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Harald Thuen 

Kåseri – Gutteliv i Lillehammer – lanseringsfest Fabrikken Lillehammer 15. september 2022 

Gratulerer med flott bok! Jeg har lest og 

humret til historier fra Årettadalen, Bærje, 

Busmoen, Kartongen, Nybu, Sjikago og mye 

mer– for meg som ikke har vokst opp i byen, 

har alt i hop tidligere bare vært Lillehammer. 

Vi innflyttere kjenner nok Lillehammers 

bydeler etter kartet, men ikke stedene, 

kulturen og nyansene. Bygater, båter og 

kystliv i Bergen var min barndom, og etter 15 

år under sydvest fikk jeg paraply i 

konfirmasjonsgave – det fikk ingen i 

Lillehammer, tror jeg. Barndommens 

innganger er uerstattelige og dypt personlig 

forankret i oss. Du kan saktens flytte Brynjulf 

Handgaard ut av Årettadalen, men du kan 

ikke flytte Årettadalen ut av Brynjulf. Siden Sigmund Freud og psykoanalysens tid tidlig på 

1900-tallet, har vitenskapen grublet på hvordan vi skal få tilgang til barnesinnet, men aldri 

helt ut funnet svaret. Vi kommer kanskje en bit nærmere med Gutteliv i Lillehammer på 

1960-tallet, - ikke minst i Edgar Berghs sterke brødrefortelling om ham og Terje.  

Frihet 

Men likevel, - på tvers av landsdeler, Årettadalen og Bussmoen, gatehjørner og jorder på 

1960-tallet – noe hadde vi felles. Og som det framgår av boken, tror jeg det må være: 

Friheten! Vi guttene var frie fra far og mor.  Det gjaldt på langt nær i samme grad for 

jentene, de holdt seg mer hus imellom og kunne ikke fritt herje rundt som oss. Ja, 

frihetsspørsmålet er kanskje den aller beste indikatoren på kjønnsforskjellene i oppveksten 

på 1960-tallet, men det får ligge i kveld. Foreldrene våre brydde seg nok også om oss, det 

stod ikke på det, men de holdt seg borte, fullstendig borte – fritiden var fri, den var vår.  
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Og ikke bare foreldrene: hvor var kommunen? Historien om «Kjeller´n», kampen om 

ungdomshuset, som det står om i boken, forteller alt om det. Kommunen var ikke på banen. 

Og ellers, storpolitikken, staten, hvor var den? Vi fikk barnetrygd, mer skole og vaksiner, det 

stod ikke på det heller – og vi fikk så visst også et eget Barne- og familiedepartement, skjønt 

høyt i kurs sto det ikke, Arbeiderpartiets mektige partisekretær, Håkon Lie, kalte det 

«Kjøkken- og kjerringdepartementet».  Først ut på 70-tallet våknet Stortinget og skjønte at 

oppveksten handlet om mer enn skole – og vekkerklokken, ja, det var narkotikaondet og 

Slottsparken. Kort sagt: Fritiden var fri og fritt fram, - med ett unntak: eplene. For skal vi tro 

Øyvind Berghs kostelige fortelling om epleslang og politijakt, ja, så passet de voksne bedre 

på eplene enn på barna sine.   

Slik var vår frihet midt på 1900-tallet – eller midt i Barnets århundre, som det het. Men det 

besynderlige er, spør vi andre generasjoner, foreldrene våre, barna våre og barnebarna, om 

hva de vil holde fram ved barndommen sin, så sier de gjerne, også de: friheten. Og det er 

kanskje ikke så rart, for friheten var århundrets store mål. Personlighetens frigjørelse – 

barnet som fikk være seg selv – var århundrets Soria Moria. Helst burde det vært slik at 

barna hadde «rett til å velge sine foreldre selv», ble det sagt i 1900. Hver foreldregenerasjon 

som fulgte, fikk frihetsprosjektet i fanget. Med utsiktspunkt fra vår egen barndomstid, 60-

åra, kan vi se bakover og framover. Hva var frihet for foreldrene våre da de var barn i 

mellomkrigstiden, og hva var det for våre egne barn på 80-tallet, og etter det, våre 

barnebarn på 2000-tallet?  

Pliktgenerasjonen 

Våre foreldre tilhørte «pliktgenerasjonen». De vokste opp med krig og depresjon. Og de 

opplevde at den første atombomben ble sluppet da de selv sto på terskelen til å bli foreldre. 

Alvor, ansvar og nøysomhet – gjenreisning og samhold. De gikk til oppgaven med optimisme 

- og lyst, får vi legge til, – for aldri har det vært født så mange barn i Norge som i 1946: 10-

12 000 flere enn i senere år. Friheten for dem var: Fri fra barnearbeid, fri fra fattigkassen, fri 

til å gå på skole, og over alt annet fred og frihet for landet. Når vi er her vi er, må vi sende en 

tanke over Mjøsa til sorenskriveren på Biri, Johan Castberg, venstremann og sosialminister 

og mannen bak De castbergske barnelover i 1915. De første lovene til sikring av barns 

rettigheter, især vern og beskyttelse av vanskeligstilte barn. Vi kan nesten se Castberg som 

Norges første barneombud – 70 år før vi offisielt fikk det. «Vi skal si det til Castberg», kunne 
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barn på 1920-tallet si etter at de hadde vært utsatt for overgrep, det forteller Aftenposten i 

reportasjer fra den gang.  

Med denne ballasten gikk foreldrene våre til oppdragergjerningen på 60-tallet og lot 

barndommen være i vårt eget eie. Barnets ukrenkelighet kom på dagsorden etter en 

tusenårig historie med bruk av bestialske avstraffelsesmidler – og mye av bluferdigheten ble 

også lagt på hyllen. Om barna onanerte, var det ikke lenger så farlig, de ble verken 

pukkelryggete eller sinnslidende av den grunn, slik tidligere oppdragelseslære hadde fortalt.  

Barna var sårbare sinn, sa tidens barnepsykologi, unødig tvang og kontroll kunne plante 

nevroser og karakterskader i oss for livet. Frihetens ypperste symbol var bleien. Med bleien 

kunne barnet fritt rusle rundt og gjøre sitt fornødne uten å bli tvunget ned på potten. Potten 

var tvangsnevrosens arnested, mente norske barnepsykiatere. Og de gikk i internasjonalt i 

bresjen for bæsjen i bleien, mens man i England og USA fortsatte stramt holdt på 

pottetrening. 

Forelderrollen på 80-tallet 

Hva gjorde så vi, da vi ble foreldre på 80-tallet? Vi strammet inn og tok nye grep. Vi fryktet 

de mange barneulykkene fra vår egen barndomstid. Vi polstret barna med redningsvester og 

hjelmer, plugget stikkontakter og tømte nattbordskuffene for valium og sovetabletter, og vi 

gjerdet inne byggeplassene, en spennende bit av barndomslandet på 60-tallet, les bare Jo 

Sivertsens artikkel. Og videre, vi kjempet for flere barnehager, riktige leker og trygge 

lekeplasser. Vi satte oss i sandkassen sammen med barna og gikk lekende inn i leken. Vi 

rammet inn barndommen – stikk motsatt våre egne foreldre. Som vi så det, var leken 

simpelthen for dyrbar for barnets utvikling til fullt og helt å bli overlatt til barna selv.  Vi 

pedagogiserte og knappet inn frirommet.  

Og når barna vokste til, fulgte vi med dem inn i ungdomstida og gjenskapte oss selv i 

ungdommens bilde. Vi kledde oss likt, hørte på samme musikk og frisøren anla hockey-sveis 

på hele bunten. Far kom nå endelig på banen, særlig i helgene, som sjåfør, oppmann og 

trener. Den tid da guttene avtalte fotballkamper seg imellom, var forbi. Fotball på løkka ble 

for smått. Barndomslandet forsvant i bakvinduet på vei ut i regionen til cupturneringer, 

seriespill og samlinger. Slik formet vi vårt frihetsprosjekt som foreldre. Vi servet, la til rette 
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og pushet på, og lot barna slippe det meste av fortidens plikter. Barnas verden ble en arena 

– ikke alene for barna – men også for de voksnes selvrealisering.  

Forhandlingsfamilien 

Hva så med barnebarna våre? Jo, nå er det barnets selvstendighet som gjelder, juridisk 

bunnet opp både i FNs barnekonvensjon og nye barnelover. Barnets medvirkning og 

deltakelse er tidens mantra. Barnets stemme skal høres. De skal være autoriteter i sine egne 

liv, heter det på fint. Og domstolen på sin side har plikt til å sørge for at alle barn over 7 år 

blir hørt i skilsmissesaker. Foreldrene skal gå i dialog med barna sine, sier ny 

oppdragelseslære. Gammel kommando-oppdragelse er fy, fy. Foreldre skal ikke si: «Sett deg 

og spis!». Men heller: «vil du spise nå?»  - selv om maten allerede står på bordet. Fra skolen 

hører vi at 1.klassingene vil forhandle med lærerne om skoletimens innhold. Disiplinmangel 

het det i vår oppvekst, og vi ble sendt på gangen. 

Forhandlingsfamilien kan vi best kalle dette.  Ta en titt på oppslagstavlen eller 

kjøleskapsdøren hjemme hos barnebarna. Der finner dere gjerne ukas timeplan, med egne 

spalter for mor og far og hvert barn. Alles interesser og ønsker skal innpasses i planen. Eg 

talte 17 kveldsaktivitet forleden: fotball, dans, riding, hopptrening, yogatime, 

foreldresamtale osv, - alt med krav på foreldrenes deltakelse eller support, ferdig forhandlet 

og fordelt. Stikk motsatt vår selvstendighet på 60-tallet, er barnas selvstendighet av i dag 

avhengig av foreldrenes tilstedeværelse. – (Hvor e det blitt av barna i gaten, ballspillet og 

jentenes paradis opptegnet av de sjøl på asfalten med hvit kritt? Jo, du finner det på 

skoleplassen, ordnet av de voksne og malt opp av vaktmesteren.) 

Bildet er likevel ikke helt så enkelt. Barndommens verden søker stadig nytt land – nå er det 

Internett, sosiale medier og reiser. Årettadalens grenser, Lillehammers grenser, Norges 

grenser, for den saks skyld, har falt – globusen og skjermens grensesnitt har overtatt. Hvem 

vet, kanskje er det her dagens barn finner sitt frihetsrom i fred fra mor og far, kanskje litt 

tilsvarende til vårt frirom på 60-tallet?  

Så – har barndommen blitt verre eller bedre med tiden? Det er ikke godt å si, men friheten 

har så visst tatt nye veier. De fleste av oss hegner likevel om sin egen barndomstid, – vi 

holder en knapp på 60-åras foreldrefrihet i kveld.  

 


