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- Det at jeg er blitt misbrukt, er en del av his-
torien min. Jeg kan ikke fortrenge det, sier en 
smilende Tonje Ettesvoll (29). Likevel er ikke 
alt enkelt. En vanskelig oppvekst har satt sine 
spor. Hun sliter med å finne glade minner 
fra barndommen. Stort sett husker hun bare 
frykt. Hennes far var voldelig og sint. Det 
var bare under overgrepene at han var hyg-
gelig. Han sa han ville lære henne å ha et godt 
sexliv. Moren til Tonje forsto ikke hva som 
skjedde. Hun registrerte bare at Tonje tydelig 
viste avsky for faren sin. 

Faren døde
- Jeg var en høylytt og brysom unge, og svært 
utagerende som ungdom, forteller Tonje. I 
ettertid syns hun det er rart at ingen oppfattet 
at noe var galt. Hun ville veldig gjerne bli 
sett, og simulerte en gang så vondt i magen at 
blindtarmen ble tatt. Noen år senere prøvde 
hun å kutte over pulsåra, også denne gangen 
for å bli sett. Først etter at foreldrene hadde 
flyttet fra hverandre fortalte Tonje moren om 
overgrepene. Faren døde i en ulykke da Tonje 
var 17 år. Hun brukte ulykken for å få sym-
pati, noe som hjalp henne gjennom en skole-
hverdag hun overhodet ikke trivdes i.
    Som 24-åring hadde Tonje mange år 
med festing og et utsvevende sexliv bak seg. 
Hun har alltid hatt et dårlig forhold til krop-
pen sin, og trodde sex var det samme som 

kjærlighet. Ting har endret seg nå. Tonje 
trives ikke med å gå ut på byen lenger. Og 
hun har funnet ro sammen med Kelly, som 
hun giftet seg med i fjor. Kelly Stone (34), 
som opprinnelig er fra USA, forteller at han 
elsker å være sammen med Tonje. Men han 
legger heller ikke skjul på at det til tider er 
frustrerende å se at hun har det vondt. 
    - Når hun er sint, vet jeg at det ikke 
er meg hun er sint på. Kelly mener det er 
viktig å være tålmodig, vise mye kjærlighet, 
og snakke  masse sammen. På den måten blir 
han også nødt til å møte egne problemer og 
svakheter. 

Anmelder overgrepene
Tonje er lidenskapelig opptatt av dyr og dyrs 
rettigheter, og tåler ikke å se dyr lide. Hunden 
Jesper fant hun nesten livløs i en grøft i 
Hellas. Hunden overlevde, og Tonje bodde 
sammen med den i karantene i Danmark i tre 
måneder. Nå lever den sammen med henne 
og Kelly i en leilighet i barndomshjemmet til 
Tonje på Stabekk. Der har hun eget musik-
kstudio. 
    Tonje elsker å synge, og har musikkut-
dannelse fra Nordisk Institutt for Scene og 
Studio (NISS). Der var hun med og startet 
bandet Unicorn sammen med Andrè Storeng 
og Finn Harrisson.. Unicorn fremfører låter 
med tekster basert på egne opplevelser. De 

har blant annet opptrådt på Støttesenteret 
mot incest, samt en rekke seminarer og kon-
gresser. I løpet av høsten kommer de med 
egen plate. Ikke lenge etter plateslippet er 
Tonje aktuell i en dokumentarfilm om hennes 
liv. Et kamerateam følger henne blant annet 
når hun nå, omsider, skal anmelde faren for 
overgrep. Anmeldelsen vil bli levert i løpet av 
september.
    - Jeg anmelder nå, selv om faren min 
er død, fordi jeg vil plassere skylden der 
den hører hjemme. Det er ikke lenge siden 
foreldelsesfristen på å anmelde forhold som 
har skjedd når du var under 10 år ble hevet 
til 25 år. Det er noe jeg ikke fikk vite om før 
ganske nylig, og jeg bestemte meg for at jeg 
skulle anmelde. Jeg trodde ikke jeg kunne det 
før, forteller hun. Tonje vet at saken vil bli 
henlagt, men vil likevel fortelle offentligheten 
hva som har skjedd, og dermed blant annet få 
muligheten til å søke voldsoffererstatning.

Ikke skyld, men ansvar
Tonje er engasjert, og vet å bruke erfarin-
gene sine på en konstruktiv måte. Siden 2000 
har hun bidratt ved Dixi, som er det eneste 
selvhjelpstilbudet for voldtatte i Norge. Der 
tar hun imot voldtatte jenter på samtale. 
Tonje ble selv voldtatt som 18-åring. 
    - Det er ikke uvanlig at mange er blitt 
utsatt for flere typer overgrep, men det er 

veldig tabu å snakke om det. Mange er redd 
for ikke å blir trodd når det er flere ting som 
har skjedd. 
    De fleste som er blitt utsatt for seksuelle 
overgrep føler selv skyld på en eller annen 
måte. Det har Tonje aldri gjort. - Den utsatte 
har ikke selv skylden for overgrepene, den må 
plasseres hos overgriper og hos foreldre som 
ikke har fulgt med i oppveksten, men ans-
varet er dessverre mitt. Som voksen må jeg 
ta ansvaret for mitt eget liv, selv om jeg ikke 
selv har ødelagt det. Det kommer ingen ny 
mamma og pappa og fikser livet mitt.
    Tonje vet at hun ikke fungerer som 
hun kunne gjort dersom hun ikke var blitt 
utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. 
I lange perioder har hun stengt følelsene ute, 
og verken følt glede eller tristhet. Nå er hun 
ikke redd for følelser lenger. Hun vet at det er 
en sammenheng mellom hode og kropp, og 
har møtt personer som har mistet følelsen 
i beina som en følge av at de ville kople hode 
bort fra resten av kroppen. Dette er ikke 
uvanlig blant de som er blitt utsatt for sek-
suelle overgrep, ettersom de ofte ser på krop-
pen sin som skitten og verdiløs. Selv har Tonje 
vært svært stiv i ryggen, og nakken, i tillegg til 
at hun har hatt bekkenlås. Verken vanlig fys-
ioterapeut eller kiropraktor har kunnet hjelpe 
henne med stivheten. Det eneste som har gitt 
gode resultater er psykomotorisk behandling. 
Denne behandlingen går ut på å løsne spen-
ninger som har satt seg i kroppen som en 
følge av psykiske lidelser. 

Snakk om alt
Tonje er imidlertid av den oppfatning at alle 
mennesker har sine problemer i livet, og at 
absolutt alt kan snakkes om. Hun syns det er 
trist at mange mennesker i dag lever et over-

Tonjes første minne fra barndommen er en pornofilm. Hun ble seksuelt misbrukt av faren sin 
fra hun var fire til hun var tolv. Likevel er hun til tider i stand til å ha et fantastisk liv.

Å leve etter overgrepene flatisk liv, og mener det er svært viktig at forel-
dre snakker med barna sine om føleleser. 
    - Foreldre bør stille barna sine spørsmål 
i stedet for å komme med alle svarene. Des-
suten må de forberede barna sine på det 
virkelige liv. Mange barn får sjokk når de 
kommer ut i verden. De har ikke lært å prate 
om følelser hjemme, forteller en engasjert 
Tonje som selv vil ha barn når hun føler at 
tiden er inne. 
    Tonjes fremste råd til mennesker i samme 
situasjon er å selv ta tak i sine egne problemer. 
Videre er det viktig å velge noen du kan stole 
på, og deretter snakke, snakke, snakke… 
    - Si fra at det ikke er farlig å stille spørsmål. 
Folk kan ikke gjette seg til alt. Tonje er 
opptatt av at den som skal lytte også ofte syns 
det er skummelt. De er redde for å si noe feil. 
Hun råder dem som får servert en slik his-
torie til å ikke bruke ord som “ekkelt” eller 
“kvalmt”. Ingen vil at ens egen historie skal 
bli betegnet på den måten. 
    - Tenk at du ikke er alene. Veldig mange er 
i samme situasjon som deg. Du kan til tider 
leve et fantastisk liv selv etter å ha blitt utsatt 
for seksuelle overgrep. Men målet er å ikke 
glemme. Du blir aldri ferdig med å snakke 
om det, og ekte venner går ikke lei av å høre 
på. 
    Tonje fremstår som sterk og reflektert. Hun 
gir inntrykk av at hun har mye å gi til andre 
rundt seg. Likevel trenger hun å få være svak 
og liten også. Akkurat som alle andre.
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·   Ifølge Helsenett (helseleksikon på Inter-
nett) blir ca 5 prosent av alle norske barn 
utsatt for en eller annen form for ufrivillig 
seksuell omgang gjentatte ganger før de fyller 
18 år.
 

·    Det skilles mellom incest og seksuelle over-
grep. Incest defineres som  “seksuell omgang 
mellom nære familiemedlemmer i nedsti-
gende eller horisontal linje, eller mellom en 
voksen i en foreldrerolle og et barn”. Denne 
incestdefinisjonen dekker de lovparagrafene 
som i dag brukes i straffeloven i forhold til 
incest (straffelovens §§ 207, 208 og 209). 
Definisjonen for seksuelle overgrep er videre: 
“Enhver form for seksuell omgang mellom 
en voksen og et barn er et seksuelt overgrep”. 

·   Overgriper kan være foreldre, søsken, 
andre familiemedlemmer, fotballtrener, lærer 
eller andre. En som har vært utsatt for 
ufrivillig seksuell omgang kan få en rekke 
psykiske skadevirkninger. Dette kan være 
alt fra angst til depresjoner, lav selvfølelse, 
selvmordstanker og negative holdninger til 
egen kropp. I noen tilfeller kan resultatet bli 
anorexi eller bulimi.

·      Det fins flere steder hvor incest-utsatte 
kan henvende seg. Ett av disse er Støttesenteret 
mot incest (SMI) SMI er en privat selvhjel-
psorganisasjon som drives med tilskudd fra 
Oslo kommune og Barne- og familiedeparte-
mentet. Telefonnummer 23 31 46 50.

·   Senteret tilbyr blant annet samtaler, 
støttegrupper, temakvelder, partnergruppe, 
ungdomsgruppe, råd og veiledning for 
pårørende, og kursing av fagfolk.
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