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En uniformert politimann holder vakt ved bilen
der de to barna ble funnet. © Sky News

Fiona Morag Donnison (43) er, etter at britisk rett har vurdert hennes
helsetilstand, overlatt i politiets varetekt. Hun tiltales for drap på sine to barn,
Harry (3) og Elise (2), skriver Sky News
(http://news.sky.com/skynews/Home/UK-News/Fiona-Morag-Donnison-Of-
Surrey-In-Court-Charged-With-Murders-Of-Her-Children-Harry-And-
Elise/Article/201001415538596?
lpos=UK_News_Top_Stories_Header_1&lid=ARTICLE_15538596_Fiona_Morag_Donnison_Of_Surrey_In_Court_Charged_With_Murders_Of_Her_Children_Harry_And_Elise)
lørdag.

Tragedien fant sted i den lille byen Heathfield i Sussex, sør i Storbritannia.

For retten 12. februar
Kvinnen ble arrestert tidligere i uken etter at politiet oppdaget de to barna
liggende døde i to bager bak i kvinnes bil. Den foreløpige obduksjonsrapporten
konkluderer med at barna døde av oksygenmangel.

Les også: Mener moren drepte
barna Elise (2) og Harry (3)

(http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/mener-moren-drepte-barna-elise-2-og-
harry-3-3121507.html)

I en pressemelding fra politiet som ble offentliggjort lørdag formiddag, heter
det:

«Etter å ha gjennomgått en profesjonell medisinsk vurdering ved Eastbourne
District General Hospital fredag kveld, ble Fru Donnison overlatt i politiets
varetekt.»
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Publisert 30.01.2010 15.07
Oppdatert 30.01.2010 17.59

BLE FUNNET DREPT: Elise (2) og Harry (3) ble funnet døde i to sportsbager bak i morens bil onsdag i den lille byen
Heathfield i Sussex. Moren Fiona er mistenkt for de rystende drapene. FOTO: PRIVAT

Mor tiltales for drap på
Harry (3) og Elise (2)
– De var mitt livs største lys, forteller en sønderknust far.
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Hun tiltales for drap og skal etter planen møte for dommeren i Lewes Crown
Court Sussex, 12. februar. 

- Mine livs lys
Barnas far, Paul Donnison (46), var bortreist da tragedien fant sted, uttalte seg
for første gang sent fredag kveld, skriver den britiske avisen The Mirror
(http://www.mirror.co.uk/news/top-stories/2010/01/30/father-of-harry-and-elise-
donnison-breaks-silence-and-speaks-of-his-precious-children-115875-
22005679/).

Herr og Fru Donnison ble skilt rett før jul, og moren skal i etterkant ha nektet
faren å treffe barna.

- Harry og Elise var de sterkeste lysene i mitt liv og det er helt umulig for meg
å fatte det som har skjedd. Jeg elsket dem av hele mitt hjerte, forteller Paul til
The Mirror. 

Lokalbefolkningen er rystet
En talsmann for politiet sier at innbyggerne i den lille byen Heathfield er dypt
preget av familietragedien, mens en ansatt ved barnehagen til den tre år gamle
gutten forteller at de er sønderknuste.
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