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Subjektiv vurdering av motivet for handlingen
Fornærmede
Fødselsnr.

Navn

HANSEN,
Trude Monica
Adresse
Skoglandsvegen 108
Arbeidsgiver, adresse, postnr, og sted

Postnr, og sted

5514 HAUGESUND

Kjønn

090868 43843 Telf. privat
Telf. arb.giver

Kan treffes på dagtid (jobb/telf.)
Forhold/slektskap til den/de mistenkte/siktede

Fornærmede er separert fra siktede.
Avhør/Forklaring
Sted

Start (dag, dato, kl.)

Etne
og Vindafjord lensmannsdistrikt
tirsdag 21. oktober 2008, kl. 12:15
Andre som var tilstede under avhøret
Fornærmede
hadde med seg sitt yngste barn på 6 mnd under avhøret.
Personer som ble varslet om avhøret, men ikke møtte
Forklaring

Gjort kjent med
• saken,
• vitneansvaret,
a sin rett til å nekte å avgi forklaring til politiet,
• sin rett etter straffeprosessloven §§ 122 og 123 til å
nekte å avgi forklaring eller svare på spørsmål som
kan utsette en selv eller noen av ens nærmeste for
straff eller tap av borgerlig aktelse
Villig til å forklare seg, og forklarte:
Fornærmede ble gjort kjent med at politiet har fått kjennskap til at hun har blitt drapstruet av sin \ i5
fraseparerte mann Rune Hansen, heretter kalt siktede.
Fornærmede ble gjort kjent med at politiet har fått kjennskap til at hun for tiden oppholder seg i
Vikebygd sammen med siktede, på deres tidligere felles bopel. Med seg der har hun 7 av deres felles
barn. Politiet har videre fått kjennskap til at hun er der mot sin vilje, og at det er siktede som har truet
henne til å være der.
' Fornærmede ble gjort kjent med at politiet kjenner til et vedtak fattet av fylkesnemnda, som omhandler
at mor skal ha den daglige omsorgen for siktede og fornærmedes felles barn, og at dersom fornærmede
og siktede flyttet sammen så ville det på nytt kunne bli vurdert om det offentlige skal ta over omsorgen
for barna.
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Fornærmede forklarte at hun ikke har flyttet sammen med siktede igjen, hun bare er der fordi han har
truet med å ta selvmord dersom hun ikke gjør som han sier.
Siktede har sagt til fornærmede at han skal stikke en kniv i hjertet sitt når ungene ser det dersom
fornærmede nekter ham å ha kontakt med dem. Dette sa han i begynnelsen på oktober. Han har ikke sagt
det direkte senere, men fornærmede hadde oppfattet det flere ganger at han har sagt det indirekte. Han
har da sagt at fornærmede vet hva hun har å forholde seg til.
Fornærmede ble spurt om siktede hadde drapstruet henne slik politiet hadde fått kjennskap til.
Fornærmede ønsket ikke å kommentere om siktede har kommet med direkte drapstrusler mot henne.
Fornærmede forklarte videre at siktede nå burde fått noen form for oppfølging eller hjelp. Fordi han nå
ikke hadde hatt kontakt med barna sine den siste tiden, trodde fornærmede at han var så psykisk nedbrutt
at han var truende til alt.
Fornærmede ble spurt om det hun beskriver som "alt" også innbefattet at siktede kunne ta livet av henne.
Fornærmede svarte ja til dette.
Fornærmede forklarte at hun flere ganger i løpet av de siste 2 månedene har forsøkt å få hjelp av
barnevernet i Haugesund. Dette fordi det i vedtaket fattet av fylkesnemnda står at barnevernet er pliktige
til å hjelpe til dersom det oppstår problemer med siktede. Fornærmede har ikke fått noe hjelp.
Fornærmede ble spurt om hun nå er redd for siktede. Fornærmede ønsket ikke å kommentere dette.
Fornærmede spurte nå om hun eventuelt kunne få forklare seg senere. Det ble besluttet å avslutte avhøret
da fornærmede også hadde med seg 5 barn i alderen 6 mnd til 9 år som ventet på henne.
Fornærmede ønsket at politiet nedlegger besøksforbud, slik at siktede ikke på noen måte skal kontakte
henne. Fornærmede ønsket at dette også gjaldt de 8 yngste barna.
Fornærmede bruker advokat Trond Hjelde i forbindelse med barnefordelingssaken og ønsker å bruke
han videre dersom det kan være aktuelt å få oppnevnt advokat.
Begjærer ikke gjerningsmannen tiltalt og straffet for det anmeldte forhold.
Erstatning/oppreisning kreves ikke tatt med i straffesaken.
Avhøret avsluttet 1430
Forklaringen ble opplest, gjennomlest og vedtatt.

Trude Monica Hansen

Pb Bernt Arne Skjo
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