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17-åringen som er siktet for å ha drept Ingrid-Elisabeth Berg (16) ble mandag formiddag
varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.
- At det er han som skjøt er ganske klart. Det vi prøver å få tak på nå, er hva omstendighetene som
ledet opp til skuddene var. Vi vil avhøre flere av vennene til den drepte og den siktede, sier
politiadvokat Karsten Monsen til TV 2 Nettavisen.
Vet hvor våpenet stammer fra
Søndag satt 17-åringen i omfattende avhør hos politiet. De fire som fant den hardt skadde jenta har
også vært inne til avhør. I tillegg har noen flere av de som var i nærheten da skuddene falt også blitt
avhørt av politiet.
17-åringen har erkjent at det var han som skjøt og drepte Ingrid-Elisabeth Berg. Det politiet og
samfunnet rundt spør seg er hvordan dette kunne skje.
- Vi kjenner til omstendighetene rundt våpenet som ble brukt, uten at vi ønsker å kommentere det
nærmere. Klarleggingen av motivet er det som står sentralt i den videre etterforskningen. Dette
fremstår som nokså uforståelig, sier Monsen.
Ikke ukjent for politiet
Politiadvokaten erkjenner at 17-åringen har vært i kontakt med politiet tidligere, men vil ikke
betegne ham som en kjenning av politiet.
- Han har vel hatt den samme kontakten med politiet som svært mange på hans alder. Han er ikke
helt uregistrert, men ikke oftere enn svært mange andre, sier Monsen.
Ingrid-Elisabeth Berg ble drept på Hommersåk i Sandnes natt til søndag. Hun ble skutt flere ganger
med et håndvåpen. Mannen som er siktet for drapet, er en 17-åring som hadde vært Ingrid-Elisabeths
kjæreste i en periode. Gutten ringte selv politiet klokken 01.37 og fortalte hva som hadde skjedd.
Han ble pågrepet uten dramatikk. De to hadde vært på fest i et klubbhus i nærheten før drapet.
Ingen vitner
Berg ble funnet alvorlig skadd i veibanen i et boligstrøk i Hommersåk. De som fant henne, drev
gjenoppliving frem til hun ble sendt til sykehus.16-åringen ble brakt til Stavanger
Universitetssykehus klokken 02.30 med alvorlige skuddskader. Klokken 03.27 ble hun erklært død.
Politiet har beslaglagt et håndvåpen i saken. Ingen skal ha vært vitne til selve skytingen, men politiet
har avhørt personer som var i nærheten.
- Blant annet er de fire personene som fant jenta sentrale vitner, sa stasjonssjef i Sandnes, Odd Tveit
Jørgensen, til TV 2 Nettavisen søndag.
Det foretas tekniske undersøkelser på flere steder i Hommersåk. 17-åringen ble søndag formelt siktet
for drap. Både Ingrid-Elisabeth og kjæresten er fra Hommersåk. Etter det TV 2 Nettavisen kjenner
til, tilhørte begge fotballmiljøet på stedet.
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