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RØVIKASAKEN

oppfølging i forhold til alder.
Det gikk bra med Stein på skolen.

Maten var god, men han mistrivdes
sterkt fra første dag.
– Omsorg og nærhet var helt fravæ-
rende, både fra medelever og de
voksne. Det var et tøft og brutalt
miljø.

Holdt seg unna
Mishandlingen som Stein ble utsatt
for av de eldre guttene på Åsheim,
gjorde at han lærte å holde seg
unna. Han unngikk mest mulig å
komme i kontakt med dem. Selv om
det kunne være vanskelig fordi de
gikk på samme skole.

– Vi var på en måte kompiser på
samme skole, men ofte snudde det-
te seg helt. Da kunne de eldre være
svært brutale. Når jeg tenker på det
i ettertid, virket det som om de likte
å gi oss juling, og vise seg for andre.
De prøvde å se hvor langt de kunne
gå.

– Det aller verste jeg opplevde på
Røvika, var det jeg opplevde på Ås-
heim av de eldre guttene, sier Stein.

– Hvordan vil du beskrive miljøet?
– Det var belastende på mange

måter. Vi fikk god opplæring i krimi-
nalitet av de eldre guttene. De for-
talte hvordan vi skulle gjøre brekk,
eller stjele biler. De var full opplæ-
ring i sniffing og i narkotiske stof-
fer.

Holdt det for seg selv
– Fortalte du til noen hva de eldre
utsatte deg for?

– Nei, redselen for represalier og
de klare truslene de kom med, gjor-
de at jeg aldri fortalte dette til noen.
Heller ikke til romkameraten min.

Første gang Stein snakket om det-
te var i voksen alder, i Trondheim.
Da fortalte han om sine opplevelser
til en psykolog.  Han hadde behov
for å få noe ut.  Senere fikk han
snakket om sin historie til gran-
skingsutvalget.

– Det var på en måte en lettelse å
få ut noe som jeg hadde gått med
bare for meg selv. Opplevelser og
historier om misbruk som jeg had-
de holdt inne.

Hardhendt
På den tiden hadde Røvika en stall
med hester. Stein, og noen av de el-
dre guttene var ofte i stallen. De ma-
tet hestene og salte dem, uten tilla-
telse fra stallmesteren. Når de ble
tatt for dette, vanket det juling.

– Stallkaren husker jeg som svært
brutal. Han hadde et nakketak han
brukte på oss, som var svært ubeha-
gelig og ikke minst smertefullt. Det
vanket også både ørefik og slag når
vi hadde gjort noe ulovlig. Ørefik
og slag kunne vi også få hos vakt-
meteren om vi gjorde noe som han
mente var ulovlig.

Hentet gutter
– Du forteller om seksuelt misbruk
mellom guttene. Var det andre som
deltok i dette?

– Det hendte mange ganger at tid-
ligere elever ved skolen kom tilba-
ke til Røvika og hentet de yngste
guttene, som de misbrukte. Jeg hav-
net med på en slik tur. Vi var tre
stykker som ble hentet. Vi to eldste
måtte gå ut av bilen og den yngste
ble igjen. – Etter en tid ble vi hentet
inn i bilen igjen og kjørt tilbake til
Røvika, forteller  Stein Johansen.

Han har slitt resten av livet med at
han ble plassert i Røvika.
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Ble seksuelt misbr

I 2007 fikk Stein Johansen
en uforbeholden unnskyld-
ning fra ordføreren og
725.000 kroner i erstat-
ning fra Trondheim 
kommune.

TRONDHEIM: Han fikk også
250.000 kroner i billighetser-
statning fra staten.

– De 975.000 kronene som
jeg fikk i erstatning investerte
jeg i leilighet i Trondheim sam-
men med sin samboer, forteller
Stein Johansen.

I dag arbeider han i en brann-
sikringsbedrift. Rusen stjal så
mange år av hans liv. Derfor har
det tidligere blitt bare med strø-

jobber, ingen av dem på mer
enn et halvt år.

Ut av rusen
Da Stein kom tilbake til Trond-
heim etter oppholdet på Røvi-
ka, fortsatte han med hasj. Se-
nere gikk han over på heroin.
Rushelvetet varte i over 20 år
før han kom over på LAR (lege-
assistert rehabilitering).

Han har vært totalt rusfri de
siste seks årene, og trives godt i
sin jobb med brannsikring.

– Det er noe fysisk tungt for
min dårlige rygg, men det går
bra, smiler Stein.

Tapet
Han er bitter på barnevernet i

Trondheim som bare sendte
ham av gårde.

– Dersom jeg hadde fått bo
hjemme som mine yngre søs-
ken, kunne jeg klart meg like
godt som dem. De har begge
fått solid utdanning og har det
bra i dag. Jeg mistet over 20 år
av mitt liv.

Hans eldre bror døde av en
overdose i 1997.

Ressursutvalget
Granskingsutvalget som fylkes-
mannen oppnevnte, rykket i
2006 inn annonser for å kom-
me i kontakt med personer
som hadde vært på barnehjem,
skolehjem eller forsterhjem,
hvor barnevernet i  Trondheim

kommune hadde plassert dem.
Stein Johansen var en av dem

som meldte seg. Han ble senere
leder for ressursgruppen som
utvalget oppnevnte. Her er han
fortsatt med. Stein har skrevet
søknader og hjulpet 15 andre
til å få tilsvarende erstatning fra
kommunen.

Trondheim kommune er ikke
den eneste kommunen som har
foretatt slik gransking. Lig-
nende granskinger har skjedd
både i Bergen, Kristiansand,
Oslo og Stavanger. Gjennom
ulike erstatningsordninger kan
det dreie seg om flere tusen
barn som har fått oppreising
for hva de opplevde i sin opp-
vekst.

Fikk en million i erstatning
UNNSKYLDNING. Fra ordføreren i Trondheim fikk Stein Johansen ei unnskylding og erstatning for hva han hadde opplevd i forhold til barnevernet,  inkludert plasseringen i     


