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Fornærmede
Navn

Fødselsnr.

HANSEN, Trude Monica

Kjønn

090868 43843

Adresse

Postnr, og sted

Skoglandsvegen 108

5514 HAUGESUND

Arbeidsgiver, adresse, postnr, og sted

K
Telf. privat
Telf. arb.giver

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

Fornærmede er separert med siktede
Avhør/Forklaring
Sted

Start (dag, dato, kl.)

Haugesund politistasjon

onsdag 22. oktober 2008, kl. 11:15

Andre som var tilstede under avhøret
Personer som ble varslet om avhøret, men ikke møtte
Forklaring

Gjort kjent med
, saken, -— ^
vitneansvaret, — ^
• sin rett til å nekte å avgi forklaring til politiet saken,
• 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 møtte til avhør ved Haugesund politistasjon. Fornærmede ble igjen gjort ettertrykkelig
kjent med strpl. § 122/123, og hva dette innebærer. Fornærmede ønsket likevel å forklare seg, og utdype
sin forklaring som ble avgitt i går - 211008 på Vindafjord lensmannskontor.
Fornærmede er også gjort kjent med at hun kan la seg bistå av bistandsadvokat i denne sak, og
fornærmede ønsket adv. Trond Hjelde som sin bistandsadvokat.
Fornærmede forklarte at hun i går i avhøret ble oppfordret til å avgi en mer utdypende forklaring enn den
som hun avga på lensmannskontoret den 211008.
/ Fornærmede forklarte at hun har tenkt på dette det siste døgnet, og ønsker derfor idag å avgi en ny
l utdypende forklaring der hun vil forklare seg om - hvor redd hun egentlig er for siktede.
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Fornærmede forklarte videre at hun ønsker rett og slett beskyttelse mot siktede, og hun ønsker at hun kan
få denne beskyttelsen ved at hun kan bidra med en ny forklaring.
På spørsmål forklarte fornærmede at hun ønsket å forklare seg helst om tiden fra 270908 og frem til i går
- 211008. Hun mente at det er ting i dette tidsrommet som har gjort mest inntrykk på henne, og det er
selvfølgelig disse tingene som hun erindrer best.
Fornærmede forklarte at den 270908 kl. 0500 kom siktede på uanmeldt besøk på fornærmedes bopel på
Skokland i Haugesund.
I ettertid forstod fornærmede at hun ikke hadde låst døren denne kvelden / natten. Fornærmede våknet av
at siktede plutselig stod på rommet hennes. På spørsmål forklarte fornærmede at hun blejioe
jbrskrekket av at han uanmeldt kom inn soveroms døren. Fornærmede fikk en ekkeJJialelse fordi siktede
hadde sendt henne noen ekle sms - meldinger på hennes telefon noen dager i forkant.
'v

Fornærmede forklarte at siktede sendte meldingene både fra hans egen telefon samt datterens telefon Idun. Fornærmede forklarte videre at siktede har bekreftet for fornærmede at det var han som sendt alle
meldingene. Fornærmede forklarte videre at hun tror at hensikten med meldingenes innehold var å skape
splid mellom mor - barn, og han avsluttet den siste meldingen med å si: "taushet - og løgn? - hører
natten og mørket t i l . .., godnatt"
Den siste meldingen kom fra Iduns eller siktedes telefon, men siktede har bekreftet for fornærmede at
det var han som hadde skrevet og sendt den. På spørsmål forklarte fornærmede at hun har stålsatt seg,
for å ikke bli redd for siktede samt når han sender slike meldinger eller når han snakker til henne.
Fornærmede forklarte at hun har forskjøvet slike tanker om redsel i flere måneder-helt siden i vår, men
at det toppet seg denne natten da siktede kom uanmeldt kl. 0500 på hennes bopel.
Fornærmede forklarte at hun stod opp da siktede kom inn i rommet. Som tidligere nevnt ble hun
forskrekket over å se ham, og igjen bestemte hun seg for å stålsatte seg for ikke å bli redd eller vise at
hun ble redd for siktede. Fornærmede forklarte dette videre med at hun ikke ønsket å vise siktede at f
hun var redd for da mente fornærmede at han ville få psykisk overtak overfor henne.
Fornærmede forklarte at som tidligere nevnt så sa hun til seg selv at hun måtte forholde seg rolig, og hun
ga derfor siktede et raskt kyss da siktede la seg ned i sengen. På spørsmål forklarte fornærmede at hun
ga han et kyss for å vise god side av seg selv, og at han ikke skulle bli sur - vanskelig og umedgjørlig..
På videre spørsmål forklarte fornærmede at de kun lå kort tid i sengen, og det var fornærmede som tok
initiativet for at de skulle gå inn i stuen.
Fornærmede forklarte at da_de^komJnn i^stuenjbrstod fornærmedejit siktede hadde døtrene Frøydis og
Stauda med__seg. Fornærmede forstod at Frøydis allerede hadde gått og lagt seg, og Stauda gikk like
etter.
Fornærmede forklarte videre at siktede gikk rundt i første etasje og kikket rundt omkring. Han røykte
litt, men køyet den like etter. Fornærmede satt med en følelse at siktede kom for mulig å hente de andre /
ungene sett utfra samtaler som hun hadde hatt med siktede tidligere.
Fornærmede hadde som tidligere nevnt bestemt seg for å forholde seg rolig , og hadde bestemt seg
derfor ikke å avvise siktede - at han måtte gå.
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Siktede spurte og øp.s^_åoyern^oj^Gu^\md
sitt rom, men det ble t i l at siktede kunne sove på
sofaen i stuen. Fornærmede hentet et teppe til ham, og siktede la seg ned på sofaen, og spurte
fornærmede om hun ikke kunne komme og ligge nedpå litt.
Fornærmede forklarte at hun la seg ned ved siden av ham, og rett etter tok siktede tak i begge armene og
så fornærmede inn i øynene og sa: " Du skjønne vel, koffor eg er kommen her?" På spørsmål forklarte
fornærmede at hun tenkte med seg selv at siktede nok var kommet for å hente de andre ungene. Hun
forklarte videre at det drøyde noe før hvin svarte, og sa da : "du er vel kommet for å kjøre Frøydis og
Stauda hit."
Siktede svarte da rett etter: " Eg er kommet for å ta livet av deg." På spørsmål forklarte fornærmede at
siktede sa dette med et veldig rolig tonefall. Fornærmede forklarte at siktede så henne inn i øynene, og
fornærmede forklarte da at hun "så bare et par triste øyner.".
På spørsmål forklarte fornærmede at hun bestemte seg for å forholde seg rolig, og ikke bli redd da
siktede kommenterte dette at han kommet for å ta livet av fornærmede.
Siktede forsatte deretter å si: " Det hadde vært veldig enkelt å få tatt Hebnes (Iren K. Hebnes,
barnevernet - Vindafjord kommune, HGM) som å ta en høne, å legge høna på hoggestabben, og hogge
av hodet." Deretter forsatte siktede med å si: "at han hadde tenkt at han like godt kunne ta fornærmede i
stedet for Hebnes. Det hadde vært en passende avslutamg~pa hele saken, og en passende lærepenge for
fornærmede." Siktede forsatte med å si at grunnen til at han skulle ta livet til fornærmede var at
fornærmede ville hindre siktede å se sine unger for fremtiden.
På spørsmål forklarte fornærmede at hun erindret at hun sa "ja vel" etter at siktede sa at han skulle ta
fornærmede. Fornærmede erindret at hun tenkte - "skal eg dø". Fornærmede sa til seg selv igjen at hun
måtte forholde seg rolig slik at dette ikke utviklet seg.
Fornærmede erindret videre at han beskyldte fornærmede at grunnen til at han ikke fikk se barna var
ikke Vindafjord kommune ved Hebnes, men at det var fornærmede , og at han derfor kunne ta livet av
fornærmede.
Siktede sa videre at han hadde tapt, og at det ikke var problemer for han å sitte i fengsel i 2lår. Han
kommenterte deretter at fornærmede likevel var den person som han hadde elsket mest aller høyest, og
mens siktede sa dette strøk han fornærmede på hodet. Siktede kommenterte deretter at^morejiJiL
fornærmedejvar veldig glad i henne, og at moren kom til å besøke han i fengsel og sørge sammen med
ham."
På spørsmål forklarte fornærmede at hun ble holdt fast nede i sofaen da denne samtalen pågikk.
Fornærmede forklarte at hun forsøkte å gjøre litt motstand ved å forsøke å reise seg, men hun merket da
at siktede holdt fastere i armene hennes.
Fornærmede føltenåat redselen kom krypende, og hun begynte å tenke hvordan hun skulle unnslippe
dette. Hun tenkte om hun skulle gjøre en kraftanstrengelse for å ta seg opp, og deretter å kaste en stol ut
av vinduet for mulig å ta seg over til naboen.
Fornærmede forklarte at hun virkelig bestemte seg for å gjøre et forsøk for å unnslippe siktede, og tok i
av alle krefter for å komme seg ut av grepet hans. Hun forklarte at hun ikke hadde noen muligheter til
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dette. Siktede strammet grepet skikkelig, og hun ble holdt helt fast i hans grep. Siktede ble også sint, og
sa da til fornærmede "at hun ikke måtte gjøre ham sint slik at han måtte ta livet av fornærmede i sinne."
Fornærmede forklarte at redselen for siktede kom kraftfullt innover henne. Hun forklarte at hun ble
livredd, og hun skalv i hele kroppen. Fornærmede forklarte at hun var overbevist at siktede kom til å ta
livet av henne. Hun forklarte at hun enda har denne følelsen i kroppen at hanen dag kommer^ til åta
livet av henne.
Fornærmede erindret at hun spurte hvordan siktede skulle ta livet av henne. Siktede kommenterte "at
hun ikke skulle tenke så mye på det fordi det skulle gå bra."
Fornærmede forklarte videre at hun skalv og skalv, og dette merket siktede. På en måte forsøkte siktede
å berolige fornærmede ved å si " at hun ikke måtte bli redd når han skulle ta livet hennes."
Fornærmede husket at hun lå lenge på sofaen i siktedes grep uten at fornærmede sa noe. Fornærmede
erindret at hun kommenterte at fornærmede ønsket at siktede skulle se deres felles barn. Det endte med
at siktede sa da " det er fristende å gi deg en siste sjanse, men da måtte fornærmede følge hans strategi."
Fornærmede kommenterte ikke dette.
Fornærmede bestemte seg for å følge siktedes strategi. Hun var livredd, og tenkte noe over om hun
skulle ringe til politiet, men hun slo det ifra seg p.g.a hun var livredd for siktede. Fornærmede forklarte
at alternativet hennes var enkelt - enten å gjøre som siktede sa eller bli drept, og valget var da enkelt.
Hun bestemte seg derfor for å bli med siktede til Vikebygd denne morgenen - utpå dagen.

i

I

Fornnærmede forklarte at hun ble i Vikebygd et døgn, og reiste tilbake til byen dagen etter pg.a at
fornærmede ventet besøk.
På spørsmål forklarte fornærmede at hele denne hendelsen med siktede og trusselsituasjonen pågikk ca
en time i stuen hennes.
Fornærmede forklarte videre at hun er helt overbevist at det eneste som siktede tenker på i dag er når
og hvordan han skal ta livet til fornærmede. Fornærmede forklarte videre at hun tenker mye omkring
dette, og hva som vil skje med deres felles barn hvis hun blir drept, og siktede blir dømt.
Som tidligere dro fornærmede tilbake til Haugesund dagen etter at de først alle sammen hadde vært i
Vikebygd. Fornærmede erindret at siktede kjørte henne til Skokland. Senere denne dagenringtesiktede
til fornærmede, og sa på tlf.: " Ser eg den minste antydning til at du trekker deg (ur^rfo^tått^ktedes
strategi), vil det skje fullstendig uventet og overraskende."
Fornærmede oppfattet dette som en klar drapstrussel fra siktede. Fornærmede forklarte videre at det
eneste hun gikk og funderte på var "hva skal eg gjør." Fornærmede forklarte at hun var livredd av redsel,
men hun våget ikke å kontakte politiet. På spørsmål forklarte fornærmede at hun ikke trodde at politiet
eller myndighetene ville kunne beskytte henne hvis hun stod frem og fortalte egentlig hvordan hun
hadde det med siktede.
Hun forklarte at hun enda har sine tvil at hun vil bli beskyttet nå etter at hun har stått frem, og gjentar
enda en gang at fornærmede er sikker på at siktede vil klare å drepe henne. Fornærmede forklarte videre
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at hun er blitt veldig skvetten, og støkk for omtrent for hver minste ting. Fornærmede er redd for at
siktede skal dukke opp, men akkurat nå når fornærmede vet at siktede er i varetekt hos politiet, er
fomæraiedejxygg.
Fornærmede forklarte at hun har fortalt trussel situasjonen den 27.9.08 til Aase Marie Kristensen.
Fornærmede forklarte at hun også har forklart til Kristensen angående dokumenter som fornærmede har
signert som siktede har lagt frem for henne. Fornærmede forklarte at dette er tilsvar i en påventende sak
med Fylkesnemden i Rogaland. Siktede har skrevet dette dokumentet, og lagt dette dokumentet frem for
fornærmede for hennes signering.
Fornærmede forklarte at hun er nødt til å følge angitte "strategi", og har signert dokumentet mot hennes
vilje. Fornærmede forklarte at følgende hvis hun ikke signerte er at siktede vil drepe henne. Hun var
derfor livredd for å gjøre noe som ville sette henne i en slik situasjon. På spørsmål forklarte fornærmede
at hun mente hun signerte dokumentettil Gulating lagmannsrett, og tidspunktet for dette var i
begynnelsen av oktober 2008.
Fornærmede vet også at hun har signert et brev til adv. Trond Hjelde angående et tilsvar. Hun signerte
dette mot sin vilje ut fra siktedes strategi og følger hvis hun ikke gjorde som siktede sa.

Fornærmede forklarte atjiunhar hatt kontakt med KristensenJielt frem til søndag eller mandag i denne
uke. Fornærmede forklarte at hvis hun har vært i Vikebygd og ringt til Kristensen, har siktede vært borte
fra boligen. Dette er et bevisst valg av fornærmede at siktede ikke skulle vite at fornærmede ringte.

r>
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På spørsmål forklarte vitnet at hun har fortalt til andre personer at siktede har truet med å drepe
fornærmede. Fornærmede ønsket ikke si hvem disse personene er, før hun selv har snakket med de.

Fornærmede vil til slutt, og som hun har gjentatt diverse ganger nå i avhør, si at hun er livredd for
siktede. Fornærmede er livredd for at han vil drepe henne en dag, og hun ber politiet innstendig om å
fremstille siktede for fengsling.
På bakgrunn av de truslene som siktede har fremsatt mot fornærmede fra 270908 og frem til dags dato,
vil fornærmede begjære siktede tiltalt og straffet.
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