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Blå Kors – en årstallsliste 
Av Steinar Glimsdal 

Hovedkilde: Blåkorsbladets årg 1915-2008, Rusfri årg 2009 – dd 

 

1900 
 Løsgjengerloven vedtas 

 

1906 
 

 Møllergata blåkorsforening stiftet i Kristiania, 87 medlemmer melder seg inn på det 
første offentlige møte, formann: Ole Th. Moe – formann fram til 1907, arbeidet 
etableres som et tilbud innen Kristiania indremission (senere: Oslo Indremisjon, 
Kirkens Bymisjon i Oslo) 

 Kvinneforening, tilsyns- og besøkskomité og et kor startes 

 Foreningen begynner å arrangere bespisningsmøter og f eks «Fest for hustruer fra 
livets skyggeside» 
 

1907 
 
 Fredrikstad blåkorsforening stiftet (120 medl) 

 Gressvik blåkorsforening stiftet (85 medl) + flere nye i Oslo  

 De første «blåkorsstuer» etablert i Oslo 

 Et «Centralstyre» etableres i Oslo, formann: Ole Steffensen Isene (formann fram til 
1909) 
 

1909 
 

 Blåkorshjemmet på Eina («kurhjem») etablert (året etter etablerer Legeforeningen 
sitt kursted i Ørje - overtas av staten i 1920) 

 Kristiansand blåkorsforening stiftet 

 Første kretsen i Blå Kors stiftet: Oslo krets (opprinnelig «Kristiania/Kristiania og 
omegn krets») etablert - 16 foreninger med 

 Første «landsmøte» avholdt, første landsformann: Oscar T. Hvalbye (sitter fram til 
1914) 

 

1910 
 

 Det første herberget etablert i Oslo 
 

1911 
 

 Østfold krets (opprinnelig «Smaalenene krets») etablert 

 Bergen krets etablert 
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1912 
 

 Herberger etablert i Kristiansand og Ålesund 

 Den lille organisasjonen «Det kirkelige totalavholdsselskap» går inn i Blå Kors (se 
BKB 3/1978) 

 Arbeiderpartiet programfester totalforbud mot salg av alkohol 
 

1913 
 

 Buskerud krets etablert 

 Medlemstall i Oslo: 2.245 

 Medlemstall på landsplan: 9.500 

 Det Hvite Bånd etablerer landets første kursted for kvinner på Jeløya 
 

1914 
 

 26 barneforeninger fantes med i alt 2.500 medl 

 Herberger etablert i Sandefjord og Drammen 

 Sørlandet krets etablert 

 A. Gundersen valgt til landsformann (formann fram til 1920) 
 

1915 
 

 Blåkorsbladet («Det Blaa Kors – organ for Norges blaakorsforeninger») kommer med 
sitt første nummer i januar 

 Ålesund blåkorsforening talte 1.559 medl («verdens største Blå Kors-forening»)  

 10.000 medl på landsplan 
 

1916 
 

 Blå Kors utgir egen sangbok 

 Stortinget vedtar midlertidig brennevinsforbud i jule- og nyttårshelgen. Eksperimentet 
blir så vellykket at politimestrene i Oslo, Bergen og Trondheim ber om forlengelse 
med den følge at også hetvin og sterkt øl blir forbudt (lagerøl og vanlig bordvin forbys 
ikke) 

 

1917 
 

 12.000 medl på landsplan 

 Blå Kors skiller (formelt) lag med Oslo Indremisjon 

 Vestfold krets etablert  
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1918 
 

 Første Blå Kors speidertropp startet i Bergen 

 Blåkorsbladet begynner å komme ut ukentlig 
 

1919 
 

 Medlemstall i Oslo: 1.925 

 Folkeavstemning: 62 prosent av velgerne vil ha forbud mot salg av hetvin og 
brennevin 

 

1920 
 O. St. Isene valgt til landsformann (- 1924) 

 

1921 
 

 «Teglverksmisjonen» stor suksess 
 

1922 
 

 Sunnmøre og Romsdal krets etablert 

 Troms krets (opprinnelig «Tromsø krets») etablert  
 

1923 
 

 Trøndelag krets etablert 

 Organisasjonen «Det blå bånd» opptas i Blå Kors (se BKB 3/1978) 

 Hetvin tillatt (forbudet vanskeliggjorde eksport av klippfisk til «portvinlandene») 
 

1924 
 

 Den første generalsekretæren ansatt: O. St. Isene (virket fram til 1939) 

 Hedmark krets etablert (opprinnelig «Solør og Kongsvinger krets», senere 
«Glommendalen krets» – her er mange foreninger som er eldre enn Blå Kors Norge 
siden de i sin tid ble startet som foreninger innen Det blå bånd, kilde: BKB 5/1958) 

 Otto Halvorsen valgt til landsformann (- 1936) 
 

1926 
 

 Herberge etablert i Bergen 

 Folkeavstemning i Norge: 56 prosent stemmer for å oppheve brennevinsforbudet 
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1927 
 

 Nordland krets etablert 

 Nordmøre krets etablert («fusjonerer» med Sunnmøre og Romsdal i 1936) 
 

1929 
 

 Kvinneherberge etablert i Oslo 
 

1932 
 

 Herberger etablert i Horten og Tønsberg 

 Lov om kommunale edruskapsnemnder (utvidet i 1939) 
 

1933 
 

 Stavanger krets etablert  
 

1934 
 

 314 barneforeninger (5.512 medl) 

 Blåkorshjemmet på Eina blir off. autorisert kursted 

 Herberger etablert i Halden, Fredrikstad og Stavanger 
 

1936 
 

 Halvor Midtbø valgt til landsformann (satt i to perioder: 1936-48 og 1952-60) 
 

1938 
 

 Første BK kameratklubb startet 
 

1939 
 

 Telemark tatt med i Vestfold krets – siden skilt ut som egen krets 
 

1940 
 

 Johannes Theodor Hovda ansatt som generalsekretær (satt fram til 1950) 
 

1941 
 

 En ny 9-etasjers Blå Kors-gård i Storgata 38 i Oslo innvies til bruk 23. febr - prislapp: 
3,2 mill kroner (kilde: BKB 3/81) 
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1943 
 

 Hallingdal krets etablert  
 

1946 
 

 Haugaland krets (opprinnelig «Haugesund krets») etablert 
 

1947 
 

 Blåkorshjemmet på Eina utvidet og modernisert (vigslet til bruk for 3. gang) – i 
perioden 1909-46 har hjemmet tatt i mot i alt 718 pasienter  

 Lolandsheimen i Øvrebø etableres som «arbeidsheim», eiere: Sørlandet krets og 
Kristiansand bkforening, prislapp: kr 100.000 
 

 

1948 
 Landsmøtet i Trondheim oppretter et eget ungdomslandsråd, og vedtar prinsipp om 

at kurheimer hører inn under Blå Kors sentralt, mens arbeidsheimer kan høre inn 
under en krets 

 Blå Kors får sin første «riksinstruktør» (Anton Voll) 

 Nils Høimyr valgt til landsformann (sitter fram til 1952) 
 

1949 
 

 Lolandsheimen får offentlig autorisasjon som kursted 

 Oppland krets etablert (BKB skriver at Blå Kors har tillitsmenn eller kontakter i alle 
300 skolekretsene i fylket) 

 Første ungdomslandsstevne arrangert i Stavern 

 Blå Kors blir medlem av Avholdsfolkets landsnemnd 
 

1950 
 

 Landsmøtet vedtar å gjøre om Blå Kors’ 15 byhjem (forskj former for herberger og 
lignende) til tilsynshjem (målgruppe: lokalt forankrede klienter) 

 Kameratklubbarbeidet holder en landsomfattende samling 

 Johannes Ofstad ansatt som generalsekretær (- 1962) 

 Første sosialsekretær ansatt i Blå Kors, Ingvald Nyhus 
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1951 
 

 Blå Kors-speiderne arrangerer sin første landsleir 

 Første ungdomssekretær ansatt i Blå Kors (Arve Andersen) 

 Hotellet «Skjærgårdsheimen» på Flekkerøy kjøpes av Sørlandet krets og innvies til 
bruk som pensjonat og kafé 

 

1952 
 

 Blå Kors etablerer landets første tilsynshjem i Stavanger 

 Et eget landsråd for kameratklubbene avholder sitt første møte 

 Blåkorsheimen i Engen 22, Bergen blir modernisert 

 Nordland krets har 89 foreninger 

 Halvor Midtbø valgt til landsformann for 2. gang (- 1960) 
 

1953 
 

 Tilsynshjem etablert i Oslo 

 Lolandsheimen har behandlet 43 pasienter det siste året 

 Sørlandet krets har 63 lag og 2760 medlemmer 

 Første landsstevne for kameratklubbarbeidet arrangert i Hamar, klubber finnes i 14 
byer 

 Malvin Gatland ny kretssekretær i Bergen 

 Førstesideoppslag i BKB: «Blåkorsmisjon nødvendig i Afrika» 

 Blå Kors Oslo krets, som eier Storgata 38, svindlet for 200.000 kroner – offentlig 
debatt om frivillige organisasjoner er i stand til å håndtere pengesummer i den 
størrelsesorden 

 Lederartikkel i BKB 3/1953 (skrevet av Sigurd Skøien) spør hvordan det nye Blå Kors 
skal «henge sammen» («Foran omlegging») 
 

1954 
 

 Blå Kors Tilsynshjem i Oslo får offentlig godkjennelse 

 Landsmøtet i Blå Kors vedtar en større lovrevisjon - for å kunne møte utfordringene 
som utbyggingen av organisasjonen på den sosiale sektoren innebærer 

 Lederartikkel i BKB 2/1954 (Skøien): «Et nødvendig organ», Blå Kors’ nye sosiale 
arbeid trenger mer enn før «et koordinerende ledd» 

 

1955 
 

 Sogn og Fjordane krets (opprinnelig «Nordfjord krets») etablert – dermed er alle Blå 
Kors-kretsene på plass 

 Blå Kors arrangerer en internasjonal leir for Blå Kors-ungdom i Asker 

 200 deltakere på Blå Kors’ sommerskole på Frekhaug utenfor Bergen 

 Blåkorshjemmet på Eina har hatt 1100 pasienter siden starten i 1909 
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 Blå Kors-foreningen i Kristiansand har 700 medlemmer, mens Sørlandet krets teller 
2.772 medlemmer fordelt på 66 lokallag 

 BKB melder at Blå Kors i Finnås prestegjeld (Moster, Bømlo og Bremnes) i løpet av 12 
år har vokst til 22 lokallag og 400 medlemmer – det var ingen Blå Kors-medlemmer 
der i 1943 

 Statistikk i BKB: Medlemmer i Oslo: 2.245 (1913), 1.925 (1919), 900 (1955), 
medlemmer på landsplan: 9.500 (1913), 16.350 (1955) 

 BKB leder 14/1955 (Skøien): Skulle BK-medlemmene arbeidet mer ute i marka? Ikke 
noe fulltonende ja, hold uansett også fast på den tradisjonelle møtevirksomheten… 

 

1956 
 

 Blå Kors Tilsynshjem innviet i Glemmen i Fredrikstad 

 BK Sørlandet krets har 2.835 medlemmer 
 

1957 
 

 Blå Kors Tilsynshjem (m/egen sykeavdeling) i Fredrikstad får også godkjenning som 
kursted (dobbelfunskjon) 

 Blå Kors Tilsynshjem på Askøy, «Skogliheimen» innvies 

 Bergen krets hadde i 1956: 2.980 medlemmer (inkl 542 speidere og 
barnemedlemmer), 86 hovedforeninger, 29 barne- og ungdomslag, 9 speidertropper 
og 33 kvinneforeninger 

 Oslo krets har siste år økt medlemstallet med 28 til 625 medlemmer fordelt på 19 
foreninger og 2 kameratklubber 

 Blå Kors Tilsynshjem i Tønsberg innviet 

 Blå Kors Tilsynshjem i Skien innviet 

 Lederartikkel i BKB 10/1957 om at det er for få av både ansatte og frivillige: «Jo mer 
Det Blå Kors får av sosiale institusjoner desto sterkere er kravet om frivillig innsats 
ved siden av disse.» 

 Lederartikkel i BKB 16/1957 (Ofstad): Foreningene i Blå Kors må ikke bli passive på 
grunn av at nye hjem etableres – husk viktigheten av ettervern 

 

1958 
 

 Tilsynshjemmet i Tønsberg får også godkjenning som kursted, 100 pasienter 
behandles det første året etter innvielsen 

 Blå Kors Klinikk i Oslo åpnet – som et tillegg til tilsynshjemmet («klinikk» ansees mer 
som «førstehjelp» enn tilsynshjemmet) 

 Tilsynshjem med sykeavdeling i Trondheim åpnet 

 Tilsynshjem i Kristiansand åpnet 

 Lederartikkel i BKB 2/1958 (Skøien): Gir vi nå opp lavterskelklientene i og med den 
sterke utbyggingen av Blå Kors? 
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 Kristiansand blåkorsforening melder om 550 voksne medlemmer og 270 
barnemedlemmer, Sørlandet krets (3.000 medlemmer) melder om at det i hele 
kretsen siste år har vært avholdt 1.000 Blå Kors-møter 

 Blå Kors overtar eiendommen til Land fylkesskole (Odnes) 
 

1959 
 

 Bauta over Ole St. Isene avduket ved Blåkorshjemmet på Eina 

 Aabert Andersen går av etter 35 år som kretssekretær på Sørlandet, kretsen har 
2.880 medlemmer og kan melde om en foreningsinntekt på kr 174.000 

 Blå Kors Tilsynshjem i Oslo har behandlet 800 personer på 7 år, Blå Kors Klinikk har 
hatt 400 innleggelser på 14 måneder 

 

1960 
 

 Statistikk: i 1959 var i alt 1.420 personer innlagt ved Blå Kors’ institusjoner 

 Landskontoret («Landskassen») utsteder lånebevis på kr 100 og medlemmer 
oppfordres om å kjøpe, svikt i gaveinntekter og en prekær økonomisk situasjon for 
Landskontoret gjør dette nødvendig, dette innbringer kr 13.000 i lån til Landskassen 

 Poliklinikk åpnet i Storgata 38 i Oslo 

 Eget kvinneråd opprettet av landsstyret 

 Egil Aarvik valgt til landsformann (- 1962) 

 Lov om syketrygd 
 

1961 
 

 Statistikk: 1.312 pasienter var i 1960 innlagt ved Blå Kors’ 2 kurhjem, 7 kur- og 
tilsynshjem og 6 herberger/ettervernshjem 

 Et Blå Kors Sosialhjem innviet i Ålesund (botilbud, men godkjent som tilsynshjem året 
etter) 

 Alminnelig oppfatning i Blå Kors: Det er tilstrekkelig med kursteder i Sør-Norge, nå 
trenges ettervern-/arbeidshjem (BKB 4/1961) 

 Sosialsekretær Ingvald Nyhus dør i tjenesten 11.3.61 

 Det første sosialkurset (med et hovedsakelig faglig innhold) holdes av Blå Kors 28.5-
18.6 

 943 medlemmer i Oslo krets 

 800 pasienter er behandlet ved Fredrikstad Blå Kors-hjem de siste 5 årene 
 

1962 
 

 Blå Kors Ungdomsforbund (med en viss grad av selvstendighet) etablert av Blå Kors 
landsmøte 

 Første husmorferie arrangert (prioritert område for Kvinnerådet fra 1965) 

 Mjølløst arbeids- og ettervernshjem, Sandefjord, innviet 

 Herman Rangøy valgt til landsformann (- 1968) 
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 David Welander konstituert som generalsekretær for ett år (- 1963) 

 Konflikt mellom landsstyret og tillitsvalgte i Oslo krets blir offentlig kjent, forlik året 
etter 

 Arbeids- og pleiehjem for eldre alkoholikere innviet i Stavanger 

 Res kap Odd Handal i foredrag under landsmøtet: Landsorganisasjonen vår er svak, 
«Hos oss er delene blitt fremherskende – og helheten kjemper for livet» (BKB 
14/1962) 

 Minnestein over Ingvald Nyhus avduket ved Blåkorshjemmet i Glemmen 
 

1963 
 

 Statistikk: 1.700 inne til behandling i 1962, 152.000 kurdøgn, 100 ansatte ved 20 
«hjem» (BKB 11/1963 og 12/1963) 

 Fossen arbeids- og ettervernshjem, Meråker, innviet 

 Blå Kors Sosialhjem, Haugesund, innviet, vernehjem som etter hvert skal ha plass til 
24 pasienter, kjøpt for kr 250.000 av kretsen som har 800 medlemmer 

 Vilhelm Nome ansatt som generalsekretær (- 1966) 

 Leder i BKB 8/63 (Skøien) Hva med de gamle «kurumulige» alkoholikerne? 
Omlegging til tilsynshjem har presset dem ut av hjelpeapparatet… 

 Nordfjord krets utvidet til å omfatte hele Sogn og Fjordane fylke 

 Viktig rådsmøte i Drammen vedr Blå Kors’ organisasjonsform ( BKB 12/63) landsleder 
Rangøy i foredrag: Vi har fått et «høyere byggverk» (de sosiale institusjonene), men 
«grunnmuren» (organisasjonen/foreningene) svikter, grunnmuren må forsterkes 
(«flere ’bærende’ og bedende venner»), «hjemmefronten har ikke greid å følge opp 
utefronten» (sitat fra siste toårsmelding), føles som vi er fire forskj organisasjoner og 
ikke én 

 Det settes i gang en internasjonal innsamling for Blå Kors på Madagaskar, BK i Norge 
samler inn kr 5.000 

 Halvor Midtbø får Kongens fortjenestemedalje i gull 
 

1964 
 

 Det er registrert 30 BK kameratklubber i Norge 

 Konferanse på Hamar mellom landsstyre og kretsformennene søker å avklare det 
økonomiske og administrative forhold mellom BK på landsplan og kretsene (fordeling 
av gaveinntekter etc) 

 Blå Kors Speidere blir eget korps i Norges Speiderforbund, Gunnar Kirkhus blir første 
korpssjef 

 Høstnødrop gjennom BKB fra «Landskassen», aksjon «Hjertegaven» (bryter med 
Hamar-avtalen-?), målet er 50.000, men resultatet bare litt i overkant av 10.000 
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1965 
 

 Blå Kors lanserer sitt første landslotteri (400.000 lodd à kr 1,-) (354.890 lodd ble 
solgt) - med ei hytte, en Taunus 12M og en Fiat 850 som de største gevinstene, 
samlet verdi: kr 100.000, nettoutbytte deles likt mellom landskassen og kretsene 

 Ny lov om Sosialomsorg 
 

1966 
 

 Hop yrkesskole på Askøy innviet, nybygg: 560 m2, pris kr 540.000 inkl maskiner og 
utstyr 

 Jubileumslotteriet 1966 lanseres, 502 gevinster, verdi kr 254.000 (gevinster: to VW 
1300, to Fiat 850, campingtilhenger m.m.) 

 Nytt Blå Kors Sosialsenter inkl polikilinikk innviet i Engen 22, Bergen (nybygg) 

 Leirstedet/ungdomssenteret Skjærgårdstunet, Askøy, innviet 
 

1967 
 

 Lov om folketrygd 

 Nytt herberge åpnet i Kristiansand 

 Nubbebakken (ettervernshjem), Bergen, innviet 

 Nytt internat innviet ved Skogliheimen, Askøy 

 Ny avd for yrkesopplæring innviet ved Lolandsheimen, Øvrebø, nybygg på 400 m2, 
pris: kr 310.000 inkl utstyr 

 Psykiatrisk avd åpnet ved Kur- og tilsynshjemmet i Fredrikstad 

 Jonn S. Follerås ansatt som generalsekretær (- 1970) 
 

1968 
 

 Rangøy i en artikkel i BKB 1/68: Etter landsmøtevedtaket i 1952 (gjøre om herberger 
til tilsynshjem) trengtes ikke lenger frivillige til å lage mat… men deres forbønn 
trenges fortsatt 

 Rolf Wiersholm valgt til landsformann (- 1970) 

 Landsstyret vedtar å utvide arbeidet til også å gjelde narkotikaproblemer 

 Ny BK-gård i Kragerø innviet 

 Statistikk: 21 sosiale institusjoner, 530 sengeplasser, 144 ansatte, 2.137 pasienter 
(1967) 

 

1969 
 

 Blå Kors samarbeider med Haugetun folkehøgskole om en ny sosiallinje ved skolen 

 Eina: Nytt internatbygg på 1.087 m2 innviet, bygget av pasientene som arbeidsterapi 

 Eget rådsmøte avholdes vedr Blå Kors’ organisasjonsmodell 

 Landsstyret oppretter et eget organisasjonsråd for å ivareta foreningsvirksomheten 
og forkynnertjenesten 
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 Landsstyret utnevner en organisasjonskomité med kontorleder Kai Flå som sekretær, 
komitéen skal se på lovverket i Blå Kors 

 Lille julaften tas hybelbåten «O.T. Moe» i bruk i Oslo havn 

 Lov om sykehus m.v. 
 

1970 
 

 Håkøya Helseheim og Skattøra klinikk og tilsynsheim (begge i Tromsø) innviet 

 Blå Kors kur- og tilsynshjem i Tønsberg får status som «klinikk» (9 klinikkplasser, 15 
tilsynsplasser) 

 Blå Kors ansetter sin første informasjonssekretær (Arnfinn Holten) ved 
landsadministrasjonen 

 Planer om å etablere et «narkomanhjem» med 26 plasser på Jaren lanseres, planene 
møter motstand hos det offentlige – og planene skrinlegges for godt i 1974 

 Albert Johan Holsen valgt til landsformann (- 1976) 

 Løsgjengerloven endres – tvangsarbeid avskaffes (Opstad tvangsarbeidshus legges 
ned etter 55 års drift) 

 

1971 
 

 Oversikt i BKB 1/1971: Blå Kors har 3 poliklinikker, 4 psykiatriske klinikker, 1 
sykeavdeling, 2 kurhjem, 8 kur- og tilsynshjem, 2 tilsynshjem, 3 arbeids- og 
ettervernshjem, 3 ettervernshjem, 1 alders- og sykehjem (Ørmen), 2 
attføringsinstitutter med yrkesopplæring, 5 by- og pensjonathjem og 1 pleiehjem 
(NB! én BK-institusjon kan ha godkjennelse for flere funksjoner), i BKB 7/71: BK har 
23 institusjoner, 700 plasser, 220 ansatte 

 Første byggetrinn på Ørmen alders- og sykehjem for alkoholskadde menn (i Onsøy) 
innviet 

 Sentral konferanse i 2-5. sept om nytt organisatorisk reformforslag 

 Leif Fjeld ansatt som generalsekretær fra 1.1.71(- 1976) 

 Bestyrer i Oslo (siden 1953) Fridtjov Foss får Kongens fortjenestemedalje i gull 
 

1972 
 

 Det vekker oppsikt at Blå Kors ikke er representert i et offentlig utvalg som skal 
utrede framtidens alkoholistomsorg 

 Tilsynshjemmet i Stavanger innvies som Blå Kors Vernehjem 

 Landsmøtet vedtar omfattende lovendringer: (a) 5 sidestilte arbeidsgrener: BK 
Kameratklubber (KK), BK Kvinner, BK Ungdom (BKU), BK Sosialavdeling (det sosial 
arbeidet «lovhjemles» for første gang) og BK Forkynner- og opplysningsavdeling 
(FO), (b) foreninger blir heretter indirekte representert gjennom kretsene ved BK’s 
«generalforsamling», (c) ansatte skal «i regelen» være medlemmer, (d) «nytt» 
navn: «Blå Kors i Norge» (istedenfor «Det Blå Kors») 

 Blå Kors Sosialavdeling presenterer en omfattende femårig utbyggingsplan (se BKB 
11-12/1972) 

 En verneavd ved Lolandsheimen (Øvrebø) innvies 
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 Med støtte fra det internasjonale Blå Kors og Blå Kors i Sveits åpner Blå Kors på 
Elfenbenskysten det første Blå Kors-hjem i Afrika 

 Statistikk (for BK i Norge): 24 tiltak, 725 plasser og 259 ansatte 
 

1973 
 

 Ny sykeavdeling åpnes ved institusjonen i Oslo 

 Blå Kors har vervet 778 nye medlemmer i de to foregående år, 560 bare i 1972, også 
de årlige påskeinnsamlingene til Blå Kors har økt betraktelig (statistikk i BKB 5/1973) 

 Ny poliklinikk etableres i Engen 22, Bergen 

 Blåkorshjemmet i Haugesund (Haraldsgt 16) gjenåpnes etter en omfattende 
innvendig ombygging som har kostet 1,2 mill kroner 

 Blå Kors i Tønsberg innvier sitt nybygg på 1.033 m2 + kjeller, pris 3 mill kroner, samlet 
antall pasientplasser: 55, personalet økes fra 9 til 28 

 Nybygg og utbedringer for ca 8 mill kroner ved Blå Kors-hjemmene i 1973 (BKB 
1/1974) 

 I september rykker forfatteren Jens Bjørneboe ut i et helsides innlegg i avisa 
Demokraten til forsvar for Blå Kors 

 

1974 
 

 Fra nyttår overtar fylkene ansvaret for institusjonene innen alkoholistomsorgen 

 Ekstraordinær BK sosialkonferanse i Oslo p.g.a. usikkerhet i forhold til den nye 
alkoholistomsorgen, det oppleves som et problem at fylkene opptrer på forskjellige 
måter overfor de aktuelle BK-institusjonene (BK har tidligere ytret sterk skepsis til 
nyordningen) 

 Den første BK «generalforsamling» (på Frekhaug) vedtar fase to av det nye 
lovverket (særlovene for de enkelte avdelingene) 

 På Skjærgårdsheimen, Flekkerøya, utprøves et enkelt familieterapeutisk opplegg for 
ektepar fra Lolandsheimen og Blåkorshjemmet på Eina 

 En egen Blå Kors-forening for utvandrede nordmenn i Brooklyn, New York legges ned 
etter 51 års drift, foreningen hadde i perioder sine egne ansatte og egne lokaler i det 
«norske» Bay Ridge 

 

1975 
 

 Et nybygget Nubbebakken i Bergen innvies som tilsynshjem 

 Nybygg innviet ved Skogliheimen, Askøy 

 St meld nr 17 (1975-76) Om alkoholistomsorg 

 Ved en større offentlig edruskapskonferanse i Oslo problematiseres det sterke 
innslaget av kristne organisasjoner og avholdsorganisasjoner i den offentlig 
finansierte alkoholistomsorgen 
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 Vestfold og Telemark krets blir to separate kretser, og Hallingdal krets gis anledning 
til å fortsette som egen krets 

 Blå Kors Norge er vertskap for den 20. internasjonale Blå Kors-konferanse, Åsane 
folkehøgskole ved Bergen, 65 deltakere representerer 12 nasjoner 

 Denne sommer deltar 131 mødre og barn på 4 husmorferier 
 

1976 
 

 Seiersborg videregående skole i Fredrikstad åpnes, Blå Kors’ 3. skoletilbud etter 
Lolandsheimen (Øvrebø) og Skogliheimen (Hop) (– situasjonen også i 2005) 

 Blå Kors Klinikk i Drammen med 30 plasser innvies 

 Åle Industrier A/S (Gressvik/Fredrikstad) innvies som vernet bedrift 

 Et 2. byggetrinn ved Ørmen (Onsøy) alders- og sykehjem innvies 

 Landsstyret godkjenner at den nye institusjonen på grensen mellom Skien og 
Porsgrunn skal hete «Borgestadklinikken» 

 Kai B. Flå valgt til landsformann (satt i to perioder 1976-82 og 1986-88) 

 Torbjørn Ekroll ansatt som generalsekretær (- 1982) 

 Følgende grunnsteiner ble lagt ned i 1976: ny klinikk i Trondheim (Lade), på 
Borgestad og i Bergen (nytt «sosialbygg») – alle tre innebærer meget store 
investeringer 

 

1977 
 

 Blå Kors Norge sender 50 deltakere til Lewi Petrus-stiftelsens konferanse i Sverige, 
tema: «Den kristna profil i alkoholist- og narkomanvården» 

 Overlege Victor Borg, som har arbeidet i Blå Kors siden slutten på 50-tallet, utnevnes 
til Ridder 1. klasse av den kongelige St. Olavs Orden 

 Sigurd Skøien slutter som administrativ leder i Oslo krets etter til sammen 40 års 
tjeneste i Blå Kors sentralt og i Oslo, Skøien fortsetter som konsulent fram til 20.9.78 

 Blå Kors Norge arrangerer 3 ukers bibelcamping på Risøya i juli 

 Blå Kors arrangerer 5 husmorferier for 50 mødre og 110 barn 

 Blå Kors Klinikk på Lade i Trondheim innviet 

 Borgestadklinikken i Skien innvies på 100-årsdagen til Blå Kors i Sveits (21. 
september), den nye institusjonen er på 3.200 m2 og har 54 plasser, pris: 14 mill 
kroner 

 

1978 
 

 Blå Kors Sosialbygg i Nye Sandviks vei i Bergen med poliklinikk, avrusning og 
venteavdeling og med i alt 60 senger innvies 

 60 deltakere fra Blå Kors Norge med gen.sekr. Ekroll i spissen deltar på en konferanse 
i regi av LP-stiftelsen i Sverige 

 Aksjon 100 har i perioden 1976-77 resultert i 29 nye foreninger og 615 nye 
medlemmer 
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 Halvor Midtbø utnevnes til æresmedlem i Blå Kors 

 Blå Kors arrangerer 5 husmorferier - og en 4 ukers bibelcamping (Risøya) med 450 
deltakere – 150 familier 

 
1979 
 

 Aksjon 100 har i perioden 1977-78 resultert i 16 nye foreninger og 86 nye 
kontaktgrupper og 702 nye medlemmer 

 Ny klinikkavdeling med behandlingsplasser for kvinner åpnes i Storgata 38, Oslo 

 Et Blå Kors Treningsinstitutt skal etableres i Fredrikstad - BK i Fredrikstad har 
følgende tiltakskjede på plass: behandling, arbeidsterapi, skole/trening, 
arbeidsforberedende trening og vernet industri, vernede boliger/hybler planlegges 
i Sarpsborg – helheten er delvis inntakt i dag gjennom Stiftelsen Blå Kors 
Fredrikstad 

 BK Fredrikstad får den 80 mål store gården Slettebakke i Vestby og planlegger å åpne 
et rehabiliteringssted for unge stoffmisbrukere 

 BK Klinikken i Tønsberg sitt 2. byggetrinn innvies, kan gi tilbud for unge 
stoffmisbrukere, avrusning og sykeavdeling for kvinner og hybler for mannlige 
misbrukere, 18 nye ansatte er på plass 

 Nordheim Vernehjem på Kvaløya i Tromsø innvies, pris: 10-11 mill kroner, BK får her 
sin første kvinnelige bestyrer: Sigrid Kilvær 

 Krisesenter for mor og barn åpnet av Blå Kors i Fredrikstad (37 kvinner får hjelp 
første driftsåret – jfr BKB1/1981) 

 Julehilsener i BKB 16/1979 fra 23 Blå Kors-tiltak/steder 
 

1980 
 

 Seiersborg Treningsinstitutt åpnes offisielt i Fredrikstad (etter 3 år med prøvedrift, i 
følge BKB 8-9/80) 

 Østråt Vernehjem på Nesodden innviet (har overtatt klienter og personalet på «O.T. 
Moe» – båten kjøpes av Norsk Veteranskipsklubb) 

 Kontaktsenter i Storgata 38 i Oslo åpnes 

 Det internasjonale Blå Kors-forbundet (IFBC) ansetter sin første generalsekretær, 
sveitseren Daniel Rochat 

 

1981 
 

 Tidl gen.sekr. i Blå Kors diakon Vilhelm Nome får Kongens fortjenestemedalje i gull 

 Blå Kors overtar stiftelsen Kontaktheimen i Stavanger – et botilbud for kvinner med 
alkoholproblemer 

 Blå Kors åpner sammen med Det Hvite Bånd «Centrum kontaktsenter for barne- og 
ungdomsarbeid» i Bergen 

 Nytt internatbygg ved Skogliheimen, Askøy, innvies – 2 etasjer, til sammen 1.000 m2 

 Kulåssenteret (hybelbygg) innvies i Sarpsborg 



15 

 

 IFBC arrangerer en ekstraordinær generalforsamling i Østerrike for å vedta nye lover 
for forbundet som gir andre medlemsland enn «moderlandet» Sveits noe større 
innflytelse 

 

1982 
 

 Odd Holten valgt til landsformann (- 1986) 

 Lyder Johs. Verne ansatt som generalsekretær (- 1988) 

 Arnfinn J. Holten slutter som kontorsjef 

 Hermann Rangøy får Kongens fortjenestemedalje i gull (24.1) 

 Blå Kors-stua i Mandal åpner og et «kontaktsenter» i Drammen (Bragernes) – disse 
tiltak representerer en «ny» arbeidsform med bruk av frivillige medarbeidere 

 

1983 
 

 Blå Kors Norge vedtar å støtte en lokal pastor i Lesotho som skal drive Blå Kors-arbeid 

 Overlege Victor Borg utgir boka Bordet fanger, Borg slutter ved klinikken i Oslo etter 
25 års tjeneste 

 Blåkorshjemmet på Eina innvier ny driftsbygning på 700 m2 

 M/S Ny-Vigra kjøpes av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad for bruk i arbeidstrening m.m. 

 Blå Kors feirer Halvor Midtbøs 100-årsdag 

 Blå Kors-stua i Mandal innviet 16.9, foreningen ble stiftet i 1981 og har 50 
medlemmer 

 Blå Kots-stova i Vennesla innviet 25.11 

 Blå Kors Internat i Kristiansand flytter til nåværende beliggenhet i Vågsbygd 
 

1984 
 

 Kretssekretær Malvin Gatland (Bergen) slutter etter 40 års tjeneste i Blå Kors Norge 

 Blå Kors åpner Kontakt- og bruktboden i Fredrikstad 

 Landskontoret får sin første datamaskin - for medlems- og regnskapshåndtering 

 Kirke- og undervisningsminister Kjell Magne Bondevik blir Blå Kors-medlem for åpen 
scene under Blå Kors Generalforsamling 

 Under generalforsamlingen blir kravet til kristen bekjennelse og medlemskap i Blå 
Kors for de ansatte strøket 

 

1985 
 

 Regionalisering av rusomsorgen (fylkene overtar fra staten) fra 1.1.85 + egen 
lokalbasert modell i Østfold og Nordland innføres 

 Debatt i Blå Kors om bruken av «Minnesotamodellen» i rusbehandlingen 

 Lolandsheimen innfører «konsekvenspedagogikken» som basis for 
behandlingstilbudet 

 Halvor Midtbø dør 20.1.85 – 101 år gammel 

 Nye kontaktsentre startes i Sandefjord og Sogndal 

 «Betania» i Ålesund innviet 29.9.85 (overnattingstilbud) 
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 Blå Kors arrangerer 5 husmorferier 

 Artikkelserie i Blåkorsbladet av generalsekretær Lyder J. Verne: «Mål og midler i Blå 
Kors» 

 Ekstrainnsats for å samle inn penger til Blå Kors sentralt («landskassen») + stor 
medlemsvervekampanje (resultat: 820 nye medlemmer) 

 Konflikt mellom Blå Kors sentralt, kretsen og Skien blåkorsforening rundt ideologisk 
profil og arbeidsmetoder 

 

1986 
 

 Kai B. Flå valgt til landsstyreleder for 2. gang ( - 1988) 

 Blå Kors driver 22 institusjoner med 1.100 sengeplasser og 850 ansatte 

 Blå Kors/Eikon produserer videoprogram for ungdom. «Et viktig valg» om 
avholdsbevegelsens historie (inneholder et av de siste intervjuene Einar Gerhardsen 
gjorde) 

 Blå Kors i Oslo m fl satser på nærradio 

 Victor Borg slutter også ved Blå Kors Klinikk i Tønsberg 

 Under GF blir det omkamp vedr spørsmålet om kristen bekjennelse og medlemskap 
hos ansatte (jfr GF 1984), men 1984-vedtaket blir stående (89 mot 66 stemmer) 

 Sørlandet krets avvikler en 4 mnd lang teltmøtekampanje i Iveland – men «vekkelse» 
savnes 

 Gerhard Andersen, Arendal, får Kongens fortjenestemedalje 
 

1987 
 

 Blå Kors blir medlem av Landsforeningen mot AIDS, og planlegger å bygge en 
institusjon for stoffmisbrukere på Nesodden 

 Det siste av de opprinnelige husene ved Blåkorshjemmet på Eina («Annekset») rives 

 Blå Kors Norge anmodes av BK Internasjonale Forbund om å sette inn kreftene for å 
hjelpe søsterorganisasjonen i Lesotho 

 Hybelhuset «Gerhard» åpner i Arendal 

 Ny avdeling for pårørende åpnet ved Borgestadklinikken i sept («landets første») 

 Landskontoret får pent brukte PCer til alle de ansatte 

 27 institusjoner hilser God Jul i Blåkorsbladet 

 Slutter: generalsekretær Lyder Johs Verne, KK-sekretær Arne Stavang, kretssekretær 
på Sørlandet Erling Karlsen 

 

1988 
 

 Blå Kors Basissenter i Sandnes starter opp i mars, offisiell åpning i desember 

 Stor pågang for Blå Kors i Oslo denne vinteren p.g.a. arbeidskonflikt i rusomsorgen i 
Oslo 

 Tidl gen. sekr. i Blå Kors, Lyder Verne, valgt til leder av Avholdsfolkets Landsnemnd 

 Jorunn M. Johnsen valgt (første kvinne) til vervet som landsstyreleder i juni (- 1993) 

 GF vedtar at Ungdomskonferansen er BKUs øverste organ - i prinsippet 
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 Ny kretssekretær ansatt på Sørlandet etter sterk uenighet mellom kretsstyret og det 
sentrale Ansettelsesrådet – etter BK-loven måtte Landsstyret avgjøre 

 Finn Kristian Marthinsen ansatt som generalsekretær fra august (- 1997) 

 De 9 ansatte ved Landskontoret organiseres etter en «firkløvermodell»: 
sosialtjeneste, organisasjonstjeneste, informasjonstjeneste og økonomitjeneste 

 Narkotika-prosjektet på Nesodden (fortsatt på planleggingsstadiet) møtes av kraftig 
motbør fra naboene 

 Landsstyret godkjenner et navneskifte: Blå Kors Klinikk Drammen blir Bragernes 
Behandlingssenter 

 Fredrikstad Attføringssenter (FAS) flytter til nytt bygg på Bureskjær i Fredrikstad 
(2.300 m2, pris: 13 mill kroner) 

 

1989 
 

 15.620 medlemmer pr 31.12.88 (+ 380 medl i 1988, mest i Sørlandet krets: + 220) 

 «Evangeliesenter-modellen» grundig drøftet på årets sekretærmøte (+ 
organisasjonsstruktur) 

 Landsstyret står ved påmeldingen til «Kirketorget» (under Norske Kirkedager i Bodø) 
til tross for tilsvarende påmelding fra Åpen Kirkegruppe (homofiles 
interesseorganisasjon – engasjert debatt i LS) 

 LS velger å skrinlegge samarbeidsplanene om et nytt familiekurssenter på Skarnes - 
Det Norske Totalavholdsselskap var den potensielle samarbeidsparten 

 Salget av den årlige «Tekstilkalenderen» til inntekt for Blå Kors-feriene stanses – gir 
ikke nok inntekt 

 LS i februar innfører medlemskontingent i Blå Kors uten forutgående diskusjoner 
internt i organisasjonen – i praksis er kontingenten frivillig, men presenteres som et 
«krav» overfor medlemmene – bare 2.435 medlemmer (av 15.400) betaler i løpet av 
1989 

 Landskontoret får telefax 

 En ekstraordinær internasjonal gen.fors. i Sveits åpner for ikke-sveitsere i 
Administrasjonsrådet (styret) 

 Blåkorsheimen (Midsund) innviet i april – initiativtakerne (kretsen) ønsker å følge 
Evangeliesenter-modellen i sitt arbeid 

 Nytt videoprogram produsert av Eikon AS og Blå Kors Norge: «Min velstand – et 
ansvar» (om arbeidet ved «Blå Kors-stua» i Mandal) 

 På et sentralt ledelses- og styreseminar i Bergen slår gen. sekr. Marthinsen til lyd for 
at «åndsdimensjonen» må bli mer tydelig i institusjonshverdagen – foredraget skaper 
både positive og negative reaksjoner hos institusjonslederne 

 Alt i alt regner BK Sosialavd med 36 behandlings-, undervisnings-, omsorgs- og 
botilbud i Blå Kors (36 hilser God Jul i Blåkorsbladet) 

 15.148 medlemmer pr 31.12.89, 2.435 betalte medlemskontingenten 
 

1990 
 

 I januar reiser Torill og Roald Hansen med tre små barn og Kai og Ingrid Flå til 
Lesotho for Blå Kors Norge (NORAD tungt inne i Thaba Bosiu-prosjektet) 
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 En gruppe stortingsrepr foreslår den internasjonale avholdsbevegelsen (deriblant 
BKIF) til Nobels Fredspris – får siden støtte fra parlamentarikere i Sveits 

 Strid om utleie av personalboliger til samboende medarbeidere – topper seg på GF i 
Stavanger i juni der LS får støtte for en lempelig linje (ikke forbud mot samboere) 

 Blå Kors Generalforsamling (GF) slår sammen kameratklubbarbeidet, kvinnearbeidet 
og forkynner- og opplysningsarbeidet til en Organisasjonsavdeling – GF heretter bare 
hvert 3. år – årlig «Plankonferanse» etableres (erstatter «budsjettmøtet») 

 GF gir BKU større selvstendighet i forhold til moderorganisasjonen 

 GF bekrefter ordningen med medlemskontingenten – ordningen møter motbør 
særlig i Bergen 

 Fossen Vernehjem i Trøndelag må legge ned fra 1. juli p.g.a. manglende støtte fra det 
offentlige – planer om å starte kurssenter strander 

 Nesodden-planene legges på is 

 LS godkjenner at Blå Kors Sosialbygg og Hjellestadklinikken går sammen i Hordaland 
Rusmiddelvernsenter (senere Bergensklinikkene) – fusjonen er villet av Hordaland 
fylkeskommune – tre likeverdige parter skal styre den nye stiftelsen – LS-vedtaket 
skjer til tross for sterk motstand fra Blå Kors kretsstyre i Bergen 

 Vestfold fylkeskommune trekker støtten til Mjølløst Vernehjem 

 Blå Kors Norge holder ideologikonferanse på Bulken 

 Et forslag til budsjett for 1991 for Blå Kors landsadministrasjon balanserer med 6 mill 
kroner, 41 prosent (2,5 mill kroner) av inntektene antar en vil komme inn som 
medlemskontingent 

 Pr 31.12.90: 14.379 medlemmer, 4.044 betalte medlemskontingenten 
 

1991 
 

 Den internasjonale avholdsbevegelsen nominert til Nobels Fredspris for annet år på 
rad 

 Stiftelsesmøte 4. januar for Hordaland Rusmiddelvernsenter (senere: 
Bergensklinikkene), Blå Kors’ representant (Asbjørn Haugstvedt) valgt til leder for 
styret 

 Blå Kors melder seg ut av Landsforeningen mot AIDS – organisasjonen opplever at 
LMA i sitt materiell i for stor grad problematiserer kristen seksualmoral 

 ØstfoldKlinikken (sic) (tidligere Blåkorshjemmet Ørmen) framstår 1. august med nytt 
opplegg: fra vernehjem til «aktiv» behandling – offisiell åpning 12. febr 1992 

 Mjølløst Vernehjem blir Mjølløst Gård (Sandefjord) 

 Blå Kors arrangerer landsstevne på Skjærgårdsheimen, Flekkerøya en uke i juli med 
80 deltakere 

 Blå Kors organiserer en informasjonskampanje med 30 deltakende 
foreninger/institusjoner som stiller med stand på gater og torg flere steder i landet 

 Blå Kors Klinikk på Lade ber om at fylkeslegen vurderer deres behandlingsopplegg 
grunnet harde angrep i pressen fra det private behandlingsstedet Vangseter 

 Blå Kors-senteret Thaba Bosiu Prevention and Treatment Centre i Lesotho har 
offisiell åpning i oktober med solid norsk deltakelse 

 
 



19 

 

1992 
 

 Fra 1. april heter Blå Kors Klinikk i Trondheim «Lade BehandlingsSenter» (sic) – 
navneskiftet er godkjent av Blå Kors landsstyre 

 Blå Kors lanserer kurspakken «Barn i faresonen» med foreldre, lærere, 
helsepersonell som målgruppe 

 Guttefotballaget Blue Cross Fighters fra Lesotho deltar i årets Norway Cup i Oslo 

 Victor Borg gir ut den selvbiografiske boka På cruise med Thalia og Freud på Lanser 
Forlag 

 Medlemmer pr 31.12.92: 13.293 (2.523 i Sørlandet krets, 2.452 i Bergen krets, 1.337 
i Møre og Romsdal krets) 

 

1993 
 

 Fra 1. januar: ny sosialtjenestelov trer i kraft (større ansvar til kommunene, § 6.2 
«tvangsparagrafen») 

 Statistikk pr 31.12.92: 712 ansatte i institusjonene i Blå Kors (826 i 1988), 796 
«godkjente plasser» (973 i 1988), 4.002 innlagte klienter, 3.153 polikliniske klienter 

 Samarbeidsprosjektet Rusmidler-Oppvekst-Kirke kommer i gang (flere kirkelige 
aktører - deriblant Blå Kors), Kirkemøtet dette året ( i Bergen) setter alkoholbruk blant 
kristne på dagsorden 

 Blå Kors Norge tar i bruk ny «skravert» kors-logo, i alle år før har en hatt forskjellige 
varianter av en logo med skjold 

 Blå Kors Generalforsamling gir BKU full frihet som selvstendig barne- og 
ungdomsorganisasjon 

 Blå Kors Generalforsamling velger ikke å ta standpunkt i EU-saken (ja eller nei til 
norsk medlemskap) 

 Borgestadklinikken åpner ny avdeling for gravide/mor-barn 

 Blå Kors Sørlandet krets beslutter å selge Skjærgårdsheimen 

 Blå Kors-virksomhetene i Tromsø (Håkøy Rehabiliteringssenter og Nordheim 
Vernehjem) omorganisert til en virksomhet, som i 1994 får navnet «Tromsklinikken» 

 Per Mathiesen valgt til landsstyreleder (- 1999) (første «ikke-lutheraner») 

 Tilknytningsformen «Blå Kors støttespiller» skaper reaksjoner i organisasjonen 
(støttespillere er ikke forpliktet på totalavhold) 

 

1994 
 

 Mål for GF-perioden 93-96: verve 1.500 nye medlemmer 

 Mjåvann Arbeidstreningssenter skilt ut som egen virksomhet fra Blå Kors 
Behandlingssenter i Kristiansand (begrunnelse: en fordel m.t.p. offentlig støtte) 

 Blå Kors opplever å bli rammet av kuttisme i forhold til fylkeskommunene, eks: 
avtalene med Blå Kors Tilsynshjem i Bergen og Blå Kors Klinikk i Tønsberg sies opp 

 Fra 1. juni holder Blå Kors Tilsynshjem i Bergen åpent uten noen former for avtale 
med fylke eller kommune 

 Boka Barn som lever med foreldres rusmisbruk gis ut av Gyldendal Forlag, redaktør 
er psykolog Frid Hansen (Borgestadklinikken) 
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 Peder Klingsheim får Kongens fortjenestemedalje i sølv 

 Nytun Ettervernsenter på Stord åpner i desember 

 Blå Kors Behandlingssenter i Kristiansand står fram som entusiastisk bruker av AA’s 
12-trinnsprogram 

 

1995 
 

 Ideologiskrift for Blå Kors Norge (hovedforfattere Finn Kristian Marthinsen og 
Gunnar Thelin) lanseres, godkjent i Landsstyret 

 Ny strategidiskusjon settes i gang av Landsstyret 

 Blå Kors Behandlingssenter i Kristiansand blir «Blå Kors Halvveishus» 

 Blå Kors Tilsynshjem i Bergen blir «Nubbebakken – et blåkorstilbud» (nytt navn 
godkjent av Landsstyret) 

 Blå Kors Boltilbud blir egen virksomhet på Askøy 

 Blå Kors føler samarbeidet med fylkeskommunen er i ferd med å rakne i Østfold, 
Troms, Hordaland og Oppland (i følge sosialkonsulent Roald Hansen)(kunne 
antagelig nevnt Vestfold også) 

 Blå Kors Ungdom har premiere på sin musikal Max Manus 

 Pr 31.12.95: 12.454 medlemmer 

 I 1995: 3.764 innlagte klienter, 2.584 polikliniske klienter, 35 virksomheter (21 med 
driftstilskudd fra fylkene), 667 ansatte i virksomhetene, driftsomkostninger: 215 mill 
kroner 

 Kafé Kampen åpner i Gjøvik 
 

1996 
 

 Blå Kors får kr 62.950 fra «Fangene på fortet» (TV3) 

 Borgestadklinikken blir en av landets 7 kompetansesentre på russektoren (for region 
5: Telemark, Buskerud, Vestfold og Østfold) 

 Heftet og «visjonen» Pottemakerens Hus lanseres (forfatter: Roald Hansen) 

 Loland Behandlingssenter åpner foreldre/barn avdeling 

 Håkøy samlokalisert med Nordheim, Troms fylke overtar alt ansvar for 
behandlingstilbudet 

 Blåkorshjemmet på Eina blir «Blå Kors på Eina» 

 Blå Kors Ungdomsforbund lanserer Adventura-prosjektet (spenningsaktiviteter) 

 Blåkorsheimen på Midsund stenger dørene etter 7 års drift 

 Østfold og Troms fylkeskommuner vedtar å overta ansvaret for all rusomsorg 

 I april vedtar Østfold fylkeskommune å si opp avtalen med Blå Kors-virksomhetene 
ØstfoldKlinikken og Sosialmedisinsk poliklinikk i Fredrikstad 

 Blå Kors Generalforsamling drøfter opprettelsen av et eget eiendomsselskap og 
hvorvidt kretsene skal legges ned og inngå i større regioner 

 Borgestadklinikken får 1,1 mill kroner til ny avd for gravide innlagt under tvang 

 Uenighet om bruk av metadon i Blå Kors, er det medisin – eller er det bare en annen 
form for rus? 

 Blå Kors Ungdomsforbund gir ut det første nummeret av bladet Trend 
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1997 
 

 I juni overtar Østfold fylkeskommune ansvar for de ansatte + kjøper deler av Ørmen-
anlegget fra Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 

 Vestfold fylke oppretter Vestfoldklinikken og overtar drifts- og personalansvar for 
mesteparten av den rusomsorgen Blå Kors har hatt hånd om i fylket – en mindre Blå 
Kors-avdeling overlever i form av en avrusnings-/utredningsavdeling i Blå Kors lokaler 
i Tønsberg 

 Blå Kors strategiutvalg ledet av Jorunn Johnsen legger fram sine anbefalinger for 
Landsstyret i juni 

 Blå Kors Botilbud i Stavanger nedlagt i oktober 

 Medlemstall: 10.214, hvorav halvparten regnes som passive 

 Blå Kors generalsekretær Finn Kristian Marthinsen velges inn på Stortinget for KrF 
Buskerud 

 Blå Kors Klinikk i Oslo blir «Blå Kors Senter for rusrelaterte livsproblemer» med ny 
driftsmodell (proklameres som gedigen snuoperasjon) 

 Blå Kors Hauga i Råde åpner (eies og drives av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad) 

 Ny avrusningsstasjon åpner i Vanse 

 Blå Kors Norge får testamentert en større eiendom på Helligvær i Nordland 

 Medl: 31.12.97: 11.078 
 

1998 
 

 Fra 1.1.98 overtar fylket driften av Tromsklinikken 

 Hybelhuset Vanse (åpnet i okt 1997) godkjent som Blå Kors-tiltak 

 Blå Kors-tiltaket Nytun på Stord må stenge dørene 

 En egen avdeling for arbeidstreningstiltak, Stjernegruppen AS, vokser fram i Blå Kors 
Oslo krets 

 Geir Gundersen ansatt som generalsekretær fra 15.9.98 

 Årets ledersamling i Molde bekrefter ønsket om forandringer og ny strategi i 
organisasjonen 

 Blå Kors Norge starter hjemmeside www.blakors.no 

 Psykiater Hans Olav Fekjær ansatt som overlege ved Blå Kors Klinikk i Oslo 

 Blå Kors og andre norske avholdsorganisasjoner fatter interesse for det italiensk-
inspirerte familieklubb-konseptet 

 

1999 
 

 1.1.99 overtar Blå Kors bo- og rehabiliteringstilbudet Notodden Kameratklubb 
(senere: Blå Kors ReHaBo Notodden) 

 NRK1 Brennpunkt tar opp tema seksuelle overgrep i kristne miljø der den sterke 
historien til Ann Kathrin Alnes (ansatt i Blå Kors Møre og Romsdal krets) inngår 

 Blå Kors generalforsamling vedtar å legge ned kretsene som administrativt nivå 
(heretter bare to nivå i organisasjonen: sentralt og lokalt - foreningene gis retten til å 
sende delegater til GF) - Blå Kors Organisasjonsavdeling og Sosialavdeling legges ned 
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– tilslutningsformen «Blå Kors-venner» innført (begrensede medlemsrettigheter, 
ingen avholdsforpliktelse) 

 Sigbjørn Kvistad valgt til ny landsstyreleder 

 Blå Kors Oslo krets «eksporterer» Stjernegruppe-konseptet og ressurser til Ski, 
Hønefoss og Gjøvik 

 Blå Kors Norge blir med i et kristent fengselsprosjekt «Nytt Liv» 
 

2000 
 

 IFBC igjen foreslått til Nobel fredspris 

 Et sentralt eiendomsselskap Blå Kors Eiendom A/S opprettes 

 Landsstyret vedtar en prøveordning for 2000-2002 der Blå Kors-venner gis adgang til 
å sitte i driftsstyrene for de 32 Blå Kors-virksomhetene 

 Landsstyret vedtar en kontingentordning for alle foreninger og virksomheter 
(begrenset oppad til kr 8.000 pr år) p.g.a. bortfallet av administrasjonstilskuddet fra 
kretsene (alle kretsene er lagt ned innen 1.5.2001) 

 Omfattende planer for ombygging av Blå Kors-gården i Storgt 38, Oslo presenteres 
(prosjekt «Blå Kors Kraftsenter») 

 Landsomfattende billotteri 

 En «verdikomité» ledet av Halvor Kjølstad presenterer sine foreløpige konklusjoner 
hva gjelder «åndsdimensjonens» plass i virksomhetene og Blå Kors for øvrig 
(ledersamling i Stjørdal i nov) – Kjølstad blir senere leder for en «stående» 
arbeidsgruppe på tema «åndsdimensjonen» 

 

2001 
 

 Fire regionalt plasserte diakonikonsulenter ansettes av Blå Kors sentralt (en tidligere 
kretssekretær + tre ferske fjes) – kretsansatte sies opp i forbindelse med 
kretsnedleggelsene 

 En sentral diakonisjef ansettes ved Blå Kors landskontor – øverste ansvaret for 
virkeområdene til både den nedlagte Organisasjonsavdelingen og den nedlagte 
Sosialavdelingen 

 Blå Kors Utvikling Oslo og Akershus til erstatning for Oslo krets (Blå Kors sentralt har 
flertallet i styret) 

 En planlagt sentral inspirasjonssamling i Grimstad i juni må avlyses grunnet sviktende 
påmelding (målsetting: 200, men bare 85 meldte seg) 

 Bjarne Thorsen (Horten) får Kongens fortjenestemedalje i sølv 

 Vokalgruppa Freedom Quartet (med tenor Geir Gundersen) gjør comeback med en 
turné på Sørlandet, gir i 2002 ut CDen Homeland Spirituals på selskapet Lynor 

 

2002 
 

 GF i Geiranger (for første gang på hotell): Nye stemmerettsregler for 
generalforsamlingen vedtas, d.v.s. at alle medlemmer får stemmerett 
(foreningsrepresentasjonen strykes) + ordning med «kollektivt medlemskap» (for 
menigheter, bedrifter, organisasjoner etc) etableres 
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 Oslo Handelsstand gir 1,5 mill kroner til Blå Kors Kontaktsenter for å drive 
rusforebyggende arbeid overfor 9.-klassinger (det blir en fast årlig sum) 

 Blå Kors sentralt ber to av sine lokalforeninger avvikle bruken av pengeautomater 
som inntektsbringende tiltak (etter oppslag i VG) 

 Avholdsfolkets landsting vedtar at Avholdsfolkets landsråd skal bli til et bredere 
«Rusfeltets samarbeidsorgan» (der også andre ruspolitiske organisasjoner enn 
avholdsorganisasjonene skal kunne bli medlemmer) – organet får navnet Actis 

 Blå Kors sentralt arrangerer nytt landsomfattende billotteri (foreløpig for siste gang) 

 Sauda-kvinnene Borghild Knutsen og Anna Honerød utnevnt til æresmedlemmer i Blå 
Kors 

 Blå Kors Ventehus i Evje åpnet 1.11.02 – stort innslag av frivillige medarbeidere 

 Varmestua i Fredrikstad åpnet i oktober – også de med et stort innslag av frivillige 
medarbeidere 

 

2003 
 

 Blå Kors Norge uttaler seg kritisk til Rusreform II-planene 

 I april startes prosjektet «Nettverksguide» (senere «Rusfritt Nettverk») sammen med 
Den norske kirke og Norges Røde Kors i fylkene Vestfold og Buskerud 

 Jon Skilbred utnevnt til æresmedlem i Blå Kors 

 Landsstyret oppnevner i mai de første regionstyrene: Blå Kors Sør og Blå Kors Vest 

 «Blå Kors-enheten» ved Vestfoldklinikken overtas av fylket 

 Duedalen Rehabiliteringssenter i Rogaland går inn i Blå Kors 

 Det store Ilaveien Bo- og Omsorgssenter åpnet i Fredrikstad 

 Stjernegruppen Bo- og Rehabiliteringssenter åpnet i Oslo (Storgt 38) 

 Blå Kors-dager i Mysen i juni – sentralt, inntektsbringende tiltak 

 Blå Kors Norge tar i bruk den nye internasjonale Blå Kors-logoen 

 Ledersamlingen i Sola har en verdidebatt rundt avhold og edruskap 
 

2004 
 

 Fra nyttår er Rusreform I på plass (behandlingsansvaret flyttes fra fylkene til de 
regionale helseforetakene) 

 Utvidelser ved Lade Behandlingssenter, øket tilbud for gravide + småbarnsforeldre 

 Fra nyttår blir Askøy Behandlingssenter til «Askøy Blå Kors klinikk» (dette var 
sjeldent: en virksomhet som ikke tar ut, men tar inn «Blå Kors» i navnet) 

 Regionsstyrer for Blå Kors Midt/Nord og Region Øst utnevnt av Landsstyret 

 Aslaug Johnsen (Notodden) får Kongens fortjenestemedalje i sølv 

 Blå Kors går mot forslag om prøveprosjekt i Oslo med sprøyterom 

 Blå Kors Mjølløst utvider virksomheten til også å omfatte herberge og hybelhus i 
Sandefjord sentrum 

 I mars underskriver KLP Forsikring og Blå Kors Norge en sponsoravtale 
(«samarbeidsavtale») årlig verdt 500.000 kroner 

 Blå Kors Senter/Stjernegruppen i Ski må stenge grunnet manglende offentlig støtte 

 Kulåssenteret i Sarpsborg bygger ut og utvider virksomheten med 17 plasser 

 Overlege Hans Olav Fekjær gir ut boka Rus 
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 Den internasjonale generalforsamlingen i Hillerød i Danmark vedtar at Blå Kors-
forbundene tilknyttet IFBC skal stå fritt i spørsmål vedr formen for 
medlemstilknytning (f.eks. hvorvidt et løfte om totalavhold skal være 
medlemskriterium) – Geir Gundersen velges til IFBCs første ikke-sveitsiske president 
(styreleder) 

 «Nye» Kafé Kampen åpner i Gjøvik 

 Pr 31.12.04: 2.338 medlemmer + 192 Blå Kors-venner fordelt på 57 lokalforeninger – 
organisasjonen har 6 kollektive medlemmer – 34 virksomheter med 771 ansatte 

 

2005 
 

 Fra nyttår overtar Blå Kors og myndighetene i Lesotho det økonomiske ansvaret for 
Blå Kors-institusjonen Thaba Bosiu Prevention and Treatment Centre. 

 Heidi Westborg Steel med familie reiser til Maseru i august for å bistå med 
opprettelsen av et Blå Kors ressurssenter for det sørlige Afrika (NORAD har bevilget 
1,7 mill kroner til formålet for 2005). Offisiell åpning 17. oktober. 

 I januar måtte informasjonsmøte holdes om utvidelsen ved Betania Hybelhus i 
Ålesund fra 7 til 19 plasser (fra 1 til 9,3 årsverk). 600 kritiske underskrifter fra naboer 
på Aspøya var samlet inn, naboene ble tydeligvis beroliget av informasjonen de fikk. 
Ombygginger beregnet til 13 millioner kroner settes i gang på høsten. Nytt navn: 
«Steinvågvegen 29». Dørene åpner 20. november 2006. Offisiell åpning 7. juni 2007. 

 Den landsomfattende innsamlingsaksjonen «PsychAid 05» i april til inntekt for Blå 
Kors (arbeid blant barn og unge) – psykologistudenter 

 GF 5.-7. mai på Bolkesjø Hotel i Telemark, 170 deltakere, prinsippdebatt om 
kjerneverdiene avhold og edruskap, et forslag om å gi Blå Kors-venner stemmerett på 
Blå Kors GF fikk ikke det nødvendige 2/3-flertall. 

 Oppstart av Steg for steg. 

 Blå Kors Norge og Blå Kors Utvikling Øst ble slått sammen. 

 3 BK-ferier (to for mødre og barn og 1 for voksne kvinner) 

 Kommunene Nesset og Frei i Møre og Romsdal inngår treårig samarbeidsavtaler med 
Blå Kors om programmet «Barn i faresonen». Programmet får i 2005 nytt navn: 
«Bevisste foreldre – en god start». Nytt materiell produseres. 

 Stor 75 års-feiring av Vennesla Blå Kors-forening i februar. 

 Aktivitet for å verve kollektive medlemmer til Blå Kors 

 I januar innvies nye lokaler på Nøtterøy for Tønsberg og omegn Blå Kors-forening 
(midler fra salget av klinikklokalene i Stoltenberggata) 

 Steinar Nessa på plass fra 1. januar som prosjektleder i Stavanger Blå Kors-forening 
(skal arbeide med tilbud for bostedsløse). I 2007 kommer Trond Karlsen inn i et 
tilsvarende arbeid i regi av Blå Kors i Vestfold, Telemark og Buskerud. 

 Personalia: Fra 1. mai er Odd Gjerpe (51) på plass i en nyopprettet stilling som 
eiendomssjef ved hovedkontoret. Blå Kors Eiendom omfatter 57.000 m2 
bygningsmasse. 

 Blå Kors søker for første gang om NRKs TV-aksjon (gjelder aksjonen i 2006) 

 13. mars etableres Familieklubbene i Norge som egen organisasjon. BKs 
diakonikonsulent Thore Forsgren velges inn i styret. 
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 Blå Kors er en blant 52 frivillige organisasjoner som skriver under 
«Avhengighetserklæringen» i regi av kampanjen 07-06-05. 

 I august: besøk i Norge av de to nyansatte generalsekretærene i Blå Kors 
Internasjonale Forbund: Irene A. Sommerfeld (34) og Mark Moser (32). 

 Internasjonal nettverkskonferanse i London i november, tema: Primærforebygging 

 Felles medieutspill sammen med Frelsesarméen vedr regjeringen Bondeviks forslag 
til nye avgiftsregler for helsesektoren. 

 17.-19. november ledersamling i Bergen, tema: Uti det offentlige rom/det 
forestående jubileet. 

 

2006 
 

 Januar: Under en samtale på scenekanten i Centralteateret i Oslo lanserer 
generalsekretær Geir Gundersen «Hvite dager»-konseptet som vil prege av årets 
100-årsfeiring. Blå Kors var invitert til en samtale med skuespillerne som nettopp 
hadde fremført Margareta Garpes teaterstykke med samme navn. 

 Ved årsskiftet fusjonerer fem virksomheter i Blå Kors Region Øst og Blå Kors Region 
Sør og tar som fellesnavn henholdsvis «Blå Kors Øst AS» og «Borgestadklinikken 
BA». «Blå Kors Vest AS» et faktum fra 1. januar 2008. 

 Blå Kors Eiendom og Borgestadklinikken kjøper det nedlagte Hotel Ibsen (10.000 
kvm) i Skien sentrum og flytter inn 1. september. 

 Storstilt 100-årsfeiring av Blå Kors i Norge går av stabelen i Oslo sentrum 2.-5. mars: 
Det Blå Telt på Younstorget (med kulturinnslag, kafé og utstillinger), fakkeltog 
gjennom Oslos gater, todagers fagkonferanse i Oslo Kongressenter «Den norske 
fylla», stor jubileumsfest i Oslo Kongressenter (festtaler: Ole Danbolt Mjøs) og 
festgudstjeneste i Oslo Domkirke der Kong Harald var til stede. 

 Lokale jubileumsmarkeringer i Hønefoss, Hadeland, Eina, Tønsberg, Ålesund, 
Lillehammer, Trondheim, Gjøvik, Fåvang, Molde, Fredrikstad, Sandefjord, Vennesla, 
Bergen, Norheimsund, Sauda, Stavanger, Tromsø + 12 dagers sykkelstafett fra Bergen 
via Sørlandet og Eina til Oslo (samarbeid mellom fritidsprosjektet Steg for steg og 
flere Blå Kors-virksomheter). 

 Boka «Himmel og jord i bevegelse» utgis på Forlaget Press i februar. 

 Hans Olav Fekjær slutter etter 8 år som overlege ved Blå Kors Senter. 

 Blå Kors, nærmere bestemt Stiftelsen Åkra Blå Kors, kvitter seg med sin siste 
pengespillautomat i mai – etter stor medieblest. Det kom fram at generalsekretær 
Geir Gundersens anti-automat-brev fra august 2002 var blitt tatt til følge for kun to 
av stiftelsens tre automater. 

 Bragernes Behandlingssenter ansetter fra 15. august en egen frivillighetskoordinator 
i 30 prosent stilling. 

 Blå Kors første «Nettverkskonferanse» på Jevnaker 9.-11. november, tema: 
«Hvordan styrke samhandlingen mellom Blå Kors-enhetene – til beste for våre 
brukere». 

 På nettverkskonferansen: Presentasjon av «Barnas Stasjon» i Fredrikstad, idéen får 
bein å gå på. 

 5 Blå Kors-ferier, inkl for første gang «Ferie med fatter’n». 

 23. august: Åpning av Stiftelsen Blå Kors Åkra sitt nybygg. 
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 Virksomhetene ReHaBo Sandefjord og ReHaBo Notodden slås sammen. I Sandefjord 
flytter ReHaBo sin virksomhet fra gården Mjølløst og konsentrerer seg om arbeid i 
sentrum av byen. 

 Personalia: Inger Lyster og Viggo Bergli slutter. Georg Kayser begynner. Vidar Solsvik 
bytter jobb. Kari Sælebakke kommer (1. desember). 

 28. oktober: Lade Behandlingssenter tar i bruk nybygde lokaler. 

 God norsk deltakelse ved Blå Kors Internasjonale Nettverkskonferanse i Accra, 
Ghana. Tema: Hiv/aids og alkohol. 

 Marianne Hansen og Randi Skjerve ved Blå Kors Senter Oslo gir sammen ut «Game 
Over», en selvhjelpsbok for spilleavhengige. 

 

2007 
 

 Personalia: Annette Kirkengen slutter, Vigdis Farmen Andresen kommer og går. Odd 
Hagen kommer (februar). Magil kommer 1. august. 

 Gårdsbruket i tilknytning til Blå Kors Behandlingssenter Eina selges for 3,5 millioner 
kroner. 

 5 Blå Kors-ferier 

 I mai vedtar Blå Kors landsstyre en markeds- og kommunikasjonsplan for Blå Kors - 
som kommer ørlite i skyggen av: 

 14. juni: Beskjed fra NRK: Blå Kors er tildelt TV-aksjonen for 2008! 

 Firmaet Mørland & Johnsen utvikler en kampanjestrategi i løpet av høsten. 

 Harriet Rudd ansettes som aksjonsleder. 

 Landsstyret vedtar i september uttalelsen «Hva skal Blå Kors?» 

 25.-27. september: Blå Kors Internasjonale Nettverkskonferanse i Jyväskylä, Finland, 
tema: «I sentrum står et menneske», Har Blå Kors en egen modell i 
behandlingsarbeidet? 

 24.-26. oktober: Nettverkskonferanse i Sandefjord, tema: «Hva skal Blå Kors være?» 
+ TV-aksjonen 2008. 

 Forlaget Press i samarbeid med Blå Kors gir ut boka «Barn og fulle folk», skrevet og 
illustrert av Nina Bjerkelund Olson. 

 Viggo Bergli ansettes fra 1. september for å lede arbeidet med prosjektet 
«Butikken». 

 Landsstyret vedtar intensjonsvedtak om fusjon med Rusfri. 
 

2008 
 I juni legges «Blå Kors-undersøkelsen 2008» fram for offentligheten – en bred 

kartlegging av nordmenns kunnskap om og holdninger til rus og rusmisbruk. 

 I september feirer Blå Kors i Bergen 100 år. 

 Med Hans Majestet Kong Harald som høy beskytter mønstres det til landsomfattende 
dugnad for TV-aksjonen Blå Kors utover høsten fram mot innsamlingsdagen 19. 
oktober. Innsamlingsresultat lander til slutt på 193 millioner kroner. Samme måned 
åpner Barnas Stasjon i Trondheim sine dører. 

 I november åpner den første Blå Kors-butikken Nytt+brukt sine dører i Tønsberg 
med over 30 frivillige ildsjeler på turnuslisten. 
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 Den 14. november slås Blå Kors Norge og Rusfri (tidligere Kristenfolkets 
Edruskapsråd) formelt sammen til en felles organisasjon. 

 

2009 
• Det nye «Blå Kors-magasinet Rusfri» kommer ut for første gang i april. Bladets første 

kronikkskribent er helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. 
• I mai lanseres Blå Kors-rapporten «Alkohol som selger aviser – aviser som selger 

alkohol». Rapporten mottas med interesse i Norsk Presseforbund og i Helse- og 
omsorgsdepartementet. Blå Kors melder senere VG og VG Nett inn for Pressens 
Faglige Utvalg for ensidige produkt- og kjøpsanbefalinger av alkoholholdige 
drikkevarer. 

• I juni feirer Blå Kors Behandlingssenter Eina, landets eldste 
rusbehandlingsinstitusjon, 100 år. Jubileumsgudstjenesten i Eina kirke blir sendt i 
opptak i NRK P1. 

• Blå Kors har tilbud om hele 10 «Blå Kors-ferier» i løpet av sommermånedene juni, juli 
og august. 

• I oktober vedtar et ekstraordinært landsmøte i Blå Kors Ungdom å oppløse forbundet 
og å gå inn i Blå Kors Norge som organisasjonens avdeling for barn og unge. I Bergen 
åpner det første tilbud for unge pårørende etter mønster av de danske «TUBA»-
sentrene sine dører. 

• Kristiansand Blå Kors-forening, landets største Blå Kors-forening, feirer 100 år i 
november. På Hamar åpner Blå Kors’ tredje Barnas Stasjon sine dører, og årets 
Nettverkskonferanse for Blå Kors arrangeres i Stjørdal. 

• Blå Kors Norge lanserer givertjenesten «Barndomsvenn» med brask og bram i 
desember. Samtidig legges familiespillet «Sirkus Filiokus» ut for salg på den 
nyåpnede nettbutikken Blagaver.no. 

 

2010 
 

• Offisiell åpning av nytt «TUBA»-senter i Sandnes skjer i mars. 
• I mai overrekker Kong Harald, under en audiens på Slottet, «Pinnevennprisen» til 

daglig leder ved Barnas Stasjon i Fredrikstad, Lise Ødegård. Senere på våren tas 
barnehagen ved Borgestadklinikken i Skien i mot til audiens hos Kongen og 
Dronningen. 

• I september arrangeres samling for frivillige og foreninger på Agderstrand leirsted i 
Søgne, og i november den årlige Nettverkskonferansen for Blå Kors i Sarpsborg. 

• I november fratrer Geir Gundersen som generalsekretær i Blå Kors etter lang tids 
sykemelding. Gundersen har vært generalsekretær siden 1998. 

• Assisterende generalsekretær Sigrun Ryan Degnes fortsetter som konstituert 
• generalsekretær, en funksjon hun har hatt siden sommeren. 
• I desember ansettes Jan Elverum, pt direktør i Blå Kors Midt og Nord og ved Lade 

BehandlingsSenter, som ny generalsekretær i Blå Kors. Elverum skal tiltre stillingen 1. 
august 2011. 
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2011 
 

• I januar er tidligere generalsekretær Geir Gundersen tilbake ved Blå Kors 
hovedkontor som spesialrådgiver. 

• I februar legges Blå Kors-gården Storgata 38 ut for salg, men annonseringen og 
salgsprosessen avsluttes etter relativt kort tid. 

• I mai under generalforsamlingen på Beitostølen velges Marit Brandt Lågøyr til ny 
styreleder etter Sigbjørn Kvistad som har hatt vervet siden 1999. 

• I august begynner Jan Elverum som generalsekretær i Blå Kors Norge. 


