
– Det klikka for meg  
17-åringen som har innrømmet å ha drept Ingrid-Elisabeth Berg (16) forklarer seg i Sandnes tingrett 
nå i formiddag.  

Av Mari Rollag Evensen  
Publisert  19.06.2006 - 11:26 Oppdatert 19.06.2006 - 15:37  
Tips en venn om denne saken  
Skriv ut denne siden  

 
Se større bilde  
Foto Roy Storvik STARTET I DAG: 17-åringens forsvarer, advokat Gunnar Øystein Helgevold 
sammen med statsadvokat Harald Grønlien før retten ble satt i dag.   

Les også  
� – Vi mistet solstrålen vår  
� Hommersåk-drap i retten i dag  
� – Jeg ville ha respekt  
� – Siktede kranglet med kjæresten  
� 16-åring skutt av kjæresten  

Rettssaken etter drapet på Hommersåk-jenta Ingrid-Elisabeth Berg (16) startet i Sandnes tingrett i 
dag. Dagen startet med forklaringen til 17-åringen som har innrømmet å ha skutt og drept den 16 år 
gamle jenta.  

Det var natt til søndag 22. januar i år at Berg ble drept. Lørdagskvelden møttes de på klubbhuset til 
klubbhuset til Riska FK. Ifølge 17-åringen oppsto det der uenighet mellom dem.  

Da den nå tiltalte 17-åringen ville gå hjem, skal Berg ifølge ham ha sagt at hun ville overnatte hos en 
gutt hun kjente. Videre forklarte 17-åringen at han ble sur, og gikk hjem. De to skal så ha snakket 
minst to ganger på telefonen, og Berg skal ha gjentatt at hun ville overnatte hos denne gutten.  

– Da klikka det for meg, sa 17-åringen i retten i dag.  

Deretter, forklarte 17-åringen, gikk han inn på foreldrenes soverom og hentet pistolen fra et skap. På 
sitt eget rom skar han opp vesken og tok ut pistolen. Ifølge 17-åringen skjøt han så to skudd for å 
teste våpenet.  

Deretter sprang han mot klubblokalet for å finne kjæresten sin, og traff henne omtrent 100 meter fra 
klubbhuset.  

– Hun spurte hva jeg gjorde. Da viste jeg henne pistolen og sa: «Det er dette jeg er her for». Det var 
akkurat som hun ikke forsto hva jeg mente, forklarte 17-åringen.  

Page 1 of 2– Det klikka for meg - rogalandsavis.no

18.03.2007http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article2154644.ece



Ifølge ham selv var det meningen å skyte henne i foten for å skade henne. Men fordi det skal ha vært 
noe feil med sikringen på våpenet, begynte 17-åringen å fikle med pistolen. Plutselig oppdaget han at 
jenta var truffet av et skudd og tok seg til magen.  

17-åringen sa i retten at han ikke husker hva som skjedde før han fant seg selv stående over 
kjæresten. Hun lå da på bakken og var truffet av flere skudd. 17-åringen skal da ha forsøkt å ringe 
jentas far, som ikke svarte. Så ringte han politiet.  

Foreløpig har gutten forklart seg for tingrettsdommer Mass Nærland. Statsadvokat Harald Grønlien 
starter sin utspørring av tiltalte nå.  
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