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Kvina skjuten på KA 4 i morse 

Lämnade vapnet. Bad om cigarett 

En kvinna sköts i morse ihjäl på KA 4. En civilanställd 53-årig man 

plockade kallblodigt fram ett prickskyttegevär och sköt henne med 

två skott. Det ena träffade i bröstet det andra i närheten av levern. 

Kvinnan som var 42-år gammal dog på väg till sjukhuset. 

Mannen greps omgående och polisen inledde förhör på platsen. 

Gripandet var odramatiskt. Mannen överlämnade sitt vapen till KA 4:s 

vaktpersonal som förde honom till arresten där han fick sitta i väntan 

på att polisen skulle anlända. 

Mördaren var anställd på vapenlagret och det är troligen därifrån han fått 

vapnet. 

 

Svartsjukemord på KA 4 – kvinna sköts i morse 

GÖTEBORG (GT) En tvinna sköts ihjäl på KA 4 i Göteborg i dag på 

morgonen. 

Allt tyder på ett svartsjukedrama, säger polisen. 

Den mördade kvinnan liksom mördaren är civilanställda på 

KA 4. Mannen sköt kallblodigt ner kvinnan med två skott. Hon dog 

på väg till Sahlgrenska Sjukhuset. 

Dramat utspelade sig vid sjutiden i morse. Två bilar 

passerade in genom vakten till KA 4. I den ena åkte den 53-

årige mördaren, i  den andra två kvinnor som arbetade på 

marketenteriet. 



När bilarna stannade klev 53-åringen ur sin bil tog fram ett 

prickskyttegevär, av den typen som används vid pris-

skjutningar, och avlossade två skott mot kvinnan. Det ena 

träffade i bröstet, det andra i levertrakten. 

Den andra kvinnan sprang till vaktkuren och larmade 

vaktpersonalen. Dom rusade ut och grep mannen. Gripandet 

var odramatiskt. Han lämnade över vapnet och gick 

frivilligt med till KA4:s arrestlokal. 

Ambulansen som kommit till platsen förde den skjutna 

kvinnan, som var 42 år gammal, till sjukhuset. Vid framkomsten 

var hon död. 

Polisen anlände snabbt till platsen. Området spärrades av och 

inledande förhör vidtogs omgående. 

Ganska snart överflyttades mannen till polishuset i centrala 

Göteborg för fortsatta förhör. 

Mordet verkade väl planlagt och polisen spekulerar i att 

svartsjuka ligger bakom dådet. Andra förklaringar tycks vara 

svåra att finna för det kallblodiga skjutandet kaserngården. 

Polisen är ännu mycket förtegen om händelsen. Inte heller 

regementets dagofficer vill lämna ut några mer det 

detaljerade uppgifter omhändelsen. 

Mördaren är anställd p KA4:s vapenlager och det är troligt 

att han kommit i besittning av sitt vapen därifrån. 

 

Lämnade vapnet. Bad om cigarett 

En kvart i sju på morgonen körde han in på parkeringsplatsen vid KA 4, 

där han satte sig att vänta på att kvinnan skulle komma i sin bil. 

Hon kom efter tio minuter I sällskap med en väninna. Av en 

tillfällighet kom hon att parkera alldeles intill mannens bil. Hon såg när 



han gick ur med vapnet i hand och hon skrek "nej, nej!". Hon försökte 

fly. 

— När jag skjutit första skottet föll hon. Jag trodde hon halkat. 

Därför avlossade jag också det andra skottet mot henne. Det var avsett 

för mig. Sen hade jag inte mer ammunition. 

Han höll vapnet i pipan när han överlämnade det till vakten, som kom 

springande efter att ha hört skottlossningen. 

 

 Känd av vakten 

— Ni behöver inte hålla i mig, 

sade mannen. Jag går själv till 

arresten. 

Mannen är civilanställd på för-

bandet. Eftersom han var känd 

av ABAB-vakten släpptes han 

igenom som alla andra morgnar 

utan kontroll. 

Han hotade aldrig den andra 

kvinnan, som svårt chockad 

rusade mot vaktlokalen för att 

hämta hjälp. 

— Han har skjutit henne, han 

har skjutit henne, ropade hon till 

vaktmanskapet, som då sprungit ur vaktlokalen. 

— När första skottet small trodde vi det var en avgasknall, men andra 

skottet alarmerade oss, berättar sergeant Bo Andersson. Han är 

biträdande vaktbefäl och var hos ABAB-vakterna, när det small. 

— Jag rusade ner till parkeringsplatsen och hittade kvinnan liggande på 

asfalten. Jag kände efter puls, men kunde först inte känna någon. 

Redan när vittnet kom rusande larmade vi efter hjälp från vårt eget 



sjukhus. 

Margareta Sjöbäck och Kerstin Gustavsson höll på med sjukmönstring 

av soldaterna, när beskedet kom. 

— Vi tog med oss en akutväska och sprang till platsen, berättar 

Kerstin Gustavsson. Vi gav henne första hjälpen. 

 Bad om cigarett 

Jag följde med till Sahlgrenska sjukhuset och lämnade över till 

akutmottagningen. Offrets väninna fördes också till sjukhuset. 

Torts den snabba insatsen stod kvinnans liv inte att rädda. 

— Mannen verkade helt lugn efter dådet, säger Bo Andersson. Han 

följde lugnt med till arresten och lämnade över sitt vapen till de civila 

vakterna.  

— Han bad själv att vi skulle ringa, efter polis. Det enda han 

yttrade efter dådet var en bön om en cigarett, sedan vi visiterat 

honom. 
 


