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Samlet i sorg på drapsstedet
HOMMERSÅK/OSLO (VG Nett) Ungdom i bygda samlet seg i sorg på stedet der
Ingrid-Elisabeth Berg (16) ble skutt og drept i natt.
Av Robin Stenersen

SAMLET I SORG: Flere unge i Hommersåk samlet seg søndag på stedet der IngridElisabeth Berg (16) ble skutt og drept natt til søndag. Foto: Kjell Inge Søreide, VG

Folk i bygda var søndag samlet i sorg etter tragedien som rammet natt til søndag.
- Folk reagerer med sjokk og føler uvirkelighet i forhold til det som har skjedd, forteller sogneprest
Hans Olav Westen i Riska menighet, til VG Nett.
Natt til søndag ringte en 17 år gammel gutt politiet og fortalte at han hadde skutt kjæresten sin. Kort
tid senere døde 16 år gamle Ingrid-Elisabeth Berg på Stavanger universitetssykehus.
Den 17-årige gutten som er pågrepet for drapet, ble søndag siktet for forsettlig drap. Begge de to
ungdommene er fra Hommersåk i Sandnes i Rogaland.
Minnestund
Søndag strømmet unge og gamle i bygda til gudstjeneste og senere
til minnestund i Riska kirke for den avdøde jenta. Kirken holder
åpent hus søndag og et hjelpeapparat i bygda er i gang for å hjelpe,
forteller Westen.
Ungdommer samlet seg også med fakler og la ned blomster i
nærheten av stedet der drapsofferet ble funnet drept, bare et kort
stykke unna Riska idrettsanlegg.
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- Flere holdt rundt hverandre og ga uttrykk for sjokk i forhold til
det som har skjedd, forteller VGs reporter på stedet.
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DREPT: Den 16 år gamle Ingrid-Elisabeth
Berg ble natt til søndag skutt og drept i
Hommersåk i Sandnes. Foto: SCANPIX

Den avdøde jenta og 17-åringen var kjærester, bekrefter politiet etter avhørene søndag. Politiet
ønsker så langt ikke å si noe om hva som kan ha vært motivet for drapet. Søndag ettermiddag gikk
politiet ut med bilde og navn på drapsofferet.
Lørdag kveld var det en stor ungdomsfest på klubbhuset, bare et kort stykke unna Liafjellveien der
jenta ble funnet, men politiet vet foreløpig ikke om denne festen kan knyttes til 16- og 17-åringen.
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