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- Avslørte seksuelle overgrep mot barnebarnet på julaften
(VG Nett) Stefaren skal ha blitt tatt på fersk gjerning mens han seksuelt misbrukte tenåringsjenta.
Det var jentas morfar som avslørte overgriperen.
Mann (32) tiltalt for seksuelle overgrep mot stedatter
Av Bjørnar Tommelstad

Overgrepene ble avslørt på julaften i fjor. Jentas morfar skulle ned i matkjelleren for å hente noe, da han
gikk forbi soverommet til barnebarnet. Der skal han ha sett den tiltalte stefaren ta dynen av jenta. Han var
kun iført undertøy, skriver iTromsø.
Morfaren valgte ikke å fortelle resten av familien hva han hadde opplevd. Dagen etter tok han opp saken
med 32-åringen. Først over nyttår ble politiet koblet inn i saken.
Rettssaken mot den tiltalte stefaren startet i Nord-Troms tingrett onsdag. 32-åringen har i avhør med
politiet erkjent gjentatte overgrep mot stedatteren.
- Jeg kan ikke huske hver gang noe skjedde. Men det var mange ganger. Når jeg ikke fikk til samleie, var
det fordi jeg ikke «kom til», og stedatteren skjøv meg bort, forklarte tiltalte i retten.
32-åringen er tiltalt etter straffelovens paragraf 196 - seksuell omgang med barn under 16 år.
- Ble ikke trodd

I retten ble dommeravhør av jenta spilt av. Jenta har forklart at hun satte seg til motverge med slag og
spark, uten at det skal ha hjulpet.
- De fleste overgrepene fant sted om natten, etter at jeg hadde sovnet. Nokså snart fortalte jeg mamma om
hva som skjedde, men hun trodde ikke på meg. Det skyldes også at stefar benektet det hele. Etter det våget
jeg ikke å si noe mer om det som skjedde, forklarte jenta.
Ifølge jenta skal overgrepene ha funnet sted nesten hver helg og ofte flere ganger i uken. I dommeravhøret
forklarte jenta i detalj hva hun skal ha blitt utsatt for.
- Det var forferdelig å få vite om overgrepene. Hele verden rundt oss falt i grus, sier mormoren til
iTromsø.
Nye opplysninger

Det var hennes mann som skal ha avslørte 32-åringens overgrep. Han skal vitne i retten i dag. Mormoren
beskriver hele saken som et mareritt.
- Selv om vårt barnebarn har vært åpen om saken, kom det likevel mange nye, sjokkerende ting fram i
retten.
Rettssaken mot 32-åringen fortsetter i Nord-Troms tingrett i dag.
Den grove overgrepssaken er hovedoppslaget i papirutgaven til lokalavisen iTromsø torsdag.
http://www.vg.no/nyheter/utskriftsvennlig/?artId=10090491
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Innholdet i utskriften er vernet etter åndsverklovens regler. Utskriften er kun til privat bruk og kan ikke
benyttes på annen måte. Kopiering eller spredning av innholdet krever avtale med rettighetshaver eller
Kopinor.
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