
Natteravnene 
er edrue, trygge og tydelige voksne som bryr seg!  
Natteravner byr på seg selv, skaper trivsel og trygghet og demper uro ved bare 
å være synlig til stede i gatene! 
 
            

 
Natteravnene i Kristiansand /  

Natteravntjenesten,  
Kristiansand kommune 

ligger fra nyttår 2016 administrativt i 
Oppvekstsektoren og ny koordinator 

ansettes innen da. Natteravntjenesten 
drives av natteravnkomiteen, oppretta av 
bystyret og bestående av representanter 
for samarbeidspartnere og brukere, så vel 

som politikere og fagetater.  
Natteravnene flyr hver lørdagsnatt mellom 

kl 2300 og 0300. 
 

Kontakt / påmelding: 
Epost: 
natteravn@kristiansand.kommune.no. 
Facebook: 
Natteravnene i Kristiansand – NiK. 
Telefon / SMS: 90600159 
 

 

Natteravnene i Norge                

er et landsomfattende nettverk av grupper av voksne kvinner og menn, som på frivillig basis 
vandrer gatelangs, fortrinnsvis innrettet mot nattelivet i sentrum av byer og tettsteder i 
helgene, i den hensikt å skape trygghet og trivsel og virke forebyggende på vold og 
kriminalitet ved bare å være der, være synlige og tydelige. Hovedmålgruppe er unge under 
18 år. Nettverket har et demokratisk valgt natteravnråd, og eget sekretariat hos Tryg 
Forsikring AS i Fyllingsdalen i Bergen, som samordner virksomheten, arrangerer 
landskonferanser etc. Tryg Forsikring AS er hovedsamarbeidspartner for Natteravnene i 
Norge.  

GATELANGS I 25 ÅR! 
 
Det var våren 1991 det hele kom i gang på ordentlig i Kristiansand. Lørdag 26. januar 1991 kl 2000 
møttes folk fra Idrettens kontaktutvalg (IKU), Redd Barna, FUG (Foreldreutvalget for 
grunnopplæringen) og Lions Club Kristiansand på Restaurant Vindmøllen til første ordinære 
natteravning. Noen lørdagskvelder ble satt opp i en plan og folk gikk ut i gatene i små grupper.  
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Etter hvert ble de i Kristiansand 
uniformert med blå buttons med en 
sort, sittende ravn - eller ei 
"lundskråge", tegnet av Irene Lia i 
politiet..  

 
 
Dagens logo for natteravnene i 
Norge, består av tre ravner i flukt. 
 
 
Men allerede året før, samla Venke Langfeldt, godt hjulpet av venninnen Bjørg Wallevik, folk fra 
bekjentskapskretsen og etter hvert tilfeldige fra telefonkatalogen, til vandringer med samme formål: 
Vise seg som voksne som bryr seg! Etter hvert fikk de sitte på politistasjonen og bruke deres telefon.  
 
Lørdag 21. mai 2011 feiret vi derfor de 20 første år i Speilsalen på Clarion Hotel Ernst! 
Tirsdag 26. januar 2016 er dermed 25-årsdagen for Natteravnene i Kristiansand. 
 
Foranledningen 
Politiet og kommunen så en negativ utvikling i Kristiansand sentrum i helgene i siste halvdel av 
åttitallet. Det var naturlig at ungdom trakk til byen på lørdagskveldene, men det hadde også noen 
uheldige sider. Mange gikk med bæreposer med øl. Det var mye drikking i gatene, stoffmisbruk, 
urinering, knusing av flasker, skadeverk, vold etc. En kampanje for en tryggere by ble satt i gang. 
 
Det ble nedsatt et tverrfaglig og tverretatlig utvalg høsten 1990, som fikk i oppgave å se på om mer 
kunne gjøres for å snu trenden. 20.11.1990 ble det aller første større folkemøtet om saken holdt. 
Sentrale personer var John Engdal i Foreldreforeningen Mot Stoffmisbruk (FMS) i Vest-Agder, 
sosialsjef Arild Rekve og politiavdelingssjef Narve Somdal. Da det hele kom i drift, var det Ivar Heier 
på Skolekontoret, med Per Arnfinn Pedersen, Arne Eriksen og Kåre Greibesland i Politiet som dro 
lasset. 
 
Det begynte i Sverige 
I Sverige hadde man allerede gode erfaringer med "Nattuglorna" i Karlstad eller "Farsor och morsor 
på stan" i Stockholm, dvs. organisert voksen, edru tilstedeværelse på og ved steder der de unge 
oppholdt seg: https://www.facebook.com/Farsor-och-morsor-på-stan-468458679881624/. Oslo 
adopterte ordningen tidlig i 1990, med oppstart i mai (samtidig med Venkes og Bjørgs første initiativ i 
Kristiansand) og driver nå helt for seg selv. Men noen måneder senere ville folk i Kristiansand prøve 
dette på ordentlig. Nå finnes en slik ordning på hundrevis av steder i alle de skandinaviske landene.  
 
 
 

 

https://www.facebook.com/Farsor-och-morsor-på-stan-468458679881624/


Positivt! 
Det ble altså gjort forsøk i Kristiansand med sju kvelder våren 1991. Politiet var aktive og pressen var 
med. Forsøket viste seg å slå positivt ut. Kvelder der natteravner var til stede, var roligere og 
forholdene i byen bedre. Det ble bestemt at ordningen skulle fortsette – og utvides! Nå går det 
natteravner i sentrum nesten alle lørdagsnetter i året. Vi prøver også å dekke deler av juleferien og 
sommerferien, med godt resultat. I de oppsatte, offisielle vandreplanene er det imidlertid pause i 
fellesferien og i juleferien. 
 
Proffe aktører legger til rette 
Når natteravnene er et suksessprosjekt i Kristiansand, skyldes nok det at oppgavene er godt fordelt 
og dypt forankret hos samarbeidende aktører, med stor faglighet hver for seg. Det er et solid 
samarbeid mellom politiet, hotellene i byen og kommunen. Tenåringsforeldre via skolenes FAU er 
det viktigste rekrutteringsgrunnlaget. Mer enn noen, er det de som trenger å se og vurdere det som 
skjer i byens gater om lørdagsnettene. 
 
Frivillige gjør jobben 
Mange vandrer fordi de trives med slik 
nærkontakt med ungdom, og det å bli satt pris 
på av de unge selv. Hver natt vandrer det 
gatelangs representanter fra menigheter, 
organisasjoner, politiske partier, 
innvandrergrupper, firmaer og skoler 
(grupper), samt en rekke frivillige 
enkeltpersoner (individuelle). Politiets 
statistikker viser hvert år at natteravnene gjør 
en forskjell om lørdagsnettene.  
 

Mange vandrer fordi de trives med 
slik nærkontakt med ungdom, og det 
å bli satt pris på av de unge selv. 

 

 

MÅL OG OPPGAVER 
  
Vedtatte målsettinger  

- Kristiansand sentrum er et naturlig sted for ulike aldersgrupper.  
- Det er naturlig kontakt mellom ungdom og edrue voksne.  
- Voksnes tilstedeværelse demper rus-, volds-, og skadeverksproblematikken.  
- Befolkningen melder fra til politiet når man er vitne til alvorlige, straffbare handlinger.  
- Natteravnene i sentrum er først og fremst til for de unge under 18 år.  

Oppgaver 
- Å være tilstede i sentrum i de områder der ungdom oppholder seg. Med mange voksne til 

stede, blir det ikke så lett uro.  
- Å ha kontakt med de unge dersom de selv ønsker det. Mange ungdommer har liten 

voksenkontakt og sier de setter pris på at noen voksne har tid til fellesskap.  
- Å melde fra til politiet – slik alle voksne skal gjøre! – dersom noen begår straffbare 

handlinger, eller uro utvikler seg ut av kontroll.  
- Natteravnene skal aldri selv gripe inn!  
- Å ta seg av mindreårige som er beruset og melde det til Barnevernsvakta eller politiet.  
- Å ikke opptre som borgervern, men være alminnelige, edrue, trygge voksne, godt synlige i 

bybildet.  



PÅMELDING 
 
Hvis du er bekymret for rus, vold og sosial uro i bysentrum og er opptatt av å gjøre noe: Natteravnene 
trenger voksne folk som er villige til å bruke en sen lørdagskveld eller natt, nå og da, på å gjøre 
Kristiansand by tryggere! 
 
 
 
 
 

- Ønsker du å gå natteravn? 
- Lyst på en prøvetur? 

 
 
 

Ei natteravnrunde kan gi ny innsikt 
i de unges verden! 

 
 
 

 
 

Meld deg nedenfor med navn og adresse, mobiltelefon og epostadresse. Da får du regelmessig (hver 
4. måned) tilsendt info og nye vandreplaner. Du kan gå når du selv vil, så mye eller lite du vil. Ved 
særskilt behov varsler vi 15-20 stk - og er fornøyd om vi får 4-5 ekstra! 
 
  

KLIKK OG MELD DEG SOM INDIVIDUELL NATTERAVN HER: 
www.kristiansand.kommune.no/natteravn  

 

TAKK FOR AT DU MELDER DEG SOM NATTERAVN I KRISTIANSAND! 
 
 

 
 

Det er fint å treffe andre, gjøre noe sammen!  
Det hender det knyttes varige vennskap. 

http://www.kristiansand.kommune.no/natteravn

