
 

Skriv ut 
Rogalands Avis på Internett [Publisert 24.01.2006 - 08:58] 

Når ord ikke strekker til  
Av:  

Nærmiljøet på Hommersåk virker godt rustet til å håndtere tragedien, men det finnes ikke fasitsvar 
på hvordan de neste ukene skal takles.  

Det er vanskelig å sette ord på følelsene etter drapet på Ingrid-Elisabeth Berg. Nettopp derfor er det 
så viktig at både unge og voksne på Hommersåk møtes. Nå teller samvær og samhold.  

Tragedien er bokstavelig talt ufattelig, og det er behov for arenaer hvor det går an å møtes. For å 
snakke, og for å forstå. Det siste kan bli vanskelig. Drapet på Ingrid-Elisabeth er så komplett 
meningsløst. Den engasjerte og godt likte 16-åringen ble brått revet bort fra familie, venner og 
nærmiljø. Nå begynner arbeidet med å bearbeide sorgen. Sårene vil ikke gro på lenge.  

Siden søndag har det vært arrangert minnestunder både på åstedet og på skolene. Ingrid-Elisabeth 
var elev ved Sandnes Videregående skole. I går møttes elever og lærere for å snakke om det som har 
skjedd. Den drepte var kjent for å vise omtanke og stille opp for andre. I går samlet hele 580 elever 
seg for å minne henne. Det ble en sterk opplevelse for mange.  

Nærmiljøet på Hommersåk virker godt rustet til å håndtere tragedien, men det finnes ikke noe 
fasitsvar på hvordan de neste ukene og månedene skal takles. I gårsdagens Rogalands Avis advarte 
rektor Kåre Inge Olsen ved Riska ungdomsskole mot rykteflom. Han har et meget godt poeng. Et 
viktig våpen mot den slags er mest mulig åpenhet om det som har skjedd. Slik kan man også unngå 
spekulasjoner. En av de største utfordringene blir dessuten å unngå splittelse mellom de som på 
ulike måter har blitt rammet av tragedien. Det vil være komplett ødeleggende for Hommersåk.  

Viktige institusjoner som kirke, idrettslag, barnehager og skoler vil spille avgjørende roller. Selv om 
stikkordet først og fremst er medmenneskelighet og sunt sosialt samvær, er det viktig at lærere, 
idrettsledere og andre sentrale skikkelser i miljøet om ønskelig får profesjonell hjelp til å hjelpe.  

http://www.rogalandsavis.no/meninger/leder/article1919427.ece 
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