
15SaltenpostenTorsdag 14. april 2011

Les i neste utgave: Slik fungerer skolen i dag

Støttekontakten som
også var nattevakt i
Røvika, utsatte Stein
for seksuelt misbruk
en rekke ganger.

TRONDHEIM: Støttekontakten tok
han med seg bort fra institusjonen.

– Han startet svært så tillitsfullt og
virket trivelig i begynnelsen. For
meg var det en befrielse å komme
meg bort fra Røvika og de andre
elevene, forteller Stein Johansen.

Han var både stolt og fornøyd
med å få sin egen støttekontakt
som skulle hjelpe han under tiden
på Fauske.

Vanskelig å snakke om
– Den første tiden fungerte det me-
get godt. Vi dro fra skolen, og de an-
dre elevene måtte være igjen. En-
ten det var helg eller på ettermid-
dager. Vi var på tur i båten hans,
overnattet hjemme hos han og alt
var egentlig bare bra.
Men dette forandret
seg raskt, forteller
Stein.

Dette er et tema som
er vanskelig å snakke
om, derfor henviser
Stein til det som står i
granskingsutvalget om
dette:

“Det begynte en gang
han var invitert hjem
til å overnatte hos støt-
tekontakten. Han bod-
de da i sokkeletasjen hos sine for-
eldre.  Han ønsket å massere meg
på ryggen, deretter brystet og ma-
gen. Etter hvert begynte han å be-
røre penis. Han fikk reisning og
støttekontakten begynte å ona-
nere ham. Etter en tid ville støtte-
kontakten at han skulle gjøre det
samme med ham“. 

Ifølge hans forklaring til gran-
skingsutvalget, følte han seg aldri
presset eller truet. Men dette var
ikke riktig, og han følte skyld i det
han var med på.

Europa rundt
Den siste sommeren Stein var i Rø-
vika, ble han invitert på bilferie i
Europa av støttekontakten. De skul-
le på telttur.

– Jeg hadde svært lyst på den tu-
ren. Tenkte at vi skulle på biltur og
overnatte i telt. Da kunne det ikke
skje noe, vi skulle tross alt ligge i
telt hvor det var andre til stede.
Men der tok jeg fullstendig feil.

For Stein ble det en tur Europa
rundt med seksuelt misbruk.

Støttekontakten fristet han med
ny tur til USA. Samtidig som han
hadde lyst på turen, så han seg om
etter måter å slippe.  Stein sin måte
å unngå dette på var å ty til den kri-
minelle løpebanen. Han begikk en
rekke lovbrudd og tilsto også kri-
minalitet som andre hadde begått,
men som han hadde blitt konfron-
tert med.

– Jeg tenkte at dersom jeg gjorde
nok kriminelt fikk jeg ikke tillatelse

til å reise inn i USA, forklarer han.

Stanset turen
Stein spurte politiet rett ut om de
trodde han fikk reise når jeg hadde
begått så mye kriminelt.

– De sa at det spøkte sterkt for tu-
ren, det var tvilsomt om jeg fikk til-
latelse til å komme inn i USA med
et slikt kriminelt rulleblad.

Etter kontakt med foreldrene og
broren, ble turen til USA avlyst, noe
han selvsagt var glad for. Det skjed-
de samme vår som han fikk komme
hjem.

Stein forteller at støttekontakten
også var støttekontakt for en annen
gutt i Røvika, noe eldre enn ham.

Etter at han forlot Fauske oppda-
terte han seg stadig vekk om støtte-
kontakten fortsatt bodde på Faus-
ke.

– Jeg mener han dro til Oslo. For
alt jeg vet fortsetter han sine over-
grep mot gutter der, sier Stein med
bitterhet i tonen.

Uten mat
Stein var i Røvika på
begynnelsen av 80-
tallet. Den andre
gutten som omtales
i granskingsrappor-
ten «Omsorg og
overgrep» var i Røvi-
ka i andre halvdel av
70-tallet.

«Han kom fra for-
eldrehjemmet og
overgangen til Rø-
vika var helt forfer-
delig. På skolen var

det gutter fra hele Norge. Maten
var bra, og kokka var en trivelig
dame. Han fikk imidlertid ofte
måltidsnekt som straff. Det med-
førte at han ofte var sulten. Gut-
ten var liten og spinkel i forhold
til mange av de andre guttene.
Guttene var de verste av de verste
i Norge. De var harde og tøffe og
annerledes enn han selv». 

Misbruket
“I et knallhardt miljø ble han en
slags hoggestabbe og utsatt for
mobbing, slag, spark og trusler
fra de andre elevene. Det var mye
knuffing og slåsskamper, hvor
han ble trukket inn. Han var nødt
til å ta på seg skyld for hva andre
gjorde. Gutten ble seksuelt mis-
brukt av andre elever. Han måtte
kle seg naken og onanere flere av
de større guttene. Det var trusler
om vold hvis han ikke gjorde det-
te. Han vet at det var flere gutter
som opplevde det samme. De stør-
re guttene truet seg også til andre
former for seksuell aktiviteter. Det-
te pågikk hele tiden mens han var
i Røvika. De var også på forskjelli-
ge turer til Sulitjelma og Svolvær.
Guttene ble misbrukt av andre
elever på disse turene“. 

– De voksne lukket øynene for
alt som skjedde mellom guttene,
hevder han i sin forklaring til gran-
skingsutvalget.
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   Røvika.

BOSTED. Stein bodde på Tunet da han var i Røvika.


