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Den drapstiltalte gutten fra Sandnes brente ned naboens hus allerede som 7-åring.
SANDNES (TV 2 Nettavisen): Barnevakten til nabogutten nektet dem å treffes før påtenningen
skjedde.
Nå er 17-åringen tiltalt for å ha skutt og drept kjæresten Ingrid Elisabeth Berg i januar i år, mens
målet var å få respekt . Gutten har innrømmet drapet.
Men gutten har flere ganger tidligere handlet på måter som kunne fått dødelige utfall.
Da han gikk i 1. klasse på barneskolen gikk deler av et nabohus tapt i brann fordi han og en kompis
ble nektet å være sammen.
- Stemmer det at du har tent på et hus engang så det brant ned? spurte aktor Harald L. Grønlien 17åringen i Sandnes tingrett mandag.
- Det var ikke så store skader, da. Jeg gjorde det for lenge siden, svarte 17-åringen.
- Brenne henne inne
Ifølge hans forklaring hadde han og nabogutten en vanlig prosedyre etter skolen. Først gikk de til
hans hus, og han hentet penger. Så gikk de til naboens hus for å hente penger.
- Og så gikk vi til kiosken, forteller han.
Men en gang var det dagmammaen til nabogutten som var hjemme. Tieren som pleide å ligge på
kjøkkenbordet til guttene, var borte.
- Hun sa hun hadde tatt vare på den. Og at vi ikke fikk lov til å kjøpe is og bade. Hun nektet ham
også å være med meg. Jeg hadde aldri sett henne før. Hun sa «ihvertfall ikke ham», forklarte 17åringen.
Den sinte guttungen bestemte seg for å ta hevn.
- Jeg tente på huset, sier han.
En tidligere kamerat av 17-åringen forklarte i retten at tiltalte skal han ha sagt at hensikten var at
«dagmammaen skulle brenne inne ».
Hun kom uskadd fra hendelsen. I retten innrømmet den tiltalte at han visste at barnepasseren var der.
Huset fikk skader i et rom i toppetasjen.
Drepte hund
Ifølge aktor skal 17-åringen også ha vært med på å sparke en hund til døde.
- Har du sparket i hjel en hund? spurte aktor.
- Ikke direkte. Men jeg var trolig med på at han døde, sa 17-åringen.
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- Hunden døde senere av skadene han fikk av spark fra meg.
Også en katt fikk et ublidt møte med en garasjeport ved en anledning på grunn av 17-åringen.
Den drapstiltalte har ifølge påtalemyndighetene vært med på en rekke innbrudd blant annet på skolen
da han var mindre.
Han skal også ifølge vitner ha truet med å hente en pistol en gang han hang sammen med venner. Da
var det en gutt som hang på en dame han likte.
17-åringen er aldri tidligere domfelt.
Kastet saks
Drapshandlingen i Hommersåk skal ifølge 17-åringen
være et resultat av en krangel, som startet med at han
ville hjem fra fest og hun ville bli. Kjæresteparet
kranglet ofte, både på fest og hjemme.
Ved et tilfelle fløy det en saks gjennom lufta.
- Det var bare en krangel. Hun sa at jeg aldri kom til å
tore å hive gjenstander. Da måtte jeg demonstrere.
Det første jeg tok i, var saksen, sier han.
Saksen ble stående i veggen halvannen meter fra
hodet til Inger Elisabeth. Hun slapp uskadd fra
krangelen.

Førstestatsadvokat Harald L. Grønlie
konfronterte den tiltalte 17-åringen med en
rekke tilfeller av aggresiv adferd.
Foto: Gøril Huse

I avhør har 17-åringen uttalt : - Hvis jeg blir presset nok, så gjør jeg det. Selv om jeg ikke vil.
Gjentagende voldsbruk
Nå frykter de rettspsykiatriske sakkyndige at han kan utøve vold igjen.
- Urettferdighet, mangel på respekt eller respons og lignende opplevelser kan føre til at «han klikker»
og deretter handler aggressivt. Ut ifra dette er det en stor risiko for voldelig adferd i fremtiden, sier
Michael Setsaas, som er spesialist i psykiatri.
Han konkluderte likevel med at 17-åringen var tilregnelig da han skjøt og drepte Ingrid-Elisabeth
Berg (16).
17-åringen har fått pykiatrisk behandling over to perioder på 1990-tallet.
- Det var kombinasjon av sinne, at det ikke gikk så bra på skolen og frykt fra foreldre min sin side at
jeg ville skade meg selv at jeg fikk hjelp. Det har jeg først fått vite nå, sa 17-åringen i retten.
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