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Dato

Kl.

Skrevet av

Tjenestested
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14:47

Pob Arild Roar Austrheim

Etne og Vinda^ord
lensmannsdistrikt

Sak
Anmeldt forhold

rude Monica
Fra dato

10.10.2008
Vitne

Kl.

Tll dato

Kl.

Gjemingskommune

Modus

Statistikkgruppe

17.10.2008

00:00

VINDAFJORD

13-A

1601

00:00

Navn

Fødselsnr.

WASTIAN, Reidun

09.02.1950

Adresse

Postnr, og sted

Geitagdlet 57

5500 HAUGESUND

Kjønn

K
Telf. privat

Teif. arb.giver

Arbeidsgiver, adresse, postnr, og sted

Krisesenteret
Kan treffes på dagtid (jobb/telf.)

Forhold/siektskap til den/de fomærmede/mistenkte/siktede

Avhør/Forkiaring
Sted

Start (dag, dato, kl.)

Etne og Vinda^ord lensmannsdistrikt PR.
TELEFON

torsdag 13. november 2008, kl. 14:45

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
Villig til å forklare seg, og forklarte:
Vitnet er ansatt som dagarbeider ved Krisesenteret for Haugesund og omegn, hun har vært ansatt ved
senteret i ca. 15 år.

Vitnet forklarte at hun fredag den 17.10.08 var på jobb ettermiddagsvakt, dvs. fra kl. 16-21.
I kveldinga denne dagen ringte den en dame inn, som presenterte seg som Trude Hansen.
Hun forklarte at hun hadde ønske om å komme og bo på krisesenteret for en periode, sa at hun til
sammen hadde 10 bam, og ut fra alderen som him oppgav på disse, så regnet vitnet det til at det dreide
seg om fem-seks bam som evt. trengte bo sammen med fom. på krisesenteret.
Vitnet spurte, rutinemessig, om grunnen til at hun ønsket å komme. Fom. forklarte da at han hun var
tmet av sin mann, og at han måtte ha full kontroll fordi det var da det fungerte best.
Fom. nevnte også at him hadde leid seg et eget hus for seg og ungene i Haugesund. Vitnet skjønte
henne da slik at hun på dette tidspunkt oppholdt seg i dette huset, noe hun i ettertid har forstått at him
altså ikke gjorde, men at hun da har vært hjemme hos ham i Vinda^ord. Fom. sa videre at hun hadde
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vanskeligheter med å forlate huset, følte seg som i et fengsel, fordi han/mannen passet henne opp hele
tiden. Vitnet spurte forn. om hun hadde kontakt med advokat og/eller politi, samt om de hadde vært på
familievemkontoret. Vitnet sa også at forn. burde ta kontakt med politiet umiddelbart for å anmelde
forholdet, og søke voldsalarm. Dette fordi vitnet mente, og sa til forn., at situasjonen ikke ville bedre seg
om forn. bodde på krisesenteret i en eller to uker, uten at noe ble gjort mht. maimen.
Fom. nevnte videre at han hadde truet med å drepe heime, og hun sa at him trodde at han kunne være i
stand til å gjennomføre det. Vitnet foreslo da at hun burde gå og anmelde forholdet til politiet. Fom.
svarte da at him ikke kunne gjøre det, fordi hun ikke kom seg ut av huset da han passet henne opp.

Vitnet forklarte henne hvordan him skulle forholde seg dersom hun ønsket å komme til krisesenteret,
tilbød henne bl.a. å komme på dagsbesøk for å snakke osv.
Senere samme kveld, fredag 17.10, ble vitnet kontaktet på jobb av politiet, som fikk en orientering om
samtale med fornærmede uten at dette da ble formalisert i avhørsform.

Sist uke, torsdag 6.11., - da var vitnet også på jobb - ringte fom. Hun lurte da på om hun kunne komme
på besøk. Fom. kom, og de snakket sammen om forskjellige ting, fom. snakket ”som en foss”. Him sa
bl.a. at mannen (siktede) nå satt i varetekt. Hun spurte også vitnet om hun kunne tenke seg å vitne, dvs.
at hun fortalte politiet at hun hadde blitt kontaktet av henne den første gangen. Fom. nevnte også at det
var rettslig kjennelse på at han bare skulle få se barna seks ganger I året, å fire timer, med tilsyn. Dette
syntes ikke hun noe om, fordi hun så hvor glad han var i barna, og at barna var glad i ham.

Rapportskrivers bemerkning: Slik notert etter telefonavhør.
Avhøret ble protokollert undervegs, før det etterpå ble lest opp i sin helhet for vitnet. Vitnet erklærte at
innholdet var korrekt.
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