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– Siktede kranglet med kjæresten
Av: Erik Thime, Hilde Urdal og Helge O. Svela
17-åringen forlot festen på klubbhuset til Riska FK etter angivelig å ha kranglet med kjæresten. En
time senere ringte han selv til politiet for å fortelle at han hadde drept Ingrid-Elisabeth Berg (16).
– Det virket bare som en normal krangel, så seriøst virket det ikke, sier en 16-åring som tok følge
med nå drapssiktede Stian Pedersen Jespersen hjem.
Ifølge 16-åringen forlot de festen i 00.45-tiden. På veien hjem skal den drapssiktede ha sendt en
melding til kjæresten, som deretter skal ha ringt ham opp.
– Han gikk litt bak meg mens han snakket i telefonen, så jeg hørte ikke hva de snakket om. Jeg tror
han var forbannet, sier 16-åringen.
Han bor rundt 200 meter fra den drapssiktede, og merket ikke noe unormalt med ham da de to gikk
fra hverandre.
– Skulle hjem
– Han skulle hjem, sa han. Noe mer sa han ikke, sier 16-åringen, som gikk hjem og la seg da de to
skilte lag i 01.00-tiden. Men det gjorde ikke 17-åringen.
Klokken 01.37 ringer den drapssiktede selv politiet, og forteller at han har skutt kjæresten sin.
Vitner Rogalands Avis har snakket med, observerte da den drapssiktede rundt 500 meter fra
drapsåstedet.
– Klokken 01.40 så vi ham på en bussholdeplass i Eskemyrveien. Da snakket han i telefonen, sier
vitnene.
– Kort tid etterpå ble han hentet av politiet. Senere ble også et skytevåpen funnet, sier
politistasjonssjef i Sandnes, Odd Tveit Jørgensen.
Selv om den drapssiktede fortalte 16-åringen han slo følge med at han skulle hjem, vet ikke politiet
om det var hjemme han hentet drapsvåpenet.
– Vi jobber med å finne ut når han bevæpnet seg, sier Tveit Jørgensen.
17-åringen, som nå er siktet for forsettlig drap, var i går i lange avhør hos politiet.
– Vi har foreløpig ikke fått fram noe motiv. Vi vet de var kjærester, det er vel grunnen til at flere
spekulerer i om motivet er sjalusi, sier Tveit Jørgensen.
Etthåndsvåpen
Ifølge politiet er drapsvåpenet et etthåndsvåpen, altså en pistol eller revolver. Etter hva Rogalands
Avis erfarer, fant tekniske etterforskere minst seks tomhylser på drapsåstedet.
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Ingrid-Elisabeth Berg (16) ble funnet om lag 150 meter fra klubbhuset til Riska FK.
Hun ble funnet livstruende skadd i veibanen i et boligstrøk på nedsiden av stadion på Hommersåk.
De som fant henne, forsøkte å gi førstehjelp fram til hun ble sendt til sykehus. Det skal ikke ha vært
vitner til selve skytingen – men politiet har hatt rundt ti vitner inne til avhør.
– Blant annet er de fire personene som fant jenta sentrale vitner, sier Tveit Jørgensen.
16-åringen ble brakt til Stavanger Universitets-sykehus klokken 02.30 med alvorlige skuddskader.
Klokken 03.27 ble hun erklært død.
Forsettlig drap
17-åringen er foreløpig siktet for forsettlig drap, men siktelsen kan bli endret til overlagt drap hvis
det kommer fram at han hadde planlagt å drepe kjæresten sin.
– Han har gått med på varetektsfengsling i fire uker, sier advokat Gunnar Ø. Helgevold, som er
oppnevnt som guttens forsvarer.
– Dette er en tragisk sak. Det er alt jeg vil si nå, sier Helgevold.
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