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– La oss hjelpe 
utsatte barn!

– Nå har jeg god tid til sånt jeg brenner for, og det 
gir livet mening, sier Ann-Kristin Olsen (76).

TEKST: EVA KYLLAND FOTO: EVA KYLLAND OG PRIVAT 

Tidligere politimester, sysselmann og fylkesmann:

RIKTIG RETNING: – Dagens barn 
får mye bra med seg gjennom 
barnehage, skole og fjernsyn. 
De snakker åpent om seksualitet, 
overgrep og mobbing. Jeg tror de 
blir bedre rustet til å takle livet, 
og beskytte seg, enn det vi gjorde, 
sier Ann-Kristin Olsen.
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– Jeg er b-menneske, og det er 
deilig å kunne starte dagen litt 
senere enn før, med avis og ka�e 
på sengen. Så er jeg en uforbe-
derlig lesehest. Mannen min sier 
at for hver ny bok jeg kommer 
hjem med, må jeg kaste ut to. 
Derfor er jeg hyppig gjest på 
biblioteket her i Kristiansand. 
Det var jeg også som jentunge. 

Når Ann-Kristin Olsen 
forteller om både oppveksten 
og tilværelsen som pensjonist, 
bruker hun o�e ett ord: Gøy!

«Det var et eventyr å vokse 
opp med mangfoldet her 
i havna. Masse unger lekte 
sammen. Vi hadde det kjempe- 
gøy.»

«Plikten til å bruke evnene 
mine og ta ansvar for andre er 
den sterkeste drivkra�en min. 
Samtidig har jeg fått leve etter 
lystprinsippet. Jeg har gjort 
det jeg synes er gøy.»

«Det er gøy å være ute på 
sjøen.»

«Å snakke og leke med de 
fem barnebarna mine er veldig 
gøy. De er så umiddelbare og 
ærlige. Det er mest i feriene 
jeg får møte dem, for de bor 
langt unna. Jeg synes det er 
gøy å følge utviklingen deres, 
både språklig og når det gjelder 
personlighetene.»

RETTFERDIGHET
Hun har kombinert livet som 
kone og mor til to sønner med 
en bemerkelsesverdig karriere 
i embetsverket: Jurist Ann-
Kristin Olsen ble vår første 

kvinnelige politiinspektør, politi- 
mester og sysselmann på Sval-
bard. Da hun fylte 70 og måtte 
bli pensjonist, hadde hun i 18 år 
vært fylkesmann i Vest-Agder, 
som første og eneste kvinne.  

 Grytidlig oppfattet lang-
beinte, lese- og prateglade 
Ann-Kristin uretten i at 
menneskers kjønn førte til ulike 
muligheter i livet. Det syntes 
hun var helt «tullete». Som jente 
måtte hun være bevisst og 
kjempe. Det foregikk mang en 
diskusjon på bryggekanten.

– Jeg har alltid vært kvinne- 
sakskvinne. Mor tilhørte 
husmor-generasjonen, hun var 
sterk og opptatt av at vi to 
søstrene skulle få en utdannelse 

innen et fag vi hadde evner, 
legning og interesse for. Og vi 
måtte kunne forsørge oss selv. 
Far var fullstendig enig.  

Som student var Ann-Kristin 
en engasjert feminist. Hun 
deltok i det store 8. mars-toget 
i 1972, som innledet et oppsving 
for kvinnedagen i Norge. Året 
etter ble Ann-Kristin Olsen 
ansatt i politiet og �kk dermed 
nesten bare mannlige kolleger.

– Politiet kalte vold i nære 
relasjoner for husbråk, og barna 
ble ikke sett. På utrykninger 
oppfattet jeg for første gang at 

barn var ofre for vold og over-
grep. Såpass naiv var jeg etter 
en trygg oppvekst i en liten by. 
28 år gammel oppdaget jeg en 
ny sak det var verdt å arbeide for.

Hun opplevde å være rett 
person på rett sted til rett tid. 

– Jeg kunne bety en forskjell 
ved å bidra til å endre politiets 
prioriteringer. Husbråk ble etter 
hvert sett på som grov krimina-
litet. Den ble etterforsket og de 
skyldige stra�et. Smått om senn 
begynte politiet å lytte til barnas 
stemmer. Vi forbedret 
systemene, som skal ivareta 
barn og unge. I 1978 åpnet 

Nordens første krisesenter, 
i Oslo.

– Takket være at media infor-
merte om vold og overgrep i 
nære relasjoner, �kk folk �est 
vite at det var et omfattende 
problem.     

KAN IKKE SLUTTE
Ann-Kristin Olsen ble sendt 
som Norges representant til 
Interpols nye arbeidsgruppe 
mot vold og seksuelle krenkelser 
mot barn. Dette arbeidet fort-
satte hun i Europarådet. Hun 
ble ekspert på vold i nære rela-

sjoner. Engasjementet for barn 
som er utsatt for vold, seksuelle 
overgrep og omsorgssvikt har 
blitt en rød tråd gjennom hele 
yrkeslivet. Det var ikke planlagt, 
men som pensjonist har hun 
fortsatt å bidra sterkt. 

– Jeg kan ikke slutte med 
å hjelpe utsatte barn, for jeg har 
sett lidelsen deres, sier 
Ann-Kristin, og stemmen 
hennes brister.  

– Dette stikker mye dypere 
i meg og er mer emosjonelt enn 
engasjementet for sånt som like-
stilling. Det beste med å være 
pensjonist er faktisk at jeg har 
mer tid enn før til det jeg 
brenner mest for. Og det gir 
livet mening. 

Hun er med i styret i Stine 
So�es Sti�else, et kurs- og mest-
ringssenter for volds- og over-
grepsutsatte barn og unge. I 2017 
leverte et regjeringsoppnevnt 
utvalg, som Ann-Kristin Olsen 
ledet, rapporten «Svikt og svik». 
De hadde gått gjennom og 
forsøkt å �nne systemfeil i 20 av 
de alvorligste sakene om vold, 
overgrep og omsorgssvikt 
i norske kommuner, hvor i alt 
57 barn var involvert. «Budskapet 
var klokkeklart: Systemet svikter, 
ja, samfunnet sviker barna,» skrev 
nylig Ann-Kristin om rapporten 
i en kronikk i A�enposten. 

Svik er et sterkt ord, som 
innebærer at man bevisst ikke 
gjør det man skal. Det hyppigste 

«Det beste med å være pensjonist 
er faktisk at jeg har mer tid enn 
før til det jeg brenner mest for.»

Priser og utmerkelser
● Årets hederspris fra 
Women in Business, 
Næringsforeningen 
i Kristiansands-regionen, 
2019. For gjennom hele 
karrieren å ha banet vei 
for andre kvinner. 
● Utnevnt til Kommandør 
av St. Olavs Orden, 2006. 
For embetsfortjeneste og 
samfunnsgagnlig virke.
● Agderrådets 
likestillingspris, 2001. 
«Gjennom deg har 
likestillingsinnsatsen på 
Sørlandet hatt et forbilde 
og en forkjemper.»

● Fikk den italienske 
stats fortjenstorden 
«Commendatore al merito 
della Repubblica Italiana», 
1998.
● Jeltsin-medaljen fra den 
russiske stat, 1997.
● Fikk pressefotografenes 
ærespris i 1997 for innsatsen 
med informasjonsarbeid etter 
den store �yulykken på 
Operafjellet, Svalbard.
● Fikk «Snill pike»-prisen av 
Østfold journalistlag, for å ha 
stilt opp i media etter 
seriedrapene i Tistedalen.

I POLITIET: Lite ante 28 år gamle politifullmektig Ann-Kristin Olsen 
om at hun i hele karrieren skulle stå i front i kampen for både kvin-
ners og barns rettigheter.
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funnet var at fagpersoner på 
�ere felt ikke snakket med 
barna, noe de har plikt til 
å gjøre. I tillegg viste fagperso-
nene o�e mest solidaritet med 
de voksne foresatte, sakene ble 
ikke godt nok undersøkt. Og 
samarbeidet på tvers av fag-
etater var for dårlig.

MELD FRA OM URO
– Utvalgets funn er grepet fatt 
i, det er satt i gang prosesser for 
å få til endring. Vi må ikke 
glemme at selv om systemene 
våre ikke er perfekte, så er de 
blant verdens beste. Mange 
tusen mennesker jobber for 
å ivareta norske barn. Det er 
krevende arbeid. Ansvars-
bevisste, �inke fagpersoner 
gjør så godt de kan. Stadig blir 
de dyktigere til å forebygge, 
avdekke og hjelpe. Vi kan og må 
stole på dem, sier Ann-Kristin.

Hun ber vanlige, voksne 
mennesker melde fra dersom de 
ser illevarslende tegn: 

– Hvis et barn endrer adferd, 
er det alltid grunn til å forsøke 
å �nne ut hvorfor. Vi skal også 

reagere om et barn stadig har 
på seg for lite klær eller er ustelt 
og møkkete. Barn og unge som 
lever uten rammer, trenger 
hjelp. De kan for eksempel 
være ute sent om kveldene, 
uten at noen voksne bryr seg. 
Vi oppfatter gjerne intuitivt at 
noe er galt. Samtidig synes vi 
det er vanskelig å gripe inn.

– Det kan hjelpe å vite at du 
ikke trenger legge fram bevis, 
hvis du melder fra om uroen din 
til barnevern eller politi. Du kan 
også be om å få drø�e saken 
anonymt. Ved å si fra har du 
oppfylt den plikten som vi 
voksne har overfor barna. Så er 
det opp til andre å undersøke om 
det er grunnlag for bekymringen. 

I møte med barn anbefaler 
Ann-Kristin oss ganske enkelt 
å vise interesse. Se barnet og 
snakk med det. I undersøkelsen 
hun ledet sa alle de 57 barna at 
ingen hadde spurt: «Hvordan 
har du det egentlig?» 

– Jeg tror det spørsmålet kan 
bety mye for mange barn. Men 
hvis du stiller det, må du være 
innstilt på å ta konsekvensen av 

svaret. Viser barnet deg tillit og 
sier fra om «det verste», så ligger 
der et ansvar på deg som har fått 
betroelsen. Du kan gjerne først 
følge opp ved å stille �ere åpne 
spørsmål. Hvis det du får høre 
er alvorlig, må du kontakte 
politi eller barnevern. 

HVA KAN DU LEVE MED?
Den som mistenker at det skjer 
overgrep mot barn innad i egen 

familie, er ifølge Ann-Kristin 
Olsen i en av de mest dramatiske 
og komplekse situasjoner vi kan 
oppleve. Og den forsvinner ikke 
ved at voksne lukker øynene. 

– Søk råd hos noen du stoler 
på om hvordan du skal gripe 
dette an, sier hun. 

– Kanskje du kjenner en 
politimann, som du har tillit til. 
Han har taushetsplikt. Skriv 
gjerne ned eller bruk mobil-

FOREGANGSKVINNE: Første-
kvinnen Ann-Kristin Olsen omgitt 
av tidligere fylkesmenn i Vest-
Agder. Nå er Aust- og Vest-Agder 
slått sammen til Agder med en 
felles «Statsforvalter», som fra i år 
av er tittelen til statens øverste 
representant i norske fylker.

LANGT EKTESKAP: Ann-Kristin Olsen og Henrik Rolf Pettersen 
har vært gift i 46 år, og sammen nyter de blant annet båtlivet.
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«Vi kommer ingen vei uten
å være modige. Det er en
undervurdert egenskap.»

Europarådet:
Organisasjon som består 
av 47 europeiske land, 
grunnlagt i 1949. 
Formålet er å fremme 
menneskerettigheter, 
demokrati og 
rettsstatsprinsippet.

FREMDELES AKTIV: – Jeg er så heldig 
å ha noen verv, som også gir hverdagen 
litt struktur, sier Ann-Kristin. I tre år har 
innsikten hennes om utsatte barn 
kommet til nytte i styret til Stine Sofies 
Stiftelse. I tillegg er hun med i rådet for 
stiftelsen Livsglede for Eldre, og hun 
leder det forskningsetiske utvalget til 
Universitetet i Agder. Og som aktiv 
i Vilhelm Krag-selskapet formidler hun 
kunnskap om denne sørlandsforfatteren.

Interpol:
Internasjonal 
organisasjon etablert 
i 1923 for å bidra til 
internasjonalt 
kriminalpolitisamarbeid. 
Nå er 194 stater 
medlemmer.

telefonen din til å lagre det du 
ser og hører, som uroer deg. 
Men ikke prøv å starte som 
etterforsker. Meld fra.

– Hvis du står i et sånt eksis-
tensielt valg, blir du tvunget til 
å handle på grunnlag av egen 
moral og egne verdier: Er det 
bedre at barnet lider enn at 
overgrepet blir avslørt? Hvilken 
side vil du stå på? Hvor ligger 
din lojalitet? Kan du leve videre 

med at du ikke gjorde noe? Hvis 
du melder fra, og det viser seg at 
en nær person har begått over-
grep mot barn i familien, kan 
vedkommende bli dømt og 
komme i fengsel. Hvordan skal 
du få hjelp til å takle det?

Ann-Kristin legger til at 
o�entlige systemer også skal 
forsøke å ivareta familien, 
inkludert overgriperen.

– Veldig mange sier ikke fra. 

Krenkelsene går fra generasjon 
til generasjon. Hemmelighetene 
er elefanten i rommet i alle 
familieselskaper. Litteraturen 
er full av historier om dette, 
sier Ann-Kristin og nevner 
forfatterne Vigdis Hjorth og 
Herbjørg Wassmo. 

– Å beskytte barna må settes 
høyest, de er den svakeste part. 
Jeg tror på følgende hovedregel: 
Barnet kommer bedre ut av 
situasjonen dersom voksne 
melder fra og profesjonelle får 
hjelpe til. Alternativet er at 
barnet bærer alt alene og o�e 
blir knust. 

Ann-Kristin forteller at 

mange barn og unge, som har 
opplevd noe så traumatisk, 
blir godt ivaretatt. De får bra 
liv og skaper sine egne familier. 
Det er avgjørende at skadelige 
hendelser blir avdekket, hånd-
tert og behandlet. 

DU ER GOD NOK
– Vi kommer ingen vei uten 
å være modige. Det er en 
undervurdert egenskap, sier 
Ann-Kristin Olsen.

Hun har beholdt barndom-
mens livsglede og optimisme. 
Er ikke engstelig for egne barne-
barn. Kunnskapen om at inter-
nett blir brukt til overgrep, er til 
å ligge våken om nettene av for 
en bestemor. Også Ann-Kristin 
kjenner på det. Men hun har 
tillit til at egne barn og sviger-
barn klarer å håndtere det 
å være foreldre.

– Ingen går uskadd gjennom 
livet. Jeg ønsker at barnebarna 
mine skal få med seg en sånn 
tro på seg selv, som mine 
foreldre klarte å tilføre meg: 
«Du er ikke noe universalgeni, 
men du er god nok.» Det er en 
ballast, som har betydd mye 
for meg. Den er jeg takknemlig 
for. 

Kilder: NOU 2017:12: Svikt og 
svik, Store norske leksikon, Norsk 
biogra�sk leksikon, VG, A�en-
posten, Stavanger A�enblad, 
www.kristiansand-chamber.no, 
Strømmesti�elsens magasin.




