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Gutt (17) siktet for forsettlig drap 
(VG Nett) Den 17-årige gutten som er pågrepet for drapet på sin 16 år gamle 
kjæreste i Hommersåk utenfor Sandnes, er siktet for forsettlig drap. 

Av Julie Hæhre 

Avhørene av gutten er nå avsluttet.  
 
- Han er siktet for forsettlig drap, og han har godtatt fire ukers varetektsfengsling, sier Odd Tveit 
Jørgensen stasjonssjef ved Sandnes politistasjon til VG Nett.  
 
Klokken 01.37 natt til søndag fikk politiet melding fra gutten selv som ringte og fortalte at han hadde 
skutt kjæresten sin. Gutten ble pågrepet kort tid senere ved Statoil-stasjonen i Hommersåk.  
 
- Gutten har vært relativt samarbeidsvillig, men er preget av hendelsen.  
 
- Ukjent motiv  
 
Tveit Jørgensen sier politiet foreløpig ikke vil uttale seg om eventuelt motiv i saken.  
 
- Relasjonen mellom avdøde og 17-åringen var at de to var kjærester. Utover det vet jeg ikke på 
nåværende tidspunkt hva som kan ha vært direkte motiv for drapet, sier han.  
 
Politet vil utover dagen fortsette den taktiske og tekniske etterforskningen.  
 
- Vi driver fortsatt og sikrer spor der jenta ble funnet. Vi har også en del vitneavhør som gjenstår, 
sier Tveit Jørgensen. Politiet har ikke vært i kontakt med vitner som har sett selve skytingen.  
 

SIKRER BEVIS: Politiet fortsetter med å sikre bevis på stedet der den 16 år gamle jenta ble 
funnet drept i natt. Hennes 17 år gamle kjæreste er siktet for forsettelig drap. Foto: Åge 
Pedersen
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Ungdomsfest  
 
Dagbladet.no meldte tidligere i dag at det hadde vært en stor ungdomsfest i nærheten av der jenta ble 
funnet, men politiet vet foreløpig ikke om festen kan knyttes til 16- og 17-åringen.  
 
- Vi har nettopp fått vite at det har vært en stor ungdomsfest i nærheten, men vi vet foreløpig ikke 
om 17-åringen eller den 16 år gamle jenta har vært til stede her, sier Tveit Jørgensen.  

VG NETT 22.01.2006   
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