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– Et uvanlig drap
Det er svært uvanlig at det begås sjalusidrap der både gjerningsmann og offer er under 18 år gamle.
Av Nilas Johnsen
Publisert 24.01.2006 - 08:53 Oppdatert 24.01.2006 - 09:14
Tips en venn om denne saken
Skriv ut denne siden
Drapet på 16 år gamle Ingrid-Elisabeth Berg er et meget spesielt drap, mener voldsforsker Ragnhild
Bjørnebekk.
– Om det viser seg at hennes 17 år gamle kjæreste er skyldig, så er det meget uvanlig i seg selv med
drapsmenn under 18 år. Om dette er et drap utløst av sjalusi, er det enda mer uvanlig blant så unge
drapsmenn, sier Bjørnebekk.
Sjalu menn
Det begås så få drap der gjerningsmannen er under 18 år at det omtrent ikke kan forskes på dem, selv
hvis tallene for hele Norden slås sammen.
Men det forskerne har slått fast, er at de fleste drap begått av barn under 18 år har hevn som motiv.
Hevnen kommer som oppgjør mellom og innad i gjenger, eller er rettet mot voksne som har
trakassert og misbrukt den umyndige over lang tid.
Det siste året har det vært flere tilfeller av såkalte sjalusidrap blant voksne. Slike drap defineres ved
at en partner, i all hovedsak en mann, dreper sin nåværende eller tidligere partner grunnet sjalusi.
Emosjonelle drap
Men slike drap er altså meget, meget sjeldne når drapsmannen er under 18 år.
– Drap mellom voksne partnere og eks-partnere har over lang tid vært de vanligste i Norden. Det er
overraskende hvis dette er tilfellet når den antatte gjerningsmannen er så ung, sier Bjørnebekk.
Forskeren skiller klart mellom sjalusidrap, og såkalte æresdrap. Uavhengig av gjerningsmannens
etniske bakgrunn må et sjalusidrap begått av en partner i affekt skilles fra et drap begått av et
familiemedlem for å gjenopprette ære.
– Sjalusidrap er emosjonelle drap. Gjerningsmannen får ofte et kontrollsammenbrudd der sinte
følelser grunnet svik og sjalusi får utløp i aggressivitet. Alkohol øker faren, sier Bjørnebekk, og
fortsetter:
– Æresdrap er noe helt annet. Det er det man kaller et instrumentalt drap, planlagt for å gjengjelde og
gjenopprette ære. Det er uheldig om begrepene blandes eller misbrukes, sier Bjørnebekk.
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