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Verden er kald   
  

Det er desember. Han springer på isen, barføtt uten sokker. Han holder på å falle 

gjennom. Politiet springer etter ham. Dette er en gutt på kun 15 år, Min lillebror. Han 

har ikke gjort noe galt. Han vil bare hjem til familien sin. Han kommer seg hjem, han 

unnslapp. Jeg er også hjemme. Vi prater, ser film vi er glad for å se hverandre. Etter 

hvert ringer politiet på døren. De har komt for å hente ham. Jeg begynner å gråte, 

holder ham fast til meg og roper til de. Hvorfor må dere ta ham? Han er ikke noe 

kriminell. Han er kun et barn på 15 år som vil være med familien sin.   

Det er kaldt. Det er farfars begravelse. Vi har vært i kirken. Alle marsjerer mot 

kirkegården. Der han skal legges i jord. Da vi nærmer oss kirkegården begynner det 

å snø. Det fryser nedover ryggen på meg. Det er mars og ikke ofte det hadde snødd 

siste tiden. Det var som han noe sa hei. Jeg er her. Han selv eller gud, universet. 

Han var blitt gammel. Det var greit for ham å si farvel. Etter begravelsen. Var vi 

hjemme alle sammen de næreste av familie, søsken, foreldre naboer. Min bror skulle 

dra på slutten tilbake på institusjonen han var på. Han var på rommet og pakket. Jeg 

spurte ham skal du reise? Ja sa han. Men følte ikke jeg klarte la det være med det. 

Jeg måtte si hade til ham engang til. Jeg var rundt ham i gangen rett utenfor døren 

som stod åpen mens han pakket. Jeg husker jeg gikk inn til ham ville snakke hang 

rundt døren og i gangen. Klarte ikke å gi slipp. Føltes som jeg ikke ville miste et 

sekund sammen. På slutten sa vi hade en gang til. Vi ga hverandre en klem og sa 

hade. Ikke visste jeg dette var siste gang jeg så ham.  

  

Tre uker etterpå. Jeg har eksamen i filosofi. Jeg hadde hatt et mareritt natten før om 

at jeg var på et tog. Det var demoner der. Moren min var der og gråt. sa noe grusomt 

har skjedd. De prøvde å ta lillebrødrene mine. Men jeg holdt over dem og beskyttet 

dem. Sigbjørn var der ikke. Bare de tre andre. Det er til sammen fire brødre. På 

kvelden drar jeg til den svenske kjæresten min og sover over der utmattet etter 

eksamen. Jeg våkner opp av en tlf om morgenen. Det er en prest. Det har skjedd noe 

alvorlig sier han med noen i din familie. Jeg kan ikke si det på tlf. er du hjemme? Nei 

sa jeg men jeg kan komme der snart. Tenkte ikke over at han kunne komme der jeg 

var. Hev på meg klærne. Gikk i sjokk gjennom gatene. Verden stod stille. Jeg tenkte 

hva har skjedd. Tenkte på marerittet.  Nei tenkte jeg tenk om det er ham. Jeg klarte 

ikke redde ham fra demonene i drømmen. Tenk om det var han. Han var så lei seg i 

telefonen sist gang jeg snakket med ham. Jeg var på flyplassen meg og mamma 

skulle reise til Syden. Jeg fortalte hvordan det gikk med meg i Kristiansand og 

studiene og at jeg gledet meg til å reise. Han sa at han kunne ønske han også hadde 

det sånn. At han ikke hadde noen bekymringer. Jeg ble stille og tenkte. Spurte ikke 

hva han mente med det. Fordi jeg visste hva han mente eller tenkte jeg visste 
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hvordan han følte. Fordi da jeg var på hans alder. Ville jeg flytte hjem men ble fortalt 

at dette ikke kunne gjøres. Jeg så ofte ut av vinduet på et tre i hagen og bortover 

veien. Jeg lengtet hjem. Bekymringer fordi man sakte kan føle seg kvelt, det føles 

som et fengsel. Når jeg er hjemme på helgebesøk den ene gangen i måneden jeg får 

lov. Og har det kjekt. Kommer hjem til fosterhjemmet og blir spurt. Hvordan var det 

fortell. Jeg har bare positive ting å si. Fostermoren min blir sjalu. sier du må da ha 

noe negativt å si? Virkeligvar det bare kjekt. Jeg tror ikke på deg. De andre gangene 

jeg reiser hjem følte jeg alltid dårlig samvittighet etterpå når jeg kom hjem til de når 

de spurte og jeg måtte jo si sånn som det var nei vi har bare hatt det greit. Egentlig 

skulle jeg ønsket å dra hjem oftere.  

  

Jeg kommer frem. Den endeløse lange gaten langs elva og blokkene tar slutt. Jeg 

har kommet frem til Kristian 1vs gate. Der jeg har studentboligen. Jeg raser inn. Går 

opp trappene. Kommer til min dør g kommer inn. Student venninnen er ikke hjemme. 

Jeg sitter der på hybelkjøkkenet. Ikke lenge etterpå ringer det på. Det er presten. Jeg 

åpner. Han setter seg ned på den ene kjøkkenstolen. Jeg sitter meg også ned. Det 

har vært en ulykke. Din bror Sigbjørn er død. En ulykke? Han har blitt påkjørt av et 

tog. Nærme institusjonen der han bor. Jeg gråter fortvilet. Jeg visste det tenkte jeg 

inni meg. Hvordan. Gjorde han det selv spurte jeg presten etter litt.   

Jeg fant ut etter alle telefonene med foreldrene mine de fortalte det var selvmord.  

Han hadde ikke lidd. Tog sjåføren hadde bremset alt han kunne. Det tar tid før toget 

stopper. Han hadde sprunget rett mot toget på togskinnene. Han døde momentant. 

Og deler av ham var knust det ene benet og deler av hodet.   

De lappet ham sammen før han kom i kisten.   

  

Nå er det slutten av mars. En ny begravelse. Denne gangen er det min lillebror. Han 

ble kun 15 år. Mine brødre og pappa bærer kisten. Det er kaldt. Jeg ser etter snø. Å 

se hans kiste gå ned i jorden er det aller tristeste jeg har opplevd i hle mitt liv. Det 

føltes så urettferdig, så feil. Etter det var ferdig og folk stod der etterpå og gikk rundt 

og snakket. Jeg bare gråt. Det var en barnevernsansatt som også var der. Hun kom 

bort til meg og spurte hvorfor gråter du? Jeg klarte ikke si noe så bare på henne og 

skjønte ikke hva hun mente hvorfor hun spurte sånn.   

  

11 år etterpå. Jeg er gravid. Prøver å finne navn til det lille nurket jeg har i magen. Er 

fire måneder på vei. Jeg har vært på Sørlandssenteret med søsteren min og kjøpt en 

isbjørn lampe. Hadde lenge tenkt at hvis det ble gutt skulle han bli oppkalt etter 

lillebroren min Sigbjørn. Eller mellomnavn bjørn. Jeg så på lampen og plutselig slo 

det meg Isak! Som is som en isbjørn.   

Jeg klarte ikke å ta abort. Jeg tenkte hva om det er min bror som er gjenfødt, hva om 

det blir en gutt som jeg ønsker meg. Følte jeg ikke skulle ta abort.  
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Han kommer til verden. Det føles som jeg møter Isak han er noe eget for seg selv. 

Som en engel sendt fra himmelen.  Jeg har gledet meg til det så lenge å få treffe og 

bli kjent med den som har vokset i magen min. Han holder hånden sin rundt fingeren 

in når han tar brystet. Han smiler.  

  

Det har han gjort mye. Han vil være nær. Kjenne tryggheten. Vite at jeg er der. Han 

gråter om han er sulten. Gjort i bleien, er kald eller varm, ligger ukomfortabelt, eller 

våkner i krybben og vil være nær, Isak er redd for å være alene.  Jeg går gjennom 

liste antakeligvis er ham sulten hvis ikke skifte bleie hvis ikke det noe annet. Etter 

hvert går det på repeat jeg har blitt flink til å lese babyen min. Han griner på litt 

forskjellig måte som om at jeg kan høre i gråten om han er redd eller bare sulten. Så 

flink blir jeg at det er ikke ofte han gråter. Mens barnevernet bruker dette mot meg. 

De hører han ikke gråter så da finner de på at han ikke er flink nok til å si ifra om sine 

behov. Dette er løgn. Han sier fort ifra med den minste ting. Dette kan familie som 

har vært på besøk ofte bekrefte samt barnefar. Fordi med en gang han gjør det synes 

jeg det er så vondt at jeg må finne ut hva han vil og da er jeg fornøyd. Jeg har lest at 

de skal ikke gråte mer en ett minutt før det kan begynne å bli skadelig de bir stresset. 

Jeg kam ikke la ham ligge og gråte fem minutt fordi at det er viktig og ha et perfekt 

strøkent hus. Når jeg ligger der og ammer, eller har skiftet bleie og tatt på alle de fine 

nye klærne som enten jeg har kjøpt eller familie. Han mangler ingenting. Jeg er så 

stolt. Når han sover etter å ha fått alt. Han er mett ligger i babynestet foran meg 

innpakket i pledd som søsteren min har kjøpt. Jeg tar bilde. Kaller ham for 

luksuskomfort baby. Fordi jeg har vasket ham ren bleie. ,body og bukse. Smørt ham 

inn med fuktighetskrem fra apoteket etter å ha vasket ham med babyolje og vann. Og 

er så søt med babyteppe og ligger behagelig der i babynestet.. Jeg hadde kjøpt inn 

alt som han trengte. Jeg skulle ha det aller beste. Vuggen jeg fant. Var den mest 

moderne ut på markedet. Det var en Chicco Next2me Bedside Crib ikke nok med det 

den nyeste Dream som hadde både vippe og reise bag i ett. Den kostet fire tusen. 

Jeg har en god vogn meg og søsteren min Caroline hadde brukt lang tid på å finne 

en bra en. Det var gøy å bruke den. Var jo ikke noe problem å handle kunne bare ta 

varene under lettere enn å bære dem. Månedene går og han viser han er fornøyd. 

Smiler, gurgler, begynner å le og etter hvert sier han ord. Tiden går så fort. Vi har 

besøk mye av familie. Barnefar leker med ham smiler og alltid etter stell kommer jeg 

bort der han sitter og spiller og sier se så fin han er nå har han fått enda en ny blei, 

skiftet nytt plagg den dagen hvis han hadde tisset ut det forrige. Det gjorde ikke noe. 

Det var så gøy å se han i de fine klærne. følte meg så stolt.   

  

Så kommer det en ny begravelse.   

Meg og søsteren min Caroline var på Ansgar skolen den dagen og printer ut noen 

papirer. Vi får en tlf. Bestemor har dødd. Caroline blir ifra seg. Hun gråter. Jeg er i 

sjokk. Vi går ut og inn på et kapell snakker om at farmor kunne tenke seg et barn av 

regnbuen skal synges. Caroline spør om ikke jeg vil synge den i begravelsen. Jo sier 

jeg men Rebekka skal og barnet hennes oda skal vel synge den. Vil sitter der, Men 

går ut. Hun skal rekke en buss går så fort hun går ifra meg jeg ser ikke henne eller 



5  

  

barnevognen i syne. Jeg begynner å gråte. Jeg får omsider tak i henne på tlf. hun 

kommer og vi går på bussen sammen. Det begynner å regne. Hele veien mens vi 

kjører noen busstopp senere går jeg av. Det regner ikke bare litt over bussen. Det 

føltes som bestemor sa hei. Den kjører videre. Det regner ikke men det var som en 

regnsky som fulgte bussen. Jeg tenkte kanskje regnet følger etter henne hjem.  

Jeg snakker med min søster Rebekka de skal hjem til gården til foreldrene våres de 

synes synd på pappa har mistet moren sin. Hun forteller at det hadde lynt or tordnet 

da de kom der og hele veien bort hadde det regnet og vært uvær. Ja sier jeg det er 

farmor. Hun er med oss i vær og vind og fortalte om regnet og bussen. Der hun 

sprang av gårde med barnevognen det var nesten som et tegn har jeg tenkt i ettertid. 

Der jeg ser barnevognen med Isak i forsvinner.  

  

Jeg skulle ikke dratt i begravelsen. Jeg visste det kråker prøvde å advare meg. Det 

ble for tøft. Det var ikke vits i for meg og Isak. Redd han skulle merke stemningen. 

Men det gikk greit. unntatt i kirken da gråt jeg. Neste dag var jeg hjemme igjen. Men 

ammingen og jeg hadde en mye større følsomhet for alt jeg tenkte på at bestemors 

kiste som gikk i graven minte meg om hans begravelse der de heiste han ned i 

jorden. Ja jeg ble litt trist. Men jeg smilte og lo til ham som jeg pleide ville ikke han 

skulle merke det. Prøvde ikke tenke på det.   

Angret jeg ikke gikk i barselgruppe jeg gikk glipp av på grunn av begravelsen. Ble 

ensidig å gå i butikken med søstrene, eller på Sørlandssenteret. Bestemte meg for at 

denne måneden skal jeg ut å gjøre kjekke ting. Jeg sa dette til helsesøster.  

I stedet ble det ikke noe måned å gå ut å gjøre kjekke ting.   

Det ble en måned med stress nærmest terror.  

  

Pene klær  
  

Min søster hadde skrevet et seks siders brev etter å ha vært her på besøk. Hun 

hadde vært i bryllupet. Men litt på grunn av begravelsen og det at det var enda lengre 

reisevei denne gangen. Og folk ville jo drikke. Det var ikke jeg interessert i og heller 

ikke bra for babyen med så mye støy og lang reisevei.  

Jeg hadde hatt bursdag dagen før bryllupet. Kjæresten min hadde kjøp inn to rusbrus 

fra butikken og mat. Sa jeg har kjøpt to siden du har bursdag. vil du ha den ene? Nei 

sa jeg er ikke så glad i det og jeg kan ikke ammer. Han drakk begge. Ikke ofte han 

drakk noe. nærmest sjelden.  

  

Dagen etter bryllupet er min søster på vei nei. Jeg hadde hatt en tøff uke siden han 

hadde hatt mye luft i magen helt siden jeg hadde gitt ham tran. Jeg måtte gå rundt å 

bære ham på gulvet så han ikke gråt. Føltes som småkolikk nærmest noen ganger. I 
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tillegg til alt det vanlige som og krevde mye. Men det pleide jo gå fint. Jeg var rastløs. 

Ville ut av leiligheten. Hadde ikke komt meg ut dagen før. Hadde s lyst til å gå på 

senteret og kjøpe apotekkrem jeg var tom for.at vi skulle gå der alle tre å bare gjøre 

noe sammen utenfor husets vegger. Søsteren min ringer. Det hadde vært så mye 

besøk av familie på begge sider. Var nesten ei. Dessuten var det en søster jeg 

egentlig ikke har så godt forhold til. Hun skulle gi meg en eske med klær hadde 

allerede fått to. sa jeg kunne kjøpe egne klær i begynnelsen men hun insisterte jeg 

skulle ha de. Kan ikke kaste vekk penger. Men jeg sa jeg likte kjøpe selv for da 

hadde jeg minner enn å bare arve. Men det var greit å ha ekstra. Brukte en tiendedel 

av klærne jeg likte og resten hadde jeg jo selv.   

  

Vi var på vei ut døren alle tre. Endelig litt frisk luft og verden der ute. Hun ringer. Jeg 

visste ikke når hun kom fordi hun hadde sagt dagen før det ble ettermiddag eller 

kveld sannsynligvis kveld. Hadde ikke hørt noe så da regnet jeg med det ble kveld. 

Hun sa hun var fem minutt unna. Jeg ble irritert. Hvorfor sa du ikke ifra før? Dette 

tålte hun ikke. Hæ? Vil du ikke ha besøk av oss? Jo sa jeg men du skjønner ikke vi 

var på vei ut døren og det passer veldig dårlig nå. Hvorfor det? jeg klarer ikke få frem 

hva som er greia. Kanskje fordi jeg egentlig er redd for min søster hun kan fort bli 

sint. Jeg bare jo trenger noe på apoteket. Hva da? Jeg hadde skrevet opp en liste på 

sikkert ti ting ikke alt jeg skulle ha. Jeg sa jeg må ha den kremen og sedix kanskje, 

hun bare sedix hva er det? Det er vel noe lovlig. Hæ hva mener du? det er sånn 

naturpreparat av pasjonsblomst du får reseptfritt. Det føltes ekkelt hun var rett og slett 

bare nedlatende mot meg. Jeg begynte å gråte. Hun ble sint. Du må oppføre deg du 

visste vi skulle komme. Nei det visste jeg ikke jeg trodde dere skulle komme senere. 

Var irritert hvorfor jeg ikke var superhappy de skulle komme. Bare glem det jeg kan 

kjøpe det selv.  Jeg hadde mange ting tørrkluter, wipes og noe tilbudsgreier. Jeg 

kjøpte alt senere ikke sedix det var ikke anbefalt for ammende.   

  

De kommer. Jeg åpner opp døren. Jeg har Isak i armene. Men jeg begynner bare 

gråte. Er sliten. Fikk ikke komt meg ut. Søsteren min fikk meg til å gråte i tlf. og nå 

gråt jeg da jeg åpnet døren. Jeg ser kjæresten hennes sitt ansikt. Han er forskrekket 

og skjønner ingenting. Rebekka er likegyldig. Hun hørte jo jeg gråt i tlf. Jeg var redd. 

Det siste jeg orket nå var besøk av henne etter vi kranglet i tlf. de kom inn hun holdt 

isak.sa jeg ville bare ut en tur. Hun sa ja skal du bli med på tur nå.vi kan gå på trilletur 

her. Jeg hadde ikke så kjempelyst til å bare gå trilletur. Ansiktet mitt var fullt av 

maskara som hadde rent nedover hele ansiktet. Jeg sa alikevel ja jeg skal bare fikse 

meg i full fart. Hun snakket nedlatende til meg. Nå må du skjerpe deg. Du trenger 

ikke sminke deg. Jeg bare nei men jeg har jo maskara som var grått ut over hele 

ansiktet. Gikk på badet. Tørket vekk maskaraen så ut som jeg hadde blåveiser. Det 

gikk to minutter. Jeg kom ut og de var ikke der. Søsteren min hadde gått ut med Isak. 

stod utenfor leilighet med typen. Jeg skjønte ikke hvorfor. Jeg gråt ikke lenger. Men 

nå ble jeg stresset. Skjønte ikke var som var greia. gikk ut og spurte hva som skjer 

hvorfor står dere her ute. Vi gikk inn i gangen. Jeg satt der hun holdt Isak i armene. Vi 

snakket. Jeg sa til henne ja det er så mye som har skjedd sa jeg. Tenkte jeg orket 
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ikke fortelle henne så mye jeg følte ikke for å åpne meg for henne. sa det med 

kolikken denne uken, gitt han tran, glemte fortelle henne huseieren hadde økt leien 

dagen før noe som skuffet meg, hadde sovet lite, ammet han mye på nettene og nå 

han våkner to og fire. men bare denne uken det har vært så ille sa jeg. Isak har det 

bra men jeg gjør så mye at merker jeg er sliten etter denne nærmest kolikkuken. og 

jeg må jo sørge for at jeg også har det bra. Jeg skulle ikke åpnet meg for henne. i 

hennes øre ble alt jeg sa bare teit. Vi gikk inn. Mannen hennes var der med babyen 

hennes og 1 åringen deres gikk rundt i skuffene og kastet ting på gulvet. Og holdt 

noe i hånden som han skapet gulvet med. Kjæresten min gikk og kjøpte iskrem og ga 

de til barna og oss. Han hadde gjort det sist gang. Men det var et besøk før 

begravelsen. Det var et koselig besøk. ikke denne gangen. Bestemor hadde dødd, 

han hadde kolikk, jeg var ekstra trøtt etter en tøff uke. Besøket gikk fort og de gikk. 

Fikk klærne vi gikk fort gjennom de skulle se gjennom det senere. Rebekka søsteren 

min er den eneste av alle ti søsken som synes barnevernet er noe bra. Hun har heller 

ikke mye kontakt med oss søsken eller våres familie. Hun var den første som dro.  

Det hadde blitt endring hjemme hos oss etter dette. Det var mye roligere og føltes 

roligere. Foreldrene våres hadde skjerpet seg etter de var inne med tiltak. Min 

storesøster Caroline hatet den lille bygden vi bodde i like mye som søsteren min 

Rebekka. Hun hadde en alvorsprat med meg og lillesøsteren min Anna Lovise. 

Caroline overtalte oss til å følge i Rebekka sine fotspor som hadde gått til 

helsesøster. Tenk hvor mange fine klær dere kan få, de er rike og har fine hus og 

penger. Jeg var 12 og Anna Lovise var 11. Jeg hørte på det min 4 år eldre 

storesøster sa. Og var redd at det kanskje var farlig å være hjemme siden hun 

rådførte oss til å dra. Vi pakket bagen kvelden før og dro om morgenen til helsesøster 

istedenfor å dra på skolen. Etter det var vi på barnevernet. Det som skjedde så var at 

alle mine brødre ble tatt også mot sin vilje. Jeg husker det skulle være rettsak. Jeg 

var i fosterhjemmet og en psykolog var på besøk der. Hun overtalte meg til å skrive et 

brev som skulle brukes i rettsak angående de gjenværende fire brødre.  (To av dem 

var myndige). Og da fikk jeg beskjed om å bare skrive kun negative ting og det aller 

verste. Og sa at dette var for mine brødres beste og at de hadde sagt de ville flytte 

hjemmefra og at hun visste hva hun snakket om for hun var psykolog. Jeg visste ikke 

bedre.  Jeg var bare fjorten år. Jeg hørte veldig på det de voksne.   

Min søster Anna Lovise sa i ettertid de fikk deg vel til å skrive i stedet for å vitne for 

da sier du vel ting ikke de du skal si som gjør at de taper. Det verste er at psykologen 

løy. Jeg hadde ikke så god kontakt med mine brødre i den tiden. Hadde verken egen 

telefon eller så dem så ofte da jeg ikke alltid var hjemme samtidig som dem den ene 

gangen i måneden jeg fikk dra hjem på besøk. De ville ikke flytte hjemmefra. De 

hadde det greit. Og nå var de så få at dette var lettere for mine foreldre enn når de 

hadde elve. De to minste småsøstrene ble tatt etter brødrene mine. Det gikk nesten 

automatisk. Dette må jeg leve med at en av mine brødre tok livet av seg kun 15 år 

gammel. De fant ikke noe fosterhjem til ham. Han ble satt på barnevernsinstitusjon 

mot sin vilje. Han prøvde rømme hjem til sine genetiske forelde men politiet bare 

hentet ham i barnevernets ærend. Jeg ba til Gud om at broren min Toralf skulle 

komme i et bra fosterhjem. For han bodde en stund på et barnehjem på en øy. Han 

hadde det ikke så bra der fant jeg ut av faren min. Jeg ba og kort tid etter var det et 

fosterhjem som var interessert i ham. Han har hatt det bra der ifølge ham. Men jeg 
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glemte å be for lillebroren min Sigbjørn. Han bodde først i fosterhjem i samme bygd 

som foreldrene, men etter at han hele tiden prøvde å rømme hjem igjen og ikke 

spiste. Så satte de han vekk på en barnevernsinstitusjon.  

  

Det var rart fordi i fosterhjemmet. Så hadde jeg egentlig ikke så mye klær. Ikke fordi 

de ikke hadde råd. Men fostermor va mer intressert i å bruke pengene de fikk for å ha 

som fosterbarn på seg selv, frisørtimer, klær, hus og hjem. Jeg fikk ikke kjøpe klær 

selv nesten. Jeg husker en gang kjøpte hun noen Jakker til meg men disse kunne jeg 

ikke bruke fordi de var ikke min smak i det hele tatt. Jeg kjøpte klær selv på lønnen 

jeg fikk ved siden av skolen som stuepike og som badevakt på somrene. Dette føltes 

som ferie og jobbe på badeanlegget istedenfor å være i fosterhjemmet. Der hun 

maste om at jeg måtte hjelpe til og vaske huset og ble sint hvis jeg ikke gjorde dettte 

bra nok. Hun skrek til meg hvis jeg ikke hadde brettet håndklærne riktig,eller hengt 

opp klesvasken riktig. Jeg blir redd om noen skriker til meg og da jeg gråt sa hun at 

jeg måtte tørke vekk krokodilletårene mine og ikke manipulere henne. Og den ene 

gangen jeg sa ifra til fosterfaren da jeg gråt i hagen etter hun skjelte meg ut fordi jeg 

ikke hadde hengt opp tøyet riktig. Så fant hun ut at jeg hadde sagt det og da ble jeg 

beskyldt for å sette ham opp mot henne. Egentlig hadde jeg det ikke så bra i 

fosterhjemmet. På videregående sa læreren min at det virket som jeg var veldig i min 

egen verden. Det var sant. Jeg så ofte ut av vinduet. Der jeg satt på skolebenken. Så 

ut på trærne som svaiet i vinden. Lengtet i hjertet. Lengtet hjem. Til mine egne 

foreldre.  

En gang var jeg syk i hele tre uker på videregående. Jeg hadde influensa. Føltes ikke 

som jeg ble sett så ofte til. Husker jeg ikke spiste nok. spiste epler og juice. På slutten 

hadde jeg så høy feber. Fosterfar målte 40 grader. Han kjørte meg til legevakten. Jeg 

fikk antibiotika og så ble jeg frisk på noen dager. Etter første skoledag. Da jeg gikk ut 

av skolebussen på vei hjem gikk en tidligere medelve fra ungdomsskolen hun var fra 

den kristne menigheten. Jeg likte henne ikke. Hun beskyldte meg for å være 

anoreksiker. Spurte hva som har skjedd. Gjør du det selv? Jeg svarte ikke. Visste 

ikke hva jeg skulle si. Tenkte ikke da på at det var fordi jeg hadde vært syk. Men nå 

når jeg er voksen skjønner jeg jo det. I fosterhjemmet ble jeg anklaget for å ikke spise 

nok, at jeg ikke spiste nok. Jeg skjønte ikke hvorfor. Så jeg begynte å spise masse 

bare for å bevise at jeg ikke gjorspå å være tynn. Jeg la på meg ti kilo.  

  

Barnevernet sa er redd du ikke har morsinstinkt siden du har vært på barnevernet 

selv. De var negative. En gang da jeg for eksempel hadde sagt i dag var vi ute på 

verandaen litt i det fine været. Sa barnevernsdamen: du hadde vel på han yttertøy? 

Ja sa jeg selvfølgelig. Og jeg lurte på hvorfor hun nedvurdere meg sånn. Hva var det 

hun trodde om meg. Jeg viste henne bildet. Der har han jakke på. Men i rapporten 

lyver hun og sier jeg ikke hadde brukt jakke og fortsatte med det. Jeg har bevis. Satt 

der et kvarter-tjue minutt drakk kaffe han satt i vippesol hadde på seg jakke og 

babyteppe. Solskjermen var tatt ut men det var varmt det var sol. Han smilte jeg tok 

bilde av han. Pleide kjenne bak nakken om han var kald eller varm, Og jeg hadde 

som regel kledd han etter forholdene. Etter kosestunden gikk vi inn. Jeg fikk tatt 
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mange fine bilder var enklest da han satt i vippestolen. Prøvde å ikke ha han der for 

mye maks 20min om gangen. På slutten brukte jeg den mest om kvelden når han 

skulle ha grøt og brukte mye. Babynest eller han lå inntil meg etter ammingen, eller 

babygymen.  

Han smiler og ler jeg snakker til ham mens vi tar bilder. Han syns det er morsomt og.  

  

Barnevernet har skrevet i rapporten at jeg hadde skittent bestikk i skuffene. Og at de 

ikke visste om det som var i tøyskuffen på badet var rent eller ikke. Og at jeg hadde 

skitne klær på gulvet på badet. Ja jeg har skittent tøy på badet ved siden av 

vaskemaskinen det kalles skittentøy og skal vaskes. I skuffene er det bare rent tøy 

selvfølgelig. Hva tror de om meg? Pågrunn av de egentlig tror på et brev der nitti 

prosent ikke er sant? Nei jeg hadde ikke blandevann her med sprit, det var 

saftflasken typen drakk av når han spilte. Selv om søsteren min drikker seg full i 

brylupp og stjeler flasker fra skapene til mamma og pappa trenger ikke hun å tro så 

ille om meg. Og de tablettene som lå på bordet var for urinveisinfeksjon det var 

antibiotika skrevet ut av legen. Hvorfor tror hun så ille om meg. Lite kontakt, sladder 

og egen fantasi pluss hennes dårlige sinntilstand?   

Og når det gjelder barnevernet i bestikkskuffen er det bare rent bestikk som er tatt fra 

oppvaskmaskinen når den has vasket det ferdig. og det skitne bestikket er i kummen 

inntil jeg ligger det i oppvaskmaskinen etter å ha tatt ut det rene i skapene. Tror jeg 

hadde merket det om det var skittent og jeg hadde lagt det i skuffene. Sånt merker 

man jo med en gang hvis man begynner å ta etter det som er i oppvaskmaskinen ok 

ser nei det var til vask ja og setter den på. Jeg sier dette fordi barnevernet lyver. Og 

overdriver i stor, Stor grad.   

De sier han hadde fett hår og hadde skitne klær, og skitne tepper lå rundt. Jeg vasket 

to til tre maskiner hver dag det gikk i masse håndklær, tøy og tepper.de vasket jeg 

ofte. Og klærne vasket jeg hver gang etter bruk nesten fordi de bli fort skitne. Han 

hadde nytt tøy på hver dag, og noen ganger hadde han to eller tre hvis han sov med 

pyjamas også. Alle bildene jeg har tatt av en velstelt smilende baby. Han ser på meg 

og smiler. Han ler når jeg snakker til ham. Han gråter lite og er en veldig fornøyd 

baby. Alle som kjenner meg og har vært på besøk sier jeg er flink med ham vi 

snakker i tlf jeg tar bilder. Er stolt. Er trøtt ofte. Men heldigvis pleier han å sove hele 

natten. Jeg rydder huset før jeg legger meg så det er ryddig når vi står opp. Men i 

løpet av dagen blir det rotete. Barnevernet var ikke fornøyd når ikke huset var 

skinnende rent. Jeg lurte på om de hadde hatt barn selv. Gjør det noe om det er litt 

rot. Så lenge babyen er ren og mett og får all den kontakt han trenger så er 

husarbeidet på fjerdeplass. Det gjorde jeg aller sist hver gang jeg hadde tid. Jeg er 

ikke en sånn person som lar babyen min skrike i fem minutt fordi jeg skal gjøre 

husarbeid. Nei fordi forskning har sagt de skal maks grine to minutter før de kan ta 

skade av det og bli stresset. Jeg prøvde unngå det helt. ikke klarer jeg å ikke gå til 

ham hvis han gråter. Isak mamma elsker deg.   

Jeg håper inderlig jeg får deg tilbake der du hører hjemme. Jeg jobber med meg selv 

blir sterkere uke for uke. Og skal kjempe for deg. De skulle få meg til å ha mer 
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kontakt med deg. Men de bare kom her med sine svarte brilleglass og med deres 

forutintatte tunnelsyn, satte meg i en boks og så ikke meg. Bare en trøtt versjon av 

meg som de malte opp som skulle passe deres bilde slik at de følte de hadde gjort en 

bra research for finner de noe negativt eller har noe negativt å si så føler de at de har 

gjort jobben sin i deres hode. Og dette sier jeg av erfaring etter å ha vært fem år på 

barnevernet har jeg fått et overordnet bilde av det hele. Sett med en barns øyne.  

  

De ville jeg skulle amme sittende for å ha mer øyekontakt med deg. Du pleier å se 

opp fra puppen når du er mett om jeg ligger eller sitter. Jeg hadde ammet så mye på 

ene siden at brystene var ujevne derfor ammet jeg på madrass fordi det var så lett og 

gå fra den ene til andre siden og fikk vindt i ryggen hvis jeg ammet for mye sittende i 

sofaen hadde bare et armlene. Gjorde det av og til men å slutten fungerte det best 

med madrassen for meg. Dette likte ikke barnevernet. Og det at jeg ikke gjorde 

akkurat som de sa skulle gjort, kanskje?  

 Jeg syntes det var best for meg og Isak sånn som jeg gjorde. Var han fornøyd kunne 

jeg innerst inne være stolt av meg selv.   

Det som er så trist er at nå er det umulig å få øyekontakt med ham. De har tvinget 

ham til å ta flaske istedenfor brystmelk. Når jeg ga ham flaske. Slukte han det i seg 

så fort han kunne. Rullet øynene bakover.tok pauser for å puste. Jeg reagerte på 

besøket der vi var på institusjonen. Sa til damen som hadde ham. Han var tett i 

nesen. Nei sa hun trodde ikke det sa hun. Jeg sa jeg kan høre det når han puster og  

han tar pauser for å puste på flaske derfor han drikker så fort. Sa det til 

barnevernsdamen hun sa ingenting. Jeg fikk sprøytet inn litt brystmelk det sier 

helsesøster hjelper. Nå fikk han puste lettere. Jeg sa hun måtte bruke nesespray for 

spedbarn til damen som hadde ham.   

Da jeg ankom besøket var bleien våt av tiss også buksen. Jeg sa han er full av tiss. 

Tom dette benektet hun nei jeg har sikkert sølt noe vann. Jeg ble forskrekket. Du kan 

jo bare si at han har tisset på seg. Det skjer fort det. Syntes det var et varseltegn 

hvorfor hun var så uærlig. Sist gang og var han gjennombløt på forrige besøk syntes 

det var rart hun ikke skiftet på ham før jeg kom. Siden vi hadde så lite tid sammen. 

Men det var godt å kunne skifte på ham selv og. Sjekket om han var sår. Ble ikke 

imponert over den tørre huden. Og bekymret meg for om hun vasket han med 

babyolje. Og han var lyserød. Hos meg var han ikke sår i det hele tatt. Det var bare 

trist. Da jeg satt meg i bilen. Kunne jeg fortsatt se ham. Han satt der på fanget hans 

hun kledde på ham. Han så ut av vinduet bort på bilen der jeg satt. Som om han 

visste jeg satt der. Hvordan kunne han vite det jeg satt for langt borte til at han kunne 

se meg.  

  

Jeg visste jo innerst inne jeg var god mor. Jeg hadde mange lykkelige stunder, tider 

der man er sliten og trøtt men man er uansett så glad for å se sin lille sol. Og i 

morgen skal vi ut å nyte vær og sol. Det er verdt det. Alt strevet. Og jeg tenkte jeg var 

heldig han var jo så snill tenkte han var akkurat som meg. Vi er livsnytere meg og 

deg. Og så ble det plutselig en rapp.  
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Rapp  
Vi liker å kose oss le ha det morsomt 

ta det med ro og go with the flow  

 Vi rømmer til sørlansenteret der er det fred  

Jeg kan ikke mer når jeg vet det går ned. De kjører oss ned  

Så kan de ta vår lille skatt avgårde med sin 

hatt  I rettskaffent navn De er som er som en 

ravn i tåkelur de kommer bare vent til de 

kommer  du er ikke bra nok abakadabra  

 Vi tar han fra deg Abakadabra  

Jeg ber om snø  

Det kommer snø på deres siste besøk   

Det er helt søkt  

 Jeg sier gud er med meg Hva er det de ikke ser her  

Jeg vil ikke gi opp Jeg kommer til å se opp  

 I himmelen etter regn, snø og sol  

Visste du ikke at etter regn og snø kommer det sol 

Selv om snøen er tøff blir denne også varm nok  

når hjertet blir varmt nok  

 Du må nok ha iq for å forstå misbruk på makt og alle kart  

 Jeg er en løve. der deres døve ører ikke lenger skal røres  

 Du vet hva som må gjøres Alle vi 

trenger å trenes vi trenger å leses  jeg 

trenger ikke kontrolleres  

Det er mange mil til der min isak bor  

Men i mitt hjerte du gror På flaske 

du tror og min stemme i lo inne i din 

bamse der så jeg deg danse  
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sammen med meg  

vi to vi lo   

danset vi to sammen i kor   

vi går i jord.   

Hvor er mamma   

hvor er lalla  

hvor er pappa  

hvor er nanna  

lalla la  

  

Kilder:  
Link youtube rapp Abakadabra med bilder av Isak:  

 https://youtu.be/X-EJpjiFZfw  

Link til my brother minnesang til min døde lillebror: https://youtu.be/NhvHmWwm1MM  

Låten here she goes om krig og fred og sånn jeg fortalte til unicef jordmor:  

https://youtu.be/JFnNOQLZNkE  

  

Barnevernet:   

http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-

medhjernen-og- 

barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49 

hB0c http://www.barnefjern.org/drev-barnevernet-mor-til- 

selvmord/?fbclid=IwAR2k2YQFG_nNt59ciiwFijHGHdIliLQIoAYkzPm-INLB-- 

7nHyL88FiBxBM  

http://www.247avisen.com/2018/03/30/politiet-stoppet-intervju-med-

ungtbarnevernoffer/?fbclid=IwAR0EJgrPg2gPRvwScXytHe2zMJH7eq4FDl470SQOw

B7uiFdGMHcS39oceQ motherly instinct:  

https://www.facebook.com/motherlymedia/videos/2196880940555962/UzpfSTc0OTc 

5MjI2MToxMDE1Njk2NDgxMTU1NzI2Mg/?lst=749792261%3A749792261%3A1542 

472185 babygråt:  

https://www.klikk.no/foreldre/helse/grat-skader-babyens-hjerne-2375055 

https://www.babyverden.no/baby/sjekkliste-nar-babyen-din-grater/  

Jordmor som gikk igjennom rapporten med meg og samtalen angående den tøffe 

fødselen jeg hadde:   

https://youtu.be/X-EJpjiFZfw
https://youtu.be/X-EJpjiFZfw
https://youtu.be/X-EJpjiFZfw
https://youtu.be/X-EJpjiFZfw
https://youtu.be/X-EJpjiFZfw
https://youtu.be/NhvHmWwm1MM
https://youtu.be/NhvHmWwm1MM
https://youtu.be/JFnNOQLZNkE
https://youtu.be/JFnNOQLZNkE
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/nar-barn-blir-skilte-fra-foreldrene-sine-hva-skjer-med-hjernen-og-barnet/?fbclid=IwAR3pVdbg8XScEO0C5WAA8aViahf04fLqEtfRrSVsGril04Akioq0_49hB0c
http://www.barnefjern.org/drev-barnevernet-mor-til-selvmord/?fbclid=IwAR2k2YQFG_nNt59ciiwFijHGHdIliLQIoAYkzPm-INLB--7nHyL88FiBxBM
http://www.barnefjern.org/drev-barnevernet-mor-til-selvmord/?fbclid=IwAR2k2YQFG_nNt59ciiwFijHGHdIliLQIoAYkzPm-INLB--7nHyL88FiBxBM
http://www.barnefjern.org/drev-barnevernet-mor-til-selvmord/?fbclid=IwAR2k2YQFG_nNt59ciiwFijHGHdIliLQIoAYkzPm-INLB--7nHyL88FiBxBM
http://www.barnefjern.org/drev-barnevernet-mor-til-selvmord/?fbclid=IwAR2k2YQFG_nNt59ciiwFijHGHdIliLQIoAYkzPm-INLB--7nHyL88FiBxBM
http://www.barnefjern.org/drev-barnevernet-mor-til-selvmord/?fbclid=IwAR2k2YQFG_nNt59ciiwFijHGHdIliLQIoAYkzPm-INLB--7nHyL88FiBxBM
http://www.barnefjern.org/drev-barnevernet-mor-til-selvmord/?fbclid=IwAR2k2YQFG_nNt59ciiwFijHGHdIliLQIoAYkzPm-INLB--7nHyL88FiBxBM
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http://stories.unicef.no/malawi/ 8 

tegn på at babyen elsker deg:  

https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/2012/10/06/160282/8-tegn-pa-

babyenelsker-deg  

   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Del.2.Bildebevis:  

bildebevis nesten hver dag fra fødsel til de siste dager og besøkene på min 

googlekonto deling:  

Kilder fra min googlekonto mobilbildene fra min tlf lastet opp til googekonto med dato: 
https://photos.google.com/photo/AF1QipOwX9BMEp1l1O-QsbcDNQqCA5PCkKwyveCtqE5v  

  

http://stories.unicef.no/malawi/
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https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/2012/10/06/160282/8-tegn-pa-babyen-elsker-deg
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/2012/10/06/160282/8-tegn-pa-babyen-elsker-deg
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/2012/10/06/160282/8-tegn-pa-babyen-elsker-deg
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/2012/10/06/160282/8-tegn-pa-babyen-elsker-deg
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/2012/10/06/160282/8-tegn-pa-babyen-elsker-deg
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/2012/10/06/160282/8-tegn-pa-babyen-elsker-deg
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/2012/10/06/160282/8-tegn-pa-babyen-elsker-deg
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/2012/10/06/160282/8-tegn-pa-babyen-elsker-deg
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/2012/10/06/160282/8-tegn-pa-babyen-elsker-deg
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/2012/10/06/160282/8-tegn-pa-babyen-elsker-deg
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/2012/10/06/160282/8-tegn-pa-babyen-elsker-deg
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/2012/10/06/160282/8-tegn-pa-babyen-elsker-deg
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/2012/10/06/160282/8-tegn-pa-babyen-elsker-deg
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/2012/10/06/160282/8-tegn-pa-babyen-elsker-deg
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/2012/10/06/160282/8-tegn-pa-babyen-elsker-deg
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/2012/10/06/160282/8-tegn-pa-babyen-elsker-deg
https://photos.google.com/photo/AF1QipOwX9BMEp1l1O-QsbcDNQqCA5PCkKwyveCtqE5v
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Man skal ikke tro på rapporter. nedenfor ser dere bilde av barnefar noen minutter 

etter han var unfanget. Ifølge barnevernets rapport. Var han ikke tilstede. Og i tillegg 

til det fremstår de meg som jeg ikke var samarbeidsvillig med jordmor fordi hun var 

dansk. Det var hele fire jordmødre som måtte steppe inn for å hjelpe meg fordi den 

danske jordmoren gjorde en stor feil og hadde prøvd å tvinge meg til å presse i 

overgansfasen der du ikke har full åpnin enda og det er da du har mest intense 

smerter. Hun sa jeg ikke skulle skrike så høyt,holde pusten og presse, men når jeg 

gjorde som hun sa ble smerten enda verre og mer enn uutholdelig. Barnefar gikk ut 

på gangen for han taklet ikke skrikene. Den danske jordmoren hadde sagt at jeg 

skrek fordi jeg hadde hatt en vanskelig barndom. Jeg husker hun leste papirene mine 

fordi jeg hadde tatt alt med fra helsestajon hele mappen, der helsekortarket lå. Jeg 

følte meg dårlig behandlet,rett og slett forskjellsbehandlet fordi pga jeg hadde sagt 

jeg hadde røykt marihuana for to år siden til helsesøsteren der ringte hun og sa ifra til 

både legen min,sykehuset, og jeg måtte ta tester hver uke for å bevise min uskyld i 

tillegg til andre ting testet for alt, og jeg skulle bli overvåket på sykehuset. Både jeg 

og barnet mitt var friskt. Og jeg hadde en sunn graviditet og gikk opp 20kg i vekt og 

var fast hos lege fra første stund og fikk tilrettelagt en annen form for sovemedisin 

som var trygt for fosteret derfor kunne jeg ikke ta sovepiller men ta antidepressiver da 
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dette var en trygg løsning fastlegen anbefalte. Det at jeg går på antidepressiv har 

barnevernet og brukt mot meg og følte jeg også ble sett litt ned på av de på 

helsestasjonen før jeg fikk en ny jordmor som jeg følte tok meg på alvor. Og sagt at 

jeg har dårlig mimikk i ansiktet. Dette er bare vanlig ammetåke,du er trøtt og det er 

mye arbeid med en liten en.   

Jordmoren som hadde fødselsrapporten gråt og sa jeg hadde vært gjennom et 

helvete med den danske jordmoren og sat at det hun gjorde var feil og var lei seg på 

mine vegne og skjønte hvis jeg ville klage på det til sykehuset. Det gjorde jeg ikke. 

Men angrer i ettertid jeg ikke gjorde det. Hun sa jeg hadde født bedre ute i en skog 

blant indianere. Hun fikk besøk av Unicef senere på dagen fordi de skulle filme hos 

henne angående noe. Jeg viste henne låten min jeg har laget til protestfestivalen 

angående krig og fred og sånt den heter «Here she goes og kan sees på youtube 

under artistnavnet birgitta serine. Mens jeg snakket med henne kom min jordmor fra 

bystranda helsestasjon. Hun hadde hatt mareritt om mitt opphold på sykehuset og 

var litt sjokket hennes intuisjon stemte litt.  

Vitner sykehus:  

Rapport jordmor: Rachel Myr http://stories.unicef.no/malawi/  

                                  

Jordmor fra bystranda helsestasjon: Anne kristin Hamsund  

  

Da jeg hadde første hjemmebesøket var det min gamle jordmor fra min gamle 

helsestasjon i sentrum Anne Kristin Hamsund sammen med den nye fra hånes 

helsestasjon Marit Tønnessen. Vi snakket om fødselen og veien videre. Vi ble enige 

om at jeg skulle få mer tro på meg selv som mor og rett og slett jobbe med selvtilliten 

der. Siden min fostermor hadde sagt til meg da jeg var 16 år at jeg kom ikke til å bli 

noen ting ikke klare meg, jobbe eller studere, og kom til å bli akkurat som min mor. 

Derfor tok jeg abort da jeg var 21år noe jeg angrer på. Det første jeg gjorde da jeg 

var ferdig med videregående var å begynne å studere. Jeg hadde bestemt meg for å 

bli noe selv om jeg var «fosterbarn». Da jeg var ute på byen med kjæresten min var 

jeg 18 og et halvt etter å ha ha blitt overtalt av barnevernssjefen fra min kommune om 

å utvide å være under barnevernet. Dette angret jeg fort på, og hadde egentlig gjort 

det i flere år, angret på at jeg hele tatt gikk til barnevernet. For det er lett å komme 

der, men ikke lett å komme tilbake. Da jeg kom ti minutter for sent hjem fra festen. 

Kalte hun meg en fyllik og hore selv om jeg verken var full og kun hadde vært med 

typen min. Han sa til meg. Du fortjener det beste. En millionær som kan gi deg alt. 

Han var grei. Han ga meg selvtillit. Jeg tenkte på hvor dårlig hun hadde behandlet 

meg i alle år og andre stygge ting. Så jeg pakket bagen min og skrev et brev der jeg 

prøvde så godt jeg kunne å ikke såre deres følelser. Skrev jeg savnet foreldrene 

mine og trengte å ta igjen tapt tid med. Jeg gjemte bagen i garasjen kvelden før der 

mopeden stod. Neste dag kjørte jeg av sted med den og mopeden latet som jeg 

skulle på skolen men kjørte direkte hjem til mine egne foreldre. Jeg dro fra dem som 

jeg hadde gjort med mine egne foreldre da jeg var 12år (ble 13år samme sommer).  

http://stories.unicef.no/malawi/
http://stories.unicef.no/malawi/
http://stories.unicef.no/malawi/
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Bare at denne gangen banket hjertet mitt fryktelig og var så nervøs for å bli oppdaget 

mer en den gangen meg og søsteren min pakket skolesekken sa hade til mamma 

med frokosten og latet som vi skulle på skolen. Kanskje fordi jeg hadde følt meg så 

overkjørt og kontrollert i fosterhjemmet. Det føltes som et fengsel. Kanskje derfor jeg 

var veldig redd der jeg kjørte nedover bakken og var redd de skulle se meg fra 

vinduene der jeg kjørte av sted med en stor bag. Jeg fikk ikke lov til å velge mine 

egne venner, måtte være med de kristne i menigheten. Hadde ikke vanlig 

ungdomstid, det var kristen ungdomstid.  

 Så strengt at jeg tror jeg tok litt skade av det. Mine medstudenter hadde gått 

gjennom fjortisfylla. Og da jeg var 23 så ble jeg samboer med en fra Pakistan i fem 

år, Da det ble slutt festet jeg og det var da jeg prøvde marihuana for første gang men 

sluttet fort med det etter non måneder hadde jeg prøvd det på fest noen helger. Så 

traff jeg far til mitt barn og ble sammen med ham. Han er jo fra Afghanistan. Men jeg 

står bedre på egne ben. Og trenger ikke bli overkjørt eller at noen andre skal 

bestemme over meg. Jeg er tilbake i Norge etter ni år i utlandet føles det som.  

Jeg visste ikke hva drikke var og hadde fjortisfyll da jeg var 19år. Jeg fikk heller ikke 

velge hvilken videregående linje jeg skule gå på. Jeg ville ta musikk, dans og drama. 

Men det hadde de bare i Kristiansand og da måtte jeg flytte. Da mistet jo 

fosterforeldrene en del av inntekten sin så det ville de ikke. Jeg måtte ta noe i 

nærheten og der hadde de ikke den linjen jeg ville. Bare kunst og håndverk. Trivdes 

ikke på den skolen. Opplevde mobbing en liten periode i den klassen.   

Da jeg traff fosterforeldrene for å hente flyttelasset mitt sammen med faren min sa de 

er du sikker du vil dra? Tenk på alle tingene du har fått. Jeg sa til dem det er bare 

ting! jeg er ikke sånn som bryr meg om materielle ting!  

Barnevernsjefen i Kristiansand hadde sagt til Saziyeh Moshen svigermoren at det 

som var viktig var at Isak kom til noen rike folk med hus og fast økonomi og det var 

en prioritet for de.  

Det motsatte skjedde etter hvert. Etter søsteren min Rebekka ringte til helsesøsteren 

min ble det gradvis forandring samtidig som barnevernet snakket med henne.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Meg noen timer etter fødselen, hadde grått og skreket vekk all sminke:  
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Barnefar på sykehuset få minutter etter fødsel:   
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I taxi på vei hjem fra syehuset:  
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Han der ut som ånd tenkte jeg der jeg satt. Sjarmerende vesen var han. Sendt fra 

himmelen til meg, og gledet meg sånn og bli mer og mer kjent med Isak.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Da var vi hjemme. Og barnefar hadde laget fishnchips som overaskelse til meg, det 

samme som de serverte på sykehuset den dagen  
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Fisherprice babygym med leker fra 0mnd + pluss en biteleke fra 3mnd+ ,vognrangle 

3mnd+ alder i motsetning til barnevernet som påstod jeg hadde leker som var for 
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store til hans alder. Han hadde også en rangleløve 1mnd+,sutteklut 0mnd+ og 

løvespilleleke3mnd+Bygym begynte jeg å bruke da han var 3mnd+ og 

løvespilleleken, han hadde suttekluten kuen Mømø som var hans favoritt de to første 

mnd. Se på bildet øverst til høyre:   
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Ovenfor her mente barnevernet han ikke at hadde på seg yttertøy. Han hadde på seg 

både jakke og teppe han sparket teppe av seg da jeg tok bildet. Kledde han alltid 

etter forholdene.   
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Iak ble hentet den 01.oktober. Brnefar klatret opp på taket og truet med å ta 

selvmord, og ble deretter innlagt etter påkjenningen med å ha hatt barnevernet her 

hver dag i månedsvis og resultatet var at de tok han fra oss. Selv om vi hadde gjort 

mye som de sa. Men vi ble mer og mer utslitte begge to av påkjenningen. Først sa de 

vi lå på under grensen på grønt der vi kunne beholde ham. Etter en måned da 

søsteren vår kom inn og noen skulle være her 24 timer i døgnet ble det for mye for 

oss. Hun er ustabil og dette fungerte ikke. Hun bestemte over oss og sa hva vi skulle 

gjøre. Tok oss på senteret på kvelden. Når jeg hadde tenkt til å gå på trilletur. Dette 

brukte barnevernet mott oss selv om jeg forklarte det ikke fungerte med hhenne. 

Plutselig var vi på rødt felt og de tok han fra oss. Barnefar fikk egen plass å bo og 

fikset egen økonomi.  
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I barnevernets varetekt første gangen jeg så ham etter hvert lyser han opp når han 

får tid med meg:  
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Besøk nmr 2, Jeg ga ham nye klær og en bamse med min stemme på der jeg synger 

og snakker, han klemmet bamsen på besøket :  
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Som dere ser hadde han kun rene klær,rene tepper, vasket han hver dag med 

babyolje og vann hele kroppen og håret ofte på kvelden med myk klut og tok deretter 

og smørte på aloe vera og fuktighetskrem for tørr eksem hud som helsesøster 
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anbefalte fordi han hadde av og til litt skurv i hodebunnen og han hadde tørr hud over 

hele kroppen. I tillegg badet jeg han to-tre ganger i uken med babybath hudvennlig 

babysåpe og babyshampo. Dette var hvor ofte både pleierne på sykehuset lærte meg 

og helsesøster anbefalte. Og dett fulgte jeg nøye. Kan være håret så litt fett ut av og 

til men han måtte smøres i hodebunnen pga tegn til skurv av og til. Men dette gikk 

fort vekk da jeg smørte ham. Jeg sa til barnevernet jeg må huske å smøre ham 

morgen og kveld. Da påstod de jeg ikke hadde gjort det. Helsesøster sa jeg skulle ta 

det på jevnlig og trengte ikke så ofte om det gikk vekk igjen, men så kom det tilbake 

igjen og da fortsatte jeg å smøre. Hvis han hadde så klødde han seg i bakhodet og 

var litt rød da smørte jeg med en gang og etter noen dager med jevnlig smøring gikk 

det vekk.   

  

Han hadde også fysjoterapeut på slutten for at vi skulle jobbe med at han skulle 

utvikle seg fortere angående fra rygg til mage, og at han skulle bruke begge sidene 

slik at han brukte begge armer og hender like mye. Siden barnelege sa det virket litt 

som at han brukte venstrehånden mest. Både jeg mor og far er venstrehendte. Da 

kan man også  ha større sansynlighet for at man er kunstnerisk anlagt siden man 

bruker høyre hjernehalvdel mest og der er musikalske, kunstneriske og det abstrakte 

ligger. Så sannsynlig han får mange av mine evner. Og hadde hatt det best hos sin 

genetiske mor. Der jeg ville fulgt opp han talenter bedre. Jeg har også studert et år 

psykologi. Der jeg også hadde et fag i utviklingspsykologi som tar for seg utviklingen 

hos barn, ungdomstid og voksen. Men dette vet ikke barnevernet.  

  

Alle som har vært på besøk kan vitne om at han kun hadde rene klær, håndklær, 

tepper og var velstelt hver dag. Og at huset var helt ok rent i forhold til at man har fått 

småbarn i hus.   

De skitne håndklærne barnevernet klagde på ligger på gulvet ved siden av 

vaskemaskinen. Har tilfeldigvis bilde av en selfie der man ser det de mener i 

bakgrunnen. Nå har jeg det oppe i en skittentøyskurv. Men jeg hadde kun rent tøy i 

skuffene selvfølgelig. Vasket to maskiner med klær hver dag minst og det gikk veldig 

mye i vask av både klær, sengetøy, håndklær. Jeg flyttet inn rett før fødselen og det 

var en ting jeg manglet og ekstra søppelbøtte til bleiene som jeg fikk.  

De kan også vitne om et fornøyd og smilende, ivaretatt spedbarn. Og at jeg var flink 

med ham og hadde god kontakt med ham.  
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Vitner:  

  

Hovedvitner:  

Mim mor May-britt tysnes kvelland: 91835948  

Min far Knut Kvelland: 95408721  

Caroline Sofie Skarås: tlf 94033991  

Anna lovise Kvelland: tlf 45225402/45501300  

Fysioterapeut: tlf 91575402  

Barnelege og helsesøster Marit Tønnesen: tlf 90285708 Vitner 

sykehus:  

Rapport jordmor fødselsamtale: Rachel Myr                                  Jordmor 

fra bystranda helsestasjon: Anne Kristin Hamsund  

http://stories.unicef.no/malawi/  

  

Øvrige vitner:  

Saziyeh Mohsen: tlf 47291475  

Ida Kamilla Kvelland: tlf 90878520  

Vebjørn Kvelland  

Hilde Nilsen (sykepleier)  

  

  

  

  

Skrevet av mor til Isak Aaron Kvelland  

Birgitta Serine Kvelland                                                                              Kristiansand  

Birgitta Serine Kvelland                     18.11.2018  

http://stories.unicef.no/malawi/
http://stories.unicef.no/malawi/
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Siste samværsbesøk  

Nå var jeg på hans siste besøk 28.november i skien.  Da jeg kom til skien begynte det å snø. 

Det var julestemning over det hele. Han var glad for å se meg. Jeg lekte med ham, ga ham 

flaske, og skiftet bleie på ham. Hvert sekund telte siden jeg bare hadde en time med ham. 

Han sa sitt første ord : Gave jeg smilte og sa gave du sa gave! Sist gang sa han gagg. Ja jeg har 

faktisk med gave til deg sa jeg. Tok frem en pose med fine nye klær jeg hadde fra meg og lå 

han på stellematten for å skifte på ham og tok på nye klær.  

Da jeg skiftet på ham på slutten var den full av tiss. Jeg viste hvordan jeg pleide å vaske ham 

til hun som hadde ham i beredskapshjemmet. Brukte fuktige vipes som jeg tok litt babyolje 

på og vasket deretter klappet jeg tørt med et håndkle, ellers bruker jeg tørr engangsklut, Ble 

ganske forskrekket da hun som hadde ham sa hun ikke pleide å vaske ham hvis han bare 

hadde tisset på seg kun hvis han hadde bæsjet eller tissebleien om morgenen. Etter mange 

år i omsorgsektoren på gamle og handikappet barn hadde vi vertfall praksis at vi vasket de 

om de var full av tiss.   

Han var også litt rød i stumpen og hadde tørr hud spesielt på armene og litt i ansiktet. Selv 

om jeg har gitt henne en fuktighetskrem fra apoteket som er tilpasset babyhud så ser det 

ikke ut som hun bruker denne. Han hadde flassete tørr hud på underarmen noe han hadde 

sist gang også.   

Jeg smørte hele ham inn med bodylotion. De to som var der lo og sa det var rene 

spabehandlingen. Jeg sa ja hos meg er han luxuscomfort. Han var også forkjølet denne 

gangen med enda tettere nese enn sist gang.   

Så var besøket ferdig fikk beskjed om å gjøre meg klar. Kysset ham hade flere ganger på 

kinnet snakket til ham strøk ham i håret og ga hun til den ene damen. Jeg tok på meg jakke 

og tok tingene mine. Damen sa legg igjen posen med klær han trenger dem. Ja han skal 

selvfølgelig få de det hadde jeg tenkt. Jeg hadde jo sett han gikk med samme sokker på to 

besøk etter hverandre så det hadde jeg skjønt.   

Han strakte armene ut etter meg og bykset etter meg ville jeg skulle holde ham,så ikke ut 

som han ville jeg skulle dra da jeg nærmet meg døren. Jeg måtte bort og si hadet en gang til. 

Kysset ham og sa hade isak. Men klarte ikke han skulle se meg bare gå så ga han til hun som 

hadde ham i beredskapshjemmet, hun holdt ham inntil seg han hadde ryggen til nå og kunne 

ikke se meg og jeg kunne gå.   
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På bussen tilbake tenkte jeg at det er ikke en selvfølge at han kommer i godt fosterhjem eller 

ikke basert på erfaringer. Det er ikke det samme enn å være hos familie som elsker ham og at 

han hører hjemme hos meg, og i det hele tatt hvor undervurdert jeg har følt meg i møte med 

barnevernet.   

Det var en fæl tanke at hos meg får han enda mer og bedre omsorg og at det nå hadde 

skjedd det motsatte enn sånn det egentlig skulle vært, jeg hadde vasket ham hver gang etter 

skift av bleie, tatt ham til fysioterapeut siden han enda ikke krabber 7mnd gammel og det 

hadde vært anbefalt, og heller ikke latt ham gå med tett nese. Jeg håper at når det er jul at 

det snør og at jeg har deg i armene mine igjen og du er min.  

  


