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Innenriks

Fikk ni år for drapet på Ingrid-Elisabeth
(16)
Drept med fem skudd etter idrettsfest.

OLE-THOMAS STEIRO
ANDERSEN
Onsdag 28.06.2006, 16:05
oppdatert 16:17

(Dagbladet.no): 17-åringen som har innrømmet at han
skjøt kjæresten Ingrid Elisabeth Berg etter en fest i
Hommersåk 22. januar i år, ble i ettermiddag dømt til ni
års fengsel. Aktor hadde opprinnelig lagt ned påstand
om elleve års fengsel for 17-åringen.
Drapet som rystet det lille tettstedet i januar kom som et
resultat av en bagatellmessig krangel. I sjalusi og sinne
forlot 17-åringen festlokalet ved idrettsplassen i
Hommersåk og hentet en av farens seks pistoler.
Tilbake ved festlokalet ringte han Berg og ba henne
møte ham utenfor festlokalet.
Krangelen fortsatte inntil 17-åringen tok frem
pistolen og skjøt den forsvarsløse kjæresten i kneet
og buken. Ifølge politiet skal 17-åringen deretter ha
fyrt av tre skudd i brystet på sekstenåringen. Kort
tid etter ringte 17-åringen til politiet og fortalte at
han hadde skutt kjæresten sin.

DREPT: Ingrid-Elisabeth Berg (16) ble drept av
kjæresten (17)natt til søndag 22. januar i år i
Hommersåk utenfor Sandnes.
Foto: SCANPIX

Den avdøde jenta ble funnet av to gutter på 20 og 21 år,
som utførte førstehjelp fram til ambulansen kom til
stedet. Noen timer seinere døde Berg på Stavanger universitetssykehus.

Forsettelig drap
17-åringen var tiltalt for forsettelig drap, selv om politiet opprinnelig ønsket å tiltale gutten for
overlagt drap, med en strafferamme på 21 års fengsel. Førstestatsadvokat Harald L. Grønlien sa
under rettssaken at det var en rekke skjerpende omstendigheter rundt handlingen. 17-åringen skjøt på
et offentlig sted, han stanset ikke å skyte etter at han hadde truffet Berg i buken, og Berg var
forsvarsløs. Dessuten fremstår drapet ifølge aktor som en ren henrettelse.
Årsaken til at 17-åringen bare var tiltalt for forsettelig drap er at han tilsto overfor politiet
kort tid etter handlingen. Hans unge alder regnes også i formildende retning.
Påtalemyndighetene hadde på forhånd ikke lagt ned påstand om forvaring for 17-åringen, til tross for
at en rettspsykiater har har sagt at det er stor fare for at gutten kan utføre voldshandlinger i
fremtiden.
Bistandsadvokat Gyrid Holmen krever 250 000 kroner i oppreisning til hver av Ingrid-Elisabeth
Bergs foreldre, i tillegg til 70 000 kroner for utgiftene familien til nå er påført som følge av drapet.
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