
SKYTEEPISODE I DAG TIDLIG: Informasjonssjef Morgan Lillegård i Tromsø kommune og innsatsleder Bård Mosli ved åstedet. Foto: Rune
S. Bertiniussen/SCANPIX

Politimann skjøt kvinnen i
Tromsø
Bakgrunnen antas å være et oppløst samboerforhold.

TROMSØ/OSLO (Dagbladet.no): - Vi kan bekrefte
at den som skjøt er ansatt i politiet i Tromsø, melder
politimester Truls Fyhn selv på en pressekonferanse
nå.

Bakgrunnen for drapet antas å være et samboerforhold som opphørte i forrige uke.

Høyst sannsynlig har mannen ventet ved parkeringsplassen da kvinnen kom på jobb.

Politimannen skulle selv på jobb i dag.

Politiet sa i dag selv, også til Dagbladet.no, at politimannen også hadde omkommet, men politiet
sier nå at han er meget hardt skadd, og ikke er død. Han er så hardt skadet at han trolig ikke vil
overleve.

Han brukte sitt eget tjenestevåpen.
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- Vi kan nå bekrefte at det er politipersonen eget tjenestevåpen som er brukt, sier Einar Lysnes,
politiinspektør i Tromsø, til Dagbladet.no.

Hun var 41 år
Politiet kan ikke informere om de involvertes identitet fordi alle pårørende ikke er varslet, men
opplyser at kvinnen er 41 år. Den ansatte i politiet var 53 år.

Kvinnen jobbet på en praksisplass på skolen, og var lærerstudent.

- Dette kom meget overraskende, og jeg tror alle i politiet er sjokkert, trist og lei seg over det som
har skjedd, sier Fyhn.

Det var en tydelig preget politimester som holdt pressekonferansen.

Fyhn kjenner selv politimannen godt.

- Tilstanden hans er ytterst alvorlig og livstruende, sier Fyhn til Dagbladet.no.

- Vi er i sjokk og i sorg. Vi skal ha et nytt informasjonsmøte her på politistasjonen nå, sier Fyhn.

Spesialenheten for politisaker er orientert om hendelsen.

Assisterende sjef ved Spesialenheten, Martin Welhaven, sier det er for tidlig å si om dette er
en sak for dem eller ikke.

— Hvis handlingen er begått på politimannens fritid, så faller saken i utgangspunktet utenfor
Spesialenhetens kompetanseområde, sier Welhaven til NTB.

I sjokk
Politiet var i dag tidlig i kontakt med statsadvokaten.

Der ble det ble det avgjort at etterforskningen av saken skal gjennomføres av politiet i Tromsø.

- Jeg er rystet, dette er ufattelig, sier en kamerat av den drepte politimannen til Dagbladet.no.

- Han var raus, omgjengelig, alltid blid og hyggelig. Hvordan dette kunne skje er helt ubegripelig
for meg, sier han.

Dagbladet.no kommer med mer.



KJENTE SELV AVDØDE: Politimester Truls Fyhn (lengst til høyre) kjenner selv politimannen som skjøt kvinnen. Han måtte informere om
drapet i dag. Foto: Arthur Arnesen
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