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Etne og Vinda^ord 
lensmannsdistrikt

Dato

01.12.2008
Kl.

15:41
Skrevet av

Pb Hans Gunnar Meland

Sak
Anmeldt forhold

Trusler i familieforhold, Vikebygd/Haugesund, okt.-08, fom. HANSEN, Trude Monica
Fra dato Kl. Til dato Kl. Gjerningskommune Statistikkgruppe

10.10.2008 00:00 17.10.2008 00:00 VINDAFJORD 1601

Vitne
Navn

TINDELAND, Wenche Ingunn
Fødselsnr.

10.05.1961
Kjønn

K
Adresse Postnr, og sted

5568 VIKEBYGD
Telf. privat

53769214
Arbeidsgiver, adresse, postnr, og sted Telf. arb.giver

Kan treffes på dagtid Qobb/telf.)

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

Nabo til siketde of fornærmede

Avhør/Forklaring
sted
Etne og Vinda^ord lensmannsdistrikt

Start (dag, dato, kl.)

mandag 1. desember 2008, kl. 15:40
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 bosatt i Vikebygd på Tindeland. Hun er nabo med siktede i saken. Vitnet er videre kjent med 
at siktede og fornærmede for tiden er separert. Vitnet vet at fornærmede bor i Haugesund -  grensen mot 
Sveio.

Vitnet forklarte videre at vitnet bodde på Tindeland da fornærmede, siktede og bama flyttet til 
Vikebygd for en del år siden. Vitnet forklarte videre at det er noen hundremeter mellom husene, og 
vitnet kan ikke se siktede sin bolig.

Vitnet er kjent med at siktede er fengslet p.g.a trusler mot fornærmede.
-■? I

Vitnet er videre spiud om hxm har kjennskap til om fornærmede eller bama er blitt utsatt for tmsler og 
vold av siktede den tiden vitnet har vært nabo med familien Hansen.

nb) n r '
' / Vitnet forklarte at fornærmede og tre bara oppsøkte henne 201206. Vitnet forklarte at hun er sikker på

datoen fordi vitnet noterer dagligdagse ting i en bok.

li Vitnet forklarte videre at fornærmede og bama_banket på sent hos vitnet denne kvelden. Vitnet mente at 
klokken var rundt 23 -24. Vitnet åpnet, og fornærmede forklarte at hun var veldig redd for siktede. 
Vitnet erindret at fornærmede slo ut med armene, og sa: ”han kan finne på hva som helst.”
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Vitnet bad fornærmede og barna komme inn, og fornærmede bad vitnet låse døren, fordi siktede kunne 
komme.

Vitnet erindret videre at fornærmede fortalte at hun ble sparket bak -  muligens i rumpen eller ryggen. 
Vitnet spurte ikke etter hva som hadde hendt mellom fornærmede og siktede. Vitnet trodde ikke at 
fornærmede kommenterte om sparket var hardt eller ikke, men vitnet var sikker på at fornærmede sa at 
siktede hadde spent heime bak.

På spørsmål forklarte vitnet at hvm ikke direkte så på kroppen hvor fornærmede var blitt sparket. Vitnet 
var sikker på at fornærmede ikke viste dette til vitnet.

Fornærmede spurte deretter om hun og barna kunne få overnatte. Vitnet svarte at dette lot seg gjøre, 
men vitnet forklarte videre at fornærmede og barna ikke kunne overnatte i julen fordi fornærmede 
ventet egne gjester.

Fornærmede forklarte at dette var greit fordi hun kunne reise videre.

Vitnet erindret videre at hun snakket med fornærmede neste morgenen før vitnet kjørte på jobb. 
Fornærmede var da oppe, og vitnet sa at fornærmede bare kunne bruke telefonen hennes.

Vitnet og fornærmede ble enige om hvor nøkkelen til bolig kunne legges, og da vitnet kom tilbake etter 
jobben var fornærmede og barna borte.

Vitnet erindret videre at fornærmede samme kveld eller kvelden etter ringte til vitnet. Fornærmede 
opplyste til vitnet at hun oe barna nå oppholdt seg i Tysvær på^n^ard  Vitnet erindret videre at 
fornærmede kommenterte at him rmdigens ville kontakte TysværTensmannskontor for at politiet kunne 
fotografere "blåmerket” etter at siktede hadde sparket henne.

/  Vitnet husket også at fornærmede i en annen telefonsamtale en dag eller to senere opplyste til vitnet om 
I hva fornærmede skulle gjøre for å unnslippe siktede. Vitnet erindret at him kommenterte at hun kanskje 
\  kimne kontakte krisesenteret eller ta kontalct med barnevernet.

Vitnet mente at fornærmede kom tilbake til Vikebygd i romjulen.

Vitnet erindret at him enkelte ganger snakket med mor til fornærmede på telefon. Det var på denne tide^ 
i forbindelse med da fornærmede ble sparket at moren til fornærmede sa til vitnet at hun selv hadde blitt 
truet med kniv av siktede , for noen år tilbake.

Vitnet vet at moren til fornærmede bor i Trøndelag. På spørsmål mente vitnet at hun ikke har snakket 
med moren til fornærmede siden våren 2008.

På spørsmål forklarte vitnet at dette er den eneste gangen som fornærmede direkte har oppsøkt vitnet, 
og konkret fortalt at hun har blitt utsatt for vold og trusler.

På spørsmål forklarte vitnet at det er nokså sjelden at fornærmede oppsøker vitnet. Vitnet forklarte at det 
kunne hende at fornærmede oppsøkte vitnet for å låne telefon fordi at siktede ikke skullej/iteJivem som 
fornærmede ringte til. Vitnet hevdet videre at grunnen til at fornærmede kom og ønskétTlåne telefon 
var fordi siktede hadde båndopptaker i stuen.

Vitnet kjente til at fornærmede flyttet fra Vikebygd og østover i april 2008. Vitnet hadde enkelte 
telefoner fra fornærmede i denne perioden og grunnen var om vitnet kunne se etter om siktedes bil stod
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parkert i Vikebygd. Fornærmede var noe engstelig om siktede kunne komme bort til Grue der hun 
oppholdt seg i denne tiden.
Vimet har siden snakket med henne sporadisk, og vimet vet at fornærmede har oppholdt seg og reist 
diverse steder etter at hun reiste fra Østlandet.

Vimet erindret at hun fikk telefon fra fornærmede like etter at siktede var fengslet Vitnet mente at dette 
var fredag 24j^Q8. Fornærmede opplyste da at siktede var fengsletfordTsiktede hadde tvunget 
fornærmede til å signere dokximenter mot hennes vilje. Fornærmede hadde også sagt at hvis hun ikke 
gjorde dette skulle hvm få oppleve ”en overraskende og brå død”.

På spørsmål forklarte vitnet at hun ikke har kjennskap til om barna til siktede har blitt utsatt for fysisk 
vold eller trusler fra siktede. Vimet forklarte at fornærmede flere ganger har sagt at siktede har . 
manipulert bamæ og da satt barna opp mot fornærmede ved at barna skulle kalle fornærmede for heks 
etc.

Avhøret avsluttet kl. 1715 

Opplest/gjennomlest og vedtatt.

Wenche Ingunn Tindeland

Pb Hans Gunnar Meland
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