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«Jeg lengter etter 
å ville føle noe.»

Tonje Ettesvoll, overgreps-
offer og sanger i Unicorn

Én av ti utsatt 
for sexmisbruk
h Frykt for sex h Manglende kontakt med kroppen
h Fobi mot nakenhet h Redsel for nærhet

Omtrent én av ti har
blitt utsatt for sek-
suelle overgrep før
de fyller 18 år.
Svært mange sliter
med parforhold og
sex etterpå.

Tekst: Linn Hanssen
lha@dagbladet.no

De aller fleste opplever både fy-
siske og psykiske ettervirkninger
etter å ha blitt utsatt for seksuelle
overgrep. Ofte kommer sterke re-
aksjoner til overflaten når et tidli-
gere overgrepsoffer skal innlede
et intimt forhold til et annet men-
neske.

Mister lysten
Reaksjonsmønsteret varierer fra
person til person og er også av-
hengig av type overgrep og hvor
lenge overgrepene har vart, men
en av de vanligste reaksjoner er å
miste lysten på sex, eller å ikke li-
ke det som minner om overgre-
pet.

– Eksempelvis kan jenter som
har blitt tvunget til oralsex som li-
ten, oppleve oralsex med kjæres-
ten som motbydelig og ekkelt.
Noen avviser hele kroppen og fø-
ler ingen ting, sier Thore Lang-
feldt, spesialist i klinisk psykologi
ved Institutt for klinisk sexologi
og terapi. Han er også forsker ved
Nasjonalt kunnskapssenter om
vold og traumatisk stress.

Av kvinner som sliter med lyst-
problemer, oppgir 1,7 prosent av
kvinnene at traumer etter over-
grep har skylda, viser en undersø-
kelse Synovate MMI gjorde for
Dagbladet i år. 

Skammen
Andre blir seksuelt utageren-
de uten at følelsene er med.

– De har vært tvunget til å være
med på de voksnes seksuelle
handlinger, og har derfor lært det-
te tidlig og ligger mange år foran
jevnaldrende. Noen føler seg an-
nerledes fordi de har erfart på
kroppen det andre må lese seg til,
sier Kari Hillås, sosialkonsulent
ved Støttesenter mot Incest Oslo.

– Det finnes også noen som en-
der i prostitusjon blant
annet fordi de ikke kjen-
ner noe og vil ta kontrol-

SETTER SPOR: Kari Hillås, Hege Sjølie og Hege Nesset ved Støttesenter mot Incest Oslo snakker daglig med ofre for seksuelle overgrep.
De vet at overgrepene kan gjøre det vanskelig å ha intime forhold seinere i livet. Foto: Ole C.H. Thomassen q
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len over mannens seksuali-
tet, sier Thore Langfeldt. 

Mange opplever flash-
backs fra overgrepene, og skam
er et stort problem. Ofte er
overgriperen en person man
har følelser for. I tillegg kan
kroppen teknisk sett nyte det
som skjer. Det topper skam-
men.

Overtall av jenter
Tallene over hvor mange som har
opplevd overgrep varierer sterkt
etter hvilke definisjoner som er
blitt brukt. Folkehelseinstituttets
undersøkelse fra 1994 viser at en av
ti har opplevd overgrep som om-
fatter berøring av kjønnsorganer
før fylte 18 år. 

Hvis vi bare tar med dem som
har blitt utsatt for overgrep før fyl-
te 16 år, og forutsetter at det er
minst fire år mellom offeret og
overgriperen, og offeret i tillegg
opplevde handlingen som svært
ubehagelig eller verre, sitter vi
igjen med tre prosent. 

Med den første definisjonen er
det dobbelt så mange jenter som
gutter, med den andre definisjo-
nen er det fem ganger så mange
jenter, opplyser seniorforsker
Kristian Tambs, som står bak un-
dersøkelsen. 

Nærhet vanskelig
Landsforeningen for voldtatte
registrerte 125 nye brukere i
2005, men de regner med store
mørketall. 

– Seksualitet er vanskelig i seg
selv. Mange, men ikke alle, har et
dårlig selvbilde og problemer med
å komme i kontakt med følelsene
sine. De har ikke tillit til andre
mennesker, sier Hillås. 

Enkelte av kvinnene hun har
snakket med, går ut av parforhol-
det når forholdet blir for nært og de
blir for følelsesmessig knyttet til
hverandre. Hun forteller om part-
nere som har tatt kontakt med
henne og fortalt at alt begynte så
bra, men at forholdet etter en
stund blir kaldt og kjølig. De vet ik-
ke hva de skal gjøre. Mange går i te-
rapi for å bearbeide overgrepene,
og i en terapitime blir overgrepet
da veldig nært igjen. Da kan det
være vanskelig å gå hjem og ha et
seksuelt samliv med partneren. 

– Når man treffer hverandre
og er forelsket, er alt veldig spe-
sielt. Men i perioden hvor for-
elskelsen går mer over til å kjær-
lighet, blir det mer komplisert.
Som incestutsatt, er man redd
noe skal gå galt fordi man tidli-
gere har blitt sviktet av voksne
tillitspersoner, sier Kari Hillås.

Mange unngår derfor å gå inn i
nye forhold.

– Kjenner overgriperen
– De fleste voldtekter skjer i et
parforhold eller av bekjente, og
mange har derfor vanskelighe-
ter med å stole på noen igjen,
sier Lisa Rendall, informasjons-
konsulent i Dixi Ressursenter
for voldtatte.

Og reaksjonene kan komme len-
ge etter selve overgrepene. 

– Senvirkningene kan komme
etter mange år. Om du legger lokk
på det i 20 år kan det komme for
fullt når du får mer tid og rom for
deg selv igjen, sier Kari Hillås.

«Jeg har aldri fått lov til å 
min seksualitet på en nat
Tonje Ettesvoll
(32) ble seksuelt
misbrukt til hun
var tolv. Det preger 
forholdet til ekte-
mannen Kelly 
Stone (37).
Tekst: Linn Hanssen
lha@dagbladet.no

– Du vet ikke hva de seksuelle
overgrepene har gjort med deg før
du skal bruke din egen seksualitet,
sier Tonje Ettesvoll.

Hun går i terapi blant annet for å
kunne ha et best mulig forhold til
mannen sin Kelly. Sammen bor de
i Tonjes barndomshjem på Stabekk
utenfor Oslo. 

– Sex er kanskje en av de tingene

jeg er mest bitter på at jeg må jobbe
så mye med, forteller Tonje.

Hun synger i bandet Unicorn om
de tøffe erfaringene hun har gjort.

Ikke blanke ark
– Mye av seksualiteten min består
av avlæring. Kroppen reagerer på
visse automatiske måter. Man stil-
ler ikke med blanke ark etter å ha
vært utsatt for overgrep, men sitter
med masse informasjon som ikke
er naturlig å ha. Jeg har aldri fått lov
til å bli kjent med min seksualitet
på en naturlig måte, sier Tonje.

Derfor er det viktig for henne

å ha noen å spørre om ting som
har med sex å gjøre. 

Mens noen avstår fra sex etter
overgrep, var Tonje seksuelt ut-
agerende i ungdomstida.

– Jeg har en mye høyere terskel
for å ha sex med noen nå enn for ti
år siden. Jeg hadde ikke kontakt
med kroppen min, og det preget
mine tidlige seksuelle erfaringer,
selv om jeg trodde det var bra.

Førstegangsforeldre
Hun synes det seksuelle er mye
vanskeligere nå enn før.

– Men det er nok et tegn på at jeg

kjenner etter hvordan jeg føler det.
Jeg lengter etter å ville føle noe, sier
Tonje.

I september blir hun og Kelly
foreldre for første gang.

– Mamma sier jeg har blitt mer
rolig og harmonisk etter at jeg ble
gravid, men samtidig føler jeg at det
er noe som invaderer magen min.

Hun gruer seg litt til fødselen
fordi hun frykter at andre skal se at
hun ikke har kontroll.

– Men samtidig er jeg på mange
måter laidback. Jeg er ikke redd for
å bli en dårlig mor.

For litt siden spurte Kelly
henne om hva hun tenkte om å
la han være alene med barnet.

– Det har jeg ikke tenkt på som
problematisk. Det er viktig og bra
for meg at han har nær fysisk kon-
takt med barnet, men jeg er glad for
at han spør, sier Tonje.

Hun er glad for at ektemannen er
så tålmodig og oppmerksom på

ETTER OVERGREPENE: Tonje Ettesvoll (32) har måtte jobbe mye med seg selv for å komme dit hun er nå. Her sammen med ektemannen Kelly 

r

«Senvirkningene
kan komme etter
mange år»

Kari Hillås, sosialkonsulent

«Jeg er alltid på vakt fordi jeg er redd
for at det jeg gjør skal minne henne
om det hun har opplevd» 

Kelly Stone, ektemannen til overgrepsoffer Tonje Ettesvoll
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bli kjent med
urlig måte»

hvordan hun har det. Det er bare
Kelly som får se henne når hun er
sårbar.

– Kelly kan prøve å løse en situa-
sjon, men ofte avviser jeg han fordi
det er lettere å ha det vondt. Jeg
snur gjerne rundt og synes synd på
meg selv. Da sier han ofte «Vil du
sitte der å ha det vondt, eller vil du
komme hit og ha det godt.»

Tonje ser at all jobbingen kan
ha hatt positive effekter.

– Vi har kommet hverandre
nærmere og fått sjansen til å kjen-
ne hverandre på en helt annen må-
te. Jeg skjønner ikke at folk kan væ-
re i et forhold uten at overgrepene
er en del av livet, sier hun. 

Han visste
Kelly visste om overgrepene alle-
rede før han ble sammen med Ton-
je. Han innrømmer at det kan være
vanskelig til tider.

– Sex skal være en enkel og god

handling mellom to personer som
er glade i hverandre, men jeg klarer
ikke å være helt avslappet. Jeg er
alltid på vakt fordi jeg er redd for at
det jeg gjør skal minne henne om
det hun har opplevd, sier han.

Også den psykiske biten har
vært tøff. Han har måttet være tål-
modig og takle at den han er mest
glad i ikke tillater seg å være glad
lenge av gangen.

– Men Tonje er heldigvis i stand
til å være glad også, sier Kelly.

Også han går i terapi.
– Terapi er en god ting, bare man

finner riktig terapeut. Vær ærlig,
åpen og tålmodig. Men husk at det
er to personer i et forhold, og det er
ikke bare hun som må tas hensyn
til. Det tok meg lang tid å komme
dit jeg er nå, sier Kelly.

Han bekymrer seg ikke for
den kommende babyen.

– Hun vil bli en flott mor. Vi er
begge spente og begge redde.

Stone (37), hunden Jesper og snart en liten baby. Foto: Nina Hansen

Vanlige reaksjoner
Overgrepsofre reagerer ulikt, men de fleste
får problemer med nærhet. 
h Noen vil ikke gjøre noe som har med sex å
gjøre.
h Noen utagerer aggressivt og har sex med
mange uten å føle noe. I verste fall kan det
føre til prostitusjon.
h Noen får fobi mot nakenhet.
h Noen har problemer med å ta på kroppen.
h Noen vasker seg mye fordi man føler seg
skitten.
h Noen får fobi mot alt som har med menn å
gjøre.
h Noen avviser kroppen sin fullstendig. De
kjenner ikke at de har noen kropp.

Kilde: Thore Langfeldt, spesialist i klinisk psykologi 

Råd til deg 
og partneren din
h Det er viktig å fortelle partneren at man
har vært utsatt for seksuelle overgrep, slik
at partneren forstår hvorfor sex er så vanske-
lig.
h Partneren må støtte, men ikke nødvendig-
vis møte henne på alt. Det er viktig å ta vare
på egen integritet og ikke utslette seg selv. 
h Hos noen går problemene over av seg
selv. Andre går i terapi hos psykolog eller
sexolog. Ta kontakt med fastlegen din for
henvisning.
h Voldtatte sier ofte at det er tryggest å
være den som tar initiativet. Det er viktig å
snakke sammen. 
h Prøv å se at den innsikten du får, kan være
en ressurs og en styrke. Overgrep skal tales i
hjel, ikke ties i hjel.

Kilder: Kari Hillås i Støttesenter
mot Incest Oslo, Lisa Rendall i Dixi

og Thore Langfeldt

Her kan du få hjelp
Det finnes en rekke støttesentre og støtte-
grupper over hele landet for personer som
har vært utsatt for seksuelle overgrep og
voldtekt. 

Det er også muligheter for å delta i part-
nergrupper. I tillegg finnes et voldtektsmot-
tak i de fleste fylker. 

Nasjonale foreninger
Blålys-Landsforeningen for seksuelt mis-
brukte: www.blalys.no
IFM-Senter for seksuelt misbrukte menn: tlf.
22 42 42 02 
Landsforeningen for voldtatte: www.dixi.no 
Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle over-
grep: www.fmso.no
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og
traumatisk stress, www.nrsb.oslo.no 
Unicorn, bandet til Tonje Ettesvoll: www.uni-
corn.no 

Lokale foreninger
Arendal: Støttesenteret mot incest og seksu-
elle overgrep i Arendal: www.smso-agder.no 
Bergen: Senter Mot Incest og seksuelle over-
grep I Hordaland: www.smih.no 
Drammen: Pilar Incestsenter: tlf. 32 89 74 33
Elverum: Evas Støttesenter: tlf. 62 41 18 62 
Follo: Incestsenteret i Follo: tlf. 64 94 25 70 
Fredrikstad: Krisesenter for mishandlede og
seksuelt misbrukte kvinner: tlf. 69 31 55 45
Hamar: Støttesenter mot Incest – Hamar:
www.smihamar.no
Karasjok: Samisk krise- og incestsenter: tlf.
78 46 70 88 
Kirkenes: Nora-senteret: tlf. 78 99 32 70
Kristiansand: Støttesenter mot incest og
seksuelle overgrep - Agder: www.smso-
agder.no 
Lillehammer: Incesttelefon for Gudbrands-
dalen: tlf. 61 27 92 30 
Nord-Trøndelag: Senter mot Incest: tlf.:
74 08 65 00
Oslo: Støttesenter mot Incest: www.senter-
motincest.no
Rogaland: Incestsenteret: tlf. 51 62 74 57 
Skien: Incestsenteret i Telemark: tlf.
35 52 67 07 
Tromsø: Støttesenter mot Incest: tlf.
77 65 20 44 
Trondheim: Senter mot Incest Sør-Trøndelag:
www.smi-st.no
Vestfold: Incestsenteret: tlf. 33 35 77 77

Partnerens rolle 
etter overgrep
ET OVERGREP ER ikke bare det grusomme
fysiske og psykiske som skjer overfor of-
feret. Det kan også få ringvirkninger for nå-
værende og seinere parforhold. Det som
har skjedd kan oppleves som et overgrep
på alt det vare, vakre og følsomme som
seksuallivet skal være. Seksuallivet er jo
der vi viser og møtes av nærhet, trygghet,
tilhørighet, aksept og respekt. Et overgrep
representerer det motsatte av alt dette. 

ETTER ET OVERGREP trenger de fleste
hjelp til å komme seg videre. Ofte vil også
den uskyldige partneren til kvinner som
har opplevd overgrep, enten det skjedde
før de møttes eller mens de er sammen,
trenge veiledning i hvordan en skal for-
holde seg til det som har skjedd. Partneren
vil dessuten i mange situasjoner være den
nærmeste til å hjelpe og støtte slik at hun
kommer videre i helingsprosessen. 

Hvordan han igjen skal få henne til å føle
trygg i seksuelle situasjoner, avhenger av
hennes reaksjon på overgrepet og det fin-
nes svært mange og ulike måter å reagere
på. Hvor mye hun vil fortelle, og når hun vil
fortelle om det som har skjedd, må part-
neren respektere og overlate til hennes ini-
tiativ. Lytt til det hun har og si, og godta
humørsvingninger og irrasjonelle reaksjo-
ner. Tro betingelsesløst på det hun for-
teller, og vær helt klar på at du ikke ser at
hun har noe skyld i det som skjedde.

MANGE FORTELLER at de lenge etter over-
grepet kan lukke igjen øynene i seksuelle
sammenhenger og oppleve overgrepet på
nytt. «– Men så åpner jeg øynene igjen og
ser at det er jo den gode, snille og om-
tenksomme kjæresten min som ligger der.
Da trenger jeg at han blir helt passiv og at
han stryker på meg – så blir jeg ekstra glad
i ham fordi han stopper, tar hensyn og vil
mitt beste», sa en av mine klienter en
gang. Da hadde hun allerede gått i lang-
varig terapi hos en dyktig psykolog og del-
tatt i flere fora på nettet for å få hjelp i he-
lingsprosessen. Til meg hadde hun kom-
met for å få hjelp til å få i gang seksuallivet
igjen.

I denne delen av prosessen er det særlig
viktig at også han deltar. Mange må ha en
forsiktig oppstart på sexlivet, og starter
derfor med en ikke-erotisk tilnærming i
form av sensitivitetstrening. Han bør være
svært lydhør for hennes grenser for å hjel-
pe henne å bygge opp tryggheten igjen. I
mange tilfeller betyr det at hun i lang tid
ønsker å avstå fra sex, mens hun legger
den vonde opplevelsen bak seg. Mitt råd til
ham er at han aldri utsetter henne for sek-
suelt press, og venter til hennes lyst våk-
ner.

NOEN PARTNERE trenger å høre at om hun
ikke føler seg attraktiv, eller ikke har lyst på
sex, er det ikke noe galt med forholdet eller
hennes følelser for ham. Det er viktig at
han da ikke viser at han føler seg avvist,
selv om hun reagerer negativt på enhver
fysisk kontakt. 

Når sexlivet skal starte igjen ønsker de
fleste å utelate alle måter å ha sex på som
minner henne om overgrepet. Han må væ-
re lydhør dersom hun reagerer på noe han
sier eller gjør som kan minne henne om
overgrepssituasjonen. Det sikreste er ofte
å overlate mye av initiativet til henne, og
være svært bevisst på alle situasjoner som
hun kan reagere negativt på. Hilsen Gro

Sex & samliv
Gro Isachsen
gro@sexologen.no
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len over mannens seksuali-
tet, sier Thore Langfeldt. 


Mange opplever flash-
backs fra overgrepene, og skam
er et stort problem. Ofte er
overgriperen en person man
har følelser for. I tillegg kan
kroppen teknisk sett nyte det
som skjer. Det topper skam-
men.


Overtall av jenter
Tallene over hvor mange som har
opplevd overgrep varierer sterkt
etter hvilke definisjoner som er
blitt brukt. Folkehelseinstituttets
undersøkelse fra 1994 viser at en av
ti har opplevd overgrep som om-
fatter berøring av kjønnsorganer
før fylte 18 år. 


Hvis vi bare tar med dem som
har blitt utsatt for overgrep før fyl-
te 16 år, og forutsetter at det er
minst fire år mellom offeret og
overgriperen, og offeret i tillegg
opplevde handlingen som svært
ubehagelig eller verre, sitter vi
igjen med tre prosent. 


Med den første definisjonen er
det dobbelt så mange jenter som
gutter, med den andre definisjo-
nen er det fem ganger så mange
jenter, opplyser seniorforsker
Kristian Tambs, som står bak un-
dersøkelsen. 


Nærhet vanskelig
Landsforeningen for voldtatte
registrerte 125 nye brukere i
2005, men de regner med store
mørketall. 


– Seksualitet er vanskelig i seg
selv. Mange, men ikke alle, har et
dårlig selvbilde og problemer med
å komme i kontakt med følelsene
sine. De har ikke tillit til andre
mennesker, sier Hillås. 


Enkelte av kvinnene hun har
snakket med, går ut av parforhol-
det når forholdet blir for nært og de
blir for følelsesmessig knyttet til
hverandre. Hun forteller om part-
nere som har tatt kontakt med
henne og fortalt at alt begynte så
bra, men at forholdet etter en
stund blir kaldt og kjølig. De vet ik-
ke hva de skal gjøre. Mange går i te-
rapi for å bearbeide overgrepene,
og i en terapitime blir overgrepet
da veldig nært igjen. Da kan det
være vanskelig å gå hjem og ha et
seksuelt samliv med partneren. 


– Når man treffer hverandre
og er forelsket, er alt veldig spe-
sielt. Men i perioden hvor for-
elskelsen går mer over til å kjær-
lighet, blir det mer komplisert.
Som incestutsatt, er man redd
noe skal gå galt fordi man tidli-
gere har blitt sviktet av voksne
tillitspersoner, sier Kari Hillås.


Mange unngår derfor å gå inn i
nye forhold.


– Kjenner overgriperen
– De fleste voldtekter skjer i et
parforhold eller av bekjente, og
mange har derfor vanskelighe-
ter med å stole på noen igjen,
sier Lisa Rendall, informasjons-
konsulent i Dixi Ressursenter
for voldtatte.


Og reaksjonene kan komme len-
ge etter selve overgrepene. 


– Senvirkningene kan komme
etter mange år. Om du legger lokk
på det i 20 år kan det komme for
fullt når du får mer tid og rom for
deg selv igjen, sier Kari Hillås.


«Jeg har aldri fått lov til å 
min seksualitet på en nat
Tonje Ettesvoll
(32) ble seksuelt
misbrukt til hun
var tolv. Det preger 
forholdet til ekte-
mannen Kelly 
Stone (37).
Tekst: Linn Hanssen
lha@dagbladet.no


– Du vet ikke hva de seksuelle
overgrepene har gjort med deg før
du skal bruke din egen seksualitet,
sier Tonje Ettesvoll.


Hun går i terapi blant annet for å
kunne ha et best mulig forhold til
mannen sin Kelly. Sammen bor de
i Tonjes barndomshjem på Stabekk
utenfor Oslo. 


– Sex er kanskje en av de tingene


jeg er mest bitter på at jeg må jobbe
så mye med, forteller Tonje.


Hun synger i bandet Unicorn om
de tøffe erfaringene hun har gjort.


Ikke blanke ark
– Mye av seksualiteten min består
av avlæring. Kroppen reagerer på
visse automatiske måter. Man stil-
ler ikke med blanke ark etter å ha
vært utsatt for overgrep, men sitter
med masse informasjon som ikke
er naturlig å ha. Jeg har aldri fått lov
til å bli kjent med min seksualitet
på en naturlig måte, sier Tonje.


Derfor er det viktig for henne


å ha noen å spørre om ting som
har med sex å gjøre. 


Mens noen avstår fra sex etter
overgrep, var Tonje seksuelt ut-
agerende i ungdomstida.


– Jeg har en mye høyere terskel
for å ha sex med noen nå enn for ti
år siden. Jeg hadde ikke kontakt
med kroppen min, og det preget
mine tidlige seksuelle erfaringer,
selv om jeg trodde det var bra.


Førstegangsforeldre
Hun synes det seksuelle er mye
vanskeligere nå enn før.


– Men det er nok et tegn på at jeg


kjenner etter hvordan jeg føler det.
Jeg lengter etter å ville føle noe, sier
Tonje.


I september blir hun og Kelly
foreldre for første gang.


– Mamma sier jeg har blitt mer
rolig og harmonisk etter at jeg ble
gravid, men samtidig føler jeg at det
er noe som invaderer magen min.


Hun gruer seg litt til fødselen
fordi hun frykter at andre skal se at
hun ikke har kontroll.


– Men samtidig er jeg på mange
måter laidback. Jeg er ikke redd for
å bli en dårlig mor.


For litt siden spurte Kelly
henne om hva hun tenkte om å
la han være alene med barnet.


– Det har jeg ikke tenkt på som
problematisk. Det er viktig og bra
for meg at han har nær fysisk kon-
takt med barnet, men jeg er glad for
at han spør, sier Tonje.


Hun er glad for at ektemannen er
så tålmodig og oppmerksom på


ETTER OVERGREPENE: Tonje Ettesvoll (32) har måtte jobbe mye med seg selv for å komme dit hun er nå. Her sammen med ektemannen Kelly 


r


«Senvirkningene
kan komme etter
mange år»


Kari Hillås, sosialkonsulent


«Jeg er alltid på vakt fordi jeg er redd
for at det jeg gjør skal minne henne
om det hun har opplevd» 


Kelly Stone, ektemannen til overgrepsoffer Tonje Ettesvoll








19SØNDAG 13. AUGUST 2006 TEMA SAMLIV


bli kjent med
urlig måte»


hvordan hun har det. Det er bare
Kelly som får se henne når hun er
sårbar.


– Kelly kan prøve å løse en situa-
sjon, men ofte avviser jeg han fordi
det er lettere å ha det vondt. Jeg
snur gjerne rundt og synes synd på
meg selv. Da sier han ofte «Vil du
sitte der å ha det vondt, eller vil du
komme hit og ha det godt.»


Tonje ser at all jobbingen kan
ha hatt positive effekter.


– Vi har kommet hverandre
nærmere og fått sjansen til å kjen-
ne hverandre på en helt annen må-
te. Jeg skjønner ikke at folk kan væ-
re i et forhold uten at overgrepene
er en del av livet, sier hun. 


Han visste
Kelly visste om overgrepene alle-
rede før han ble sammen med Ton-
je. Han innrømmer at det kan være
vanskelig til tider.


– Sex skal være en enkel og god


handling mellom to personer som
er glade i hverandre, men jeg klarer
ikke å være helt avslappet. Jeg er
alltid på vakt fordi jeg er redd for at
det jeg gjør skal minne henne om
det hun har opplevd, sier han.


Også den psykiske biten har
vært tøff. Han har måttet være tål-
modig og takle at den han er mest
glad i ikke tillater seg å være glad
lenge av gangen.


– Men Tonje er heldigvis i stand
til å være glad også, sier Kelly.


Også han går i terapi.
– Terapi er en god ting, bare man


finner riktig terapeut. Vær ærlig,
åpen og tålmodig. Men husk at det
er to personer i et forhold, og det er
ikke bare hun som må tas hensyn
til. Det tok meg lang tid å komme
dit jeg er nå, sier Kelly.


Han bekymrer seg ikke for
den kommende babyen.


– Hun vil bli en flott mor. Vi er
begge spente og begge redde.


Stone (37), hunden Jesper og snart en liten baby. Foto: Nina Hansen


Vanlige reaksjoner
Overgrepsofre reagerer ulikt, men de fleste
får problemer med nærhet. 
h Noen vil ikke gjøre noe som har med sex å
gjøre.
h Noen utagerer aggressivt og har sex med
mange uten å føle noe. I verste fall kan det
føre til prostitusjon.
h Noen får fobi mot nakenhet.
h Noen har problemer med å ta på kroppen.
h Noen vasker seg mye fordi man føler seg
skitten.
h Noen får fobi mot alt som har med menn å
gjøre.
h Noen avviser kroppen sin fullstendig. De
kjenner ikke at de har noen kropp.


Kilde: Thore Langfeldt, spesialist i klinisk psykologi 


Råd til deg 
og partneren din
h Det er viktig å fortelle partneren at man
har vært utsatt for seksuelle overgrep, slik
at partneren forstår hvorfor sex er så vanske-
lig.
h Partneren må støtte, men ikke nødvendig-
vis møte henne på alt. Det er viktig å ta vare
på egen integritet og ikke utslette seg selv. 
h Hos noen går problemene over av seg
selv. Andre går i terapi hos psykolog eller
sexolog. Ta kontakt med fastlegen din for
henvisning.
h Voldtatte sier ofte at det er tryggest å
være den som tar initiativet. Det er viktig å
snakke sammen. 
h Prøv å se at den innsikten du får, kan være
en ressurs og en styrke. Overgrep skal tales i
hjel, ikke ties i hjel.


Kilder: Kari Hillås i Støttesenter
mot Incest Oslo, Lisa Rendall i Dixi


og Thore Langfeldt


Her kan du få hjelp
Det finnes en rekke støttesentre og støtte-
grupper over hele landet for personer som
har vært utsatt for seksuelle overgrep og
voldtekt. 


Det er også muligheter for å delta i part-
nergrupper. I tillegg finnes et voldtektsmot-
tak i de fleste fylker. 


Nasjonale foreninger
Blålys-Landsforeningen for seksuelt mis-
brukte: www.blalys.no
IFM-Senter for seksuelt misbrukte menn: tlf.
22 42 42 02 
Landsforeningen for voldtatte: www.dixi.no 
Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle over-
grep: www.fmso.no
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og
traumatisk stress, www.nrsb.oslo.no 
Unicorn, bandet til Tonje Ettesvoll: www.uni-
corn.no 


Lokale foreninger
Arendal: Støttesenteret mot incest og seksu-
elle overgrep i Arendal: www.smso-agder.no 
Bergen: Senter Mot Incest og seksuelle over-
grep I Hordaland: www.smih.no 
Drammen: Pilar Incestsenter: tlf. 32 89 74 33
Elverum: Evas Støttesenter: tlf. 62 41 18 62 
Follo: Incestsenteret i Follo: tlf. 64 94 25 70 
Fredrikstad: Krisesenter for mishandlede og
seksuelt misbrukte kvinner: tlf. 69 31 55 45
Hamar: Støttesenter mot Incest – Hamar:
www.smihamar.no
Karasjok: Samisk krise- og incestsenter: tlf.
78 46 70 88 
Kirkenes: Nora-senteret: tlf. 78 99 32 70
Kristiansand: Støttesenter mot incest og
seksuelle overgrep - Agder: www.smso-
agder.no 
Lillehammer: Incesttelefon for Gudbrands-
dalen: tlf. 61 27 92 30 
Nord-Trøndelag: Senter mot Incest: tlf.:
74 08 65 00
Oslo: Støttesenter mot Incest: www.senter-
motincest.no
Rogaland: Incestsenteret: tlf. 51 62 74 57 
Skien: Incestsenteret i Telemark: tlf.
35 52 67 07 
Tromsø: Støttesenter mot Incest: tlf.
77 65 20 44 
Trondheim: Senter mot Incest Sør-Trøndelag:
www.smi-st.no
Vestfold: Incestsenteret: tlf. 33 35 77 77


Partnerens rolle 
etter overgrep
ET OVERGREP ER ikke bare det grusomme
fysiske og psykiske som skjer overfor of-
feret. Det kan også få ringvirkninger for nå-
værende og seinere parforhold. Det som
har skjedd kan oppleves som et overgrep
på alt det vare, vakre og følsomme som
seksuallivet skal være. Seksuallivet er jo
der vi viser og møtes av nærhet, trygghet,
tilhørighet, aksept og respekt. Et overgrep
representerer det motsatte av alt dette. 


ETTER ET OVERGREP trenger de fleste
hjelp til å komme seg videre. Ofte vil også
den uskyldige partneren til kvinner som
har opplevd overgrep, enten det skjedde
før de møttes eller mens de er sammen,
trenge veiledning i hvordan en skal for-
holde seg til det som har skjedd. Partneren
vil dessuten i mange situasjoner være den
nærmeste til å hjelpe og støtte slik at hun
kommer videre i helingsprosessen. 


Hvordan han igjen skal få henne til å føle
trygg i seksuelle situasjoner, avhenger av
hennes reaksjon på overgrepet og det fin-
nes svært mange og ulike måter å reagere
på. Hvor mye hun vil fortelle, og når hun vil
fortelle om det som har skjedd, må part-
neren respektere og overlate til hennes ini-
tiativ. Lytt til det hun har og si, og godta
humørsvingninger og irrasjonelle reaksjo-
ner. Tro betingelsesløst på det hun for-
teller, og vær helt klar på at du ikke ser at
hun har noe skyld i det som skjedde.


MANGE FORTELLER at de lenge etter over-
grepet kan lukke igjen øynene i seksuelle
sammenhenger og oppleve overgrepet på
nytt. «– Men så åpner jeg øynene igjen og
ser at det er jo den gode, snille og om-
tenksomme kjæresten min som ligger der.
Da trenger jeg at han blir helt passiv og at
han stryker på meg – så blir jeg ekstra glad
i ham fordi han stopper, tar hensyn og vil
mitt beste», sa en av mine klienter en
gang. Da hadde hun allerede gått i lang-
varig terapi hos en dyktig psykolog og del-
tatt i flere fora på nettet for å få hjelp i he-
lingsprosessen. Til meg hadde hun kom-
met for å få hjelp til å få i gang seksuallivet
igjen.


I denne delen av prosessen er det særlig
viktig at også han deltar. Mange må ha en
forsiktig oppstart på sexlivet, og starter
derfor med en ikke-erotisk tilnærming i
form av sensitivitetstrening. Han bør være
svært lydhør for hennes grenser for å hjel-
pe henne å bygge opp tryggheten igjen. I
mange tilfeller betyr det at hun i lang tid
ønsker å avstå fra sex, mens hun legger
den vonde opplevelsen bak seg. Mitt råd til
ham er at han aldri utsetter henne for sek-
suelt press, og venter til hennes lyst våk-
ner.


NOEN PARTNERE trenger å høre at om hun
ikke føler seg attraktiv, eller ikke har lyst på
sex, er det ikke noe galt med forholdet eller
hennes følelser for ham. Det er viktig at
han da ikke viser at han føler seg avvist,
selv om hun reagerer negativt på enhver
fysisk kontakt. 


Når sexlivet skal starte igjen ønsker de
fleste å utelate alle måter å ha sex på som
minner henne om overgrepet. Han må væ-
re lydhør dersom hun reagerer på noe han
sier eller gjør som kan minne henne om
overgrepssituasjonen. Det sikreste er ofte
å overlate mye av initiativet til henne, og
være svært bevisst på alle situasjoner som
hun kan reagere negativt på. Hilsen Gro


Sex & samliv
Gro Isachsen
gro@sexologen.no





