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Retten lurte på hvor den drapstiltalte 17-åringen ble av.
Les også: Hvorfor skjøt han Ingrid-Elisabeth?
Politiet dro til feil fengsel da de skulle hente 17-åringen som er tiltalt for drapet på kjæresten Ingrid
Elisabeth Berg.
17-åringen har sittet i varetekt siden han ble siktet for drapet, men politimannskapene hadde trolig
fått feil adresse på stedet der han skulle hentes.
- Politiet har kjørt til feil fengsel, sa førstestatsadvokat Harald L. Grønlien til den ventende
forsamlingen i rettsalen da rettssaken for lengst skulle kommet i gang.
Dermed måtte de gjøre vendereis for å hente tiltalte.
Da hadde tiltaltes forsvarer, advokat Gunnar Øystein Helgevold, allerede spekulert i om han var blitt
transportert til tinghuset i Stavanger istedenfor til Sandnes.
Da tiltalte ankom retten 30 minutter etter skjema, erkjente han seg skyldig etter tiltalen.
- Gruer seg
Allerede før tinghuset i Sandnes var åpnet, var det kø utenfor rettslokalet av pårørende til både
tiltalte og fornærmedes familier.
Også en rekke ungdommer som har gått på skole med den drepte 16-åringen og den tiltalte hadde
møtt opp tidlig for å få plass i rettslokalet.
Flere av dem lurte på hvordan det ville bli å se igjen den drapstiltalte 17-åringen. Og familien følte
det ekstra sterkt.
- Vi gruer oss, sier et av familiemedlemmene til TV 2 Nettavisen.
Bistand av foreldrene
Inne i rettssalen har foreldrene til Ingrid Elisabeth Berg møtt opp.
På den andre siden av rettslokalet sitter foreldrene til den tiltalte 17-åringen.
22. januar i år hentet 17-åringen ifølge tiltalen farens finkalibrede pistol og skjøt og drepte sin 16 år
gamle kjæreste på Riska i Hommersåk i Sandnes.
Ingrid Elisabeth Berg ble truffet av fire skudd. Hun døde av forblødning.
Etter det 17-åringen har forklart til politiet, var motivet sjalusi.
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