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Rekorderstatning etter overgrep

REVET: Slik så Bjørketun barnehjem ut. Bygget er for lengst
revet. På samme tomt ble Viensenteret bygd.

Seksuelle overgrep på daværende
Bjørketun barnehjem i Hamar bidrar til at
en mann får rekordstort rettferdsvederlag.
Frank Brandsås
- Dette er den største summen ett av våre 2.000 medlemmer
noen gang har fått. Det sier generalsekretær Ola Ødegaard i
Stiftelsen Rettferd for taperne til HA. En godt voksen mann får
utbetalt 320.000 kroner i rettferdsvederlag fra staten, for
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overgrep som for en stor del skjedde på Bjørketun
barnehjem. Fra før har vedkommende fått utbetalt 725.000
kroner i erstatning for omsorgssvikt fra sin daværende
hjemkommune. I begge sakene er overgrep ved Bjørketun
barnehjem i Hamar sentrale. I vedtaket fra den daværende
hjemkommunen heter det: «Søker er tidligere tilkjent kroner
725.000 kroner fra (...) for omsorgssvikt, fysiske og psykiske
samt seksuelle overgrep under
barnehjemsoppholdet.» Seksuelle overgrep Om lag fem år
gammel ble gutten plassert på Bjørketun barnehjem i Hamar.
Dette skjedde på 1970-tallet. HA vil ikke tidfeste nærmere for
å beskytte både offeret og ansatte ved barnehjemmet, som for
lengst er nedlagt. I saksdokumentene beskriver den nå voksne
mannen hvordan en kvinnelig ansatt tvang gutten til å «ta på
henne», hvordan hun stakk fingrene i hans anus og hvordan
hun tok gutten på tissen. Juling med bjørkeris blir også
beskrevet. - Sjokkerende å høre - Jeg blir sjokkert. Det du
sier sette meg helt ut. På en måte kan jeg ikke tro det er
riktig. Det sier en kvinne som var bestyrer på Bjørketun på 70tallet til HA. Hun ber ikke om å bli intervjuet uten bruk av
navn, men HA velger anonymisering for å redusere muligheten
for identifiseringer i den tragiske saken. Lokal skole og
fosterhjem Den daværende guttungen var en tid også i
fosterhjem på Hedmarken. Det vises ikke til noen negative
opplevelser fra den tiden. I en periode gikk gutten på skole et
annet sted i fylket. Gutten hadde i det hele tatt en ganske
omflakkende tilværelse fra han var liten til han begynte å klare
seg selv. Det er for øvrig et poeng i saken at guttens
erstatning er ekstra høy fordi han ble urettmessig tilbakeført til
moren. Mangelfull oppfølging fra barnevernet og skoleverket
bidrar til elendigheten. Mobbing, også fra lærernes side,
likedan. Mannen ønsker ikke å kommentere saken overfor
HA.
Se også:
Bjørketun barnehjem
- Uvanlig stygg sak
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