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Gråt og sang for Ingrid-Elisabeth (16)
(VG Nett) 580 elever samlet seg i dag på Sandnes videregående skole for å hedre
Ingrid-Elisabeth Bergs minne.
Av Anne Vinding
- Det er veldig emosjonelt med så mange unge mennesker samlet.
De har det vanskelig, forteller assisterende rektor Harald Solbakken
til VG Nett.
En av elevene som var til stede under minnestunden forteller til VG
Nett at elevene gråt høylytt.
Klokken 01.37 natt til søndag ringte Ingrid-Elisabeth Bergs kjæreste
til politiet med beskjed om at han hadde skutt den unge jenta. På
skolen er medelevene i sjokk etter drapet.
- Elevene er svært emosjonelle. Vi har sagt at de må gi tid for
hverandre og snakke sammen. Vi voksne vil selvsagt også stille opp,
sier Solbakken.
Han holdt selv den 25 minutter lange minnestunden i dag tidlig. I
tillegg sang Helene Dahl salmen «Eg veit i himmelrike ein borg».
Akkurat nå er også psykologer fra psykisk helsetjeneste på skolen
for å snakke med vennene og søsteren til Ingrid-Elisabeth Berg som
er elev ved samme skole.

DREPT: Den 16 år gamle Ingrid-Elisabeth
Berg ble natt til søndag skutt og drept i
Hommersåk i Sandnes. Foto: SCANPIX

- Hun var god i fotball og snowboard. En kjempejente på alle måter, sier venninnen Camilla
Tengesdal til VG.
I går møttes også ungdommene i Hommersåk på stedet der Ingrid-Elisabeth Berg (16) ble skutt.
- Den fødte ledertype
Lærerne forteller om en elev som hadde omtanke og stilte opp for andre. Av rektoren betegnes
Ingrid-Elisabeth Berg som den fødte ledertype.
- Jeg husker godt at jeg tenkte: Du kommer til å nå langt. Men det ble avbrutt så meningsløst tidlig,
forteller Solbakken.
16-åringen var en av de beste på skolen i matte, selv om hun gikk i første klasse. I årets Abelkonkurranse ble hun nummer to - bare slått av en som går to klasser over henne.
- Hun var både flink, ressurssterk og en god idrettsutøver. Det er tungt at hun ikke er her mer, sier
Solbakken.
Uklart hvorfor
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Dagbladet skriver i dag at Ingrid-Elisabeth snakket med en ekskjæreste på festen i idrettslaget før
hun ble skutt og drept. Ifølge avisen tror venner at kjæresten drepte henne på grunn av sjalusi.
- Dette er bare spekulasjoner. Det eneste jeg kan bekrefte er at de hadde et kjæresteforhold. Når noen
er kjærester er det lett å tenke at det er sjalusi. Men jeg vil ikke si noe om motivet, sier
politistasjonssjefen i Sandnes, Odd Tveit Jørgensen til VG Nett.
Den 17-årige gutten er siktet for drap og har frivillig gått med på varetektsfengsling. Saken regnes
som oppklart. Begge de to ungdommene er fra Hommersåk i Sandnes i Rogaland.

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
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