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Hommersåk-drapet for retten  
Av: LIV SOLLI OKKENHAUG  

Stavanger (ANB):  

Mandag starter rettssaken mot 17-åringen som er tiltalt for drapet på 16 år gamle Ingrid-Elisabeth 
Berg fra Hommersåk. Han risikerer 15 års fengsel.  

For drøye to uker siden tok førstestatsadvokat Harald L. Grønlien ut tiltale mot 17-åringen som i 
januar skjøt og drepte 16 år gamle Ingrid-Elisabeth Berg.  

Gutten ringte selv og meldte seg for politiet etter drapet, som skjedde etter at de unge kjærestene 
hadde kranglet tidligere på natten, skriver Rogalands Avis. 

Fire skudd 
17-åringen gikk hjem og hentet farens pistol før han møtte Ingrid-Elisabeth Berg i Lifjellveien. Der 
avfyrte han flere skudd mot jenta, som døde av forblødning etter at hun ble truffet av fire av 
skuddene. 

10-15 vitner er innkalt til rettsforhandlingene, som det er satt av fire dager til. Blant vitnene er blant 
annet psykiatrisk sakkyndige og rettsmedisinere. En judisiell observasjon av 17-åringen har vist at 
han er strafferettslig tilregnelig. 

Retten vil også få høre opptak av samtalen der 17-åringen ringer inn til politiet og forteller at han 
har drept kjæresten. 

Ifølge VG viser telefonutskrifter at 17-åringen først forsøkte å ringe kjærestens far, uten å få svar. 
Deretter ringte han politiets nødnummer. 

Strafferamme 15 år 
Den øvre strafferammen etter tiltalen mot 17-åringen er 15 års fengsel. Guttens forsvarer, advokat 
Gunnar Øystein Helgevold, mener imidlertid 17-åringens tilståelse bør gi en viss strafferabatt. 

– En slik rabatt kan også ha signaleffekt i forhold til andre uoppklarte drap, sa Helgevold til 
Rogalands Avis da tiltalen mot 17-åringen ble tatt ut. 

Bistandsadvokat for den drepte 16-åringens familie, Gyrid Holmen, ønsket ikke i går å kommentere 
hvordan familien forholder seg til at rettssaken nå starter. 

Hun har imidlertid tidligere gitt uttrykk for at familien er skuffet over at datterens drapsmann ikke 
risikerer lovens strengeste straff, 21 års fengsel. 

– Familien hadde håpet tiltalebeslutningen ville lyde på overlagt drap, men setter sin lit til at 
domstolen utmåler strengest mulig straff, sa Holmen da tiltalen ble tatt ut. (ANB) 
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