
– Straff dem slik at de aldri dreper igjen  
Erik Bergs datter, Ingrid-Elisabeth, ble skutt og drept på Hommersåk for ett år siden. Nå engasjerer 
han seg i kampen mot lavere fengselsstraffer.  
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Se større bilde  
STRAFF: Erik Berg tar til orde for hardere straff av drapsmenn.   

I går kom NOKAS-dommen. Lagmannsretten ga de tiltalte 47 år kortere fengselsstraff enn det de 
fikk i tingretten.  

– Samfunnet har plikt til å gjøre det de kan for at drapsmenn ikke skal gjenta sine handlinger. Da er 
ikke lavere straff veien å gå. Det var trist å høre dommen i NOKAS, sier Berg.  

22. januar i fjor fikk Erik Berg den fryktelige beskjeden om at datteren, Ingrid-Elisabeth, var skutt og 
drept av kjæresten sin på Hommersåk.  

– Jeg er skremt over tendensen til at flere tar til ordet for lavere straff. De uttrykker bekymring for 
den skaden straffen påfører den som dømmes til fengsel, uten å komme med alternativer, sier Berg.  

Egen erfaring 

Han ønsker å engasjere seg i samfunnsdebatten fordi han mener hans erfaring som far til drapsoffer 
er viktig i debatten.  

– Jeg ønsker å påvirke, og har nå styrke til å delta i debatten, sier han.  

I tillegg til å uttale seg i medier har han også skrevet leserinnlegg i Aftenposten.  

– Hvis vi kan bidra slik at noen kan slippe å gå gjennom den sorg vi går gjennom, så vil vi gjøre det 
vi kan, sier Berg.  

Han mener ikke drapsmenn skal sitte inne resten av livet. Ikke bare lengden på straffen er viktig, 
men også innholdet.  

– Å la drapsmenn få lav straff er unnfallenhet. Straffen skal gi gjerningspersonen mulighet til å forstå 
konsekvensene av handlingen sin, sier han.  

Tur i skog og mark  
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Straffen skal heller ikke bare bestå av rehabilitering.  

– Straffen skal ikke bare være tur i skog og mark. En person som har begått et drap skal få 
behandling. Drapsmenn skal klargjøres til å slippe ut, men det skal også være en reaksjon som står i 
forhold til handlingen. Fengsel skal gi tid til erkjennelse, sier han.  

Den prosessen er ikke ferdig på noen få år.  

– Et drap er en forferdelig handling. Det tar tid for at de skal forstå dette og erkjenne skyld. Det er en 
plikt at samfunnet viser de etterlatte hvordan de ser på et drap, sier han.  

I debatten om straff har enkelte framhevet at konfliktrådet bør brukes mer.  

– Å bruke konfliktrådet i alvorlige kriminalsaker er å privatisere straffeprosessen. Det er ingen tjent 
med, sier han.  

Berg er møtt med at han ikke er i stand til å forstå rettsprinsipp, og at han bare er opptatt av personlig 
hevntanker.  

– Jeg vet at disse holdningene finnes, men slike hevntanker har vi ikke. Det er ingen som er mer klar 
på å skille rollene enn vi som virkelig vet hva det gjelder. Jeg mener det er viktig at jeg, med min 
erfaring, får være med i debatten, sier han.  

Unnfallenhet 

Han er redd unnfallenhet har mer negativ effekt enn fengselsstraff på lovbrytere.  

– Lovbrytere må ha faste rammer og klare grenser. Det er dette som må være straffens innhold, sier 
han.  

Berg mener korte fengselsstraffer ikke gir drapsmannen den tid han trenger til å forstå hva hans 
handling har ført til – for både offer, pårørende og etterlatte. Det må gjøres på et sted som er trygt for 
både den dømte og for samfunnet.  

– Først da kan gjerningsmannen komme tilbake til samfunnet, sier han.  

avi@rogalandsavis.no  
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