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Drepte med farens pistol
(VG Nett) Politiet mener pistolen som 17-åringen brukte til å drepe IngridElisabeth Berg (16) var ulovlig oppbevart.
Av Anne Vinding
Etter å ha kranglet med sin et år yngre kjæreste på festen gikk 17åringen hjem og hentet en 22-kalibret pistol og ammunisjon. Senere på
kvelden møtte han Ingrid-Elisabeth Berg bare 150 meter unna
festlokalet og skjøt flere skudd mot henne i affekt.
Ifølge VG skal han ha truffet henne med tre skudd i mageregionen og
ett i brystpartiet. De skal ha blitt avfyrt fra relativt kort hold.
Pistolen som 17-åringen brukte, tilhører faren hans. Politiet har gjort
tekniske undersøkelser i familiens hjem, og mener våpenet ble
oppbevart ulovlig.
- Vi har opprettet en våpensak. Etterforskningen viser at loven for
oppbevaring av våpen kan være overtrådt, bekrefter politiadvokat
Karsten Monsen ved Rogaland politidistrikt til VG Nett.
Foreldrene til 17-åringen var ikke hjemme da den drapssiktede gutten
kom hjem og hentet pistolen. Nå risikrer faren å bli straffet for å ikke
ha sikret pistolen slik loven krever det.

SISTE HILSEN FRA VENNER: IngridElisabeth Berg (16) ble drept natt til
søndag. Foto: ÅGE PEDERSEN

Til salgs
Siktedes far var tidligere aktiv i en pistolklubb, skriver Stavanger Aftenblad i dag. Ifølge avisen skal
våpenet ha vært for salg et par års tid.
- Våpenet var registrert, og således ikke illegalt, opplyser Monsen til Stavanger Aftenblad.
17-åringen hadde imidlertid ikke tillatelse til å bære den aktuelle pistolen. Det er 21 års aldersgrense
for å eie og oppbevare pistol i Norge.
Gutten satt søndag i et omfattende politiavhør som varte fem timer. Han skal etter det VG Nett
erfarer ha erkjent de faktiske forholdene rundt drapet - og forklart politiet grundig hvorfor han skjøt
kjæresten sin.
- Vi har god oversikt over hva som skjedde den kvelden. Han har gitt en omfattende forklaring, sier
Monsen.
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