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Seier for familien
Skrevet 11. september, 2013 av Øivind Østberg

Gjennom tre år ble en Oslo-familie med far, mor og tre gut ter utsatt for et formidabelt press fra
barnevern og politi, som til slutt viste seg grunnløst. Slikt kunne knekket mange. Men med
denne familien er det mot satt — den står i dag frem som samlet og velfungerende. Familiens
kamp i rettsapparatet endte med seier.

”… levde under et regime av frykt og vold”

Tingretten dømte først familie faren til fire måne ders feng sel. Saken gikk til lag mannsretten hvor aktor ville ha ti
måne ders feng sel. Å høre aktors og bistands ad vo katens nådeløse pro se dy rer, støttet på barne vernets svart ma-
lende vitne forklaringer, og så vente i to uker på lag mannsrettens dom, var den siste pine fulle prø velse foreld-
rene måtte gjennom før de fikk resul tatet: Frifinnelse — dommerne hadde forstått hva saken hand let om! Faren
ble ikke bare frifunnet for straff, men også for kra vet om oppreis nings erstat ning til barna på 160 000 kroner, et
krav fremsatt av bar nas bistandsadvokat.

Moren, som var til stede under hele retts saken, opplevde det som hun selv, like mye som mannen, var på til tale -
ben ken. Indirekte var hun kland ret for ikke å ha hind ret mannens overgrep. Og hun kjente på frykten for at det
bil det som ble forsøkt teg net, av en barne flokk som ”levde under et regime av frykt og vold” som det het i en
barneverns rap port, skulle føre til at barne vernet igjen beslut tet å ta barna fra dem. Slik de hadde gjort den
august dagen i 2010 som var begynnelsen på familiens mare ritt aktige opp le velse av hvordan det norske offent -
lige apparatet, som er ment å beskytte og hjelpe de sva keste, kan fungere i praksis.

Bakgrunnen for det hele lå i at parets eldste gutt, la oss her kalle ham Petter, fra de tid ligste leveår viste, som
lag mannsretten forsiktig sier, ”en uvanlig sosial funge ring.” Foreldrene ”reagerte på enkelte ting alle rede fra
amme sta diet, men da lille broren (som vi her kal ler Jon) ble født, reagerte de på at Petter bevisst kunne dytte
Jon overende da han forsøkte å begynne å gå.” Familien søkte hjelp for å bli flinkere til å hånd tere den spe sielle
gut ten, som bare var fire år da hans fast lege fant grunn til å henvise ham til barne– og ung domspsy kiatrisk poli-
klinikk (BUP).

Foreldrene gikk regel messig til BUP i flere år i forsøk på å bedre innsikten i hvordan Petters til tider totalt

grense løse adferd kunne hånd te res. De søkte også hjelp flere andre ste der. Fokus ble også satt på hva faren
kunne gjøre annerle des, særlig for å ”bli bedre til å kontrol lere sitt tempe rament”. Etter slike hendel ser som at
gut ten for fjerde gang hadde ripet opp naboenes biler og påført skader for titu se ner av kroner, kunne det nem lig
fore komme at faren hevet stemmen i sin til rettevis ning av sønnen. Slikt kan fort opp fat tes som pro blematisk
i Norge. Så faren fikk innpass på sinne mestrings kurs hos Reform – res surssen ter for menn. Dette ble senere
brukt mot ham, som bevis på at hans ukontrol lerte sinne skapte uhygge hjemme og skremte den lille gut ten.
Ikke så underlig at gut ten kunne komme i skade for å nes ten drukne lille broren sin, og å banke opp en liten
nabo gutt med en kjepp.

Faren oppsøkte også psy ko log for å få hjelp til å forstå situasjo nen bedre og til å bearbeide de belast ninger han
opp levde som opp dra ger. Psykologen ble i ret ten tendensiøst spurt om hun ikke så noe avvi kende i farens måte
å for holde seg til gut ten på. Hun svarte at han var langt mer intel ligent og langt mer rasjo nell i møte med de
utford ringene familien hadde enn en gjennomsnitts-person ville vært. Han hadde ikke behov for
sinnemestringskurs.
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Bekymrede tan ter til barnevernet

Faren hadde selv bakgrunn fra en fami lie hvor relasjo nene mellom de ulike med lem mer var alt annet enn enkle.
En av hans søstre hadde hatt et vans ke lig forhold til sin mor og hadde hatt ganske alvorlige spise forstyrrelser.
Hun mente at bro ren var domine rende, og irrite rende flink til å snakke for seg. Hun syn tes hun så igjen sine
egne pro ble mer hos Petter. Og hun snakket med andre familie medlem mer, særlig sin søs ter, om hvordan hun
opp fattet sine spo radiske treff med Petter og faren. I virke lig he ten visste hun lite eller ingenting om hvor alvor-
lige gut tens utageringer kunne være. Og om hvor store anstrengel ser familien gjennom flere år hadde gjort for
å takle dem. Heller ikke visste hun at situa sjo nen i familien faktisk var på vei til å bli bedre som følge av foreld-
re nes sys te matiske arbeid for å utvikle meto der for å fore bygge og kon trol lere Petters nega tive adferd – nett opp
på det tids punkt hvor tanten bestemte seg for å lede an i en samlet dele gasjon som meldte sin bekymring til
barnevernet.

Etter et mindre sammenstøt mel lom far og hans foreldre under sommerfe rien, lå det til rette for aksjon, i form
av sam let opp møte fra fire familie medlem mer hos barne vernet for å melde bekym ring for situasjo nen til Petter,
Jon og yngstegut ten Morten på 2 år. Barnevernet skrev ned bekym rings meldingen i sin sed van lige prosaform.
Hver enkelts opple velse av en eller annen hen delse, i til legg til hva de hadde hørt fra andre, frem sto som en fel -
les opp le velse som alle sto bak. Bildet av et volds re gime vokste raskt frem i den unge barne vernpe dago -
gens hode.

Barnevernets represen tanter ble i ret ten spurt om de hadde noe kunnskap om begre pet gruppe dynamikk. Jo,
det hadde de angi ve lig. Men det lot seg lett kon sta tere at den kunn ska pen ikke var anvendt til noen kilde kri tikk
av de opp lys ningene som ble fremlagt for dem.

Referatet ble, som vanlig er, ikke fore lagt mel derne til gjennom les ning, og barnas beste foreldre – som i utgangs -
punk tet ikke hadde noe annet ønske enn at fami lien skulle få hjelp — tok senere sterkt avstand fra måten deres
syn var gjengitt på og hvordan barnevernet reagerte på deres henvendelse.

En klas sisk his to rie – som moren ikke er med på

Petters adferd skyldes at far utset ter barna for alvor lig fysisk og psykisk vold på grunn av sitt sinne. Dette
gjorde barne vernet umid del bart til sin analyse, og de holdt fast på den gjen nom hele pro ses sen.  Med andre ord:
Hadde far bare vært snill, tål mo dig og ikke-autoritær i sin opp dra gelse, hadde gut ten ikke hatt problemer.

Når det gjaldt mor, var proble met først og fremst at hun var kuet av far og ikke turte stå opp mot mannen til for-
svar for barna, mente barnevernet. En klas sisk his to rie som pas set godt til barne vernets skje maer. Det underlig -
gende, uut talte budskap var ikke til å ta feil av: Det moren skulle gjort, var å ta avstand fra man nen, skille seg fra
ham og sikre seg ene omsorgen for barna. Slik kunne barna fått en god og femi nin opp dra gelse, beskyt tet fra
farens terrorvelde.

Barnevernet kunne aldri godta morens egen opp fatning av situasjo nen, nemlig: Mannen var ganske enkelt den
som kunne beskytte både henne selv og de mindre søsknene mot den direkte og alvorlige trus se len som den
eldste sønnen utgjorde rent fysisk. Han var videre den eneste som hadde mulig het for å utøve nok auto ritet over
Petter til å opp dra ham til et sosi alt vel funge rende menneske. Petter hadde et stort potensiale, mente hun, sam -
tidig som hans utvikling dess verre tok en destruktiv retning.

Akuttplassering – uten forundersøkelser

Barnevernet reagerte med stor handle kraft på den familiære bekymrings melding. De sendte en anmel delse til
politiet, og de traff ved tak om akutt plasse ring av alle de tre barna. Uten noe forvarsel eller noen sam tale med
foreldrene. Uten å inn hente infor masjon fra noen av de instanser som hadde hatt tett kon takt med barna og
foreldrene gjennom flere år, som fastlege, barne hage, skole – og BUP. Ingen av disse, som alle er pro fe sjo nelle
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i sine ulike rol ler, hadde på noe tids punkt fun net grunn til å rap portere for eldrene til barne vernet. De ble imid -
lertid ført som forsva rets vit ner for lag mannsretten. De opp fattet det slik at far ikke utøvde vold. De så at han
hadde en eks tremt utford rende oppgave, som han prøvde å hånd tere så godt som mulig.

Da barne vernet iverksatte hentingen av barna for å plassere dem på en insti tu sjon, sørget de for å fortelle at
dette skjedde fordi far slo dem, og dette måtte han få hjelp til å slutte med. Lagmannsretten så det slik at dette
medførte at de senere såkalte dom meravhør av de to eldste gut tene fikk sterkt redu sert bevis verdi i straffesaken.

Kryssforhør under psy kisk opp løs ning og trus sel om aldri å få barna igjen

Foreldrene ble informert etter at barna var plas sert, med beskjed om at de ikke fikk lov til å ha kon takt med
dem, og at det var usikkert om og når de fikk se dem igjen. Barnevernet anså saken som meget alvorlig, fikk de
vite. På en skala fra 1 til 10 var denne kan skje 8. I denne situa sjo nen ble de for tvilte foreldrene gjenstand for
inngående utspørring om sin barne opp dra gelse. Det var tyde lig at barne vernet alle rede satt med fasiten, og det
eneste foreldrene kunne bidra med, var å krype til korset, erkjenne sine feil og love bot og bed ring. Det bør ikke
være vanskelig å forstå det pres set som lå i denne situa sjo nen. Høyesterett, som fikk pro blem stil lingen pre sen -
tert for seg i form av et pro ses su elt spørsmål om barne vernets refe rater fra disse samtalene kunne bru kes som
bevis i straffe saken, så det imid lertid annerle des. De kunne ikke se at det lå i denne situa sjo nen noe press på far
for å ”til stå” at han hadde slått barna.

Mor fortalte barnevernet at Petter lo når han erfarte at hun ikke kunne hånd tere ham.  Det gjorde gut ten også
når han opp levde at han var fysisk sterkere enn henne. Barnevernet rea gerte på morens forklaring.
Forklaringen viste at moren hadde en problematisk innstil ling til gutten. At det moren fortalte faktisk var sant,
var uinteres sant. Det kunne ikke være sant, for slik er ikke barn. Mors beskrivelse var pro ble met, ikke gut tens
adferd.

Retur til et hjem der foreldrene har mis tet all makt

Barna ble til bake ført til foreldrene etter vedtak i Fylkesnemnda, på tvers av barne vernets innstilling.

Dette var selvsagt en stor glede, men etter virkningene av utplasse ringen var store. Den mel lomste gut ten fikk en
kraf tig reaksjon med adferds pro ble mer hjemme og på skolen. Han ble av legen hen vist til BUP.  Når det gjaldt
Petter, nå knapt 8 år gam mel, for sto han øyeblikkelig hvil ken makt barnevernets inter vensjon etter dette ga
ham i fami lien. Han kunne true med å ringe barne vernet der som han ikke fikk pizza til mid dag. Han kunne true
med å ringe barne vernet om han ikke fikk is. Foreldrenes auto ritet var i en lang periode full sten dig satt ut
av kraft.

Å gripe inn fysisk for å beskytte småbrødrene mot eldstemanns utfall ble et høy risiko fore tak. Ikke bare på grunn
av trus se len fra barnevernet. Også trus sel om til tale og straff hang over familien. Mor hadde fått en påtale unnla-
telse for å rea gere fysisk mot Petter ved en tid ligere anled ning da Petter holdt sin lille bror under vann i bade ka-
ret, og hun måtte regne med at det kunne bli feng sel om hun grep inn mot ham igjen.

Barnevernet henla etter hvert saken. Det gjorde de etter å ha møtt stor mot bør fra hjelpe ap paratet for øvrig, som
ville satse på fami lien og ikke støt tet barne vernets syn på nød vendig he ten av omsorgsover tagelse. Men barne -
vernet gjorde det uten på noe tids punkt å endre sin grunnleg gende opp fatning om familie situasjo nen. Det er
verdt å merke seg at foreldre nes davæ rende advokater ikke støt tet foreldrene på å konfron tere barne vernet på
dette punkt. Budskapet var at det var nød vendig til en viss grad å bøye kne, erkjenne sine feil og love bot og
bedring.

Den samme innstil ling pre get i første omgang forsva ret da straffesak ble reist. Barnevernet hadde altså skrin lagt
saken for sin del, men påtale myn dig he ten reiste til tale mot far sommeren 2011 etter straffelo ven § 219. Far fikk
høre at han burde erkjenne at han hadde gjort mange feil, at han hadde gått over gren ser, at han på noen punk-

http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Avgjorelser/Menneskerettigheter/Sporsmal-om-skriftlige-referater-fra-moter-mellom-barnevernsmyndigheter-og-en-person-kunne-benyttes-som-bevis-i-en-senere-straffesak/
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ter hadde overtrådt straffe lo ven. Han burde ikke hevde at han hadde gjort der riktige, men hel ler vekt legge for -
mil dende omstendig he ter rundt det gale, og vise til at han prøvde å forbedre seg gjennom terapi. Alt dette ble
forsøkt, men til liten glede. Resultatet ble en fel lende dom på nes ten alle til tale punk ter i ting retten. Ett av punk-
tene gjaldt at far skulle ha utsatt den mel lomste gut ten for psy kisk mis hand ling ved at han måtte være vitne til
at faren herset med eldste gut ten. Dette fant ting retten absurd nok å domfelle for, i ste det for å innse den reali tet
at faren fak tisk beskyt tet den mel lomste gut ten mot den eldre broren.

Politiet pres terte å sende en bekym rings melding til barne vernet etter at dom men var avsagt, fordi domme ren
hadde uttrykt at det var betenke lig at faren ikke fort satte med sinne mestrings kurs hvil ket reiste tvil ved om han
virke lig var på vei mot rehabilite ring. På bakgrunn av denne bekym rings meldingen (som ikke inne holdt noe
annet nytt) satte barne vernet i gang kverna igjen. Dette kunne ikke ha annet enn nega tive effekter på familien.
På dette tids punkt i pro ses sen var imid lertid så mange sterke og fornuf tige kref ter involvert at undersø kelses sa-
ken ledet frem til henleg gelse, basert på den sjeldne innsikt at det beste barne vernet kunne gjøre for fami lien
var å holde seg unna, slik at foreldrene kunne gjenvinne og styrke sin foreldre auto ritet. På dette punktet må vi
gra tu lere barnevernet med en god beslut ning. Men mye tyder på at det var mot vil lig og under opp le velse
av press.

En annen avde ling i byde len hadde bevil get mid ler til miljø te rapeu tisk bistand til fami lien, og denne miljø te ra-
peu ten hadde et solid renomme og tro verdig het. Hans arbeid med barna og familien over flere måne der ga
grunn lag for en klar kon klusjon. Familien fikk også god støtte fra spe sial enhe ten under Oslo
Universitetssykehus som utre det barna og vei le det familien. De var klare på at særlig eldste gut ten krevde helt
spe sielle til tak, der under til tider kraft full fysisk pas sivise ring som kunne fortone seg ganske dra matisk sett fra
utsiden, dvs av per soner som ikke hadde kjennskap til gut tens spe sielle karaktertrekk.

Fra defen sivt til offensivt forsvar

Parallelt gikk straffe saken sin lang somme lige gang. Etter ting rettens dom valgte den til talte en ny forsva rer. En
helt annen stra tegi ble lagt til grunn for forsva ret. Nå ble det argumentert med at hele til talen var forfei let og til
skade for bar nas interes ser, og barne vern og påtalemyn dig het ble kraf tig kritisert. Også bistands ad vo katen og
hjelpe vergen ble kri tisert for ikke å være annet enn et påheng til akto ratet, uten kri tiske spørs mål til barne ver-
nets og poli tiets opptre den i saken. Til lag mannsrettssaken, som ble gjennom ført i april 2013, var forsva ret også
rustet med omfattende doku mentasjon blant annet fra de instan ser som hadde forstått familiens behov og gitt
reell hjelp (fast lege, skole, barne hage). Disse var også klare i sin vurde ring av at barne vernets akutt plasse ring
i august 2010 hadde vært til stor skade for barna og familien.

Et annet bevis som utvil somt gjorde stort inntrykk på lag mannsretten, var auten tiske video opp tak som familien
hadde gjort hjemme. Som et ledd i behand lingen ved Oslo uni versitets syke hus, og for å sikre bevis mot ytterli-
gere ankla ger, hadde familien funnet det nød vendig å sette opp video kamera i stua som gjorde kontinu erlig opp -
tak. (Dette var eldste gut ten kjent med, men det dem pet ikke hans adferd. Dette kan bety at gut ten søkte hjelp
i form av motstand, og innerst inne ikke hadde noe ønske om å komme uhind ret fra sin adferd. Eller det kan
bety at han var så kort siktig og umid del bar i sitt vesen at kame raene ikke gjorde noe inntrykk.) Det ble vist et
opp tak der han først åpent tros ser sin mor i hennes for søk på grense set ting og deretter går videre med et direkte
fysisk angrep på henne. Han vel ter henne over ende og hol der henne i håret og slår hodet hennes mot gul vet
uten å bry seg om hennes bønn om at han må stoppe. Dette skjer over lengre tid, mens yngste barnet skri ker for-
tvi let. Etterpå sam ler han inn tele fo ner i huset for å hindre at moren kan ringe etter hjelp.

I et annet opptak så man hvordan han ved å kaste og true med golf baller holdt sin livredde mor i sjakk. Voksne
naboer kom til hjelp, og også de ble holdt under kontroll ved gut tens taktikk.

Født sånn eller blitt sånn?

Hvordan ble disse filmopp takene fortol ket av aktor og bistands ad vo kat? Jo, for dem ble disse opptakene brukt
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som bevis på hvor ille fars mis hand ling måtte ha vært, når den kunne gi en slik oppførsel som resul tat.
Følgelig måtte far få eks tra streng straff og, ifølge bistands ad vo katen, betale eks tra høy erstat ning. De viste til at
nevro lo giske undersø kelser ikke hadde påvist konsta terbare avvik hos gut ten, føl ge lig måtte opp dra gel sen være
forklaringen på hans adferd.

Dette kunne opp le ves som rystende kynisk, men var like vel en argumentasjon i tråd med en forstå else i samsvar
med domi ne rende tenkemåte i et samfunn der bio logi og gener i liten grad ses som rele vant for det som har med
politikk, forvalt ning, samfunnsfag og — ikke minst — peda go gikk, å gjøre.  Og de forventet å vinne frem
med den.

Det finnes imid ler tid alternativer til den tenke måten som domine rer det norske samfunn. I Steven Pinkers store
bok The Blank Slate — The Modern Denial of Human Nature (Penguin Books 2002, fore lig ger ikke på norsk)
opp summe res i kapit tel 19 om barn adferds genetikkens tre ”lover” slik:

Den første loven: Alle menneske lige adferds trekk er arvelige.

Den andre loven: Effekt av å bli opp dratt i samme familie er mindre enn effekten av genene.

Det tredje loven: En vesent lig del av variasjo nen i komplekse menneske lige adferds trekk kan ikke forklares ver-
ken av gener eller av familie.

Disse tre viktige innsiktene er uvan lig robuste etter psy ko lo giske standarder, dvs de er bekref tet gjennom en
lang rekke empi riske studier, foretatt i mange land og over en periode på flere tiår. Likevel er de her til lands
dårlig forstått av psy ko lo ger flest og ukjent for de fleste som går for å være intellektuelle.

I boka Født sånn eller blitt sånn (Gyldendal 2010), som Harald Eia og Ole Martin Ihle utga i forbindelse med
”Hjernevask”-serien på NRK, formid les den samme adferds genetiske innsikt. De fortel ler i kapit te let ”I de beste

familier” om en stor undersø kelse som viste mangel på den forventede sammenheng mel lom adferds pro ble mer
og hjemme miljø, og de opp summe rer på en måte som passer godt på denne sak:

”Det var ikke kjef tingen som forårsaket barnas adferds pro ble mer, det var omvendt….På sett og vis var det
genene som påvirket miljøet”.

Hadde appa ratet som skal hjelpe barn med pro ble mer hatt en slik innsikt, kunne mye vært annerledes.

Om å motstå press

Aktors og bistands ad vo katens samkjørte kano nader var i dette til fel let ikke nok til å prege lag mannsrettens selv-
sten dige bedømmelse av det bevis mate rialet den hadde fått seg pre sen tert. Det kan føre fram å stå for det du
mener. Dette er en viktig lærdom av saken. Det var både taktisk og prinsipielt riktig å trosse pres set fra den
mas sive mangel på klokskap som ble frem vist av barne vernet og påtale myn dig he ten. De sist nevnte vant frem
i ting retten. Hadde forsva ret gjentatt kne bøy ningene der fra, kunne det gått på samme måten i lagmannsretten.

Det vit ner om selv til lit, og det gir tro verdighet å stå opp for sine egen overbe vis ning selv når pres set for å gi
etter er sterkt.

Vi får håpe at dette nederlaget i ret ten gir gjenlyd, og at det fører til selvre fleksjon hos de rele vante instanser. 
Men det er tunge kref ter som er dri vere bak en barneverns sak som dette, og vi vil nok dess verre igjen se gro-
teske utslag av deres virksomhet.

Et retts lig etterspill er aktu elt i denne saken. Familien er påført store belast ninger fra det offent lige makt ap pa-
rat, og det gis mulig he ter for å holde myndig he tene til ansvar. Selv om de har fått verdifull hjelp fra noen offent -
lige instanser, hadde fami lien i sum her uten tvil vært bedre tjent med å klare seg selv. Det offent lige har alt i alt
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øde lagt mer enn det har bidratt.

Foreldre kan ha sine begrens ninger, men så inkompe tente til å ivareta sine egne barn som utenforstå ende myn -
dig hets personer i dette til fel let har bevist at de kan være, det er foreldre sjel den. Og når inkompe tanse regje rer
i et offent lig myndig hets ap parat som mener seg å skulle hjelpe barn, kan resul tatet bli det mot satte av hjelp,
snarere overgrep i offent lig regi.

For familien har denne sei e ren i ret ten vært avgjø rende for at de voksne har kunnet bygge på sin naturlige for-
eldre auto ritet og stole på at de i all hoved sak gjør det riktige når de hand ler i tråd med egne vurde ringer og egen
over be vis ning. Det er eks tra ordinært kre vende å hans kes med en gutt som Petter i familien, men desto mer til -
freds stil lende å opp leve at det går mye bedre med gut ten nå. Det ville ikke skjedd om man skulle fulgt opp skrif -
ten til barne vernet og politiet.

*

Artikkelen er skre vet av Øivind Øst berg, som var tiltaltes advo kat i den avslut tende anke saken for lagmannsret-
ten. Hans klient har aksep tert at denne ver sjon av his to rien pub lise res her. Det kan leg ges til at flere forsøk på
å få større medier til å skrive om saken, så langt ikke har ført til respons.

Les også: Respekt for foreldreskapet
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