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Dato

Kl.

Skrevet av

Tjenestested

18.11.2008

15:20

Pob Arild Roar Austrheim

Etne og VindaQord
lensmannsdistrikt

Sak
Anmeldt forhold

Trusler i familieforhold, Vikebygd/Haugesxmd, okt.-08, fom. HANSEN, Trude Monica
Fra dato

Kl.

Til dato

Kl.

Gjemingskommune

Modus

Statistikkgruppe

10.10.2008
Vitne

00:00

17.10.2008

00:00

VINDAFJORD

13-A

1601

Navn

Fødselsnr.

Kjønn

OLSEN, Irene Batalden

16.09.1964

K

Adresse

Postnr, og sted

Grutlekleiva 2A

5517 HAUGESUND

Arbeidsgiver, adresse, postnr, og sted

Telf. privat

52744242
Telf. arb.giver

Kan treffes på dagtid (jobb/telf.)

Forhold/slektskap til den/de fornærmede/mistenkte/siktede

Avhøi7Forklaring
sted

Start (dag, dato, kl.)

Etne og Vinda^ord lensmannsdistrikt PR.
TELEFON

tirsdag 18. november 2008, kl. 15:15

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
Villig til å forklare seg, og forklarte:

Vitnet arbeider som helsesøster v/Bleikemyr helsestasjon, Haugesund. Hun er innledningsvis gjort kjent
med at fornærmede. Trude Hansen, skriftlig har fritatt bl.a. henne for taushetsplikten.
Vitnet forklarer at him feirste gang var i kontakt med fornærmede rundt den 10. september i år.
Helsestasjonen hadde før dette får telefon fra jordmor i Vinda^ord om at familien var flyttet til
Haugesund. Det var på denne bakgrunn at vitnet tok kontakt med fornærmede. Hxm inviterte henne til
helsestasjonen, slik de gjør med alle nyinnflyttede med mindreårige bam. Fom. sa da at hun hadde
vanskelig for å komme fra, noe som medførte at vitnet heller avtalte et hjemmebesøk hos henne.
Vitnet dro hjem til fom. på Skokland i Haugesund den 11.9. Da var de fem yngste barna hjemme.
Vitnet var kjent med fra Vindaflord kommune at fom. tidligere ikke hadde villet ta imot tilbud fra I
helsestasjonen, men nå virket hun positiv, kanskje litt skeptisk, men ellers imøtekommende.
/
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Vitnet hadde med seg vekt, og veide ungene, deretter avtalte de at fom. kunne komme til helsestasjonen,
med innlagt legebesøk, til tirsdag 7.10. Ungene hadde aldri tidligere hatt regelmessig legetilsyn
og/heller helsekontroller.

turn

Tirsdag 7.10. kom fom., hun hadde da med seg syv unger. I forbindelse med dette, så hadde vitnet en
prat med fom. på tomannshånd, dvs. at hun kim hadde med seg yngstebarnet, en baby, inne på kontoret
hos vitnet. Fom. virket litt stille, før hun sa “uff, jeg kjenner ikke deg så godt, men det er noe jeg vi si til
deg”. Deretter fortalte hun at han (mannen/bamefaren) hadde tmet henne på livet, og hun sa at hun var
redd, fordi hun visste hva han kunne gjøre. Hun fortalte at han kun hadde samvær, under tilsyn, med
barna noen få ganger i året, og dette var vanskelig å akseptere for ham, og han overholdt ikke avtalene,
og dro og hentet dem ved Steinerskolen på egen hånd. Fom. var veldig opptatt av at vitnet ikke måtte
fortelle dette til noen, vitnet hadde nevnt at hun syntes det hadde vært lurt å kontakte både barnevern og
evt. politi. Fom. ba vitnet om ikke å gjøre det, fordi hun var redd for at han - siktede - da ville få vite
det, og bli sint.
Vitnet forklarer at hun etter dette prøvde å ringe fom. noen ganger, men fikk ikke svar.
Onsdag 22.10. om kvelden, ringte en venninne av fom ., presenterte seg som Kristin Ødegård, og ba
vitnet om å ringe til fornærmede, og at det var viktig. Ødegård sa at fom ikke hadde penger å ringe for.
Vitnet ringte samme kveld. Fom. sa da at han hun en morgen kl. 0500 hadde blitt vekket av at siktede
var kommet seg inn i huset fordi en av ungene hadde glemt å låse inngangsdøren om kvelden. Ødegård
hadde også nevnt at fom. var blitt tmet, og vitnet er litt usikker på akkurat hva fom. uttalte^Uansett så
var poenget til fo m n ^ rs mM onTvito^kunne ta kontakt med politiet, og fortelle dem hva hun hadde
fortalt til v i ^ t itha. samtalen s^ de hadde på helsestasjonen den 7.10, FornTfbrtalt^t siktede satt i
fengsel, samt at hun sa hun vaTredd for at han ville slippe ut i morgen dersom fom. ikke fikk noen til å
vime for seg. På spørsmål svarte vimet at fom. da virket litt "oppskjørtet”, så det var tydelig at dette var
viktig for henne.
Vimet lovte at hun skulle ringe politiet og informere dem, noe hun gjorde samme kveld.
I ettertid har vimet snakket litt med fornærmede på telefon, dette ifin. en ny timeavtale mht. ungene, det
har ifin. disse få telefonsamtalene ikke vært snakk om saken ellers, bortesett fra at fom. har bekreftet at
siktede fortsatt er fengslet.

Rapportskrivers bemerkning: Avhøret slutt kl. 1600. Avhøret ble nedtegnet undervegs. Etterpå ble
protokollen opplest for vimet, og hun erklærte at det som var skrevet var korrekt gjengitt som hennes
forklaring i saken.
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