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Start (dag. dato. kl.)

onsdag 3. desember 2008, kl. 10:00
Andre som var tilstede under avhøret

Setteverge Anette Førland
Personer som bie varslet om avh øret men ikke møtte

Forklaring

Gjort kjent med
• saken,
• 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 oppfordret til å forklare seg
sannferdig, og forklarer:

( Vitnet ble hentet på Steinerskolen i Haugesund av rapportskriver og transportert til politihuset for å 
avgi forklaring. Saken ble ikke diskutert i denne tiden. Hun har blitt fortalt sine retti^eter på en 
forståelig måte, og formant å snakke sant. I rommet er også setteverge Anette Førland. L.K.E)

Vitnet går på Steinerskolen i niende klasse. Hun begynte på skolen for ca 4 mnd siden, fiar dette hadde 
hun hjemmeundervisning. Hun likte veldig godt denne type undervisning, mens syns skole er kjekk 
også. Under hjemmeundervisningen var det både mor og far som lærte henne. Videre forteller ĥ un at hun 
bor sammen med seks yngre søsken, storebror Gudmund og mor på Skokland.

På spørsmål om hva hun vet om saken, forteller hun at pappa er fengslet og at mor har sagt at det er fordi 
han har fremsatt drapstrusler mot henne. Hun vet ikke så mye utover dette.
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Hun blir spurt om hun kan fortelle om him har pratet med pappa nylig. Hun forteller at hun har pratet 
med ham 3 - 4  ganger etter han ble fengslet og da noen minutter hver gang fordi han har kun 20 
minutter til rådighet i uken. På spørsmål om han prater med andre i familien, forteller hun at han har 
pratet med Stauda en gang tror hun, men utenom det så er det henne han prater med. På spørsmål om 
hva de har pratet om, forteller hun at de pratet om hvilken bistandsadvokat hun skulle ha. Utover dette 
har de ikke pratet om noe spesielt. Hun syns han høres litt lei ut i telefonen når jeg spør om hvordan han 
høres ut under samtalen.

På spørsmål om hun har diskutert saken med mor eller far, forteller him at det har hun ikke. Hun visste 
ikke bakgrunna for fengslingen før far ble satt inn. Det var da mor som fortalte om drapstruslene. På 
spørsmål om hun vet akkurat hva som ble sagt, sier hun at det vet hun ikke.

Vitnet blir bedt om å fortelle om episoden den 27.09.2008 da hun, far og Stauda reiste fra Vikebygd til 
Skokland tidlig om morgenen. Him forteller at hun og Stauda reiste med buss til Vikebygd for å 
overaske far den 26.09.2008. Denne kveld ble det sagt at de skulle reise til Skokland på besøk neste dag. 
Ca kl 05:00 kom far og vekket de to. Så kjørte de til Skokland hvor hun og Stauda g i^  og la seg på sitt 
værelse. På spørsmål forteller hun at far, idet han vekket henne, sa at de skulle dra til Skokland. På 
spørsmål syns him det var litt rart at de skulle dra så tidlig. På spørsmål på hvorfor de skulle dra til 
Skokland, sier hun at de skulle på besøk. Far sa ingenting under kjøreturen.

Fremme på Skokland gikk de to å la seg, mens far pratet med mor. På spørsmål svarer hun at døren var 
åpen og at alle lå og sov. Mor kom etter hvert opp og hilset på, hun mener hun våknet da de ankom. På 
spørsmål om hvordan stemningen var, svarer hun at det var helt normalt. Etter hvert gikk far og mor inn 
på soverommet. På spørsmål om hva de pratet om, svarer hun at hun husker ikke hva de pratet om da de 
var i stuen. Hun blir spurt om hun hørte noe krangling. Vitnet svarer at hun gjorde ikke det, men hun 
kunne ikke høre noe fordi hun lå og sov. På spørsmål om andre våknet svarer hun at det tror hun ikke.

Hun ble bedt om å fortelle når hun sto opp dagen etter. Hun forteller at hun tror alle sammen reiste til 
Vikebygd. Hun er litt usikker på om det var denne dagen, men hun tror det. På spørsmål hvordan 
stemningen var sier hun at hun syns den var normal. Hun fikk Meisen av at mor og far var blitt enige 
om hvordan de skulle ha det fremover. Vitnet var veldig gjad for dette.

Frenome på Vikebygd pratet mor og far mye om påkjæringen. På spørsmål svarer hun at de pratet mye 
om hvor barna skulle bo. Mor og far skrev påkjæringen sammen. Vitnet syns det var koselig når alle var 
sammen. ^

På spørsmål om hun har hørt pappa true mamma noen gang, svarer hun at det har hun aldri hørt.

( Hun blir påminnet at det er hennes rett å la være å svare på enkeltspørsmål ang. far)

På spørsmål om hun har sett eller hørt pappa være truende mot Balder svarer hun nei.

Hun blir gjort kjent med at Balder og Gudmund har anmeldt far for vold. Da sier hun at hun mener de 
har fimnet det opp slik at alle barna kan bli boende hos mor.

På spørsmål hvordan Balder og Gudmund har fått kjennskap til drapstruslene, sier hun at det er mor som 
har fortalt det. Hun sier at de tre prater litt om det, men ikke mye. På spørsmål hva de sier, sier hun at de 
prater om drapstruslene og hvor barna skal bo.
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Vitnet mener at når pappa kommer ut, vil de komme til å bli enige om hvor de skal bo, så lenge de får 
litt hjelp til å løse det.

På spørsmål om hun eller andre barna har blitt utsatt for fysisk avstraffelse, sier hun at det har ikke \  
skjedd som hun har sett. Hun har hørt fira Balder at det har skjedd, men ikke sett dette. Hun forteller at ) 
Balder ikke er glad i pappa, men at hun ikke vet hvorfor. Hun har kun hørt at Balder og pappa har J 
kranglet og vært kveralerende med hverandre.

På spørsmål om hun har sett far være voldelig mot mor sier hun nei. På spørsmål om mor noen gang sov 
andre steder om natten sier hun at det har hendt. Him blir spurt hva hun tror kan være grunnen for dette. 
Him tror det kan være at mor ikke får sove når far skriver dagbok nede i stuen. De har en sovesofa i 
stuen i Vikebygd hvor mor og far sover. De har et soverom oppe også, men det bruker de ikke. Hun tror 
at lyset på dataen og lyden av tastaturet gjør at mor ikke får sove og derfor sover hos andre av og til.

På spørsmål om hun syns det er ubehagelig med spørsmål om far, svarer hun at det går heilt greit.

Hun blir spurt hvordan hun oppfatter situasjonen nå om dagen. Hun forteller at mor tar seg av barna, det 
er litt annerledes nå når pappa sitter i fengsel. Hun og de andre barna savner gården. Him blir spurt om 
him syns mamma er annerledes nå når pappa sitter i fengsel, det syns hun ikke. Mor diskuterer mest med 
Idunj^  det gjelder sakei^ '

Hun blir spurt hva hun tror skjer når far slipper ut. Hun tror det skal gå greit, så lenge de får hjelp til 
ansvarsdelingen. Hun har lyst å bo hos dem begge.

I
På spørsmål om hun mener at mor er redd far, svarer hun ja. På spørsmål om hvorfor, svarer hun at det 
er på grunn av drapstruslene. På spørsmål om mor var redd fiar truslene kom, sier hun at det var him 
ikke. Da var mor kun redd for barnevernet og at de skulle komme å ta barna.

|i
 Him blir spurt om pappa er redd barnevernet. Hun forteller da at det er han ikke. Han skriver mye til 
dem. Hun forteller at mor har lyst at de skal bo enten hos henne eller hos begge, mens pappa vil at de 
skal bo hos ham eller hos dem begge. Det har de sagt begge to.

På spørsmål om hun syns de andre barna virkrø redde for far, svarer hun at de er veldig glad i pappaen 
sin og hun syns de treng far sin. På spørsmål hvorfor de trenger ham, svarer hun fordi at det er faren vår.

Hun blir spurt om hun har kjennskap til episoden Balder refererer til hvor han ble truet med en 
hesjestaur. Hun sier at Balder overreagerer. Det skjedde i sommer tror hun, da Balder kom på besøk. 
Pappa ville ikke at han skulle komme dit, så derfor tok pappa Balder i øret og leide han ut porten. Balder 
ble veldig sur og sa noen banneord. Da gikk pappa og hentet hesjestauren og sa at han ikke skulle være 
der. Etter dette satte Balder lenge ved portsøylen. Hun kan ikke h^uske hva som skjedde etto- dette.

I
På spørsmål hvorfor far ikke ønsket at Baldo: skulle komme, svare hun at det o: fordi de krangler så mye 
og at Balder påvirker de yngre søsknene. Hun blir spurt på hvilken måte de blir påvirket, men det vet 
hun ikke.

På spørsmål hvordan far holdt i hesjestauren idet han pratet til Balder, sier hun at hun ikke vet, men 
kanskje på en slik måte en holder en stokk. På spørsmål om hun syns far var truende sier hun at han var
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sur og sint, men det var Balder også. På spørsmål om han holdt stauren mot Balder, svarer hun kanskje 
ikke helt mot ham, men litt på skrått kanskje.

Hun blir spurt om him har kjennskap til en episode med far og M ariell eller Urda i sandkassen. Hun 
svarer øyeblikkelig at de ikke har noen sandkasse. Hun vet ikke noe om dette.

Hun blir således spurt om hva som skjedde da Balder skulle på sesjon. Hun forteller at Balder ikke 
hadde lyst å reise i militæret, og hun tror far var enig i dette. Hun husker ikke dette, det er for lenge 
siden.

Hun blir spurt om him har mange gode minner sammen med far og hvilke disse er. Hun forteller at han 
har det svært travelt, da han skriver mye dagbok. Hun forteller at hun syns det var veldig hyggelig i ^  
sommer da de var ute badet.

Hun blir spurt om hun det er noe hun har lyst å si angående far, mor eller andre personer i familien. Hun 
forteller at hun har lyst å bo hos dem begge to, og syns saken er vanskelig. Hun tilfiayer at det er det vell 
alltid i slike saker.

På spørsmål om hun kjenner til Wenche Tindeland svarer hun at det er nærmeste nabo i Vikebygd. På 
spørsmål om hun vet om mor har gått dit noen ganger, svarer hun at det har hun gjort. Hun tror det var 
for å låne telefonen. Hun sier videre at de har telefon selv, men at det må være fordi hun hadde kranglet 
med pappa og at hun ville prate alene.

Vergen blir spurt om hun har noe å utsette på hvordan avhøret er gjennomført. Det har hun ikke.

Avhøret avsluttet onsdag 03.12.08 kl. 12:03 

Gjennomlest og vedtatt.

Frøydis Hansen Evt. verges underskrift(er)

Pb Laila Kristin Eike
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