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Fengslet i fire uker 
(VG Nett) Den 17 år gamle gutten som er siktet for å ha drept kjæresten sin, Ingrid-
Elisabeth Berg er fengslet i fire uker. 

Av Anne Vinding 
 
Gutten er varetektsfengslet frem til 20. februar med brev- og 
besøkskontroll de første to ukene. Han får heller ikke lese aviser den 
første uken.  
 
Søndag satt 17-åringen i avhør hos politiet.Han skal ha forklart 
politiet grundig hvorfor han gikk hjem, hentet et våpen og skjøt 
kjæresten sin. Men politiadvokat Karsten Monsen vil ikke 
kommentere motivet:  
 
- Han har gitt en omfattende forklaring om hva som skjedde. Men 
det er nå opp til oss å fortsette etterforskningen slik at vi kan 
bekrefte eller avkrefte det han har sagt, sier Monsen til VG Nett.  
 
De fire som fant den hardt skadde Ingrid-Elisabeth Berg har også 
vært inne til avhør. I tillegg har noen andre av de som var i nærheten 
da skuddene falt også blitt avhørt av politiet.  
 
- Det var ingen andre til stede da skuddene falt. Men vi prøver nå å 
få best mulig oversikt over hva som skjedde tidligere på kvelden. 
Hva som kan ha ført til at hun ble drept, forteller Monsen.  
 
Ifølge Dagbladet skal Ingrid-Elisabeth Berg ha snakket med en ekskjæreste på kvelden før de fatale 
skuddene. Dette skal ha gjort 17-åringen sjalu, men politiet ønsker verken å avkrefte eller bekrefte 
dette.  
 
Vet hvor våpenet kommer fra  
 
Gutten ringte selv politiet klokken 01.37 natt til søndag og fortalte at han hadde skutt Ingrid-
Elisabeth Berg etter en fest på Hommersåk.  
 
Det er 20 års aldersgrense i Norge for å eie og oppbevare våpen av den typen som politiet har 
beslaglagt etter drapet. Politiet har brukt mandagen på å få oversikt over hvorfor 17-åringen hadde en 
pistol liggende hjemme:  
 
- Vi har kontroll på hvor våpenet har sin bakgrunn, mer vil jeg ikke kommentere, sier Monsen.  
 
Etter det VG får opplyst skal han ha truffet Ingrid-Elisabeth Berg med tre skudd i brystrefionen og 
ett i mageregionen.  
 
Politiadvokaten erkjenner at 17-åringen har vært i kontakt med politiet tidligere, men vil ikke 
betegne ham som en kjenning av politiet, skriver Nettavisen.  

DREPT: Ingrid-Elisabeth Berg (16). Foto: 
Scanpix
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