
Skutt og drept med lovlig våpen  
Ingrid-Elisabeth Berg ble drept med en lovlig registrert pistol.  
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Tips en venn om denne saken  
Skriv ut denne siden  

 
Se større bilde  

Les også  
� Familien takker for støtten  
� – Et uvanlig drap  
� «Du lyste alltid opp tilværelsen»  
� – Siktede kranglet med kjæresten  
� Rektor ber folk la være å spre rykter  
� Festen utartet seg  
� – Han var hyggelig  
� Prøvde å redde Ingrid-Elisabeths liv  
� – Du har en stor plass i alle våre hjerter  
� Drept av flere skudd  
� 17-åringen siktet for drap  

Drapssiktede Stian Pedersen Jespersen har i avhør forklart at han dro hjem etter festen på Riska FKs 
klubbhus for å hente drapsvåpenet.  

– Han har forklart at han hadde tilgang til våpen hjemme. Det aktuelle våpenet er en .22 kaliber 
pistol. Det er et legalt våpen, sier Odd Tveit Jørgensen, stasjonssjef ved Sandnes politistasjon.  

Strenge krav 

Våpenloven og våpenforskriften setter strenge krav til hvordan våpen skal oppbevares. Våpen skal 
være låst ned i solide våpenskap, og det er vanlig å bruke en safe.  
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– Hvor våpenet er oppbevart, vil jeg ikke kommentere, men det er forskrifter for dette. Hele våpenet, 
eller en vital del av det, skal oppbevares nedlåst, sier Jørgensen.  

Politiet vil ikke kommentere hvordan den siktede 17-åringen fikk tilgang til ammunisjon til 
drapsvåpenet. Ammunisjon skal være låst ned et annet sted enn våpen.  

– Vi kommenterer ikke hvor han fant ammunisjon, sier Jørgensen.  

– Ikke hans våpen 

Politiet vil ikke si hvem som eier drapsvåpenet, men etter det Rogalands Avis erfarer tilhører det den 
drapssiktedes far.  

– Det var ikke siktedes våpen, sier politiadvokat Karsten Monsen.  

Politiet fant drapsvåpenet i nærheten av stedet der Stian Pedersen Jespersen natt til søndag ble 
pågrepet.  

På drapsåstedet ble det funnet minst seks tomhylser, men trolig traff ikke alle skuddene Ingrid-
Elisabeth Berg.  

– Jeg vil ikke gå i detalj om det. Det vil komme rapporter om dette, basert på tekniske undersøkelser 
og obduksjon, sier Monsen.  

16-åringen ble obdusert i går.  

– Vedkjent å ha skutt 

17-åringen, som nå er siktet og varetektsfengslet for forsettlig drap, meldte selv fra om drapet til 
politiet klokken 01.37 natt til søndag.  

Pedersen Jespersen har samtykket til varetektsfengsling i fire uker, men har ikke tatt stilling til 
straffskyld.  

– Han har forklart seg om sine bevegelser den kvelden, og har vedkjent å ha avfyrt skudd. På basis 
av dette er det avgjort at det er skjellig grunn til mistanke mot ham, sier politiadvokat Karsten 
Monsen.  
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