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Jente skutt og drept i Sandnes 
HOMMERSÅK/OSLO(VG Nett) En 16 år gammel jente er skutt og drept i 
Hommersåk utenfor Sandnes. En 17-årig gutt er pågrepet. 

 
Av: Erlend Ellingsen , Julie Hæhre og Jorun Sofie Aartun  
 
Politiet i Rogaland bekrefter at en jente er skutt utenfor Sandnes. Jentas kjæreste er pågrepet i 
forbindelse med skyteepisoden, opplyser politiet på en pressekonferanse. Det er uklart om de to 
fortsatt var kjærester.  
 
Politiet er foreløpig svært tilbakeholdne med detaljer i saken, men sier på pressekonferansen at 
kjæresten som nå er pågrepet ringte politiet og fortalte at han hadde skutt jenta.  
 
Jenta er, ifølge politiet, skutt gjentatte ganger.  
 
Politiet skal ha fått meldingen 01.37 og jenta skal ha blitt funnet i et boligstrøk i utkanten av 
Hommersåk av forbipasserende som startet gjennoppliving. Hun ble fraktet til Stavanger 
Universitetssykehus hvor hun ble erklært død 03.27.  
 
Beslaglagt våpen  
 
De to ungdommene var begge fra Hommersåker.  
 
Det er ennå for tidlig i etterforskningen til at politiet vil si noe 
om  
motiv i saken. Jenta skal ha bli skutt med håndvåpen, men 
politiet vil ikke si noe om type våpen eller kaliber. De opplyser 
imidlertid at de har beslaglagt et våpen.  

SKUTT: Jenta ble funnet ved denne fotballbanen i et villastrøk utenfor Hommersåk. Foto: 
Åge Pedersen  
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Det er 20 års aldersgrense i Norge for å eie og oppbevare et 
håndvåpen av den typen som politiet har beslaglagt.  

 
Etterforskere jobber 
nå på åstedet hvor 
jenta ble funnet. Det 
jobbes med å sikre 
tekniske spor. Den 
pågrepne 17 åringen 
sitter fortsatt i avhør 
og vil bli avhørt 
utover dagen. Det vil 
også bli foretatt avhør av vitner i saken utover dagen.  
 
Politiet vet forløpig ikke om det har vært vitner til selve 
skytingen. Ifølge Dagbladet.no skal det ha vært en stor fest i 
nærheten av der jenta ble funnet.  

VG NETT 22.01.2006   

Foto: VG Nett

PRESSEKONFERANSE: Bjørn Andersen, 
politiinspektør i Rogalnd politidistrikt, og Odd Tveit 
Jørgensen, stasjonssjef ved Sandnes politistasjon, 
informerte søndag formiddag pressen om drapet på 
den 16 år gamle jenta. Foto: Kjell Inge Søreide
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