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Ungdommer dømt for bussran
Publisen : ?a.I2 2c(].2 - 2A:.33

Av: Svend Einar Hansen

Tre ungdomrner fra Larvik-distriktet - to 20åringer og en 17-åring - er av Larvik tingrett
§ent s§ldig i å ha f,anet en bussjåfør ved Berg
i Brunlanes i desember i fior. Alle ffe innrørnte
ranshandlingen.

De tre

-

som da ranet ble begått var hen-

holdsvis 19 og 16 år gamle - var sammen den
aktuelle desemberdageo, og ble etter hvert

enige om å rane en buss for å skaffe seg
penger. Yngsterrann var sjåfør etter å ha
§uvlånt moreris bil. De tre kjørte ril Brunlanes,

skjerpende retning er lagt betydelig vekr på at
bussjåføren forsatt går sykmeldr ener ranet.

I formildende re&ing har retten lagt vekt på at
alle tre har tilstått ranet, og at det er gått noe
tid fra tilståelsen ble gitt og til saken kom for
retten, uten at de tiltalte kan lastes for dette.
For yngstemann har retten også lagt vekt på
hans unge alder.

på

Noe betinget
Alle de tre domfelte har fått delte dommer - en
del av den utmålte fengselsstraffen er giort
betinget. Yngstemann fikk lavest straff - 10

Den yngste ventet med bilen et stykke unna. De
to som skulle uføre ranet gikk på bussen, deke

betinget. Den ene 20-åringen ble dørnt til etr år
oB to rnåneders fengsel, hvorav seks måneder

hvor de to eldste tok oppstilling
bussholdeplassen ved Berg kirke.

ansiktene med s$erf og tralft hver sin luftrevolver. Disse var ikke ladd, men ble brukt til
å tme bussjåføren

til å gi fra seg pengevesken,

som inneholdt ca 5.900 kroner. Etter at de to
gikk av bussen sprang de rnot den ventende
fluktbilen, rnen den unge sjåføren kjørte av
gårde før de to nådde franrBle tatt
De to fikk senere ringt yngsternann, som lovte å
komme og hente denr" De hadde da gfemt seg i

området ved Anvikstranda. Fra sitt giemmested

så de kameraten med bilen bli stoppet

og

pågrepet av politiet. Selv holdt de to seg s§ult i
et par timer, men ble til slutt oppsporet av en
politihund og pågrepet. Alle de tre rilsro ganske
raskr å ha rrærr delaktig i raner

Tingretten har slått fast at ranet i*ke kan
karakteriseres sorn grovt - ransutbyttet var
bes§edenq luftrevolverne var ikke ladd, og det
hele var amatønnessig udørt De tre er derfor
funnet s§ldig i såkalt simpelt ran.
Alvorlig handling

I rettens dom slås det imidlertid fast at ranet er
en alvorlig handling sorn det må reageres sterkt

mot. Retten har også lagt betydelig vekt på at
- Selv orn
revolverne ikke var ladd, inngir våpen fukr hos
ransofrene, heter det i dommen, hvor det i

det er brukt våpen under ranet.

i

måneders fengsel, hvorav seks måneder

betinget.

For den andre 20-åringens vedkommende ble
straffen ett år og fire rnåneders fengsel, hvorav
seks måneder betinget. For hans vedkommende
omfatter dommen også uaktsomt bedrageri og
naikotikabruk, samt at utmålingen er en såkalt
fellesstraffmed en tidligere betinget dom.

til sarnlet å betale
bussjåføren en erstarning på i alt 30.000 kroner
for såkalt ikke-økonomisk skade. Påstanden fra
aktor om også å betale tapserstatning på drøyt
60.000 kroner til bussjåføren ble awist av
retten, idet dette dekltes arbeidsgivers
yrkesskadeforsikring. Den yngste av de tiltalte
Alle de tre er også dømt

til å tåle inndragning av to
luftrevolvere, samt genser, skled hansker og
ja}fte som ble brukt under ranet. Den ene 2Oåringen må dessuten betale 10.OOO kroner i
erstatning til Vesdold Sparebank i forbindelse
med dorrfellelsen for ualitsomt bedrageri.
ble også dømt
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