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– Vi har fått en livstidsdom
Gråtende fortalte foreldrene til Ingrid-Elisabeth Berg i går om sjokket da datteren ble drept og den
bunnløse sorgen etterpå.
Publisert 21.06.2006 - 09:32 Oppdatert 21.06.2006 - 09:45
Tips en venn om denne saken
Skriv ut denne siden

Se større bilde
Drept: Foreldrene beskrev i går Ingrid-Elisabeth Berg (16) som en aktiv og glad jente, med stor
rettferdighetssans. – Det var som et svart hull åpnet seg for oss, vi ble bare slukt opp, sa faren om
øyeblikket da de fikk vite at datteren var drept. Foto: PRIVAT
– Han kan få 15 år. Vi har fått en livstidsdom. Det savnet og den sorgen vi har fått etter IngridElisabeth, den vil vare livet ut. Det kommer vi aldri fra, sa den drepte 16-åringens far, som sammen
med sin kone tror det vil hjelpe familien noe dersom datterens drapsmann får en streng straff.
– Den straffen vi ønsker, er vi klar over at samfunnet aldri vil kunne gi. Men vi ønsker at straffen står
i forhold til den forferdelige ugjerningen han begikk da han drepte Ingrid-Elisabeth, sa faren til
dommerne i Sandnes tingrett.
Solstråle
Foreldrenes beskrivelse av sjokket da de ble bedt om å komme til sykehuset der legene desperat
hadde forsøkt å redde 16-åringen, fikk mange av tilhørerne i salen til å bryte ut i gråt
– Legen ristet på hodet og sa hun var død. Da sluttet våre liv. Vi eksisterer, men vi har ikke noe liv
lenger, sa moren, og la til:
– Solstrålen vår er borte.
– Det var som et svart hull åpnet seg for oss, vi ble bare slukt opp, sa faren.
Foreldrene fortalte i går om en glad og omsorgsfull datter, den midterste av tre søstre og et forbilde
for lillesøsteren. 16-åringen var flink på skolen, og en naturlig lederskikkelse i venneflokken, med
mange jern i ilden på fritiden.
– To sjokk
I et halvt års tid hadde Ingrid-Elisabeth Berg, som var født på farens bursdag, vært kjæreste med den
drapstiltalte 17-åringen. Foreldrene ønsket ham velkommen i sitt hjem. De to unge kjærestene feiret
jul sammen, og hun var med hans familie på ferie.
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– Da politiet kom, fikk vi sjokk nummer to da de fortalte at det var han som hadde skutt henne, sa
moren, som etter datterens død har gått kraftig ned i vekt og hatt søvnproblemer.
Hun vet ennå ikke om hun klarer å komme tilbake i jobb.
– Når jeg lukker øynene er det Ingrid-Elisabeth jeg ser, som kommer gående ned fra den gangveien,
fortalte moren.
I likhet med sin mann sliter hun med tanken på at datteren var bevisst etter at det første skuddet falt,
og trolig skjønte hva som var i ferd med å skje.
– At det siste hun så var en som hun trodde var glad i henne, som hun var glad i, som forrådte henne
på den måten. Det går ikke an å fatte hvor forferdelig den tanken er at hun visste at hun skulle dø, at
hun forsto det, sa den gråtende faren i vitneboksen.
Naboer
Familien Berg og familien til den drapstiltalte 17-åringen bor bare noen hundre meter fra hverandre.
Foreldrene til den drepte 16-åringen frykter den dagen 17-åringen kan komme hjem på permisjon.
Men situasjonen er tung også i dag.
– Når vi treffer hans familie, så kommer alt dette tilbake til oss, sa faren, og fortsatte:
– Men vi kan aldri flytte fra Hommersåk, for der er jo Ingrid-Elisabeth. Det er der hun er begravet.
Bistandsadvokat Gyrid Holmen vil i dag legge ned påstand om erstatning og oppreisning for IngridElisabeth Bergs familie.
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