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Kl. Skrevet av Tjenestested

11:19 Pb Bemt Ame Skjold Etne og VindaQord 
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Dato

12.12.2008

Sak
Anmeldt forhold

Fra dato Kl. Til dato Kl. Gjemingskommune Statistikkgruppe

10.10.2008 00:00 17.10.2008 00:00 VINDAFJORD 1601
Vitne
Navn

SKJÆRVIK, Unn
Fødselsnr.

15.02.1945
Kjønn

K
Adresse

Emilie Kroghs veg 8B
Postnr, og sted

7023 TRONDHEIM
Telf. privat

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

Kan treffes på dagtid (jobb/telf.)

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

Vitnet har tidligere vært svigermor til siktede

Avhør/Forklaring
Sted

Pr telefon
Start (dag, dato, kl.)

fredag 12. desember 2008, kl. 11:00
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

Avhøret ble foretatt pr telefon.

Vitnet ble gjort kjent med at det i vitneforklaring til Wenche Tindeland hadde fremkommet 
opplysninger om at vimet. Unn Skjærvik skulle ha blitt truet med kniv av siktede Rune Han-sen. Vimet 
forklarte at dette måtte være en misforståelse, hun hadde aldri blitt truet med kniv, men siktede hadde 
opptrådt truende overfor vitnet to ganger på andre måter.

Vitnet er mor til fornærmede Trude Hansen.

Vitnet var villig til å forklare seg og forklarte:

At hun helt fra fornærmede og siktede ble sammen hadde vært imot forholdet deres. I starten var hun 
imot det først og fremst fordi fornærmede bare var 15 år da de kom sammen, men etter hvert oppdaget 
hun hvordan siktede egentlig var. Siktede er 13 år eldre enn fornærmede så han var vel 28 eller 29 år da 
de kom sammen.

Vimet ble spurt om hva hun mente med "hvordan siktede egentlig var”. Vitnet oppdaget etterhvert at 
siktede hadde et veldig behov for å ha kontrollen over fornærmede. Han hentet henne alltid hver dag
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etter at hun var ferdig på skolen, og dette var da hun bare gikk i niende klasse. Siktede og fornærmede 
flytte sammen da fornærmede var ferdig med niende klasse, og dette mente vitnet var alt for tidlig. 
Fornærmede var da 16 år. Vitnet hadde snakket med barnevernet i Trondheim på denne tiden, men de 
hadde sagt at når fornærmede var 16 år så kunne hun flytte hjemmefra uten at vitnet kunne si noe på det. 
Kontrollbehovet siktede har, har fortsatt både overfor barna sine og overfor fornærmede. Vitnet vil i 
tillegg beskrive siktede som veldig ustabil. Vitnet har aldri visst hvor hun har hatt siktede. I det ene 
øyeblikket kan han være rolig og snill, og i neste øyeblikk kan han fyke opp og bli skikkelig sint.

Vitnet ble spurt om hun kunne forklare seg om de hendelsene hvor siktede hadde vært truende overfor 
henne. Vitnet forklarte at hun ikke noe gang hadde blitt tmet med kniv, men at hun i april-mai 2007 
hadde vært på besøk hos fornærmede og siktede i Vikebygd og at hun da to ganger hadde følt seg truet 
av siktede.

Vitnet ble bedt om å forklare seg om disse gangene.

Vitnet forklarte at hun begge gangene hadde sittet i stuen og diskutert med siktede. Siktede hadde 
snakket så nedlatende om Balder og fornærmede. (Balder er sønn til siktede og fornærmede BAS). Han 
hadde flere ganger kalt fornærmede for hore og han hadde kalt Balder for mye stygge ting. Vitnet husket 
ikke helt konkret hva han hadde sagt om Balder. Han hadde vært skikkelig sint og hele tiden pratet om at 
ungene bare skulle høre på ham og ikke på fornærmede. Vitnet hadde sagt seg uenig i omtrent alt det 
som siktede snakket om, og da hadde han to ganger eksploderte slik at han hadde reist seg opp fra 
sofaen, stilt seg over vitnet som hadde sittet i en annen stol, med hendene knyttet og hevet over hodet 
sitt. Det hadde også frådet rundt munnen på ham, så sint var han.

Vitnet hadde da sagt at han bare måtte slå, så var det de siste han ville gjøre. Med det mente vitnet at da 
hadde hun kommet til å anmelde han med en gang.

Siktede hadde ikke sagt at han ville slå vitnet, men vitnet var helt sikker på at han hadde slått hadde ikke 
hun sagt at han bare måtte slå. Da hun hadde sagt dette hadde han på en måte roet seg.

Vitnet hadde ikke blitt redd da det stod på, men hun hadde etterpå gått ut og da hadde hun bUtt helt 
skjelven.

Vitnet husket at da hun var der i april-mai i 2007 hadde også hun blitt skikkelig sint på siktede. Solvår, 
yngste datteren til siktede hadde kommet bort i pcen til siktede, og da hadde han slått henne over 
fingrene med en fluepiske. Vitnet hadde blitt skikkelig sint, men siktede hadde bare sagt at Solvår måtte 
lære å ikke røre noe. Solvår hadde begynt å skrike etter slaget.

Forklaringen ble lest opp for vitnet pr telefon, og hun forklarte at dette var hennes forklaring

Vitnet ønsket imidlertid å komme med følgende presisering. Der hvor hun hadde sagt til siktede at han 
bare måtte slå, så ville det være det siste han gjorde, så var det selvfølgelig ikke ment som at hun skulle 
ta livet av ham, det var bare at da hadde hun anmeldt ham med en gang.

Vitnet forklarte også at siktede flere ganger hadde skrevet om henne i en dagbok som han hadde lagt ut 
på nettet. Deler av dette følte hun både som truende og ærekrenkende. Vitnet ville vurdere om hun selv 
skulle anmelde ham for dette.

Vitnet forklarte til slutt at hun nå var redd for hva som kunne skje når siktede slapp ut fra fengselet igjen. 
Hun var både redd for at siktede kunne komme til Trondheim, men hun var også redd for hva som kunne 
skje med fornærmede. Fornærmede hadde sagt at hun ikke ville dø enda, og det var med tanke på hva 
siktede kunne komme til å gjøre med fornærmede når han slapp ut.
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