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DØMT: Politimannen Johan Martin Vie fikk en dag en forvaringsdom etter å ha misbrukt 18 mindreårige gutter både i Norge og i
Wikipedia
utlandet. Foto:
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Politimann dømt til ti år i
forvaring

Den 43 år gamle politimannen som var tiltalt for seksuelle
overgrep, er dømt til forvaring i 10 år.
Leif Stang
lst@dagbladet.no
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TIPSET POLITIET: 18 år gamle Martin Krossnes tok kontakt med politiet om den pedofilisiktede 42-åringen. Takket være ham
rulles det opp grufulle uvergrepssaker i Italia, Brazil, Romania, USA og Storbritannia. Foto: Leif Stang/Dagbladet

BERGEN
(Dagbladet):
Politimann Johan
Martin Vie (43)
var tiltalt for
POLITIMANN SEXDØMT:
seksuelle overgrep mot i alt 18 gutter i Norge,
Romania og Brasil, og for produksjon og
distribusjon av barnepornografisk materiale.
I Bergen tingrett erkjente han noen forhold om
seksuelle overgrep, men nektet straffskyld for de
groveste tilfellene.

Ti år
Bergen tingrett har kommet til en enstemmig dom
som er i tråd med påstanden fra statsadvokat og
aktor Arild Oma, nemlig forvaring med en
tidsramme på 10 år.
Politimannen som jobbet i Hardanger reiste til
badebyene Ponta Negra i Brasil og Konstanta i
Romania for å treffe gutter fra 10 årsalderen og
oppover.
Han er også dømt for overgrep mot gutter flere
steder i Norge.

• Politimann Johan Martin Vie (43)
møtte 11. september i fjor i Bergen
tingrett tiltalt for seksuelle overgrep mot
17 unge gutter i Norge, Romania og
Brasil.
• Overgrepene i Norge skal ha foregått
på hoteller i flere norske byer.
• I Romania og Brasil skal politimannen
ha funnet gutter helt nede i tiårsalderen
ved badestrendene.
• Under de seksuelle overgrepene skal
guttene ha blitt fotografert.
• 43-åringen nekter straffskyld for de
mest alvorlige tiltalepunktene.
• Politiet i Bergen har avslørt et
internasjonalt pedofilt nettverk med
kontakter i en rekke land. Som følge av
politisamarbeid på tvers av grensene er
det pågrepet personer i Italia, Romania,
England og USA.
• Det var satt av seks uker til
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• Det var satt av seks uker til
rettsforhandlingene i Bergen tingrett. I
alt 35 vitner har avgitt sin forklaring.

Det er rettens oppfatning at forvaring er nødvendig
for å gi samfunnet et tilstrekkelig vern.
I domspremissene skriver retten at saken er alvorlig, og det vises til fare for gjentakelse av
liknende straffbare forhold.
Saken er særlig alvorlig da det gjelder spørsmålet om å verne mindreårige mot overgrep, står det i
dommen fra Bergen tingrett.

Får erstatning
Retten har utmålt en samlet erstatning til de fornærmede guttene på 575 000 kroner.
Det største beløpet går til en gutt som var ti år gammel da overgrepene skjedde.
Han får 125 000 kroner.

Internasjonalt barneporno-nettverk
Under etterforskningen av denne saken er det blitt avslørt et internasjonalt pedofilt nettverk.
I tillegg til den tidligere politimannen fra Hordaland, sitter det fengslet menn i Romania,
Italia, England og USA. Det er gjennomført bevisopptak til den norske saken i Romania og
Brasil.
Både FBI og rumensk politi har samarbeidet tett med Bergenspolitiet i saken. Siktelsen mot
mannen omfatter blant annet misbruk av rundt syv gutter i Romania, minst én av dem skal ha vært
under 14 år.
Også en italiener (37) og en pakistansk nødhjelpsarbeider som har chattet med politimannen på
nettet, er siktet i saken.
I chatter med den norske pedofilisiktede politimannen skal han ha skrytt av hvor enkelt det var å
få seg unggutter i Kabul.
- Han uttrykte hvor greit det var fordi ingen brydde seg om disse guttene. Derfor var det
heller ikke så farlig om de forsvant eller ble drept, sier politiinspektør Svein Erik Krogvold
til Dagbladet.no.

15-åring varslet
Mannen ble først siktet for produksjon og distribusjon av barneporno i 2007, etter ett års
etterforskning. Etterforskningen startet da en 15-åring meldte fra til politiet om en mann som
ønsket å trekke ham med til et hotellrom i Bergen.
http://www.dagbladet.no/2010/01/14/nyheter/politimann/overgrep/dom/9924037/
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Den gang 15-årige Martin Krossnes trodde politimannen var en jevnaldrende, og meldte fra til
politiet da han viste seg å være en 40 år gammel mann.
- Han inviterte meg med til et hotell like ved. Jeg ble stresset, men klarte å kontrollere meg.
Han var noe helt annet enn han hadde utgitt seg for. Jeg sa jeg måtte gå en tur til en kiosk.
Derfra ringte jeg til politiet. De fant mannen på hotellrommet og pågrep ham, sa Krossnes,
som nå er 17, til Dagbladet i et intervju før jul.
Politimannen innrømte å ha avtalt møtet med gutten, og valgte å slutte i politiet på dagen.
Etter å ha gjennomgått datamaskinene til politimannen, fant etterforskerne store mengder med
barnepornografisk materiale og kontakter i flere land. Politiet mener mannen har produsert
barneporno mens han var i tjeneste.
Emneord: overgrep nyheter politimann dom
0
Liker

Bli den første blant dine venner til å
like dette.

Nyhetermest brukte emneord
brann drap flom forskning hellas kidnapping kriminalitet libya naturkatastrofer politi politikk
samferdsel telenor ulykke usa

Bil kjørte inn i restaurant i Oslo
- Det var vanvittig dramatisk, sier vitner. Les mer

Kripos etterforsker måkemassakre
Kripos er satt inn for å etterforske drap på over 50 måker i Ålesund sist helg. Les mer
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Keiseren som la ut på langtur
3200 kilometer hjemmefra forsøkte keiserpingvinen desperat å kjøle seg ned. Hjem får den ikke
reise. Les mer

Trusselbrev: - Jeg har festet ekplosiver på et lite barn
Omfattende politiaksjon på sykehus i Tyskland etter funn av skriftlig trussel. Les mer

Stavanger: 5144 kroner Søndre Land: 17 441 kroner
Hvor du bor i landet har mye å si for lommeboka. Sjekk hvor mye din kommune tar i kommunale
gebyrer til bolig. Les mer

Akerselva skummer over
Men ingen kan svare på hvorfor elva er blitt så skummende i dag. Les mer
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Dette gravkammeret har ingen sett på 1500 år
Fjernstyrt minikamera fanget inn unike veggmalerier og gravkledning laget av edelsteiner og
perlemor. Les mer

Bil med to personer i elva
En person erklært død på stedet. Les mer
Gå til forsida
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Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil
kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har
store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna
for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger,
næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det
trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i
tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne
posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning,
likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til
fradrag på denne posten.
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