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– Eg har skutt damå mi
Av:
Etter å ha skutt kjæresten, ringte 17-åringen gråtende til politiet. Her er utdrag fra samtalen, som ble
spilt av i retten i går.
Tiltalte (T): – Er det politiet?
Politiet (P): – Ja
T: – Jeg er en gutt på 17 år, jeg har skutt damå mi. På Hommersåk.
17-åringen gråter høylytt gjennom hele samtalen, vind skaper støy i telefonen hans, og det er i
deler av samtalen svært vanskelig å høre hva han sier. Utskriften er derfor ikke fullstendig. Til
sammen snakket 17-åringen med politiet i nærmere 20 minutter.
P: – Hvor er du nå?
T: – Jeg går mot Statoil-stasjonen. Jeg har skutt damå mi.
P: – Med en revolver?
T: – Jeg går med den nå.
Politimannen på operasjonssentralen spør hvor dette har skjedd, og 17-åringen prøver gråtende å
forklare hvor.
T: – Jeg har skutt henne i hjertet, jeg vet ikke. Hun ligger der. (...) Dere må hente meg.
P: – Når skjedde dette?
T: – For fem minutter siden. Men det går ikke å redde henne. Jeg har prøvd å ringe faren hennes,
men han tar ikke telefonen.
P: – Revolveren, hvor har du den?
T: – Jeg har den i hånden.
P: – Er det en pistol eller en revolver?
T: – Det er noe med lyddemper i hvert fall.
P: – Er det sånn du ser kulene på, eller er det med magasin?
T: – Med magasin.
P: – Har du satt skudd i magasinet?
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T: – Ja. Ti skudd. Jeg har seks igjen. Dere må komme fort, nå går jeg mot et annet hus.
T: – Det blir bare verre og verre. Det er for seint.
P: – Det er ikke for seint. Du er flink som har ringt og gitt beskjed om dette. Det er bra.
Politimannen spør hvordan 17-åringen er kledd, og prøver å vri samtalen over på konkrete
instruksjoner om hva 17-åringen skal gjøre når politiet snart ankommer.
P: – Det er veldig viktig at du følger mine instruksjoner. Ikke veiv rundt med våpenet, og ikke pek
på noen.
T: – Jeg skyter ikke noen som ikke fortjener det.
Politimannen spør nok en gang hvor 17-åringen befinner seg nå, og han forklarer det.
T: – Jeg klarer ikke å leve mer. Jeg vil skyte meg selv.
P: – Nå må du være grei og følge instruksjonene mine.
17-åringens mobiltelefon går etter hvert tom for strøm, og samtalen brytes.
P: – Nei faen, der la han på.
Noe senere har 17-åringen fått skrudd på telefonen igjen, og ringer tilbake til politiet. Han ber
om å få snakke med den samme politimannen.
T: – Hvor er politiet? Det er ikke mer enn ti minutter å kjøre fra Hommersåk til Sandnes, og nå har
det gått 40!
P: – De er der, men de torde ikke komme fram til deg så lenge vi ikke hadde kontakt med deg.
Patruljen på stedet kommer samtidig fram mot gutten. I bakgrunnen høres politipatruljen som
tilkjennegir seg. 17-åringen får beskjed om å legge ned våpenet.
T: – Den ligger ti meter fra meg.
Patruljen på stedet instruerer 17-åringen om å løfte hendene til hodet.
T: – Jeg må legge på nå.
P: – Har du lagt ned våpenet?
T: – Ja.
Bjeffing fra hunder høres i bakgrunnen idet 17-åringen blir pågrepet og samtalen avsluttes.
– Denne samtalen viser tydelig at det er en angrende person som ringer politiet, sier forsvarer
Gunnar Øystein Helgevold om den sterke telefonsamtalen.
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