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M
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Postnr, og sted
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Telf. privat
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Sted

Start (dag, dato, kl.)

Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt

torsdag 11. desember 2008, kl. 12:00

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
• strl.§ 168, falsk anklage
Villig til å forklare seg, og forklarte:
Vitnet hadde snakket med fom i går, og fått vite dato for hovedforhandling og at politiet trolig vil be om
varetekt for siktede frem til denne datoen.
Vitnet husker og står ved det han tidligere har forklart. Vitnet vil presisere vedrørende den omtalte
episoden der vitnet og broren Gudmund(også vitne i saken) var sammen med sikt på ferie i Europa med
endepunkt i Tyrkia og øyene i Hellas. Vitnet sier at det på denne turen ikke var første gang han smakte
alkohol, men at det nok var den første gangen Gudmund fikk smake det.
Vitnet informert om episoden omhandlet i dok 34, side 5, avsnitt 9 og 10. Vitnet fikk opplest hva fom
har forklart om dette. Vitn erindrer denne episoden godt og forklarte:
Vitn mener dette skjedde 22.05.2007, mens vitn og søster Idun bodde i kollektiv i Haugesund og ble
nektet all kontakt med sine søsken. Det var sikt som nektet dem dette.
Vim sier at fom var uenig med i sikt i denne utestengelsen fra familien, og de hadde en pågående
konflikt angående dette. Fom ville ha besøk og kontakt med de to eldste utflyttede barna. Resultatet av
konflikten i denne perioden var at det ble ganske tilspisset mellom sikt og fom, og skilsmissespørsmålet
var på banen.
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Fom ringte til vitn denne dagen og forklarte at hun var redd og engstelig. Vitn husker ikke helt årsaken,
men fom fortalte at sikt hadde vært meget sint og kjørt bor tuten å si noe som helst. Fom var redd for
hva som ville kunne skje når sikt kom hjem igjen. Fom ønsket at vitn og søsteren IdunSkulle ta turen til / / .
Vikéhy^dfora ^ f é der når rikt kom tyem laen.
^
/
Vitn dro straks til Vikebygd.
Da vitn kom fram var sikt fortsatt borte. Vitn sier at Idun dro før sikt kom hjem igjen.
Vitn sier at fom hadde problemer med å fortelle konkret gmnnen til sikt sinne, men vitn tror det hadde
med diskusjon vedrørende skilsmisse å gjøre. Vitn sier at det var uten tvil at vitn var reelt redd og trolig /
1?
følte seg traet.
/
Vitn sier at de satt i hagen og spiste frukt. De lekte også sammen med søsknene, hoppet bl.a. på
trampolina. Etter ei stund så kom sikt hjem.
Sikt ropte da på vei ned fra bilen, mens han omtrent var på høyde med ”kolonialhagen” at han skulle
ringe politiet.
Sikt gikk så opp til bilen og hentet varer.
På vei tilbake til huset ropte sikt på ny: ”Er det galskap du vil ha så kan du få det”. Vitn mener at sikt
ropte dette til fom. Fom ble ekstra redd og sprang og gjemte seg. Vim ropte dette fra omtrent midt
mellom grinda og huset.
Sikt hadde sett at vitn var hjemme, vitn satt på kanten av trampolina når sikt kom hjem.
Vitn sier videre at når sikt kom hjem så ble han møtt av Alfredo, Stauda og Frøydis som hjalp han med å
bære varene.
Noen minutter senere kom sikt ned i hagen hvor vitn var. Gudmund var på samme sted. Sikt spurte hya
vim gjorde der, og vimet svarte at han var på besøk etter invitasjon fra fom. Sikt lurte på hvor fom var,
og vitn svarte at hun trolig hadde gjemt seg. Sikt bad så vitn dra fra eiendommen, men vitnet nektet på
dette. Sikt hevdet at vim ikke hadde lov å være der uten tillatelse hvorpå vitn svarte at fom bodde der
også.
Sikt tok så tak i skjorta til vitn og rykket til. Vitn satt på trampolina, og ble motvillig med slik at sikt
ikke skulle ødelegge skjorta. Vim bad sikt slippe taket i skjorta, noe sikt ikke gjorde.
Vim sier at på et tidspunkt på vei oppover så spurte sikt om vim ville/skulle slåss med sin egen far, hvor
vitn svarte at han ikke utøvde vold.
Vitn sier at sikt slapp taket i skjorta omtrent halvveis opp mot grinda. Sikt tok da en staur som stod i
bakken. Dette var et slags landemerke på en planlagt vei. Vim sier at sikt holdt stauren med begge
hender og viftet med denne mens han sa ”Må jeg bruke staur fo r å få deg vekk?” Gudmund var tilstede
og så denne hendelsen.
Vim sier at han så gikk til grinda. Vim sa til sikt at det var dumt gjort. Gudmund måtte hente telefon og
jakke til vitn. Vitn lånte telefonen til Gudmund og ringte politiet. Dette fordi at han så selv tydelig at
fom var reelt redd, og han selv ville ikke finne seg i å bli behandlet på den måten. Politiet kom etter lang
smnd, de var opptatt med andre ting når vim ringte.
Vim sier at noen minutter etter at han snakket med politiet, så kom Per Schnabel kjørende. Han hadde
med seg Kjetil Skartland og fom.
_________________________________________________________________________________________________________________
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Vitn sier at når disse kom, så endret sikt lynne og ble helt rolig. De gikk inn i huset, og vitn fikk også
være med. Vitn husker at Per Schnabel og sikt samtalte om hvordan sikt hadde ekskludert de to eldste
fra familien, og Schnabel uttrykte uenighet vedrørende dette. Skartland sa lite og ingenting.

7 Politiet kom. De snakket med sikt og fom hver for seg. Enden på visa ble at sikt ble formant til å holde
seg rolig, og vitn fikk sitte på med politiet tilbake til Haugesund.

r Vitn spurt hva han mener at sikt vil forklare etter å ha blitt gjort kjent med påstandene fra vitn mot
sikt.Vitn sier at han tror at sikt vil nekte for å ha utøvd vold mot vitn, søsken og fom. Vitn tror også at
sikt vil nekte for kjennskap til narkotika, og heller hevde at sånt er meningsløst etc. Vitn tror at sikt vil
hevde at vitn gjør slikt for å forsøke å sverte sikt, at vitn skal føre krig mot sikt. Vitn tror at sikt vil
hevde at vimet lyger. Vitn tror ikke at sikt vil innrømme det han har gjort.

rV
Vd evt dom så sier vitn at han ikke tro sikt vil godta denne. Vitn sier at sikt ikke gir opp så lett, og ser
fort for seg at sikt kommer til å kontakte Menneskerettighetsdomstolen i Haag. Vitnet tror sikt kommer
til å anke saken i alle domsinstanser sOm mulig.
Vitnet ble avslumingsvis repetert vitneansvaret. Vitnet forsikrer på ny at dagens og tidligere avgitte
forklaringer er sanne og i tråd med dette.

Avhøret avsluttet torsdag 11.12.08 kl. 13:45
Opplest/gjennomlest og vedtatt.
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