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Aktor krever at 17-åringen som drepte kjæresten Ingrid-Elisabeth Berg (16) skal tilbringe 11 år
bak lås og slå.
Førstestatsadvokat Harald L. Grønlien la ned påstanden i Sandnes tingrett onsdag, skriver Rogalands
Avis.
I retten kom det frem at politiet ville at tiltalen skulle lyde overlagt drap, som har en 21 års
strafferamme.
Påtalemyndigheten kom derimot frem til en påstand om forsettlig drap, som har en strafferamme på
15 år. Årsaken til at aktor ba om mindre enn maksimalstraffen, er tiltaltes unge alder.
Da rettssaken startet i Sandnes tingrett mandag, erkjente den drapstiltalte 17-åringen straffskyld.
- Jeg ville ha respekt. Derfor hentet jeg pistolen, forklarte han i retten mandag.
- Det klikket for meg
Krangelen mellom 17-åringen og Ingrid-Elisabeth Berg, på en fest med hennes fotballag i
Hommersåk, endte fatalt. 17-åringen, som da var beruset og sint, sprang hjem for å roe seg og sove.
Men flere telefonsamtaler om bekreftelse av at hans kjæreste skulle sove hos kompisen, ble for mye
for ham.
- Det klikket for meg. Så sprang jeg ned på soverommet til foreldrene mine og hentet en koffert med
en pistol, sa 17-åringen.
Med pistolen, som hadde et løp på 45 cm, sprang 17-åringen mot klubblokalet der festen foregikk.
Vel 100 meter fra huset traff han Ingrid-Elisabeth.
- Jeg ville skyte henne i foten. Da ville hun forstå, forklarte han.
Vanskelig for å huske
Etter dette sa 17-åringen i retten at han har vanskelig for å huske hva som skjedde.
Ifølge tiltalen mot mannen ble kjæresten truffet av fire skudd, hvorav tre traff henne i brystet og ett i
buken.
I avhør har den tiltalte derimot forklart seg mer inngående om hvordan Ingrid-Elisabeth falt sammen
og la seg på ryggen etter å ha blitt truffet av det første skuddet.
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