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– Jeg ville ha respekt  
Av: Liv Solli Okkenhaug  

Ingrid-Elisabeth Berg (16) ville ikke bli med kjæresten hjem. Dermed hentet han en pistol, ifølge 
sin egen forklaring for å oppnå respekt.  

– Jeg tok fram pistolen og sa: Det er dette jeg er her for. Men så var det akkurat som hun ikke forsto 
hva jeg mente med det. Så da skulle jeg skyte henne i foten for å skade henne. Jeg oppnådde ikke 
den respekten jeg ville ved å vise våpenet, forklarte 17-åringen da han i går møtte i Sandnes tingrett 
og erklærte seg skyldig i forsettlig drap på kjæresten.  

Han forklarte at våpenet ikke virket da han siktet mot beinet til Ingrid-Elisabeth Berg, og at et skudd 
gikk av og traff jenta i magen da han fiklet med våpenet for å få det til å fungere.  

Les samtalen mellom 17-åringen og politiet her  
Obduksjonen av 16-åringen viste imidlertid at jenta også var truffet av et skudd i beinet, og 
rettsmedisiner Inge Morild sa i sin forklaring at det er sannsynlig at dette skuddet falt først.For 
tingrettsdommer Mass Nærland forklarte 17-åringen at han etter det første skuddet ikke husker mer 
før han kom til seg selv, stående over kjæresten som lå på bakken med flere skudd i kroppen.  

– Ikke nok  

I politiavhør morgenen etter drapet husket han imidlertid mer.  

– Det kom som et uhell, det var ikke meningen å treffe der. Men så var det akkurat som det ikke var 
nok, forklarte 17-åringen den gangen, som begrunnelse på hvorfor han gikk bort til kjæresten og 
skjøt henne tre ganger etter hverandre i brystet mens hun lå på bakken.  

17-åringen forklarte i går at han fant fram farens pistol og gikk for å møte kjæresten etter at hun 
gjentatte ganger hadde sagt at hun ville overnatte hos en kamerat, i stedet for å bli med ham hjem 
fra festen de to var på.  

– Klikka  

– Det bare klikka for meg, sa 17-åringen, og fortalte om hvordan han skjøt to prøveskudd hjemme i 
sengen si, ladet pistolen på nytt og sprang mot klubbhuset til Riska fotballklubb, der festen fortsatt 
pågikk.  

Etter drapet forsøkte han flere ganger å ringe kjærestens far, men han svarte ikke. Deretter slo han 
politiets nødnummer.  

Rettssaken mot 17-åringen fortsetter i dag, blant annet med forklaringer fra den drepte 16-åringens 
foreldre og flere kamerater av 17-åringen og Ingrid-Elisabeth Berg. Saken blir trolig avsluttet på 
onsdag.  

Side 1 av 2– Jeg ville ha respekt

16.07.2006http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article2156079.ece?service=print



 
http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article2156079.ece 

Side 2 av 2– Jeg ville ha respekt

16.07.2006http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article2156079.ece?service=print


