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torsdag 30. oktober 2008, kl. 11:53

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 ble hentet på bopel etter avtale.
Vitnet sier at hun ble født på Tustna på Nordmøre og bodde der til hun var 2år. Så flyttet de til Skaun i
Nord Trøndelag og bodde der til hun var 7år. Så bodde de flere plasser.
Da vitnet var Sår flyttet de til Sveio. Da hun ble lOår flyttet de til Høylandet ved Namsos, og da hun var
14år så flyttet de til Vikebygd.
Vitnet sier at de både eide noen plasser og leide andre plasser de bodde. Grunnene til at de flyttet var
mye pga hjemmeundervisningen og at foreldrene ønsket et sted med mildere klima for å kunne dyrke
diverse planter og urter. De ønsket også mer utmark, på Høylandet hadde de kun 7mål på eiendommen.
Vitnet sier at det var mest skolene som hang seg opp i hjenuneundervisningen, og vitnet mener første
gang barnevernet var i kontakt med familien var på Skauen. Men vitnet husker ikke at det var noe
problem i den forbindelse.
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Vitnet sier at hun opp igjennom har fått med seg mye av det som har skjedd, men sikkert ikke alt. Noe
innfor har de fått i fellesskap, mens annet har hun snappet opp underveis. Vitnet sier at hun har snakket
både med fom og med sikt, samt andre som har kjent til saken.
Rapportskriver ber vitnet forklare og fortelle om historien til familien. Det er vanskelig for vitnet.
Rapportskriver ber vitnet fortelle om positive og vanskelige ting fra oppveksten. Vitnet sier at det først
ble veldig vanskelig for 2år siden når hun flyttet hjemmefra. Vitnet sier at hun hadde lite eller ingen
kontakt med familien mens hun var ”ute” av den. Denne kontakten skjedde med mor, Gudmund og en
sjelden gang med de yngre søkene. Vitnet flyttet ut like etter broren Balder. De bodde og jobbet
sammen ved Hogganvik c^f)mg. Vitnet fikk ikke kontakt med faren fordi han ikke ønsket det. Vitnet
tror at en av grunnene til at faren ikke ville ha kontakt, var at vitnet flyttet uten å snakke med han først.
Vitnet snakket ikke med andre heller.
Grunnen flyttet fordi hun ikke orket å bo hjemme lenger. Dette fordi hun ikke fikk lov til å ha kontakt
med broren Balder. Det var sikt som sa dette. Sikt ville kontrollere denne omgangen til vitnet. Vitnet sier
at Balder flyttet i mai 2006, og vitnet i juli samme år.
Vitnet sier at kontakten ble gjenopptatt i april 2008. Det var da fom flyttet ut fra sikt i Vikebygd. Fom
fikk da ha kontakt med hvem hun ville. Etter ei stund så begynte sikt også å ringe og ville prate. På /
direkte spm så sier vitnet at det var sikt som forsøkte å nekte fom å ha kontakt med vitnet. Sikt var j }
veldig imot dette, og forsøkte å kontrollere denne kontakten.
Vitnet sier at i den perioden når hun hadde lite kontakt med familien, så hendte det at når hun ringte og
sikt tok telefonen, så la sikt bare på uten å snakke med vitnet. Vitnet sier at hun kjente hvor vondt dette
gjorde, og hun ville ikke gjøre dette tilbake av samme gmnn. Vitnet sier at sikt har sagt at han også har
gjort feil.
Vitnet sier at hun i dag har et mye bedre forholdt til sine foreldre, fom og sikt, enn hun har hatt de siste
to årene.
Siden april har vitnet pendlet mellom skolen hun gikk på i Aurland, med fom og søsknene i Finnskogen
når de bodde der, med de på Lygre(ved Tysnes), hun har bodd med moren på Skogland i Haugesund, og
litt i Vikebygd. Vitnet sier at når hun flyttet til Vikebygd i juli/aug 08, så har det fUngert greit. Vitnet sier
at hun har flyttet litt randt, og at hun nå har fått gjøre som hun vil. Sikt har innsett at han ikke kan
1 h
kontrollere vitnet på samme måten som før, at det ikke nytter. Så nå får vitnet brake telefonen så mye h
som hun vil, hun får se de filmene hun vil, være sammen med de hun vil etc.
'’
Vitnet sier at hun det siste året hun bodde hjemme flyttet ut i snekkerbua. Da fikk hun styre seg selv mer,
det var bedre plass, hun kunne ha selskap av kattene etc.
Ang at familien flyttet sammen igjen til Vikebygd så sier vitnet at hun ikke helt vet. Hun vet at fom og
/■ mist hadde beg å snakke sammen igjen, det var en periode de ikke snakket sammen i det hele tatt. Vitnet
tror at årsaken til at fom og mist beg å snakke sammen igjen, var fordi ungene ville ha kontakt med
begge foreldrene. De skjønte at de måtte få en ordning med dette.

V

Vitnet sier at hun snakket mye med foreldrene i denne perioden. Det ble til tider nesten masete. Vitnet
sier at hun til tider nesten har vært et kommunikasjonsmiddel mellom foreldrene. De har på begge kanter
stilt masse spm og hun har opplevd at foreldrene har spurt henne til råds, eks ”hva mener du om det
her?”
1
Vitnet var helt ukjent med evt planer for å flytte sammen igjen. Det visste ikke vitnet noe om.
Vitnet sier at fom ikke har ytret ønske om å flytte tilbake til Vikebygd med sikt. Hiin har heller ikkp. sagt
at hun ikke vil det. Vitnet sier at fom har vært litt usikker på hva hun vil, og det har vært litt vanskelig
for vitnet. Vitnet sier at hun vil det som fom vil, eller at fom skal få det som hun vil. På direkte spm så
__________________________________________________________________________________________________________________
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fom skal ville, og at sikt har

Vitnet sier at hun opp igjennom kun en gang har tatt klart parti med fom. Denne gangen gikk det greit
for sikt. Ellers så har vitnet aldri likt å sitte å diskutere noe særlig. Hun har ikke brydd seg nevneverdig.
Hun har sagt fra når hun har vært uenig, f.eks med det når Balder flyttet hjemmefra.

i

På spm så bekrefter vitnet at det ble "smuglet” inn en mobiltelefon til vitnet. Denne var kjøpt av farmor
til vitnet, for at hun skulle få ha litt kontakt med Balder. Vitnet vet ennå ikke om sikt kjenner til denne
episoden. Vitnet sier at når hun flyttet så gav hun telefonen til Gudmund.
Ang den aktuelle helgen, så sier vitnet at hun på fredag 26.09 var i Stavanger. Hun hadde med seg sin
telefon. Sim-kortet i den telefonen har hun hatt de siste to årene, telefonene har hun byttet ut av ulike
grunner.
Vitnet sier at hun kom tilbake til Haugesund fredag kveld ca 2355. Da dro vitnet til hybelen til
Gudmund. Hun dro hit sammen med en gutt hun treffer. Gudmund var ikke hjemme. Balder kom til
hybelen denne kvelden, men vitnet snakket ikke med verken fom eller sikt denne kvelden. Sikt hadde
prøvd å ringe men vitn tok ikke telefonen.
Vitnet sier at hun ble i hybelen til Gudmund sammen med Balder og den andre gutten, hele helga.
Gudmund var på Skree hos sin kjæreste.
Vitnet sier at hun møtte fom og sikt sammen i Haugesund denne lørdagen 27.sept 2008. De fortalte de
skulle til Vikebygd, og de skulle plukke opp Gudmund. Vitnet vet ikke hvor langt Gudmund skulle være
med.
På spm så sier vitnet at fom så bekymret ut når hun traff dem. Hun tenkte at det var fint at fom og sikt
hadde kommet så langt at de kunne kommunisere sammen, og at det var fint at de tilbrakte tid sanunen.
Vitnet forstod ikke at fom skulle flytte til Vikebygd da hun traff dem. Vitnet presiserer at fom var på
Skogland også etter dette møtet den 27.09.
Vitnet sier at hun etter treffet her møtte fom på Skogland. Fom fortalte da om episoden som er gjengitt i
dok 09, men hadde sagt at hun hadde drømt det. Vitnet tenkte ikke noe mer over dette.
Vitne sier at sikt senere fortalte at det var muligheter for at samlivet dem imellom kunne hende kom til å
bli gjenopptatt. Fom sa ikke noe om dette. På spm om hvordan fom uttrykker seg når sikt ikke er til
stede, så sier vitn at fom da sier fra om det hun vil og ønsker.

■?/

Vitnet sier at hun ikke kjente til den aktuelle episoden, før politiet pågrep siktede og fengslet han. Da
fikk hun vite hva som egentligj mdde skjedd ifølge fom. Selv er vitnet usikker på om dette har skjedd.
Vitnet er usikker fordi fom sier en ting og sikt en annen ting. På spm så sier vitn at begge pleier å snakke
sant. Vitnet sier at hun også er usikker på sitt ståsted fordi hun ikke har fått snakket sammen med verken
fom eller sikt om saken.
På spm så sier vitnet at Balder pleier å snakke sant. Hun tror som oftest på han når han forteller ting. På
spm så sier vitn at fom ikke pleier å lyge. Vitn tror heller ikke at fom vil finne på å lyge til politiet om en
slik alvorlig sak.

'h

På spm om vimet har sett eller opplevd at sikt har tmet andre så sier vimet at ikke tro^et, hun kan ikke
komme på noe konkret. Vimet kommer heller ikke på at sikt skal ha tmet henne.
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På spm om hva det for vitnet innebærer å true noen, så sier vitnet at hun legger i det at noen skal gjøre
noe vondt mot noen dersom de ikke gjør som vedkommende vil.

\

Vitn kjenner til at sikt truet fom med skilsmisse dersom fom fortsatte å ha kontakt med vitnet og Balder,
da de var flyttet hjemmefra. Dette førte til at det ble mindre kontakt for vitnet med familien, men ikke all
kontakt ble brutt. Vitnet sier videre at fom valgte å flytte i vår, vitnet tror dette også kan ha med
barnevernet å gjøre.
~ ^
På spm om hvem som lager dokumentasjon og har oversikt i saken, så svarer vitnet at hun ikke vet om
både fom og sikt er sidestilt her. Ang siste skriv som ble utferdiget når fom hadde flyttet tilbake til
Vikebygd, så oppfattet vitnet at både fom og sikt varenig i dette.

I '<

På spm så sier vitnet at hun kjenner til at sikt skal ha sparket fom i desember 2006. Vitnet vet ikke
hvorfor fom ble sparket, men sier at det kanskje var fordi at vitn og Balder var hjemme uten at sikt visste
det. Det var et problem at sikt ikke visste dette.
Vitn sier at siden hun flyttet hjem i beg av august har hun fått inntrykk av at sikt har fått øynene opp for
hva ungene og andre tenker og mener. Vitnet sier at dette fungerer. Sikt etterkommer flere av vitnets
ønsker, eks kjøpe ting, kjøre henne steder, samt å innrømme feil dersom hun konfronterer han med det.

7

Vitnet sier at sikt og fom i felleskap har ytret ønske om å få mange bam.
Vitnet sier at sikt har alltid'vært ekstra streng med Balder. Vitnet kjenner til at sikt har slått Balder og
hun har selv sett dette. Vitoet mener at sikt slo fordi han er streng og at Balder ifølge sikt hadde gjort noe
galt. Vitnet har snakket med sikt om dette i ettertid, men ikke fått kommet til bunns i det.
På spm om Balder har fått skader som følge av sikt vold mot han, så ønsker ikke vitn å si noe om dette.
Vimet sier at det er lenge siden hun kan huske at Balder ble slått av sikt, men kan ikke tidfeste når.
Vitnet kjenner ikke til at sikt skal ha vært stygg med andre av vitn søsken.
Vitnet kjenner ikke til at andre skal ha slått Balder, ikke fom heller som vitnet vet.
Vitnet ble gjort kjent med deler av innholdet i dok 09, at sikt kom til Skogland og tmet med å drepe fom.
Vitnet tror ikke hun har opplysninger å komme med utover det som allerede er blitt sagt.
På spm så sier vitnet hun kjenner til at sikt har ei intemettside med div notater. Vitn har ikke hatt
interesse av å være med på det som stod på de sidene. Sikt har styrt denne sida slev, men har åpnet for
forslag fra familien. Vitn sier at hun synes det er litt vanskelig det som står der, at sikt noen ganger
skriver at alt er bra eller at er fælt.
Vitnet er uenig i at noen av e-postene hun har skrevet er blitt lagt ut. Nå bryr ikke vitnet seg om hva som
står der, men en periode gjorde hn det og det var vanskelig å forholde seg til. Det var f.eks at sikt skrev
at ”Idun tenker sånn eller sånn”, særlig hvis hun ikke gjorde det. Men vim sier at det tross alt har vært
siktedes dagboksnotater.
Vitnet bekrefter at det har hendt at huset i Vikebygd har vært avlyttet. Det lå en opptaker på smebordet. V
.8

Vitn sier at det er for tidlig å si noe om effekten av varetektsfengsling av sikt, både positivt og negativt
for familien. Vim vurderer å dra ned og besøke sikt i varetekt.
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Avhøret avsluttet torsdag 30.10.08 kl. 14:18
Opplest/gjennomlest og vedtatt.

Idun Hansen

Evt. verges underskrift(er)

Politibetjent Kjetil Nesbu
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Rapportskrivers bemerkning:
Rapportskriver opplever ved flere anledninger underveis at vitnet har problemer med å svare på spm. Et
virker som ting "kverner mndt i hodet hennes”. Vitnet gir tydelig uttrykk for at saken er vanskelig og
unnviker enkelte spm.
Ikke umulig at vitnet har mer info som hun ikke ønsker skal fram lyset.
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