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Prøvde å redde Ingrid-Elisabeths liv
Av: Erik Thime, Hilde Urdal og Helge O. Svela | Johannes W. Berg og Lars Idar Waage (foto)
Sjokkerte forbipasserende forsøkte å redde livet til Ingrid-Elisabeth Berg.
Et kjærestepar kom først til stedet. Peter Erik Herbert kom som nummer tre til åstedet.
– Jeg og en kamerat hadde vært på fest på Lionshuset i Hommersåk sentrum. Vi var på vei opp til
festen på Riskas klubbhus da vi så offeret ligge i veikanten, rett utenfor Lifjellveien 5. Det var
kommet et kjærestepar før oss, og de hadde startet gjenoppliving på offeret, sier Herbert til
Rogalands Avis.
Telefonkontakt
Han hadde telefonkontakt med ambulansetjenesten.
– Hun lå med øynene åpne da vi kom. Vi så ingen skuddsår eller blod på henne, forteller Herbert.
Han legger til at de først trodde hun hadde falt på isen som dekket veien. Det var ingenting som
tydet på et skytedrama. Både ambulanse og luftambulanse ble sendt til åstedet, og
ambulansepersonell og lege forsøkte å redde livet på 16-åringen.
Sjokkert nabo
Gerhard Olsson bor 20-30 meter fra gjerningsstedet, og ble vekket av ungdommene som prøvde å få
liv i den hardt skadde jenta.
– Jeg lå og sov, og hørte ikke skuddene. Det er det ikke andre som har gjort heller, etter det jeg
forstår, sier Olsson.
Han fikk på seg klærne, kom ut og så at livredningen var i gang.
– Det hele virket håpløst, og alt tydet på at hun var hardt skadd. Jeg så ikke tegn til liv, dessverre.
Olsson forteller at drapet har skaket opp hele nabolaget.
– Dette er grusomt, og jeg føler virkelig med familiene som er rammet. Det er ubegripelig at noe
slikt skal skje her. Det skal jo ikke gå an, mener Olsson.
http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article1917707.ece
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