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Mistenkte
Fødselsnr.

061255 37993
Kjønn
M

Navn

HANSEN, Rxme Leander
Postnr, og sted

5568 VKEBYGD
te lf. privat

53 76 76 87
Telf. arb.gjver

Adresse

Ait)eidsgiver, adresse, postnr, og sted

Kan treffes på dagtid (jobb/telt.)

952 39 408

Avhør/Forklaring
■5153"----------------------- ----------------------------
Etne og Vinda^ord lensmannsdistrikt
Andre som var tilstede under avhøret

Stari (dag, dato, kl.)
mandag 6. oktober 2008, kl. 11:15

Personer som ble varslet om avhøret, men ikke møtte 

Forklaring

Gjort kjent med
• saken,
• sin rett til å nekte å avgi forklaring til politiet,
• sin rett til å la seg bistå av forsvarer på ethvert trinn av 

saken,
• at en uforbeholden tilståelse skal tas i betraktning ved 

straffutmålingen, j f  straffeloven § 59 annet ledd

Villig til å forklare seg og oppfordret til å forklare seg 
sannferdig, og forklarte:

Innledning v/rappskr.

Mistenkte møtte fiarste gang etter innkalling 2.10.08. Han fortalte med en gang etter å ha blitt gjort kjent 
med saken at han også hadde en annen avtale denne dagen. Tiden han hadde disponibel for avhør var 
kun 45 min. Rapp.skriver gjorde mistenkte kjent med at dette ikke var tilstrekkelig tid for å 
gjennomføre et avhør.

Mistenkte ville kontakte rappskr. på nytt neste dag for å gjøre ny avtale.

Mistenkte ringte mandag 6.10.08 kl.l030. Han fortalte at han hadde et skriv fra fornærmede Trude 
Hansen som nå ville trekke anmeldelsen tilbake. Videre hadde han også vært i kontakt med 
fornærmede Aud Signy Jakobsen som ville vurdere det samme.

Mistenkte hadde også viktig avtale i Haugesxmd i dag men ble oppfordret til å møte til avhør i dag.

ARA003



Haugaland og 
Sunnhordland 
politidistrikt

Anm.nr.

10270034 Avhør av mistenkte
Sidenr.

2 av 3
Dok.nr.

06

Anmeldelse 10270026 og 10270034,10268517 og 10268518

Mistenkte erkjenner ikke forholdene og derfor ingen straffeskyld. Han legger til at han selv leverte en 
anmeldelse ved Grue lensmannskontor i Kirkenær.

Mistenkte sier at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av hva som faktisk skjedde denne natten. Han 
har lydopptak av absolutt alt på det som skjedde denne natten. Han viser også til politiavhøret ved Grue 
lensmannskontor samme dag.

Mistenkte sier at en av årsakene til at han selv dro var at fornærmede Trude Hansen urettmessig hadde 
tatt med seg felles bam og dratt til Fiimskogen. Lensmannskontoret i VindalQord samt lokalt barnevern 
ble kontaktet av mistenke dagen etter at bama forsvant ffa bopel i Vikebygd.

At bama hadde reist til Fiimskogen sporet han selv opp via en tekstmelding fra Aud Signy Jakobsens 
datter Merete til familiens mobiltelefon. Mistenkte sier at bama mot sin vilje ble kidnappet av sin egen 
mor og urettmessig fraktet til Finnskogen.

Mistenkte nekter for påstanden fra fornærmede Jakobsen om at han var uønsket. Han har tidligere 
sammen med familien vært på besøk hos familien Jakobsen men ikke ute på Finnkogen. Familien 
Jakobsen har også flere ganger vært på besøk hos familien Hansen den gang de bodde i Sveio. Dette er 
ca. 12 år siden.

Mistenkte har ikke oppfattet at han har vært uønsket. Tvert i mot har han lydopptak hvor fornærmede 
Jakobsen ønsker hele familien på besøk. Lydopptaket vil han sende til Gme lensmannskontor innen en 
uke men senest 13.oktober.

Mistenkte tilbakeviser alle påstander fra fornærmede Signy Jakobsen nedtegnet i dok.03.

Mistenkte tror at anmeldelsen er en fortsettelse av konflikten vedr. den daglige omsorgen av felles bam 
med Tmde Hansen. Han var innkallt til et meklingsmøte 15.mai 2008 via Tmde sin advokat.

Etter å ha fått kontakt med fornærmede Signy Jakobsen i døren fikk han etter hvert kontakt med bama 
som var samlet oppe på et rom i 2.et. Mistenkte forklarte fornærmede Tmde Hansen at det var best for 
bama at de ble med ham hjem til Vikebygd. Han oppfattet det dit hen at Tmde ville snakke med 
mistenkte men at han ikke fant at det var tid for dette nå. Han fryktet at noen ville komme og hindre 
ham i å ta med seg bama hjem.

Etter mye om og men fikk bama klær på seg og de gikk ned trappen til 1 .et og i retning utgangsdøren. 
Her hadde imidlertid sønnen til fom. Jakobsen jernet dørhandtaket slik at døren ikke lot seg åpne. 
Mistenkte forsøkte å sparke opp døren uten at dette lykkes. Han åpnet et vindu og fikk bama til å gå ut 
igjennom dette.

Mistenkte sier at det i mellomtiden hadde kommet 2 andre kjøretøy opp til eiendommen. De hadde 
parkert slik for å hindre mistenkte i å kjøre fra stedet. I tillegg stod det et kjøretøy bak bilen til 
mistenkte. Denne ble også parkert slik at han ikke kom seg bakover. Etter å ha fått bama i bilen følte 
han situasjonen nå tmende. De andre som var rundt bilen oppførte seg tmende og han følte at de snart 
ville knuse en mte på bilen hans for å hindre at de reiste fra stedet.

Mistenkte sier at han åpnet vinduet på bilen og ba de om å flytte bilene slik at han kunne få komme seg
hjem til Vikebygd. Ingen flyttet på bilene. Han forklarte nå bama i bilen hv^som nå ville skje. Han
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ville dunke litt bort i bilen foran for å vise at han mente alvor med at han ville reise ffa stedet. Etter å 
dunket i bakparten på bilen foran rygget han bakover og dunket bort i den som stod bak.
Kort etter kom politiet til stedet og han gikk nå straks ut av bilen og tok selv kontakt. Etter samtale med 
politiet ble det bestemt at barna skulle tilbake til huset for å sove. Han selv ble bedt om å kjøre sin egen 
bil etter politiet til Kongsvinger.

Mistenkte overnattet i bilen ved en bensinstasjon i Kongsvinger og ble bedt om å ta kontakt med 
bamevemstjenesten ut på dagen etter åpningstid. Før han gikk til barnevernet i Kirkenær leverte han en 
egen anmeldelse ved lensmannskontoret.

Mistenkte spurte de andre flere ganger om å flytte bilene. Han ba de også om å ringe politiet.

Dersom mistenkte har rett til advokat på det offentliges bekostning ønsker han advokat Kjell Natvig 
oppnevnt.

Mistenkte erkjenner ingen straffeskyld.

Avhøret avsluttet <....1225........... >

Opplest/gjeimomlest og vedtatt.

Rune Leander Hansen

Pb Roger Andre Løkken
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