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vært verken før eller siden. Sto-
re økonomiske problemer. Mis-
bruk av alkohol og piller. Og 
selvmordsforsøk.

– Jeg var så nære at hadde 
ikke telefonen ringt da den 
gjorde, så hadde jeg ikke sittet 
her i dag, sier 55-åringen.

Støtte fra Tøtta
Intervjuet med HA gjøres ved 

kjøkkenbordet hjemme hos 
Lars. Cocker doodle-en Tøtta 
har godkjent journalisten og 
forsvunnet inn i drømmeland. 
Lars ser kjærlig bort på den lil-
le, sovende kroppen som følger 
ham i tykt og tynt. 

– Hun er følgesvennen min. 
Jeg er veldig tilfreds med livet 
slik det er nå.

Gjennom vinduet ser man Id-

defjorden. Gresset er grønt 
mens løvtrærne har mistet de 
aller fleste bladene. Det er in-
gen tvil om at det er høst. De 
nakne grenene vaier lett i vin-
den mens varmen fra sola be-
gynner å få tak på verden.

Lars har sakte, men sikkert 
fått tak på sitt eget liv. I dag får 
han traumebehandling på dis-
triktpsykiatrisk senter (DPS) på 

gamle Halden sykehus. Der har 
han de to siste årene snakket 
med psykolog et par timer an-
nenhver uke. Det har vært vel-
dig positivt.

– Jeg er mye sterkere til å be 
om hjelp og kreve min rett, 
konstaterer han.

Foreningen Utsattmann
Men den aller største takken for 
å ha klart å stable seg på bena 
igjen, retter Lars Skjærvik til 
den ideelle foreningen Utsatt-
mann. 

For to år siden tok han turen 
til et Utsattmann-seminar i 
Nord-Odal i Innlandet fylke.

– Der var det ingen som kjen-
te meg. Det passet meg fint. Jeg 
er fortsatt ikke særlig glad i 
oppmerksomhet, sier han med 
et skjevt smil.

I løpet av den helga knyttet 
han helt unike og verdifulle 
vennskapsbånd. Møtet med an-
dre menn som har opplevd det 
samme som ham selv, ble 
skjellsettende. 

– Jeg opplevde en forståelse 
som kun oppstår når man har 
felles plattform. Jeg har fortsatt 
kontakt med et par av dem jeg 
møtte. Det blir mye galgenhu-
mor når vi kommer inn på over-
grepene vi har vært gjennom.

Vonde minner
Lars Skjærvik prater ikke så 
mye om det han opplevde som 
barn og ungdom. Det koster 
fortsatt mye å hente fram min-
nene. Når han likevel velger å 

fortelle sin historie offentlig, er 
det fordi han mener at det er 
positivt for sin egen del, og så 
håper han at det kan være til 
hjelp for andre. 

Moren til barna hans, søskne-
ne og døtrene vet at han står 
fram i HA, og de heier på ham.

– Man er ikke alene
Mange føler det er tabubelagt 
og skamfullt å fortelle at man 
har blitt seksuelt misbrukt. En 
del gutter og menn tror at sek-
suelle overgrep kun rammer 
kvinner, og det bidrar til å gjøre 
det enda vanskeligere for menn 
å snakke om. 

– Det å vite at man ikke er ale-
ne og høre om andre med lik-
nende historier som har fått et 
bra liv, har vært grunnen til at 
de har bestemt seg for å ta opp 
kampen mot fortidas spøkelser, 
skriver utsattmann.no.

 – Jeg tenker på hvor stor be-
tydning historiene til mennene 
i «I overgriperens spor» hadde 
for meg. Hvis min historie kan 
hjelpe minst én annen gutt eller 
mann til å søke hjelp, så er det 
verdt det, understreker Lars.

Han håper også at det skal 
etableres et støttesenter for 
seksuelt utsatte kvinner og 
menn i vår region.

–Det finnes i altfor liten grad 
hjelp å få. Jeg ønker at et lavter-
skeltilbud skal komme på plass. 

Lars Skjærvik prøvde 
så godt han kunne 
som ung voksen å få 
livet til å funke. Da 
han ble 40 år, så han 
en dokumentar som 
fikk ham til å skjønne 
hvorfor han syns det 
var så vanskelig.
ANJA LILLERUD 
anja.lillerud@ha-halden.no

– En liten mus. En som ikke lik-
te oppmerksomhet, og som 
gjemte seg bort. Som utsatte 
ting. Som ikke klarte å stå opp 
for seg selv. 

Det er slik dagens Lars beskri-
ver «gamle» Lars.

Han hadde samboer og fire 
døtre. Enebolig på stor tomt 
ikke langt fra Iddefjorden. Eget 
firma. Likevel var det så mye 
som ikke stemte. 

– Jeg kunne reagere irrasjo-
nelt på helt vanlige ting. Og jeg 
kunne grue meg så mye til noe 
at jeg ble fysisk dårlig. Så jeg 
valgte å utsette det - igjen og 
igjen. Jeg tenkte vel at hvis jeg 
utsatte det lenge nok, så ville 
det forsvinne.

Men det var ikke problemene 
som forsvant. Det var det sam-
boeren og familielivet som gjor-
de.

Vendepunktet
Like etterpå skjedde det som på 
mange måter ble startskuddet 
for en ny tidsregning for Lars. 
Han husker det helt tydelig. 
Hvordan ting falt på plass. 
Hvordan det plutselig sto helt 
klart for ham hvorfor han var 
som han var. Hva som lå bak 
måten han reagerte på i enkelte 
situasjoner. 

– Det var som om de snakket 
om meg. Beskrivelsene passet 
perfekt til meg, forteller 
55-åringen.

Han snakker om den dagen 
han så filmen «I overgriperens 
spor» i 2006. NRK-dokumenta-
ren forteller historiene til flere 
menn som ble utsatt for seksu-
elle overgrep av en lærer i Lak-
selv da de var unge gutter. 
Hvordan overgrepene påvirket 
livene deres og psyken deres. 

Lars ble også utsatt for seksu-
elle overgrep. Fra han var seks-

sju år gammel og til han var 15-
16 år.

– Det er helt utrolig hvordan 
hjernen kan fortrenge ting. 
Fram til jeg var 40 hadde jeg 
ikke tenkt en eneste tanke om 
at det jeg opplevde som ung, 
påvirket meg som voksen, for-
teller han.

Hemmeligheten
Ingen visste noe som helst om 
hva Lars hadde opplevd i barn-
dommen. Ikke foreldrene, ikke 
søsknene, ikke samboeren. 
Bare Lars og overgriperen kjen-
te til det som hadde skjedd i 
mørke nattetimer i en bolig i 
Halden på 1970-tallet.

Men etter «oppvåkningen» i 
2006, fortalte han. Både brø-
drene og samboeren fikk vite 
hvilke opprivende og vonde 
minner og opplevelser som 
tynget mannen de kjente så 
godt. Døtrene fikk vite da de ble 
gamle nok.

– Mamma og pappa levde 
ikke lenger i 2006. Jeg er glad 
for at de døde i uvisshet.

Overgrepene ble begått av en 
mann familien kjente godt og 
hadde tillit til. En mann som 
den lille gutten på seks-sju år 
egentlig likte å være sammen 
med.

– Han visste hva jeg syns var 
gøy å gjøre, og hva han kunne 
lokke meg med. Aktivitetene 
på dagtid var vel så morsomme 

at jeg antakelig valgte å ikke 
tenke på hva jeg visste kom til å 
skje når kvelden kom, sier Lars. 

Han ønsker å understreke at 
det ikke var faren eller noen av 
brødrene hans som begikk de 
kriminelle handlingene mot 
ham.

Måtte hjelpe seg selv
Mye har skjedd siden NRK viste 
«I overgriperens spor» på TV. 
Haldenseren og firebarnsfaren 
har stiftet kjennskap til norsk 
psykisk helsevesen - uten å bli 
nevneverdig imponert. 

– I en lang periode måtte jeg i 
all hovedsak hjelpe meg selv. 
Jeg var på den ene siden ikke 

sjuk nok til å få hjelp. Samtidig 
fungerte jeg ikke optimalt i 
hverdagen. Hvem gjør vel det 
etter å ha opplevd noe sånt som 
jeg har gjort, spør han.

Han var i et nytt forhold og 
prøvde atter en gang å få livet til 
å fungere. Atter en gang hava-
rerte det. Så langt nede som 
han var i 2016, har han ikke 

En følelsesladd NRK-dokumentar ble vendepunktet for Lars (55)

Fortalte om overgrepene han hadde fortrengt

FORTRENGTE ALT: Lars Skjærviks hjerne fungerte sånn at han fortrengte de vonde minnene om 
seksuelle overgrep fra barndommen og ungdomstida. NRK-dokumentaren «I overgriperens spor» gjorde at 
han fikk bedre forståelse for seg selv som voksen. – Det var som om de snakket om meg, sier han.  
 ALLE FOTO: ANJA LILLERUD

BETYR MYE: Hunden Tøtta følger Lars i tykt og tynt. – Hun er 
følgesvennen min. Jeg er veldig tilfreds med livet slik det er nå.

FORTALTE ALT: Etter å ha 
sett en NRK-dokumentar hvor 
menn fra Lakselv fortalte om 
livene sine etter at de ble utsatt 
for seksuelle overgrep som 
små barn, fortalte Lars endelig 
hva han selv hadde opplevd. – 
Mamma og pappa levde ikke 
lenger i 2006. Jeg er glad for at 
de døde i uvisshet.


