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Av Hedda Flatø  

22.01.06 13:39, ny 22.01.06 16:24  

Ingrid-Elisabeth Berg (16) var rett før hun ble drept på fest med kjæresten som har sagt han tok 
livet av henne.  

17-åringen ringte selv til politiet natt til søndag og sa han hadde drept kjæresten sin , 16 år gamle 
Ingrid-Elisabeth Berg. Før drapet skal de to ha vært på fest sammen like i nærheten av stedet der 
jenta ble funnet livløs.  

- Vi har fått opplysninger om at de ble sett på et klubbhus i nærheten, sier stasjonssjef i Sandnes, 
Odd Tveit Jørgensen, til TV 2 Nettavisen.  

Politiet har tatt blodprøve av gutten for å finne ut om han var beruset.  

Gutten ble pågrepet uten dramatikk, og har sittet i avhør siden da. Søndag i 13-tiden ble avhørene av 
gutten avsluttet.  

Varetekt 
- Han er siktet for forsettlig drap, og har samtykket i fire ukers varetekt med brev- og besøkskontroll, 
sier stasjonssjef i Sandnes, Odd Tveit Jørgensen, til TV 2 Nettavisen.  

Den 16 år gamle jenta ble funnet ved Lifjellveien 7 i Hommersåk.  

- Opplysningene vi har fått så langt, tyder på at hun ble skutt på stedet der hun ble funnet, sier Tveit 
Jørgensen.  

Fire forbipasserende fant jenta livløs. De startet gjenoppliving, men hun døde senere på sykehus.  

- Tragisk hendelse 
Jenta ble drept med flere skudd. Politiet har beslaglagt et håndvåpen som enten er en pistol eller en 
revolver. 17-åringen er for ung til å ha tillatelse til å bære håndvåpen, men politiet vet ikke hvordan 
det kan ha seg at han fikk tak i det.  

Ingen skal ha vært vitne til selve skytingen, men politiet har avhørt personer som var i nærheten. 
Ingen av de involverte er kjenninger av politiet.  

Natt til søndag og søndag ble det foretatt tekniske undersøkelser på flere steder i Hommersåk. 
Undersøkelsene er nå avsluttet.  

Guttens advokat, Gunnar Øystein Helgevold, er knapp med informasjon om hvordan han stiller seg 
til siktelsen.  

- Dette er en tragisk hendelse. Utover det har ikke jeg eller min klient noen kommentarer, vi avventer 
den videre etterforskningen, sier Helgevold til TV 2 Nettavisen.  

| Denne artikkelen er skrevet ut fra: http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article540876.ece |  
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