Publisert: 25.01.09 kl. 12:51 - Abonnere på Aftenposten? Ring 05040 eller gå inn på kundeservice.aftenposten.no

- Hun følte seg truet og forfulgt

KLAUS BØRRINGBO OLE MAGNUS RAPP
Oppdatert: 25.01.09 kl. 13:13 Publisert: 25.01.09 kl. 12:51
Moren til den drepte Kristin Kjelstrup, hevder at datteren i tiden før drapet følte seg direkte truet av
eks-samboeren og politimannen Rolv-Are Pettersen.
Les: Alt om Tromsø-drapet her
Drapsofferets mor, Ellinor Albrigtsen, sier til VG søndag at datteren få dager før drapet følte seg såpass truet av
Pettersen, at hun måtte søke tilflukt hos moren.
Fredag morgen ble den 41 år gamle datteren skutt og drept utenfor skolen hun hadde praksisplass på, etter å ha
levert sin egen datter på skolen. Pettersen er nå siktet for forsettlig drap i saken.

- Hun var redd
- Jeg har ikke fått vite hvor ille det faktisk var før denne uken, dagene før det skjedde.
- Kristin var redd, ble kontrollert, truet, forfulgt og plaget av Rolv-Are, de siste 14 dagene, hevder Albrigtsen
overfor VG.
Les også: Alle kvinnedrap skal granskes

Fulgte etter drapsofferet
Hun understreker at datterens eks-samboer også hadde positive sider og at hun ikke på noen måte er ute etter å
sverte ham. Hun vil bare få frem hvordan forholdet var mellom ham og datteren den siste tiden.
Moren forteller avisen hvordan politimannen, etter at samboerforholdet opphørte, skal ha låst seg inn til
datteren og nektet å gi fra seg nøklene. Han skal også ha kjørt forbi utenfor huset hennes og fulgt etter henne i
bil, og sendt truende SMS-meldinger til Kristin Kjelstrup.

Kranglet høylydt
Etterforskerne har nå avhørt de fleste aktuelle vitner i drapssaken, og dannet seg et godt bilde av hva som har
foregått.
Den 53 år gamle politimannen var på byen sammen med kamerater torsdag kveld, og han ble med hjem til en
kamerat og overnattet der. Denne kameraten skal ifølge politijurist Einar Sparboe Lysnes ikke jobbe i politiet.
Pettersen skal om morgenen ha oppsøkt skolen der hans ekssamboer jobbet, og ventet på henne på
parkeringsplassen.
– Vitner har sett og hørt en verbal konfrontasjon mellom disse to. Deretter har siktede holdt offeret tett inntil seg
og skutt henne tre ganger i hodet, før han skjøt seg selv, sier Sparboe Lysnes til Aftenposten.

Krenkende atferd

Den nå drapssiktede og sterkt skadede politimannen skal i 2003 ha blitt anmeldt for seksuelt krenkende atferd
mot en kvinne i Tromsø. Pettersen vedtok et forelegg på 2000 kroner i saken.
Til Bladet Tromsø skal han ha sagt at han bare ønsket å bli ferdig med saken, skriver Dagbladet i dag.
Tilstanden for 53 åringen er fortsatt kritisk.

