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Av Marius Rosbach , Steinar Figved og Hedda Flatø  

22.01.06 08:27, ny 22.01.06 18:11  

16 år gamle Ingrid-Elisabeth Berg ble i natt skutt og drept. Kjæresten (17) er siktet for drapet.  

Jenta ble drept på Hommersåk i Sandnes i natt. En mann er pågrepet, siktet for drapet,.  

Søndag ettermiddag gikk politiet i samråd med bistandsadvokaten til jentas pårørende ut med jentas 
navn.  

- Den drepte heter Ingrid-Elisabeth Berg, sier stasjonssjef i Sandnes, Odd Tveit Jørgensen, til TV 2 
Nettavisen.  

Meldte selv 
På en pressekonferanse søndag formiddag opplyste politiet at jenta ble skutt flere ganger med et 
håndvåpen.  

Mannen som er siktet for drapet, er en 17-åring som hadde vært Ingrid-Elisabeths kjæreste i en 
periode. Gutten ringte selv politiet klokken 01.37 og meldte om hva som hadde skjedd. Han ble 
pågrepet uten dramatikk. 

De to hadde vært på fest i et klubbhus i nærheten før drapet. 

Jenta ble funnet alvorlig skadd i veibanen i et boligstrøk i Hommersåk. De som fant henne, drev 
gjenoppliving frem til hun ble sendt til sykehus.  

Beslagla våpen 
16-åringen ble bragt til Stavanger 
Universitetssykehus klokken 02.30 med alvorlige 
skuddskader. Klokken 03.27 ble hun erklært død. Det 
kom ikke inn flere skadde i forbindelse med saken, 
får TV 2 Nettavisen opplyst ved sykehuset.  

Politiet har beslaglagt et håndvåpen i saken. Ingen 
skal ha vært vitne til selve skytingen, men politiet har 
avhørt personer som var i nærheten.  

- Blant annet er de fire personene som fant jenta 
sentrale vitner, sier stasjonssjef i Sandnes, Odd Tveit Jørgensen, til TV 2 Nettavisen.  

Det foretas tekniske undersøkelser på flere steder i Hommersåk.  

17-åringen ble søndag formelt siktet for drap.  

Både Ingrid-Elisabeth og kjæresten er fra Hommersåk. Etter det TV 2 Nettavisen kjenner til, tilhørte 
begge fotballmiljøet på stedet.  

| Denne artikkelen er skrevet ut fra: http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article540764.ece |  
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