I forhold til de 

andre elevene på skolen følte han det imidlertid ”litt 

ekkelt” å være plassert på barnehjemmet.

6.  FØlelsesmessig OmsOrg

Barn 1 forklarer om den følelsesmessige omsorgen 

at denne var ganske fraværende på Trygg barnehjem.  

Han utdyper dette med å fremholde at det ikke var 

noen omsorg barna ble tilbudt.  Heller ikke fikk de 

forklaringer eller trøst når det trengte dette. Tilsvar-

ende forklarer de andre informantene seg. De har også 

vist til at det var et klart hierarki barna imellom.  De 

eldste kunne mobbe de yngre uten at dette ble tak i.  

Barn 5, som bodde på institusjonen på begynnelsen av 

1970-tallet, forklarer imidlertid at selv om barna ble 

”stuet vekk” på barnehjemmet, så var de ansatte, med 

unntak av bestyrerinnen, i stand til å vise noe omsorg 

”i hemmelighet”.  Dette var over 30 år etter at barn 1 

bodde der.
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7.  aVsTraFFelse Og Fysiske 

OVergreP

Enkelte av informantene som bodde på Trygg barne-

hjem den første tiden forklarer seg om forskjellige for-

mer for avstraffelser.  Enkelte hevder å ha fått juling, 

dette gjerne i form av ørefiker, slag i ansiktet eller på 

baken.  Barn 1, som bodde på hjemmet før krigen, op-

plyser at han var sengevæter, og at han forsøkte å skifte 

på sengen om morgenen for å slippe og få juling der-

som de ansatte oppdaget hva som hadde skjedd.

Flere av barna forklarer seg også om bruk av innest-

engning dersom de skulle straffes.  De kunne da bli 

låst inne på et mørkt rom eller i kjelleren. Barn 7, som 

bodde på barnehjemmet fra 1974 - 1976, forklarer 

imidlertid at han ikke opplevde strengere avstraffelse 

enn å bli sendt på rommet.

8.  seksUelle OVergreP

Ingen av informantene forklarer seg om at seksuelle 

overgrep fant sted fra de ansattes side overfor barna.

To av informantene forklarer imidlertid at det forekom 

en del ”tukling” barna imellom, som beskrives som 

seksuell lek eventuelt eksperimentering.  

En av informantene forklarer imidlertid at hun ble ut-

satt for overgrep fra eldre barn.  Det var de større gut-

tene som da forgrep seg på henne om kvelden mens 

hun enda var i førskolealder.

9.  Tilsyn

Ingen av informantene har forklart at de noen gang 

registrerte at det foregikk besøk ved institusjonen.

Granskingsutvalget legger til grunn at Frelsesarmeen 

foretok årlige tilsyn ved institusjonen slik man regelm-

essig gjorde ved Frelsesarmeens egne barnehjem.  

I et spørreskjema fra Sosialdepartementet er det op-

plyst at det var et tilsynsutvalg på tre personer i 1949.  

Det fremgår av skjemaet at det var flere besøk i året 

ved institusjonen.  

Barnehjemmet ble også inspisert av Sosialdeparte-

mentets inspektører.  Dette skjedde i 1949, 1956 og 

1959.  Ut over dette har Granskingsutvalg  I inter-

vjuet ledere av  Barnevernsnemnda i Kristiansand, 

som har fortalt om at de uregelmessig besøkte barne-

hjemmene, dog uten å snakke med barna.  Disse for-

holdt seg da til styrer ved institusjonen og besøkene 

var alltid forhåndsanmeldt.  

Granskingsutvalg I konkluderte med at Kristiansand 

kommune ikke hadde fulgt opp sin tilsynsplikt med 

barnehjemmet og at også overtilsynet fra Fylkesman-

nens side var mangelfullt.  

10. granskingsUTValgeTs 

sammenFaTning Og VUrderinger

Når det gjelder den praktiske omsorgen barna fikk 

på Trygg før 1954, så finner utvalget det overveiende 

sannsynlig at denne var av lav standard.  Hjemmet ble 

pusset opp i 1955 for å gjøre bygningen mer tidsmes-

sig, og det må derfor antas at forholdene var dårlige 
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før dette ble gjort. Den følelsesmessige omsorgen 

barna fikk før 1954 må videre legges til grunn å ha 

vært svært mangelfull eller nærmest fraværende, som 

barn 1 opplyser.  Også barn 2, som bodde på Trygg i 

noe under ett år på slutten av krigen, husker at han var 

redd de større barna og prøvde å gjøre seg ”minst mu-

lig” mens han var der.  Han forklarer for øvrig at han 

i perioden han var på Trygg, ikke var utenfor gjerdet 

i det hele tatt.  

Granskingsutvalg I har for øvrig konkludert med at 

den følelsesmessige omsorgen var svært mangelfull 

fra 1954 og fremover.  De forklaringene Gransking-

sutvalg II har mottatt viser at det samme gjaldt også i 

tiden før 1954.

Fysisk avstraffelse

Barn 1 forklarer at barna fikk mye juling mens de 

bodde på barnehjemmet.  Dette kunne bestå i ørefik-

er, slag i ansiktet eller på baken.  Det var både bestyre-

rinnen og de ansatte som slo.  Han var selv sengevæter 

og ble slått når de ansatte fant ut at han hadde tisset i 

sengen om natten.  Dette skjedde før barnevernloven 

trådte i kraft og fastsatte forbud mot slik straff.

Denne bruken av fysisk avstraffelse fortsatte inn i pe-

rioden som omfattes av Granskingsutvalg I.  Barn 4 

forklarer at hun ble slått av bestyrerinnen helt på slut-

ten av 1960-tallet.  Hun ble også innelåst i kjelleren.  

Det samme forklarer barn 5, som bodde på Trygg 

frem til 1973.  Barn 7 forklarer imidlertid at han ble 

sendt på rommet som straff.

De barna som har forklart seg for Granskingsutvalg 

II har således bekreftet de konklusjonene Gransking-

sutvalg I har kommet til om at man på Trygg barne-

hjem anvendte fysisk avstraffelse og innelukking som 

straff i hele perioden fra det foreligger informanter og 

frem til nedleggelsen i 1976.  Denne bruken av fysisk 

avstraffelse var klart lovstridig etter 1954 og derfor 

også sterkt kritikkverdig.

seksuelle overgrep

To av informantene som bodde på Trygg etter 1954 

har forklart at det forekom en del seksuell utprøving 

barna imellom.  Dette beskrives av disse mer som lek/

utforsking.  En jente som bodde på Trygg på begyn-

nelsen av 1970-tallet forklarer imidlertid om mer 

alvorlige overgrep fra eldre gutter mot henne.  Over-

grepene skjedde ofte ifølge henne, og skjedde mens 

hun enda var i førskolealder.  

At det forekom slike overgrep på Trygg støttes av bar-

na som har vært intervjuet av Granskingsutvalg I. Der 

fremgår det at i alt seks barn forklarte at de var utny-

ttet seksuelt av andre barn.  På denne bakgrunn finner 

Granskingsutvalg II det overveiende sannsynlig at ve-

dkommende barn forklarer seg korrekt om overgrep 

som fant sted på begynnelsen av 1970-tallet.  

Tilsyn

Det var tilsynsutvalg ved Trygg før barnevernlovens 

ikrafttredelse.  Dette har ifølge opplysninger vært på 

flere besøk i året.  Utvalget finner derfor at det ikke 

er grunnlag for kritikk for manglende tilsyn frem til 

perioden undersøkt av Granskingsutvalg I.
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Granskingen omfatter en svært lang tidsperiode fra 

1930 - tallet og frem til 2004. I disse årene har det vært 

en enorm utvikling i samfunnet når det gjelder synet 

på barn og barns behov – og det kanskje i særlig grad 

når det gjelder barn som må vokse opp på institusjon.

Innenfor de rammer man har hatt, er det hevet over 

tvil at mange av dem som har arbeidet med barna i 

årenes løp, har vært drevet av en betydelig idealisme. 

Dette gjelder både bestyrere og andre ansatte, samt de 

organisasjoner og foreninger som har stått som eiere 

og drivere av institusjonene. For mange har nok tanken 

på hva som var alternativet for barna, svært vanskelige 

hjemmeforhold, vært motiverende. Granskingen om-

fatter ikke undersøkelser om dette, men gjennom det 

noen av barna forteller og ikke minst enkelte doku-

menter som opplyser om bakgrunnen, fremkommer 

det at barna kunne komme fra svært belastede miljøer 

med omfattende rusbruk, mishandling mv.

Det er en svakhet ved granskinger som denne at 

mange av de opplysninger som fremkommer ikke kan 

etterprøves og undergis en såkalt kontradiktorisk be-

handling. Når påstander om overgrep fremsettes kan 

man ikke forelegge disse for den aktuelle overgriper og 

få vedkommendes kommentarer til påstandene. Dette 

fordi denne er død, ikke kan huske episoden eller 

eventuelt ikke vil forklare seg om dette. Det blir derfor 

bare den ene parts oppfatninger som kommer frem. 

Når man videre tar hensyn til at det er få informanter 

som er intervjuet blir det ofte vanskelig å trekke sikre 

konklusjoner.

Granskingen i Aust- og Vest-Agder kan imidlertid 

ikke sees isolert fra de øvrige granskingene som er 

gjort rundt om i landet. De opplysningene som der 

fremkommer, om livet på tilsvarende institusjoner i 

den samme tidsperioden, bekrefter langt på vei den 

kulturen informantene i nærværende undersøkelse 

beskriver. Det som kanskje er mest slående når man 

sammenlikner, er hvor likt barna opplevde dette over 

hele landet.

Velger man å se på den enkeltes forklaring, er det likevel 

en del ulikheter i hvordan de beskriver at de opplevde 

det som skjedde når det er snakk om fysiske overgrep 

og sviktende omsorg. Mens enkelte kommenterer slag, 

lugging, innelukking og sviktende omsorg forøvrig, 

med at "slik var det jo den gang", er det andre som ser 

dette som sterkt krenkende og ødeleggende. Mange 

opplyser også at de sliter med dette i dag, mange år 

etter at de ble voksne. En gransking som dette vil aldri 

få frem hvordan det enkelte barn har opplevd episoder 

som nå karakteriseres som kritikkverdig. Det som 

iX 
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objektivt sett kan betegnes som et "mindre" overgrep 

kan for et barn være svært ødeleggende. I den sårbare 

situasjon som mange av barna befant seg i, er dette 

ikke vanskelig å forstå. Mangel på trygghet er det van-

skelig å sette noe mål på.

Et generelt inntrykk fra mange av sakene som førte til 

at barna ble plassert på barnehjem er videre mangel på 

individuell utredning. Mange av barna som ble plas-

sert ville nok i dag blitt betegnet som sterkt skadde 

med særlige behandlingsbehov. Uten spesiell oppfølg-

ing har de blitt plassert på en institusjon, avskåret fra 

enhver kontakt med foreldrene. At dette har blitt op-

plevd som traumatisk for mange av barna er det ikke 

grunn til å betvile.

Institusjonene har videre vært preget av lav beman-

ning med liten utdannelse. De praktiske oppgavene 

knyttet til den daglige drift av hjemmet har videre 

vært krevende og muligheten til å følge opp barna 

tilsvarende begrenset. At dette har ført til at mange av 

barna ble overlatt til seg selv er derfor ikke vanskelig 

å forstå. Som mange av barna har forklart, var det de 

eldre barna som til dels måtte ta seg av de mindre.

Barnas fortellinger viser en klar utvikling når man 

sammenligner eldre plasseringer med nyere. Etter at 

fagutdannet personale ble tilsatt på 1980-tallet rap-

porteres det ikke ofte om fysiske overgrep. De økono-

miske rammevilkårene ble samtidig vesentlig bedret 

og tilsynsordninger begynte å fungere langt bedre. I 

det hele tatt er det relativt få kritikkverdige forhold 

som er påvist i de senere år, sammenlignet med tiden 

før dette.
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