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Skriv ut
Rogalands Avis på Internett [Publisert 19.06.2006 - 14:31]

Drapstiltalt: Det klikka for meg
Av:
Oslo (ANB):
Den tiltalte 17-åringen fra Hommersåk sa seg skyldig i å ha drept kjæresten, da saken mot ham
startet mandag.
Gutten innrømmet at det var han som skjøt og drepte Ingrid-Elisabeth Berg (16) natt til søndag 22.
januar i år. Men han hevder at han mente å skyte henne i foten, og ikke hadde til hensikt å drepe
henne.

Kranglet
De to hadde møttes på klubbhuset til Riska FK, men skal ha begynt å krangle i løpet av kvelden.
17-åringen ville gå hjem, men kjæresten sa at hun ville overnatte hos en gutt hun kjente. Det
forklarte den tiltalte til Sandnes tingrett mandag.
Gutten forklarte at han ble sur, og gikk hjem. De to skal ha snakket sammen minst to ganger på
telefonen, og i en av samtalene skal Berg ha gjentatt at hun ville overnatten hos en annen gutt.
– Da klikka det for meg, sa 17-åringen i retten, ifølge Rogalands Avis.

– Husker ikke
Gutten fortalte videre at han gikk inn på foreldrenes soverom for å hente en pistol fra et skap. Inne
på sitt eget soverom skar han opp vesken hvor våpenet var oppbevart, og tok ut pistolen. Han skjøt
så to skudd i en pute for å teste våpenet.
Etterpå løp han tilbake mot klubbhuset for å finne Ingrid-Elisabeth Berg. Han traff henne like ved
lokalet, og tok fram våpenet.
«Det er dette jeg er her for», skal gutten ha sagt til kjæresten før han skjøt.
17-åringen forklarte at han mente å skyte henne i foten. Men han begynte å fikle med våpenet fordi
det kan ha vært noe feil med sikringen, ifølge forklaringen. Plutselig oppdaget han at kjæresten var
skutt, og holdt seg for magen.
Tiltalte sa at han ikke husker hva som skjedde før han sto over kjæresten. Da lå hun på bakken,
truffet av flere skudd i mage og bryst-regionen.
17-åringen ringte selv politiet for å melde fra om det som hadde skjedd. (ANB)
http://www.rogalandsavis.no/nyheter/innenriks/article2155133.ece
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