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Gunn Kristin og Erik
Berg (begge 43) ble fra-
røvet jenta si – og fikk
venner blant vennene
hennes.
– Ungdommene er naturlige
og lette å forholde seg til. De
er åpne og ærlige, og viser at
de setter pris på oss. De viser
at de sørger selv, og at de for-
står sorgen vår. De unge er
flotte og ekte, ikke overflatis-
ke slik vi voksne kan ha en
tendens til å være. Vi opplever
at de virkelig bryr seg, sier
Ingrid-Elisabeths foreldre.

En fryktelig tragedie ram-
met ekteparet fra Hommers-
åk i Rogaland. Opp av mørket
steg en erkjennelse av hvilke
verdier som finnes i et vanlig
ungdomsmiljø.

Derfor gir de dette intervju-
et.

Laget minneside
– Andre unge på stedet
laget en flott minnesi-
de for Ingrid-Elisabeth
på Internett. Det er
gjort med respekt. Nå
har de også produsert
en minne-CD, der inn-
tektene skal gå til Sti-
ne Sofies stiftelse. De
kommer hit for å få gå
ned på rommet hennes
og sørge. De kommer med bil-
der og ting de har laget. Av og
til ser vi små markblomster
på graven hennes. Da vet vi at
de unge har vært der. Det gjør
godt, sier Gunn Kristin og
Erik Berg.

Foreldrene gruet seg til
Ingrid-Elisabeths første fød-
selsdag etter drapet. Så viste
det seg at mange av ungdom-
mene på stedet hadde utsatt
påskeferien for å besøke fami-
lien.

– Vi så på film og bilder
sammen. De reddet den dagen
for oss, sier Erik Berg.

Kjæresten (17) hentet en
pistol og drepte Ingrid-Elisa-
beth med fem skudd natten til
22. januar. Siden har de etter-
latte slåss en
vedvarende
kamp for ikke
å bli overman-
net av sorg og
fortvilelse. De
valgte å møte i
retten, og satt
ansikt til an-
sikt med
drapsmannen
og foreldrene
hans.

– Vi angrer
ikke, men det
var fryktelig
vondt. Den er-
faringen for-
teller oss at et-
terlatte må få
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Av og til ser vi små
hennes. Da vet vi at 

Foreldrene til 
Ingrid-Elisabeth (16)
takker ungdommen

Av HANS KRINGSTAD og
HUGO BERGSAKER (foto)

HOMMERSÅK (VG)
En 17-åring skjøt
ned og drepte dat-
teren deres. Nå tak-
ker foreldrene til
Ingrid-Elisabeth
Berg (16) andre
ungdommer for å
hjelpe dem gjen-
nom sorgen.

større rettigheter. Aktor bør
ta seg tid til å høre skikkelig
på de pårørende på forhånd. I
det hele tatt er det viktig at
pårørende føler at de blir hørt.
Selv om vi ikke skal påvirke
resultatet i en straffesak, be-
tyr det noe for helsen vår og
livet videre hvordan vi blir be-
handlet. Vi er sårbare for de-
taljer. Det er sårende når
domstolen ikke greier å skri-
ve Ingrid-Elisabeths navn
rett i dommen. Alle skal vise
respekt for retten, men retten
viser liten respekt for oss, sier
Erik Berg.

Ønsket om åpenhet og et
ønske om å bli hørt, er blant
årsakene til at Ingrid-Elisa-
beths foreldre har valgt å for-

telle om opple-
velsene sine.

Ledertype
– Mennesker i
vår situasjon
blir nok lett
sett på som lite
rasjonelle. Vi
har det helt
forferdelig,
men vi er i
stand til å ten-
ke selv. Vi sy-
nes ni års feng-
sel er lite for et
slikt drap, men
vi vet godt hva
strafferam-

men er. På den annen side har
vi vansker med å forklare lil-
lesøsteren til Ingrid-Elisabeth
at han som fikk ni år, kan slip-
pe ut etter seks. Hun spør oss,
men vi kan ikke gi henne svar.
Nå skal hun skrive brev til
justisministeren og spørre
ham i stedet, sier de.

Ingrid-Elisabeth Berg var
en jente som var synlig i ung-
domsmiljøet. Hun hadde vel-
dig mange venner i alle lag.
16-åringen blir beskrevet som
skoleflink, og en naturlig le-
dertype. Hun gikk hundre pro-
sent inn for det hun satset på,
enten det var skole, snow-
board, musikk eller fotball.

Lørdag 21. januar i år til-
brakte hun på snowboard i
Sirdal. Hun kom hjem på et-
termiddagen i strålende hu-
mør etter mange timer i pud-
dersnø. Ingrid-Elisabeth satt
og forberedte seg på den store
vennefesten på Hommersåk
da foreldrene hennes dro i 40-
årslag.

– Dette er den lykkeligste
dagen i livet mitt, sa Ingrid-
Elisabeth på festen.

Idet 40-årsfeiringen tok
slutt utpå natten, ringte mo-
biltelefonen til Gunn Kristin
Berg. Noe fryktelig hadde
hendt.

God hjelp
Jenta deres var død da de
kom fram til sykehuset. Poli-

tiet fortalte om skytingen og
pågripelsen av den 17 år gam-
le kjæresten. Foreldrene fikk
se henne.

– Alt var bare kaos, men vi
har hele tiden ønsket å vite
mest mulig. Vi har lest doku-
mentene. Fantasien er verre

enn virkeligheten, mener
Gunn Kristin og Erik Berg.

– Ingen er forberedt på at
noen bevisst skal komme og
drepe ungen din, for det skal
ikke skje. Vi har ikke mistet
Ingrid-Elisabeth. Hun er tatt
fra oss, sier de.

Fakta
■ En 17 år gammel gutt skjøt og
drepte Ingrid-Elisabeth Berg (16)
med fem skudd i Hommersåk
natten til 22.januar. Drapet skjed-
de utendørs etter en privat ung-
domsfest.
■ Motivet var angivelig sjalusi. 17-
åringen har forklart at han hentet
våpenet for å sette seg i respekt.
■ Sandnes tingrett dømte i for-
rige uke drapsmannen til ni års
fengsel. Retten uttaler at de siste
skuddene bar preg av å være en
henrettelse.
■ Siden har ungdom i bygda slått
ring om familien. Se også:
www.ingrid-elisabeth.com.

SKUTT OG DREPT: Ingrid-Elisabeth Berg ble bare 16 år gammel. Kjæres-
ten hennes skjøt ned og drepte henne 22. januar. Nå har andre ungdommer
fra Hommersåk gitt ut minne-CD til inntekt for Stine Sofies stiftelse.

Foto: PRIVAT

VED GRAVEN: – Vi mistet ikke Ingrid-Elisabeth. Hun ble tatt fra oss, sier
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markblomster på graven
de unge har vært der Gunn Kristin 

og Erik Berg

HOMMERSÅK (VG)
Et offentlig utvalg
foreslår flere tiltak
til fordel for ofre og
etterlatte i straffe-
saker.
Blant annet kan følgende
tiltak bli innført etter at de
har vært ute på høring:
■ Bedre informasjon til for-
nærmede og etterlatte un-
der hele sakens gang.
■ Fast kontaktperson i po-
litiet og rett til møte med
aktor.
■ Rett til å møte også i
rettsmøte som går for luk-
kede dører.
■ Rett til å uttale seg, stille
spørsmål og komme med
sluttreplikk i straffesaker.

– Det er fullt mulig å
styrke de etterlattes rettig-
heter uten å svekke retts-
sikkerheten til den tiltalte,
mener advokat Gyrid Hol-
men, som har bistått famili-
en Berg.

Bedre for
etterlatte

HOMMERSÅK (VG)
– Å miste et barn
ved drap, er den
største krisen av
alle. Det gjelder i
alle kulturer, sier
psykolog Atle
Dyregrov.
Dyregrov tok i sin tid dok-
torgraden på foreldre til
barn som dør. Han kjenner
forsknin-
gen på
feltet
godt.

– Drap
på barn
ser ut til å
ramme
foreldre
enda har-
dere enn
dødsfall
ved selv-
mord, ulykker eller syk-
dom. Det har å gjøre med
at døden er forvoldt av
andre. Mange år etterpå
ser vi at foreldre sliter med
angst, depresjoner og på-
trengende minnebilder. 

Forestillinger om hand-
lingen danner en dyp gro-
bunn for langvarige pro-
blemer, sier Dyregrov.

Påfølgende rettssaker
har en tendens til å forster-
ke problemene, ifølge Atle
Dyregrov.

– Mange opplever straf-
fesaken som en hån fordi
de føler at straffen ikke står
i noe forhold til verdien av
det de har mistet. I tillegg
er det tungt å sitte og høre
den tiltalte ha et aktivt for-
svar, mens man føler at in-
gen forsvarer den som ble
drept, sier Atle Dyregrov.

– Drap
på barn
rammer 
hardest

17-åringen som skjøt kjæres-
ten, er anbefalt behandling i
fengselet for å redusere risiko-
en for nye voldshandlinger.
Selv hadde Ingrid-Elisabeth
Berg, i en alder av nesten 17
år, bestemt seg for å bli psy-
kiater.

– Noe av det verste for oss er
å bli konfrontert med alt hun
aldri får oppleve. Da storesøs-
teren hennes kom hjem med
russekort, brast vi i gråt i ste-
det for å glede oss. Vi tenkte på
at Ingrid-Elisabeth ikke ville
bli russ. Sånn blir det hele vei-

en, og det rammer også søskne-
ne hennes.

Gunn Kristin og Erik Berg
mener mye kan gjøres i politi
og rettsvesen for å redusere be-
lastningen for pårørende til
voldsofre.

Samtidig er de takknemlige

for god hjelp både fra krise-
teamet i Sandnes kommune,
Kirken, bistandsadvokaten, fa-
milie, naboer og venner.

E-post: hans.kringstad@vg.no

faren Erik Berg. Den drepte jentas foreldre er bitre over ugjerningen, men takknemlige for den omsorgen ungdomsmiljøet i Hommersåk har vist etter drapet.

PSYKOLOG:
Atle Dyregrov




