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- Har ikke noe liv lenger
SANDNES TINGRETT(VG Nett)Foreldrene til Ingrid-Elisabeth Berg fikk livet lagt
i ruiner da deres lille «solstråle» ble drept av kjæresten.
Av Geir Fragell , Hege Lyngved Odinsen

STAVANGER Kjærestedrapet på Hommersåk i retten, Sandnes tingrett. f.v. mor og far til
drapsofferet, aktor statsadvokat Harald Grønnlien. dommer Mass Nærland, forsvarer
adfvokat Gunnar Øystein Helgevold, den tiltalte 17 åringen og hans foreldre. Foto:
Tegning: Harald Nygård

Ingrid-Elisabeth (16) ble skutt og drept av kjæresten (17) etter en fotballfest på Hommersåk i
Sandens 22. januar.
I dag forklarte foreldrene hennes seg i retten om den bunnløse sorgen og savnet de opplevde etter
deres datter ble revet vekk.
- En solstråle er borte. Jeg har ikke noe liv lenger, fortalte moren i retten i dag. Hun fortalte at hun
hadde gått ned ti kilo, og klarer ikke å jobbe.
- Jeg sover ikke. Jeg spiser ikke, fortalte moren om hvordan drapet har rammet henne. Hun fortalte i
retten at ofte når hun lukker øynene og forsøker å sove ser hun datteren komme mot henne. Moren
klarte ikke å holde tårene tilbake i retten da minnene og følelsene tok overhånd.
Vokste opp i samme nabolag
Da Ingrid-Elisabeth ble kjæreste med 17-åringen inviterte de ham hjem til middag og de var sammen
i jula. De to var vokst opp på samme sted - bare tre hundre meter unna hverandre. Fordrene la i retten
ikke skjul på at det er vanskelig å møte tiltaltes foreldre i nabolaget fordi de da blir minnet på det
forferdelige som hendte.
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På spørsmål om hvordan foreldrene ser for seg livet fremover sier de at det avhenger mye av hva
slags straff 17-åringen som drepte datteren deres får.
- Det er avhengig av hvilken straff tiltalte får. Hvordan samfunnet ser på en slik handling mot en
uskyldig 16-årig jente som ikke kunne forsvare seg, sier faren i retten.
Skuffet over tiltale
Familien har gjennom sin bistandsadvokat uttrykt skuffelse over at 17-åringen ikke ble tiltalt for
overlagt drap hvor han kan ilegges maksimum-straff. 17-åringen er tiltalt for forsettlig drap.
- Den straffen vi ønsker vet vi at samfunnet ikke kan gi, sa faren i retten, og karakteriserer sorgen og
savnet etter datteren som en «livstidsdom» for hennes familie.
Begge foreldrene beskriver Ingrid-Elisabeth som en usedvanlig jente med klare mål. Hun ville
studere medisin og spesialisere seg innen psykiatri. Da hun gikk ut av ungdomsskolen i fjor hadde
hun 5,6 i snitt.
Da foreldrene drapsnatten fikk beskjed om at datteren var skutt og kjørt til sykehus, trodde de først at
hun skulle overleve og at alt ville bli bra. Men på sykehuset fikk de dødsbudskapet som skulle få
deres verden til å rase sammen.
I går forklarte den drapstiltalte at han først ikke hadde ment å drepe Ingrid-Elisabeth, bare
skremme henne .
VG NETT 20.06.2006
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