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Vitne
Navn

SKJÆRVIK-HANSEN, Balder
Fødselsnr.

22.03.1986
Kjønn

M
Adresse

Prestafeltet, Leilighet 11, kommunale boliger
Postnr, og sted

5574 SKJOLD
Telf. privat

Arbeidsgiver, adresse, postnr, og sted

ølen vgs., 5580 ØLEN
Telf. arb.giver

Kan treffes på dagtid Qobb/telf.)

Forhold/slelctskap til den/de fomæmiede/mistenkte/siktede

Siktedes sønn
Avhør/Forklaring
Sted

Etne og Vindafjord lensmaimsdistrikt
Start (dag, dato. kl.)

tirsdag 21. oktober 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,
• 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:

Vitnet gjort kjent med strl.§168, falsk anklage. Siktede gav uttrykk for å forstå denne. ^

Vitnet spurte innledningsvis om siktede får lese alles forklaringer. Han ble gjort kjent med at sikt har 
innsynsrett i sakens dokumenter men at rapportskriver er usikker på hvordan informasjonen evt legges 
fram for siktede.

Vitnet ble gjort kjent med at andre familiemedlemmer er redde for å avgi forklaring i saken mot siktede, \  / 1 
men vitnet sier han ikke er redd for siktede eller hva han kan finne på. X '  ‘

Vitnet ble bedt om å gi en fri forklaring på hva som førte til at det har oppstått en trusselsituasjon og hva 
den innebærer.

Vitnet sier at han vil begynne med fredag 3.okt, starten på høstferien. Vitnet dro da direkte til 
Haugesund etter skolen for å besøke sin bror Gudmund. Gudmund bor i Stordalsveien 6 i Haugesund.
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Dagen etterpå ville vitnet dra å besøke sin mor og søsknene. De har hatt tilhold i Skoglandsveien, i et 
hus som mor til vitnet leier. Der bor hun sammen med de Tyngste søsknene, det er kun vitnet, Gudmund 
og Idun som har ”flyttet ut”.

Denne dagen var det regnvær. Vitnet tok bussen og gikk til huset til mor. På Skogland var husets 
hoveddør låst. Vitnet fant ei dør bak som var spikret igjen med ei råtten planke. Vitnet klarte å ta seg inn 
i huset. Huset bar preg av å være bebodd, kanskje også nylig forlatt. Det lå bla a ei brødskive som var 
halt inntørket. Vitnet sov over i huset natt til søndag, siden det regnet og det var langt å gå siden det ikke 
gikk flere busser.

Søndagen returnerte vitnet til Gudmund. De snakket sanunen om hva som kunne være skjedd, hvor mor 
var etc. ^

Mandag lånte vitnet telefonen til Gudmund. Han ringte mor sin mobil men kom bare til mob.svar. Han 
ringte også til Idun uten å få svar. Vitnet tenkte kanskje de var dratt til Vikebygd, det er ikke 
mobildekning ved huset i Vikebygd.

Vitnet ringte så til hustelefonen i Vikebygd. Da røret ble tatt av hørte vitnet flere unger i bakgrunnen.
Det var Idun som svarte på telefonen. Da Idun hørte at det var vitnet som ringte var hun stille lenge i 
telefonen, og det ble stille i bakgrunnen. Vitnet forsøkte å få vite hvor mor var, uten at vitnet ble noe 
klokere. Idun svarte tullete. Vitnet ville så snakke med sikt, og fikk han etter hvert på tråden.

Sikt benektet at det var unger der, og skyldte på at vimet måtte ha hørt støy fra tv'en. Vitnet fortalte om 
turen til Skogland, at mor ikke var der. Sikt fortalte at det for familien var uutholdelig med splittelse, og 
at en naturlig reaksjon på dette var å søke sammen igjen. Vitnet ble bare forvirret over å snakke med sikt 
om dette. Sikt sa videre at han ville anke vedtaket fra fylkesnemda, og fortalte til vitnet at han trodde han 
kom til å vinne, at han hadde gode kort på hånden. Vimet var da mer konkret på sikt og ville ha svar om 
hva som skjedde. Sikt ble da unnvikende og sa at han hadde besøk, men vitnet skulle få vite seinere. 
Vitnet foreslo at sikt evt kunne sende en mail, eller facebook eller via telefonen til Gudmund.

Vitnet sier han ikke ringte til siktede samme dag, men 1-2 dager seinere. Siktede virket da veldig 
oppstemt og glad. Han gjentok flere ganger at han var veldig glad i vitnet. Det ble så mye at vitnet 
opplevde disse uttalelsene nærmest som smisk.

Etter denne samtalen tenkte vimet lite på forholdene resten av uka. Han traff andre venner i Haugesund 
og gjorde andre ting.

Mandag 13.okt, første skoledag etter høstferien, så lurte vitnet på hvordan det gikk med familien. Det 
var lenge siden han hadde snakket med mor og ville ringe. Siden han ikke har mobil som virker, fikk han 
låne telefonen av en nabo, ei gammel dame. Samme dame gir vitnet avisene etter at hun har lest dem, det 
er hun selv som har tilbudt vitnet å låne telefonen.

Vitnet ringte morens telefon, l.gang var det ikke kontakt/dekning på telefonen. 2.gang ringte telefonen, 
men ble brutt. S.gang var det ikke dekning.
Ca lOmin seinere så ringte det opp igjen, det var vimets mor. Vitnet snakket med heime, det var dårlig 
dekning. Vimet sier samtalen ble brutt minst en gang.

I samtalen sa mor at hun ville snakke med vimet, men kunne ikke si noe på telefon. Vitnet spurte hvor 
hun var, og fikk til svar ”en plass”. Vimet skjønte hun var i Vikebygd, og fikk dette bekreftet. Vitnet 
spurte hva som skjedde, og fikk til svar at ting var veldig rart og spesielt. Vitnet spurte når mor skulle 
reise til Skogland igjen, og fikk til svar at hun kanskje ikke skulle tilbake.
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Vitnet skjønte at noe var veldig galt, og spurte om det spøkte i huset på Skogland. Mor svarte at det 
gjorde det kanskje, men at dersom hun reiste tilbake så ville det i hvert fall spøke. Vitnet forstod at mor 
egentlig ikke ville være i Vikebygd. Samtalen ble etter hvert avsluttet.

Vitnet tenkte at den siste opplysningen med at det kom til å spøke om hun reiste tilbake, innebar at sikt 
kom til eller hadde truet med å ta sitt eget liv. Vitnet opplevde stemningen som dramatisk.

Vitnet sier videre at mor i telefonsamtalen sa at hun ikke kunne si alt, hun var redd for at noen hørte 
henne snakke. Hun sa videre at det som hun fortalte var veldig hemmelig.

På direkte spm fra rapportskriver så sier vitnet at han opplevde mor som nervøs, redd, oppskaket, hun 
var tydelig preget av situasjonen. Det var tydelig på vitnet at mor hadde noe hun ville fortelle, men våget 
ikke å gjøre dette på telefon.

Vitnet vil tilføre en ting til som skjedde på mandagen. Da han på morgenen kom med bussen til Ølen, så 
møtte han Idun, Frøydis og Stauda på busstasjonen i Ølen. De to sistnevnte går på Steinerskolen i 
Haugesund. Idun har gått 2.året på jordbruksskole i Aurland. Vitnet sier at Idun ikke går på skole nå. Det 
virket som om hun var med de to andre. Vitnet sier at Idun av og til er på Skogland, eller hos venner etc 
i Haugesund, men at hun bor mest i Vikebygd.
Vitnet spurte hvordan det stod til i Vikebygd, det var ikke svar å få.

Vitnet sier at han etter denne dagen ikke fikk sove, han tenkte masse på situasjonen og var urolig. Dette 
medførte at han ikke dro på skolen på tirsdag.

På tirsdag 14.okt hadde vitnet planen klar, han ville til Vikebygd. For å få timene til å gå tok han buss 
først til Sandeid, hadde en pause der før han dro til Ølen og videre med buss via Bjoa til Vikebygd. Han 
var franune ca kl. 1530.
Da vitnet kom ned til huset banket han på, og hunden bjeffet som den alltid gjør. Sikt kom og så 
gjennom vinduet på døra, før han gikk igjen. Vitnet kjente at døra var stengt. Vitnet vet ikke om døra 
pleier å være stengt når de er inne til vanlig.

Kun kort tid etterpå så åpnet sikt døra, og sikt sa straks "velkommen”. Vitnet ble bedt inn på kaffe/te og 
skiver. Familien virket oppstemt. Alle sanunen var der minus Gudmund og Idun. Mor var der også, og 
hun fremstod også som glad for at vitnet var kommet. Alle virket glade, men vitnet mener mor ikke 
hadde sanune humør som resten. Humøret var skiftende. Samtalen rundt bordet var grei, de snakket om 
hverdagslige ting og spurte mye hvordan vitnet hadde det.

Ganske tidlig etter ankomst presenterte sikt et tilsvar til fylkesnemda som mor skulle ha skrevet. Vitnet 
la det først bort, for så å skumlese det seinere. Vitn mente det ikke var mor som hadde skrevet og 
konfronterte sikt med dette. Sikt benektet at tilsvaret var et diktat fra han. Vitnet lurte på hvem som 
hadde skrevet det, advokater etc. Vitnet er usikker på det konkrete svaret.

Vitnet forklarte at han måtte ta buss om 50min, og sikt mente han ble der kort da. Vitnet sa han kunne 
bli lenger, men måtte da bli kjørt til hjem. E)et skulle la seg ordne.

Ved flere anledninger gikk vitnet og mor ut for å ta en røyk. Ved første anledningen kom sikt etter. Da 
snakket han om fruktrær, katter etc og de røykte sammen. De snakket og om forrige gang vitnet var der.

På et tidspunkt måtte mor ut å trille på Tormod på 6mnd. Vitn ble da med ut og de fikk være alene noen 
minutter. Mor var veldig lavmælt. Vitnet åpnet samtalen med å fortelle om kunnskap om at partner i 
brutt forhold ikke unormalt ville true med selvmord. Dette sa vitnet når de hadde god avstand til huset. 
Mor svarte ikke noe men ville tydelig gå lengre bort.
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Mor sa at det var mer. De gikk lenger unna, og vitnet opplevde at mor var tydelig redd. Hun sa med 
skremt og lav stemme at ’'han vil dræp mæ å”(sitat vitnet). Mor sa hun ikke kunne gjøre noe, hun sa at 
ingen måtte få vite noe, og at dersom sikt skjønte at noen hadde fått vite noe så ville sikt uten å nøle 
drepe mor. Vitnet trodde at mor mente at sikt først ville drepe mor, så seg selv.

På et tidspunkt var vitn ute og røykte. Mor kom da ut og skulle sette ei vogn inn i uthuset. Vitn ble med 
for å hjelpe og for å få et ord med mor si. Mor sa vitn ikke måtte si noe til noen, på spm fra vimet heller 
ikke til politiet. Kort tid etterpå kom sikt ut og samtalen deres ble konstruert på andre ting, at det var 
mørkt og han kunne ikke se uten lys etc.

Vimet sier at seinere på kvelden, ca kl.20. så ba sikt ungene gå på loftet for å se en film. Vitn sa til sikt at 
han tidligere på kvelden hadde villet snakke om saken med fylkesnemda noe særlig pga det var unger 
tilstede. Vitnet var i denne samtalen ganske krass mot sikt.

Ca kl.2030 så spurte sikt om det passet å kjøre vitnet hjem. Vitnet svarte at det bestemte sikt. Sikt sa de 
måtte kjøre, da han skulle vært på Kiwi i Skjold, og sikt trodde det stengte der kl.21.
På vei ut døra fikk vim 1000kr av mor som han skulle gi til Ødegård plantesalg for noe mor skyldte der. 
De gikk så til bilen, vitnet foran og sikt bak rattet. Dcke lenge etterpå kom mor etter og ville være med. 
Mor sa at hun ble med på impuls og gjentok for sikt at hun hadde gitt penger til vimet, som han skulle gi 
til Ødegård plantesalg, og spurte om sikt hadde sett dette.

Underveis mot mren til Skjold var vitnet krass mot sikt. Han kritiserte sikt for diverse, bla a liten tro på 
gjenforeningen. De snakket om fortida, om hiemmeundervisningen. at vitnet hadde vaert sikt liUe 
eksperiment. Vitn så at sikt ble gradvis provosert og stanset i god tid før det utartet seg. Vitnet sa han
hadde provosert sikt nok for denne gang..

Da mor sa hun ble med på impuls, så spøkte vimet med at det ble som på filmen "Fluenes Herre”, hvor 
unger ble latt igjen på en øde øy. De lo av dette, men sikt dro spøken litt langt og snakket om makabre 
ting. Mor sa at sikt måtte slutte, men han satt og humret for seg selv. Vim sa at sikt hadde sett for mye 
voldsfilm, at det egentlig ikke var morsomt

På Kiwi så gikk sikt alene irm for å handle. Mor satt i bakerste setet, da hun ikke måtte bh sett. Hun krøp 
lavt ned for å holde seg skjult. Vimet mener at det trolig var reelt, fordi mor følte at dersom noen fant ut 
at hun bodde i Vikebygd, så ville ting kuime gå galt.
Mor fortalte videre at bilen trolig var avlyttet, uten at hun var sikker. Vimet skjønte at mor ville si noe og 
hun kom nærmere. Hun tok mobilen for å skrive en sms. Hun ble ikke ferdig før sikt kom ut igjen av 
butikken, han hadde handlet minimalt. Etter dette ble vimet kjørt hjem.

Saimne kveld var vitn skikkelig forbarmet, han fikk ikke sove, lå og tenkte på episoden i Vikebygd.^ / 

Vimet dro på skolen på onsdag og torsdag.

Torsdag kom vim veldig seint på skolen, og rakk så vidt sosiologi og samfuimsfagsprøven. Han snakket 
etter prøven med lærer Kari Handeland for å få råd i simasjonen, og fortalte hun om hva som var skjedd. 
Det ble avtalt et nytt møte hvor vitn skulle få snakket med rektor i tillegg til Kari. Det møtet skulle være 
fredag.

Vimet var i kontakt med politiet på fredagen 17.okt og informerte om simasjonen. Vimet gav tydelige \  
advarsler på hva som kunne bli konsekvensene dersom det ble aksjonert feil på feil tidspunkt. J(
Lørdag IS.okt var vim på besøk hos Ødegård (plantesalg) i Skjold for å levere pengene, 1000kr.
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Samme dag var vitnet i kontakt med en ikke navngitt bekjent av mor. Det kom fram at vedkommende 
som ikke ønsker å blandes inn i saken da hun er redd for sikt, kjente til situasjonen som var oppstått. 
Vedk hadde kontakt med mor via sms'er. Kontakten skulle skje på mors premissen Vedkommende 
kjente til at telefonen til mor ofte lå i bøtte med glass for å oppnå lydforsterkning, for at sikt kunne ha 
kontroll med mobilaktiviteten til mor.
Vedkommende visste at mor hadde fortalt om situasjonen til Gudmund, til ei helsesøster og til en 
advokat. Vedkonunende hadde fått vite at sikt hadde uttalt til mor at han ikke brydde seg om 
konsekvensen av at en drapshandling ville medføre 2lår i fengsel.
Vedkommende visste også hvordan mor var blitt bortført til Vikebygd av siktede. Sikt hadde kommet \  
id.OS om morgenen. Døra hadde vært ulåst. Sikt hadde gått inn og spurt om mor visste hvorfor han var < 
konunet, og forklart at det var for å drepe mor. Mor ble først grepet av panikk og ble paralysert. Mor 
hadde konunet til at hun måtte forsøke å unngå en likvidering pga ungene, og startet å snakke med sikt. 
Samtalen utviklet seg slik at mor fikk sjanse til. Hvis mor i ^ e  gjorde som sikt sa, så kom sikt til å / 
drepe mor. Dette kom til å skje raskt og uventet.

På sanune besøket hos den ikke navngitte personen fikk vitnet låne internett. Her fikk han snakket med 
Idun på msn. De snakket bra om situasjonen, Idun om hvordan sikt var endret, og sikt om hvilke grep 
som virkelig måtte til.

På direkte spm fra rapportskriver, så sier vitnet at han er redd for at det er hold i informasjonen fra denne 
ikke navngitte personen. Vitnet tror at dersom sikt slippes så vil mor kunne bli tatt av dage, om ikke med 
en gang så seinere. Vitnet sier at noe må gjøres, mor må beskyttes. Vitnet sier at slik han opplever 
trusselen så føler han for å være med mor og passe på henne.

På direkte spm på hvordan vitnet har det, så sier vitnet at han tenker på dette store deler av døgnet nå. 
Han sover dårlig, sliter med å gjøre lekser, kommer for seint på skolen, kjenner på sinne etc. Vimet sier 
at dagen i dag hvor sikt ble pågrepet, har vært en god dag. Vitnet føler inntil videre en liten lettelse i 
simasjonen.

Avhøret avsluttet tirsdag 21.10.08 kl. 19:22 

Opplest/gjennomlest og vedtatt.

Balder Skjæ^^ik-Hansen Evt. verges underskrift(er)

Pb Kjetil Nesbu
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