
Denne saken er hentet fra VG Nett. 
URL: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=121388 

Ni års fengsel for rystende kjærestedrap 
SANDNES (VG Nett) 17-åringen som skjøt, og drepte Ingrid-Elisabeth Berg (16), 
ble i ettermiddag dømt til ni års fengsel. 

Av Jarle Brenna 

Aktor, førstestatsadvokat Harald L. Grønlien, hadde lagt ned 
påstand om elleve års fengsel, noe Ingrid-Elisabeths foreldre 
synes er altfor lavt.  
 
I sin prosedyre sa også Grønlien at drapet ligger nær overlagt, 
og svært nær forvaringsstraff. 
 
Foreldrene skulle helst sett at 17-åringen hadde blitt tiltalt for 
overlagt drap med en strafferamme på 21 år.  
 
Ni års fengsel 
 
Da dommer Mass Nærland leste opp domsslutningen i 
ettermiddag ble det imidlertid klart at retten fastsatte straffen 
lavere enn påstand - til ni års fengsel. Straffereduksjonen 
begrunnes blant annet i tiltaltes unge alder, og umiddelbare 
tilståelse. 
 
I dommen skriver også Nærland at drapet ser ut til å være 
resultat av en impulslignende affekthandling der og da, og 17-
åringen blir trodd på at han bare ønsket å skremme - ikke 
drepe kjæresten. 
 
Tiltalte ble også dømt til å betale 71.378 kroner i erstatning, samt en oppreisning til hver av 
foreldrene på 130.000 kroner. Tilsammen 331.378 kroner som skal betales i løpet av 14 dager. 
 
Drepte med farens pistol 
 
22. januar i år drepte 17-åringen kjæresten sin med sin fars pistol, en halvautomatisk Ruger med 
lyddemper. Det første skuddet var rettet mot kneet til Ingrid-Elisabeth Berg. Etterpå ble hun truffet i 
magen, og de tre siste skuddene var plassert brystet på 17-åringen. 
 
Bakgrunnen for tenåringsdrapet, som rystet hele Norge i vinter, var en krangel som bunnet i sjalusi. 
Ifølge 17-åringens forklaring hadde kjæresten flere ganger sagt at hun skulle overnatte hos en annen 
gutt den natten. 
 
- Klikket 
 
- Da hun sa for tredje gang at hun skulle overnatte hos den andre gutten, klikket det, forklarte 17-
åringen under rettssaken. 
 

DREPT: 16 år gamle Ingrid-Elisabeth Berg ble 
drept av kjæresten 22. januar i år. Onsdag ble 
17-åringen dømt til ni års fengsel. Foto: 
Photoline/Scanpix 
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Han hentet da farens pistol, og løp tilbake i retning festlokalet hvor de hadde vært sammen tidligere 
på kvelden. Like i nærheten av festplassen møtte han Ingrid-Elisabeth, og avfyrte de dødelige 
skuddene. 17-åringen ringte selv til politiet etterpå, og fortalte hva han hadde gjort.  

VG NETT 28.06.2006   
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