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ØSTRE TOTEN

Begravelsesbyrå måtte
forhåndsmoderere
minneside

 Av Marius B. Staveli

Begravelsesbyrået Innlandet
prøvde å mane til moderasjon og
omtanke på minnesiden til Oscar
André Ocampo Overn. Da det ikke
hjalp måtte de forhåndsmoderere
alle kommentarer på minnesiden.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

MÅ MODERERE: Daglig leder Jacob
Håvelsrud forteller at det ikke hjalp å be
folk om å besinne seg. De må
forhåndsmoderere alle hilsinger på den
digitale minnesiden til Oscar André
Ocampo Overn. Foto: Privat

11. november 2019, kl. 21:11 

A N N O N S E

Daglig leder Jacob Håvelsrud fra
Begravelsesbyrået Innlandet
forteller at de ble nødt til å
forhåndsmoderere hilsener på
minnesiden til Oscar André Ocampo

Overn.

Overn ble drept av sin far.

LES OGSÅ

Oscar André (15) ble
drept på Kapp

Nettopp omstendighetene rundt den 15
år gamle guttens død kan være en av
årsakene til at det ble lagt inn !ere
kommentarer, upassende innlegg, som
ikke hører hjemme på en minneside.

– Omstendighetene gjør nok at noen
skriver ting som ikke sømmer seg på en
slik minneside, at de skriver ting man
ellers ikke ville ha skrevet. Folk ser ikke
nødvendigvis forskjellen på sosiale
nettverk og en minneside. En minneside
kan sidestilles med en
kondolanseprotokoll, sier daglig leder
Jacob Håvelsrud ved Begravelsesbyrået
Innlandet.

Ord fra omsorg

Da de første upasselige kommentarene
kom, ba byrået folk om å moderere seg.
De begynte også å slette kommentarer
som de mente var over grensen.

Dessverre var ikke det nok, og byrået ser
nå gjennom hver eneste kondolanse før
de slipper den til på minnesiden.

Jacob Håvelsrud ber folk om å tenke over
hva de skriver, hvor de skriver og hvorfor
de skriver.

– Husk på at det står en familie i sorg på
andre siden. For de er minnesiden noe
som kan hjelpe i det framtidige
sorgarbeidet. Dette skal være minner og
hilsninger. Vi kan se på det som en digital
kondolanseprotokoll, sier Håvelsrud.

– Og på en slik minneside skal man hilse
til familien med gode og trøstende ord.
Man skal skrive med empati, omsorg og
omtanke. Har man ingen ord, så kan man
sende et lys. Det er også omsorg i det. Har
man ikke noe pent å si, så skal man la
være. Du skal kunne stå for det som blir
skrevet med ansikt og fullt navn. Det
handler om vanlig folkeskikk, sier
Håvelsrud.

Han forteller at minnesiden har blitt
moderert i samråd med familien.

LES OGSÅ

OA-redaktøren:
- En alvorlig
nyhetshendelse.
En hardt
rammet
familie. Kapp-
tragedien er
vanskelig for
alle, også for
avisen

Ny erfaring

Begravelsesbyrået innlandet består av
Nettum, Laeskogen og Kampenes
begravelsesbyrå. De har tilbudt
minnesider som en del av sine
begravelser i tre år, og har aldri før
opplevd noe liknende.

– Det er snakk om tusen gravferder, men
dette er første gang vi opplever denne
problemstillingen rundt minnesidene. Det
er nok på grunn av omstendighetene at
det har blitt slik, og det skal vi lære av. Det
er krevende for alle om det skal være
nødvendig å moderere minnesider slik
som dette, sier Håvelsrud.

Han forteller at det ikke er et ukjent
fenomen i bransjen at også minnesider
må modereres.

– Jeg tror terskelen for hva man skriver på
internett har endret seg de siste fem
årene. At terskelen for hva man skrev var
høyere før, gjennom kommentarfelt og
sosiale medier tror jeg dette har påvirket
hvordan man kommuniserer på internett.
Noe av det som har blitt skrevet tviler jeg
på at noen ville skrevet slike i en fysisk
kondolanseprotokoll, sier Håvelsrud.

Han har ikke selv sett innholdet i
kommentarene som er slettet fra siden,
eller som er forsøkt lagt inn og stoppet.

– Vi har liten respekt for
personangrep

Digitalredaktør Erik Børresen i Oppland
Arbeiderblad sier at det også i avisens
kommentarfelt på Facebook og på egne
sider har vært nødvendig å moderere.

– Vi har opplevd et helt spekter av
kommentarer både inn til oss og i våre
åpne kommentarfelt i forbindelse med
denne saken. Vi har stor respekt for
ytringsfriheten, men har liten respekt for
personangrep, hat og ryktespredning som
går utover andre, sier Børresen.

Han sier avisen har forsøkt, og vil fortsette
med, å slette unna og moderere det de
mener ikke har noe for seg i
kommentarfeltene, men at tempoet i
kommentarfeltet enkelte ganger har vært
for høyt til at man har klart å moderere
raskt nok.

– Vi har fokus på dette hver eneste gang
det dukker opp ny informasjon i saken,
som vi publiserer, sier han.

I likhet med Håvelsrud oppfordrer
digitalredaktøren folk til å tenke seg om
før man legger inn kommentarer.

– Vi vil oppfordre folk til å la politiet og
domstolen bedømme fakta og utmåle
stra" i saken. Det er ikke opp til hver
enkelt å gjøre det i kommentarfelt eller i
sosiale medier for øvrig.

Lik Oppland Arbeiderblad på Facebook

29 k personer liker dette. Registrer deg for å se
hva vennene dine liker.Liker

Les mer om: Østre Toten Begravelsesbyrå
Kapp-drapet Kapp-saken
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Se kommentarer

Nå gjenstår den tunge prosessen for
det o!entlige; å trekke lærdom fra sin
involvering i saken

Kapp-drapet:
Skolehelsetjenesten
og sykepleier
«frikjent». Nå
rettes blikket mot
barnevernet

Statsadvokaten
godtar Kapp-
dommen: – En
lettelse, sier
bistandsadvokaten

A N N O N S E

Kapp-drapet:
Avkreftet
overgrep i møte
med sykehuset

Amundsen om
tilståelsesrabatt i
Kapp-saken: –
Strider mot folks
rettsoppfatning

A N N O N S E

Til toppen
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