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Da Ingrid-Elisabeth sa hun skulle sove hos en venn, hentet 17-åringen farens pistol.
TV 2 Nettavisen følger rettssaken i Sandnes.
Les også: Dro til feil fengsel
SANDNES (TV 2 Nettavisen): - Jeg ville ha respekt. Derfor hentet jeg pistolen, forklarte den
drapstiltalte 17-åringen mandag.
Han erkjente straffskyld for forsettlig drap da rettssaken startet i Sandnes tingrett.
Krangelen mellom 17-åringen og Ingrid-Elisabeth Berg, på en fest med hennes fotballag i
Hommersåk, endte fatalt. 17-åringen, som da var beruset og sint, sprang hjem for å roe seg og sove.
Men flere telefonsamtaler om bekreftelse av at hans kjæreste skulle sove hos kompisen, ble for mye
for ham.
- Det klikket for meg. Så sprang jeg ned på soverommet til foreldrene mine og hentet en koffert med
en pistol, sier han.
Prøveskjøt
Med kniv skar han åpen den låste kofferten. Der lå farens pistol, påmontert lyddemper. 17-åringen
ladet pistolen. Så prøveskjøt han.
- Jeg skjøt midt i senga, sa han.
To skudd ble avfyrt på soverommet. I avhør har han forklart at han ikke ville dumme seg ut.
- Jeg ville forsikre meg om at det virket, sier han.
I tillegg fulladet han magasinet.
Ville ha respekt
Med pistolen, som hadde et løp på 45 cm, sprang 17-åringen mot klubblokalet der festen foregikk.
Vel 100 meter fra huset traff han Ingrid-Elisabeth.
- Jeg dro fram pistolen. Men det virket som hun ikke forsto, på en måte, sier han.
Da bestemte 17-åringen seg for å skade kjæresten sin.
- Jeg ville skyte henne i foten. Da ville hun forstå, forklarer han.
Han understreket at han ikke hadde noen planer om å drepe henne. 17-åringen forklarer at han hevet
pistolen og siktet på beinet. Men at det virket som pistolen klikket. Da løftet han pistolen, og den
gikk av høyere enn planlagt
- Jeg skjøt henne i magen, forteller han.
Undersøkelser av den drepte jenta viser at hun ble truffet av et skudd på siden av kneet.
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- Ikke nok
Etter dette sier 17-åringen at han har vanskelig for å huske hva som skjedde.
- Jeg husker at jeg sto over henne. Og da hadde jeg tydeligvis skutt henne tre ganger i brystet, sier
han.
I avhør har den tiltalte forklart seg mer inngående om hvordan Ingrid-Elisabeth falt sammen og la
seg på ryggen etter å ha blitt truffet av det første skuddet.
«Det var liksom ikke nok. Da klikket det enda mer. Jeg skjøt henne tre ganger i brystet. Hun lå jo
enda og pustet, eller hva det var», står det i avhøret som førstestatsadvokat Harald L. Grønlien
refererte fra.
Utsagnet fikk en rekke av de pårørende i retten til å gispe og ty til tårene.
Selv forklarte 17-åringen seg forholdsvis klart om sin rolle under drapshandlingen.
Han svarte direkte på spørsmål både fra aktor og rettens administrator under den første delen av sin
innledende forklaring.
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