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SAVNER BARNA: Anita tenker innimellom på hvordan det kunne ha 
vært, spesielt når hun sier farvel til de barna hun ikke har hos seg  
i hverdagen. – Jeg sover alltid dårlig etter vi har hatt samvær og har 
masse tanker, sier hun ærlig.

GODT FORHOLD: Elise Marie savnet moren da hun bodde i foster-
hjem. – Vi har et godt forhold i dag og har kranglet lite, men har vært 
gjennom både gode og dårlige perioder, sier Elise Marie.

opp og plante dem sammen 
med meg igjen, sier hun.

I stedet for å kreve barna 
tilbake, gikk hun i dialog med 
barnevernet. 

Litt etter litt har hun fått mer 
og mer tid med barna. I starten 
fikk hun kun samvær med 
tilsyn. 

– Jeg jobbet med å få en god 
relasjon til ungene mine uten at 
de bor hos meg. Nå har jeg 
akseptert at jeg er mamma på 
avstand for noen av dem, sier 
Anita. 

Etter å ha vært rusfri i fire  
år fikk hun sjansen til å bli 
mamma på heltid igjen.

Elise Marie kunne ikke 
lenger bo i fosterhjemmet. Hun 
ønsket seg hjem til mamma, og 
barnevernet sa ja. 

– Jeg kunne ingenting om å 
være mamma. Elise Marie testet 
ut grensene mine. Vi måtte bli 
kjent med hverandre på nytt, 
sier Anita. Hun har fått mye 
hjelp av barnevernet til grense-
setting og kommunikasjon mor 
og datter imellom.

STOLTE AV MAMMA
Elise Marie ville flytte hjem til 
moren fordi hun savnet henne. 
I perioder satt de to i hver sin 
by, og så samme film, mens de 
snakket sammen på telefonen. 

– Jeg ringte alltid til mamma 
hvis det var noe. Vi har et godt 
forhold i dag og har kranglet 
lite, men har vært gjennom 
både gode og dårlige perioder, 
sier Elise Marie.

Storebroren hennes, Chris, 

bor også hos moren på heltid. 
Han flyttet til Sørlandet for ni 
måneder siden. Han er veldig 
stolt av at moren er blitt rusfri 
og har greid å skape et helt nytt 
liv for seg selv og barna. 

– Jeg trodde jeg ikke det ville 
skje. Å se på henne og det hun 
har fått til nå, er helt fantastisk. 
Jeg er utrolig stolt av henne, 
sier Chris og ser smilende bort 
på moren.

De fire eldste barna møtes til 
stadighet. Den nest yngste gutten 
på 13 år bor hos farmoren og 
farfaren, men har langhelger hos 
moren. I sommerferien bodde 
han hos henne i to uker. 

Minstemann (10) møter 
moren ti ganger i året. To timer 
hver gang. Han bor i fosterhjem 
og har ikke møtt de to eldste 
søsknene sine ennå. Det får han 
heller ikke lov til av barne-
vernet. Dette fordi de ikke har 
noen relasjon til hverandre.  

– Akkurat det synes jeg er 
kjempevanskelig! Helt siden jeg 
ble rusfri har den store 

drømmen min vært å ha alle 
fem hos meg samtidig. Når vi 
feirer bursdag er det alltid én 
som mangler, sier Anita stille. 

Likevel har hun det veldig 
bra i dag. Hun har et godt liv, 
trives i jobben og i Kristi-
ansand. Hun har fått selvfø-
lelsen tilbake og føler seg god 
nok som hun er. 

– Hva er ditt viktigste 
budskap etter alt du har vært 
gjennom og alt du har greid?

– Uansett hvor fælt livet kan 
føles, så finnes det alltid en vei ut 
av det. Hvis du står i det, så blir 
det bedre. For all del, ikke legg 
deg ned og gi opp, sier Anita 
overbevisende.  

Anitas eldste sønn, Jim, har lest 
saken og godkjent at Allers 
omtaler ham og bruker bilder av 
ham. Fosterforeldrene til de to 
yngste guttene er også gjort kjent 
med artikkelens innhold. Anitas 
foreldre er døde, men broren 
hennes har godkjent omtalen  
av dem.


