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- Prøveskjøt pistolen i egen seng 
HOMMERSÅK (VG) Først avfyrte 17-åringen to skudd hjemme i sin egen seng. Så 
gikk han ut og drepte kjæresten Ingrid-Elisabeth Berg. 

Av Tora B. Håmndlykken, Jorun Sofie F. Aartun, Hans Petter Aass. marius Tetlie og Øystein Milli 
 

 
VG får bekreftet at 17-åringen skal ha gjennomført det som for politiet fortoner seg som en 
prøveskyting inne på sitt eget rom. 
 
Våpenet var påsatt lyddemper, og lyden fra de to skuddene ble ytterligere dempet fordi han skal ha 
skutt gjennom madrassen, får VG opplyst.  
 
Etter å ha avfyrt de to skuddene inne på rommet sitt, gikk han tilbake mot festen i klubbhuset til 
Riska fotballklubb i Hommersåk utenfor Stavanger. 
 
Skjøt fem skudd 
 
På veien dit møtte han kjæresten Ingrid-Elisabeth Berg, som han drepte med fem skudd rundt 
klokken 01.30. Hun ble erklært død halvannen time senere. 
 
For politiet står det sentralt i etterforskningen å avdekke om 17-åringen planla og forberedte drapet. 
 
Det kan føre til at siktelsen mot ham blir endret fra forsettlig til overlagt drap, med en strafferamme 
på 21 års fengsel. 
 
Men en eventuell utvidelse av siktelsen skjer ikke før politiet har avsluttet etterforskningen og avgir 
sin innstilling til tiltale overfor statsadvokaten. 
 
Pistolen gutten brukte til å skyte sin ett år yngre kjæreste tilhørte faren.  

FUNNET SKUTT HER: Politiførstebetjent Torleif Paulsen leter etter spor i Lifjellveien der 
den drepte Ingrid-Elisabeth Berg ble funnet skutt. Foto: KJELL INGE SØREIDE Foto: Kjell 
Inge Søreide 
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Ifølge politiet hadde faren seks våpen hjemme, og han risikerer nå straff for å ha brutt våpenloven. 
 
Ulovlig oppbevart 
 
Politiet har avdekket at drapsvåpenet ikke ble oppbevart etter reglene i våpenloven.  
 
Der heter det at skytevåpen skal oppbevares i godkjent våpenskap, slik at ingen uvedkommende får 
tilgang til dem.  
 
Ammunisjonen skal oppbevares separat. Våpnene er lovlig registrert på farens navn, men de vil nå 
bli inndratt sammen med våpenkortet hans.  
 
Foreldrene til den siktede gutten var ifølge Stavanger Aftenblad ikke hjemme i huset da gutten 
prøveskjøt våpenet. 
 
Drapet på den 16 år gamle jenta skjedde natt til søndag, etter at de to hadde vært på en fotballfest 
sammen. Gutten gikk hjem fra festen med to kamerater.  
 
Meldte seg selv 
 
Han ringte kort tid etter drapet til politiet og sa: 
 
- Jeg har skutt dama mi. 
 
Motivet for drapet skal etter det VG får opplyst være en blanding av sjalusi og rus. 
 
17-åringens forsvarer, Gunnar Øystein Helgevold, ønsker ikke å kommentere detaljer fra 
etterforskningen. 
 
- Hensynet til begge familiene, og respekten for avdøde, bør føre til at mediene nå toner omtalen ned. 
Når et barn dreper et annet barn, blir det en stor belastning for alle berørte, sier Helgevold.  

VG 26.01.2006   
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