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Ni år gammel  
ville jeg ta  
mitt eget liv

Janne (34) og søsteren fikk  
barndommen ødelagt

▴ JANNES  
BARNEDÅP: Store
søster passer på  
lillesøster Janne, 
som skal bæres til 
dåpen. Bare to år 
etter at dette bildet 
ble tatt, begynte  
de seksuelle  
overgrepene mot 
de to småjentene.   
(Privat foto)
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■ Janne Flittig Jacobsen har 
bosatt seg ganske langt ut i 

ødemarka med familien sin, ek
temannen Dag Jacobsen og bar
na Tommy (5) og Sandra (4). Det 
er slik hun vil ha det. Stillheten 
og avstanden til menneskene er 
akkurat passe stor her i Bjønne
myr i Bø i Telemark. 

Men nå står Janne frem med 
sin historie, i håp om å kunne hjel
pe og støtte noen av de 400*000 
norske kvinnene som er blitt sek
suelt misbrukt som barn. 

– Når jeg tenker tilbake på 
barndommen min er alt — unn
tatt opplevelsene med bestefar 
— blankt. Alle gode minner er 
borte. Det er kanskje fordi over
grepene begynte så tidlig. Iføl
ge stebestefars egen politiforkla
ring var jeg ikke mer enn to år 
gammel. Derfor blir det positi
ve overskygget av det negative, 
både i hukommelsen og i under
bevisstheten. Det vonde har satt 
seg bom fast, og vil forfølge meg 
resten av livet, sier hun. 

Det Janne ikke visste, var at den 

to år eldre søsteren hennes også 
ble misbrukt av stebestefaren, pa
rallelt med henne selv. Men dette 
kom ikke frem før Janne var 13 år 
og søsteren 15 år gammel. 

– At slike ting kunne skje uten 
at noen mistenkte noe, er nett
opp det som er så skummelt med 
overgripere. Deres overgrep er 
ikke impulshandlinger, men vel
overveide handlinger som krever 
kløkt og nøye planlegging. Ofre
ne er barn som ofte blir utsatt for 
trusler om at det vil skje noe for
ferdelig med deres nærmeste der
som de sladrer. Dette fikk også 
jeg høre, samtidig som stebeste
far appellerte til min samvittig
het og lojalitet: «Hvis du sier noe, 
kommer stakkars bestefar i feng
sel…» Slik følelsesmessig utpres
ning er vanskelig for små barn å 
forholde seg til, så de velger ofte 
tausheten. Dermed kan en over
griper fortsette sitt skitne spill i 
mange år, forklarer Janne.

Selvmordstanker  
som niåring 
– Mange synes vel det er rart, men 
mine foreldre merket ingenting 
av det som foregikk. Heller ikke 
da jeg en dag prøvde å si fra: «Du 
pappa, bestefar og jeg har en 
hemmelighet sammen, vi.» Pappa 
svarte: «Jammen så fint, da.» Han 
forsto ikke alvoret i min betroel
se. Dermed sa jeg ikke noe mer 

om dette, siden det virket som 
om pappa syntes det var greit. 
Så feil kan et lite barn ta. Når jeg 
siden lurte på om jeg skulle si 
noe, slo det meg at da ville nok 
ikke mamma og pappa ha meg. 
Og for et barn betyr pappa og 
mamma alt, sier Janne.

Hun vil ikke gå i detalj om ting 
som skjedde i oppveksten. Men 
hun forteller at stebestefaren ofte 
ga henne et vennskapelig klaps 
på rumpa. Det var et signal som 
betydde: Du må gjøre deg klar, 
for nå skal vi kose oss.

Familien delte generasjonsbo
lig med bestemoren og stebestefa
ren. Det var mens mor og far var 
på jobb og Jannes storesøster var 
på skolen, at mange av overgre
pene mot Janne fant sted.

– Jeg følte bare angst i disse åre
ne, forteller Janne, som tror at det 
blant annet er angsten i små barne
øyne som tenner overgriperne. 

I fjor fant Janne igjen dagbo
ken fra disse barneårene. Der 
kunne hun lese om selvmordstan
ker hun hadde som niåring. 

– Jeg satt på trappen til mine 
foreldres butikk og så bortover 
veien. Jeg planla at når det kom 
en lastebil, skulle jeg bare løpe 
ut foran den. Men nei, tenkte jeg, 
bestefar er gammel og kommer 
snart til å dø, og da vil jeg jo tref
fe ham igjen i himmelen… Jeg 
kastet den dagboken, for det var 
ingen gode minner i den.

Tok overgriperens parti
Slik gikk årene frem til Janne 
var 13 år gammel. Da betrodde 
storesøsteren hennes seg ende
lig til en sosialarbeider, og den 
svarte hemmeligheten som søst
rene hadde båret på kom frem i 
lyset. Stebestefaren ble pågrepet, 
og tilsto alt i politiavhør.

Dommen lød på to år og to 
måneders ubetinget fengsel. Men 
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Hjemmet-reportasje

I 11 år ble Janne Flittig Jacobsen og store
søsteren misbrukt av sin stebestefar. Først 
da Janne var 13 år gammel, ble den vonde 
hemmeligheten avslørt. Overgriperen tilsto, 
ble dømt og satt i fengsel i tre uker. Men 
Janne og søsteren opplevde å bli spyttet 
etter. Folk i bygda mente at det var de som 
hadde ødelagt livet til en ærverdig, gammel 
mann — ikke omvendt.

◂ SPRER KUNNSKAP: Janne  
Flittig Jacobsen drar i dag rundt 
og holder foredrag om sine 
vonde og vanskelige erfaringer  
i barndommen, for å bidra til  
å bekjempe de høye overgreps
tallene i Norge. – Åpenhet om 
dette er veldig viktig, selv om  
temaet er smertefullt, sier hun.

Informasjon om seksuelle overgrepVil du vite mer om Janne Flittig 

Jacobsens kamp mot seksuelt 
misbruk av barn, kan du klik
ke deg inn på hennes hjemme
side:
www.papilion.noPå nettsiden http.//www.noa

buse.no er det blant annet en 
bred oversikt over hjelpeappa
ratet mot seksuelle overgrep, fa

milievold og rusmisbruk.
Nettsiden www.barneombudet.
no tilbyr mye faktainformasjon 

om blant annet seksuelle over
grep mot barn, samt opplysnin

ger om støttetilbud og hjelpete

lefoner over hele landet.
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LYKKELIG FAMILIELIV:  
I dag lever Janne Flittig  
Jacobsen et lykkelig  
liv med sin lille familie, langt 
inne i den store stillheten  
i Bø i Telemark. Den nye  
livskraften sin får hun fra  
ektemannen Dag Jacobsen 
og barna Tommy (5) og  
Sandra (4).

straffeutmålingen ble anket til 
Høyesterett, og der fant man ut 
at stebestefaren var soningsudyk
tig på grunn av høy alder, tunge 
depresjoner og fare for hans liv 
og helbred. Dermed slapp han ut 
etter bare tre uker, og kunne ven
de tilbake til hjembygda. 

Dette var en utvikling som skul
le få enorme konsekvenser for Jan
ne og storesøsteren. De opplevde 
at de fleste i bygda tok stebestefa
rens parti. Han var en respektert 
mann og ble regnet som snill og 
god, mens søstrene ble stemplet 
som søppel, ifølge Janne. Alt var 
deres feil. Det var de som hadde 
ødelagt livet til en gammel, ærver
dig mann — ikke omvendt.

– Vi opplevde å bli spyttet på, 
og fikk de forferdeligste ting 
slengt etter oss. «Løgner!» kunne 
folk kalle oss, eller: «Hore!» Det
te ødela søsteren min fullsten
dig, og nesten meg også. Jeg har 
bare én ting å takke bestefar for, 
og det var at han tilsto overgre
pene. Ellers hadde ikke jeg kun
net sitte her og snakke med deg 
nå. Det er denne tilståelsen som 
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Endelig har Janne fått et liv

 

Dette ønsker Janne
«Ved å stå frem med min historie, håper jeg å være med på  
å sprenge tabuet rundt seksuelle overgrep. Hvis min fortid og 
mine erfaringer kan brukes til noe nyttig, vil det meningsløse få 
en mening. Hele 20 prosent av alle norske kvinner er blitt sek
suelt misbrukt i barndommen. Barn som utsettes for overgrep, 
er ikke bare et begrep. Stat og kommune må erkjenne at dette 
faktisk forekommer, og legge til rette for at de utsatte og deres 
pårørende blir sett og hørt. Vi tilhører en stor gruppe mennes
ker som ikke har noen som kan stå på barrikadene for oss. Vi 
kan ikke lenger ha det slik vi har i dag, at vi gjemmes bort og 
ikke tas på alvor. Jeg har alltid undret meg over hvorfor mennes
ker rundt meg er så redde for å ta opp dette temaet — vi som 
det gjelder, er jo ikke farlige.  Janne Flittig Jacobsen»

henne å gjøre i det hele tatt, for 
hun trodde ikke det var mulig 
for en annen person å like en 
som henne. Hun følte bare selv
forakt når hun så seg selv i spei
let. Men så skjønte hun at Dag 
virkelig var genuint glad i hen
ne, og at hun kunne stole helt 
og fullt på ham.

Slik gikk det til at paret giftet 
seg for seks år siden. To barn 
har de også fått, selv om Janne 

gjør at jeg lever i dag. Uten den 
hadde presset fra bygda blitt for 
stort, og jeg hadde sikkert klart 
det jeg forsøkte da jeg var russe
jente; å begå selvmord.

Møtte mannen i sitt liv
– Jeg var livredd, innesluttet og 
isolert. Jeg følte meg ensom blant 
mange. Selvbildet var lik null da 
jeg tok 25 Paralgin forte som jeg 
skylte ned med en pils. Men dette 
virket som et brekkmiddel, og alt 
sammen kom opp igjen. Så tenk
te jeg på andre muligheter. Når 
jeg kjørte bil, var det jo bare å 
blinke seg ut en svær trailer, og 
så — bang! Den eneste grunnen 
til at jeg ikke gjorde det, var at jeg 
var redd for ikke å dø, men bli sit
tende igjen som en grønnsak. Det 
ville være verre enn alt…

Men så begynte det endelig å 
skje gledelige ting i Jannes liv. 
For 10 år siden traff hun Dag Ja
cobsen. Hun følte avsky for sin 
egen kropp, og hadde ingen tillit 
til menn. Men med Dag var det 
annerledes. Først ble hun sjok
kert over at han ville ha noe med 

trodde hun var for ødelagt til å 
oppleve denne gleden.

– Den nye livskraften min har 
kommet gjennom Dag og ungene 
mine. Dag er et unikum som har 
holdt ut med meg i 10 år. Tenk 
at noe så flott skulle skje meg! 
Det var helt utenkelig den gan
gen da alt var svart og jeg følte 
at livet ikke var verdt å leve, av
slutter Janne Flittig Jacobsen. ◆
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