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Bygd i sjokk
Av: ERIK THIME
Hommersåk (ANB):
Drapet på 16 år gamle Ingrid-Elisabeth Berg fikk innbyggerne i Hommersåk til å valfarte til åstedet
hele søndag.
Barn, ungdom og voksne besøkte stedet der Ingrid-Elisabeth ble skutt av sin ett år eldre kjæreste.
Blomster ble lagt ned, og lys og fakler ble tent. Venner og bekjente av den drepte viste sterke
følelser, og holdt rundt hverandre.
Blant lysene hadde noen skrevet en siste hilsen til venninnen sin: «Du har en stor plass i alle våre
hjerter. Kjempeglad i deg», står det på et kort.
Sjokket over hva som skjedde, preget en annen hilsen: «Du er en fantastiske jente, og at dette skulle
skje deg er det ingen som kan forstå».

På fotballfest
16-åringen var aktiv iblant annet Riska Fotballklubb. Lørdag kveld var det invitert til fest med
premieutdeling i klubbhuset. Klubbens jentelag og damelag markerte slutten på forrige og
begynnelsen på en ny sesong.
Søndag var de fleste festdeltakerne på stedet der lagvenninnen ble skutt.
– Hommersåk er ikke den roligste plassen i verden, men dette kom som et sjokk. Det er ikke mulig
å være forberedt på noe som dette, sier Steinar Håland (14) fra Hommersåk til Rogalands Avis.

Mange i kirken
Hommersåk har om lag 7.000 innbyggere. Mange besøkte åstedet, og flere var også i Riske kirke
for å vise sin medfølelse – både med avdødes familie og siktedes pårørende.
– Vi holder dørene åpne for alle som vil komme. Det er en tragisk hendelse dette. Her kan folk
komme og tenne lys eller bare snakke sammen, sier diakon i Riska menighet, Jenny Margrethe Bø.
Hun og sogneprest Hans Olav Westen forteller om en bygd i sjokk.
– Folk er i sjokk og føler delvis sinne. En lurer selvfølgelig på hvordan det går an å utføre en slik
handling, sier sogneprest Hans Olav Westen i Riska menighet til NTB.
Dagen som egentlig skulle vært en festdag med tre barnedåper, ble i stedet en sorgens dag hvor
bygda mintes den avdøde jenta.
– Vi har hatt åpen kirke i dag etter gudstjenesten. Jeg vil anslå at til sammen rundt 300 personer har
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vært innom i løpet av dagen, sier Westen.
http://www.rogalandsavis.no/nyheter/innenriks/article1918073.ece
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