Rullemarie er død

Bomberobotten Rullemarie mødte sit endeligt, da hun for nylig søgte at forhandle med en 58-årig,
sindsforvirret mand, skriver Ritzau. Rullemarie har tidligere klaret sig ud af farlige situationer, fx
stod hun for at afvæbne den sårede, tjetjenske terrorist Lors Dukaiev i Ørstedsparken i september
2010. Dukaiev havde ved en fejl bragt sin bombe til sprængning på Hotel Jørgensen nær parken og
var flygtet ind i Ørstedsparken, hvor han lå såret på jorden med en mistænkelig taske i flere timer,
indtil Rullemarie uskadeliggjorde tasken med skud, så politiet kunne arrestere terroristen.
Men i weekenden gik det galt. Politiet havde sendt Rullemarie afsted med en hvid seddel i kloen i et
forsøg på at komme i kontakt med en 58-årig sindsforvirret hjemmeværnsmand, der havde
forskanset sig i et sommerhus og truede med at skyde sig selv og andre. Han modtog robotten med
riffelskud og øksehug, der endte med at dræbe hende. Den triste nyhed kom onsdag.
- Skaderne var så omfattende, at det ikke kan betale sig at reparere Marie, oplyser major Poul
Nedergaard fra Hærens Ingeniør og ABC-skole i en pressemeddelelse. - Da Rullemarie satte kursen
mod huset som sendebud og forhandler, sendte manden en byge af riffelskud gennem luften. Et
skud i tårnet, et i selve kroppen og et mod hendes kamera. Og dertil flere øksehug.
En ny Rullemarie koster den nette sum af 1,8 millioner kroner. Ifølge Poul Nedergaard er det første
gang, at hun benyttes som forhandler. Selv om udfaldet var tragisk, roser Nedergaard betjentenes
opfindsomhed.
- Det er utroligt positivt, at politiet brugte robotten i forsøget på at få forbindelse med manden i
stedet for at sende en betjent frem eller at skyde manden, lyder det.
Den 58-årige er i dag varetægtsfængslet og sigtet for vold og trusler mod politiet, for at bringe
andres liv i fare på en hensynsløs måde samt trusler på livet. Men ikke for drab. Trods alt.
Spørg de andre: Hvilke farlige opgaver kan robotterne hjælpe os med?

