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Ingrid-Elisabeth drept i sjalusi 
(VG Nett) Etter en lang krangel på mobiltelefon skjøt 17-åringen Ingrid-Elisabeth 
Berg (16). Motivet for drapet skal være sjalusi. 

Av Anne Vinding 

 
 
To kamerater fulgte 17-åringen på vei hjem fra festen i klubblokalet til Riska fotballklubb. På veien 
hjem sendte den drapssiktede en tekstmelding til kjæresten - som straks ringte ham opp, skriver VG i 
dag. 
 
- Han snakket med henne i telefonen hele veiene hjem. Jeg oppfattet ham som irritert, men jeg vil 
ikke si noe mer om hva de snakket om, sier en av kameratene. 
 
 
Krangel og rus 
 
17-åringen gikk hjem fra festen etter å ha kranglet med sin ett år 
yngre kjæreste på festen også. Ingrid-Elisabeth Berg skal ha 
snakket med en annen gutt på festen, noe 17-åringen likte svært 
dårlig. 
 
Da han ba henne om å bli med hjem, og hun nektet skal han ha blitt 
sint. Sammen med de to kameratene gikk han derfor hjemover. 
Men i stedet for å legge seg slik han skal ha fortalt kameratene sine 
hentet han en 22-kalibret pistol og ammunisjon. 
 
Etter krangelen på mobiltelefonen traff han Ingrid-Elisabeth Berg 

SORG: Elisabeth Pedersen, 16, (tv) og Camilla Tengesdal, 17, bestevenninner med Ingrid-
Elisabeth Berg trøstet hverandre på åstedet, og tente lys for å minnes venninnen søndag. 
Foto: Helle Aasand/VG 
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bare 150 meter unna festlokalet. I affekt skjøt han kjæresten sin 
flere ganger. 
 
- Han hadde brukt rusmidler, bekrefter politiadvokat Karsten Monsen ved Rogaland politidistrikt til 
VG Nett. 
 
Fortalt alt 
 
17-åringen satt søndag i et omfattende politiavhør som varte fem timer. Han skal etter det VG Nett 
erfarer ha erkjent de faktiske forholdene rundt drapet - og forklart politiet grundig hvorfor han skjøt 
kjæresten sin. 
 
- Vi har god oversikt over hva som skjedde den kvelden. Han har gitt en omfattende forklaring, sier 
Monsen. 
 
Politiet regner saken som oppklart, men vil likevel fortsette å avhøre noen av festdeltagerne i dag. 
Ifølge politiet skal det ha vært rundt 50 ungdommer i lokalet da drapet skjedde. 
 
- Men det er nok svært begrenset hva de har å tilføre etterforskningen, forteller Monsen. 
 
I går ble 17-åringen varetektsfengslet i fire uker, hvorav to med brev- og besøkskontroll. 
 
Gutten som er siktet for drapet, har vært avdødes kjæreste i et års tid, skriver Stavanger Aftenblad i 
dag. Begge de to ungdommene er fra Hommersåk i Sandnes i Rogaland.  

VG NETT 24.01.2006   

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