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in.memory, versjon 4!
Norges ledende  
grafiske portal for  
begravelsesbyråer

• 24.000  
utsendelser i året

• 130 byråer

• Trygg og sikker  
levering fra et av 
landets ledende  
trykkerier

Tom Nicolaisen 
Kundeansvarlig 
tom.nicolaisen@etn.no 
Tlf.: +47 918 29 240
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Vil du vite mer om vår 
nye oppdatering? 

Trykksaks- 
portalen for 
begravelser 
er blitt bedre.

• Bedre oversikt i Prosjektbasen med registrering  
eller endring av informasjon på kun ett sted

• Bruk en ferdig oppsatt mal eller lag din egen,  
for et mer personlige preg

• Generer ferdige trykkfiler til programhefter  
og minnebøker ved hjelp av en unik automatikk

• Bildene tagges og sorteres når de lastes opp,  
med automatisk eller manuell bildeforbedring

• Arkiv over seremonisteder i Norge, med bilder og liturgi

• Omfattende integrasjon mellom byråets admin-system og 
in.memory 4, og mulighet for 2-veis kommunikasjon 

To ting har vi ikke forandret på: Vi garanterer  
fremdeles levering innen 24 timer over hele landet.  
Og vi har fortsatt Norges beste support-team!

in.memory har i flere år vært markeds- 
ledende med rask og sikker levering av 
trykksaker for begravelser. Nå har vi  
oppgradert vår trykksaksportal med  
flere automatiserte løsninger.
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Våre konkurransefortrinn er

»» Høy»kvalitet

»» Egne»designbeskyttede»modeller

»» Dyktige»fagarbeidere

»» Moderne»produksjonsutstyr

»» Tilsendt»dataskisse»før»produksjon»
på»alle»nye»gravsteiner

Vi»ønsker»deg»velkommen»i»vårt»etablerte»forhandlernett!

For»ytterligere»informasjon,»se»vår»hjemmeside

www.gravstein.no
eller»ring»Willy»J.»Nergård»på»mobil»900»22»488.

 GODT NORSK 
HÅNDVERK
 – tilpasset dine ønsker!

Se våre gravsteiner på www.gravstein.no
Våre gravsteiner er designbeskyttet

181

441

Steinhuggervegen 26, 6490 Eide | 71 29 98 88 | post@nergaard.no
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Kremasjonsavgift
En NOU fra 2014 er blitt aktu-
alisert den senere tid. «Lik og 
likskap, om betaling for kre-
masjon, gravlegging og grav» 
satte blant annet søkelyset på 
forskjellen på kostnader knyttet 
til de to gravleggingsformene vi 
har i Norge. 

Gravferdsloven stadfester at alle har rett til en 

fri grav, som betyr at om en velger kistegrav-

legging er det uten kostand for pårørende i 

fredningstiden på 20 år. Ved valg av kremasjon 

tilkommer det en kremasjonskostnad som det 

kan tas betalt for. 

I en prinsipiell betraktning i utredningen fremhe-

ves det at, sitat: «Lovgjevinga skal leggje til rette 

for ulike gravferdsformer, men ikkje stimulere 

dei etterlatne til å velje den eine gravferdsforma 

framfor den andre.»

I dag er det store økonomiske forskjeller i mange 

kommuner når pårørende skal velge mellom 

begravelse eller kremasjon. Kremasjonsavgiften 

variere fra kr. 0 til over 8.000 kroner for den 

samme tjenesten. Det finnes 26 krematorier i 

Norge i dag, og kremasjonsandelen på landsbasis 

i 2018 var 43%, med store lokale forskjeller. 

Der hvor det er et krematorium i kommunen er 

andelen høy, og tilsvarende lang avstand til et 

krematorium blir andelen lav.

De kommunene som ikke har eget krematorium 

kjøper denne tjenesten fra en kommune som har, 

og da betales ofte en høyere avgift. Og det er her 

de store forskjellene for pårørende blir synlige. 

Ta Oslo som eksempel. Frem til 1. januar 2016 

kostet det 3510 kroner for en kremasjon for 

Oslo-borgere. Som en konsekvens av konklusjo-

nen i NOU’en valgte kommunen å sidestille de 

to gravleggingsformene og gjorde det gratis å 

velge kremasjon. Noen kommuner utenfor Oslo 

kjøper tjenesten av Oslo og videresender denne 

kremasjonskostnaden til pårørende. De slipper 

altså utgiftene til drift av eget krematorium og 

kostnaden til å kjøpe tjenesten i annen kommu-

ne.

Det er to forhold som er viktige i denne saken. 

At det ikke er økonomisk forsvarlig å ha eget 

krematorium i enhver kommune er klart, men 

da vil det være rimelig å forvente at utgiften til 

utensognkremasjon blir tatt av kommunen som 

kjøper tjenesten.  

Det andre poenget for kommunene er at en 

høyere kremasjonsandel vil på sikt kreve mindre 

areal til fremtidige gravplasser for kommunens 

innbyggere. Gravferdsloven legger til grunn at 

alle kommuner til enhver tid skal ha tre prosent 

ledig kapasitet på gravplasser til sine innbygge-

re. Å etablere en ny gravplass krever areal og 

medfører store kostnader til opparbeidelse av 

gravplassen. Det betyr at ved å ta kostnaden for 

kremasjon i dag kan spare kommunen for store 

investeringer i fremtiden.

Så en oppfordring til de mange nye kommu-

nestyrene er å ta denne saken til drøfting på 

nytt. I 2020 blir det sammenslåing av mange 

kommuner og nødvendig med en gjennomgang 

av ulik praksis. En konsekvens ved å ta kostna-

den til kremasjon er å legge til rette for de ulike 

gravferdsformene for sine innbyggere og gi 

pårørende et reelt valg uten økonomiske hensyn. 

Om kremasjonsandelen i kommunen øker, vil det 

på sikt kreve mindre areal til nye gravplasser i 

årene fremover. 

Virke Gravferd tok dialogen med Oslo kommune 

i 2014, og det står respekt av beslutningen de 

gjorde i 2015. Flere kommune har også endret 

sin praksis på dette, og nå utfordrer vi de kom-

munene som gjenstår til å fjerne forskjellen på 

kostnader ved valg av gravleggingsform.

 

 Gunnar Hammersmark

 Direktør Virke Gravferd



6 GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2019

STYRELEDERENS HJØRNE

«
«Hei, hva kan jeg hjelpe deg med?»

Trygve Skaug traff spiker'n på huet, han, da 
han skrev diktet til Gravferdskonsulenten 
på landsmøtet vårt i mai. Jeg blir ikke helt 
ferdig med den skildringen. Mange av oss 
ble berørt da, og betraktningen beveger 
fortsatt.

For å la meg bevege, må jeg gjøre meg åpen og sårbar. For å la 

meg bevege, eller kanskje aller helst – holde meg i bevegelse, 

hjelper det også med en god porsjon nysgjerrighet og undring –  

og viljen til å  lære. 

Du har sikkert møtt dem du også; De ubevegelige. Verdensmes-

trene. De som kan alt, vet alt, og som har hørt alt før. Og kanskje 

til og med prøvd og gjort alt før. Jeg håper ikke at jeg har alt for 

mye av det i meg. Ikke for det – erfaring kommer godt med. Veldig 

godt! Du og jeg må bare passe på at erfaringen vår jobber med 

oss, og ikke mot oss. Erfaringen vår er en ressurs vi kan øse av – 

ingen unnskyldning for ikke å lære noe nytt.

Christer Olsson (62) omtales som en av Skandinavias beste 

foredragsholdere. Han beskriver seg selv som reisende i sunt 

bondevett, og han sier blant annet: «Enten så utvikles du, eller så 

avvikles du». «Å bevare» er en veldig farlig strategi.» Jeg tror han 

har rett. 

Hvor vil jeg med dette, tror jeg du har skjønt alt: For å kunne stå 

i jobben som gravferdskonsulent over tid, må vi utvikle oss. Lære 

oss nye ting. Kanskje mer nå enn noen gang tidligere; Seremoni-

former og -innhold endrer seg. Teknologi og kommunikasjonsfor-

mer endrer seg. Ønskene, behovene og kravene fra de etterlatte 

Hei, hva 
kan jeg 
hjelpe deg 
med?

endrer seg. Og midt i dette står vi – gravferdskonsulenten. Noen 

ganger lurer jeg på om det er en ulempe å ha 20, 30 eller 40 års 

erfaring fordi læring av noe nytt ofte må starte med avlæring av 

noe jeg behersker. Men, som sagt: Jeg tror Christer Olsson har rett. 

Erfaringen kan være en drivkraft til å lære mer, ikke bare fordi jeg 

må, men mest fordi jeg kan og vil. Det handler om innstilling. Livet 

og yrkeslivet blir så mye mere spennende da.

Midt i dette står også kursavdelingen til Virke, og fagkursene våre. 

Vi i styret i Virke Gravferd vil at kurstilbudet vårt fortsatt skal 

være relevant og møte bransjens fremtidige behov. Vi vil fortsatt 

gi deg alle muligheter til å oppfylle den reviderte standardens 

krav til kvalifisert opplæring. For å kartlegge hva slags opplæring 

vi trenger i fremtiden, blåser vi nå liv i Kompetanseutvalget. 

Resultatet av det arbeidet ser jeg frem til! Bransjens kurstilbud er 

i utvikling.

Vi vil naturligvis at alle nye i bransjen skal kunne tilegne seg inn-

sikt. Men, vi ønsker også å bidra til læring gjennom hele karrieren 

som gravferdskonsulent. Jeg tror vi trenger det, for fortsatt å 

oppleves som relevante, og for å være robuste i lengden i møte 

med kundene våre, de etterlatte. Det fortjener de. 

Virke Gravferd ønsker å være en medspiller som ruster deg - som 

Trygve sier – til å tåle en trøkk uten å gå i gulvet. Som kan svare 

på alle spørsmålene som de etterlatte har inni huet sitt. Og som 

er skikkelig punktlig og ryddig og trygg. Det vil vi hjelpe deg med. 

Det kan vi hjelpe hverandre med.



Enklere – bedre – raskere
Gravferdshefter, minnebøker, takkekort, kondolanseprotokoller, 
blomsterkortesker, bæreposer, presentasjonsmateriell, websider

Er dette noe du vil vite mere om?
Kontakt: knut@losdigital.no – 468 62 020

Vårt mål er å tilby begravelsesbyråer det  
enkleste og mest brukervennlige dataverktøy 
for trykksaker til seremonier. Enten du ønsker 
å trykke selv i eget hus – eller bestille direkte 
hos oss for levering dagen etter - eller kanskje 
begge deler?
 
I tillegg til rikholdig utvalg av standardbilder, 
kan hvert byrå administrere eget bilde, sang- 
og salmearkiv. Hvis du ønsker å gjøre det  
enkelt og samtidig spare tid, kan du også 
lage dine egne unike malsider. Sangprogram 
på 8 sider eller takkekort med ditto konvolutter 
er heller ikke noe problem.
 

Vi har programvare for å lage minnebok. 
Boka kan lages uten å være på nett. Dine  
bilder er tilgjengelig på et øyeblikk. Du trenger 
ikke vente på opplasting før du starter å lage 
en bok. Litt for lyse eller litt for mørke bilder 
retter du enkelt opp med bilderedigerings- 
verktøy og en «bildeforbedringsknapp».
 
Ingen leie eller lisensavtale på programvare. Du 
betaler kun for de trykksakene du bestiller.
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Innen 1. januar 2020, har vi 
fått 47 kommunesammen-
slåinger her i landet. Det 
betyr større gravplassfor-
valtninger, og dermed færre 
kontor for begravelsesbyrå-
ene å forholde seg til. 

TEKST: KJETIL S. GRØNNESTAD

Kommunesammenslåinger betyr at mange 

gravplassforvaltninger slås sammen. Disse 

sammenslåtte forvaltningene får ansvar 

for flere gravplasser, men også mulighet til 

å bygge mer robuste organisasjoner.

Trenger lite tid til forberedelser
Selv om disse endringene fører til orga-

nisatoriske endringer for de som jobber 

innen gravplassforvaltningene, spesielt for 

de minste kommunene, har kommunesam-

menslåingene færre følger for begravelses-

byråene som samarbeider med dem.

Kommunesammenslåing 
forenkler hverdagen

– I Stavanger får kirkelig fellesråd ansvaret for alle gravplassene som i dag. Det kan være at vi opprettholder 
dagens ordning med noe samarbeid med kommunen og der private steller gravplassene på øyene uten fastlands-
forbindelse, sier Per Øyvind Skrede, gravlundssjef i Stavanger kirkelige fellesråd. Foto: Alf Bergin

– Vi får færre kontor å forholde oss til, så kommunesammenslåingen blir en forenkling for vår del, sier de to bedemennene i Hviding begravelsesbyrå Daniel dos Santos og 
Anders Lilleheim. Foto: Kjetil S. Grønnestad
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var en endring til det bedre. Den kommu-

nale gravplassforvaltningen for Sandefjord 

er mer tilgjengelig, siden prestekontorene 

ikke alltid var bemannet, sier Haugland i 

Sandefjord.

I Stavanger er bedemennene glade for at 

Stavanger kirkelige fellesråd fortsatt skal 

ha ansvaret for gravplassene i kommunen.

– Det er veldig bra at de fortsetter å ha 

ansvaret siden de har gode rutiner. Etter 

sammenslåingen skal alle dødsfall meldes 

til skifteretten. Vi slipper dermed å sende 

slike meldinger til lensmannen på Finnøy. 

Vi får altså tre færre kontor å forholde oss 

til, så dette kommer bare til å bli enklere 

for vår del, sier dos Santos.

Større kommune kan gi mer 
konkurranse
Når kommunene blir større får forvalt-

ningene ansvaret for flere gravplasser. I 

Sandefjord gikk kommunen fra å ha ansvar 

for 4 gravplasser til 11. I nye Stavanger 

kommune øker antallet gravplasser fra 9 

til 25.

Større kommuner og utviska grenser, kan 

også bety et utvida «hjemmemarked». Det 

kan på sikt endre konkurranseforholdene 

for byrå som har hatt sine kommuner som 

sine markeder, og der kommunegrensene 

også var naturlige mentale skiller.

Vestfoldskommunene Sandefjord, Andebu 

og Stokke var først ute, og slo seg sammen 

allerede 1. januar 2017. Disse tre kommu-

nene representerte de tre ulike variantene 

å organisere gravplassforvaltningene på: 

kommunal i Sandefjord, kirkelig i Stokke, 

og tjenesteytingsavtale i Andebu. For den 

nye sammenslåtte Sandefjord kommune, 

valgte Fellesnemnda for Sandefjord kom-

mune å ha kommunal gravplassforvaltning.

– Vi gjorde ingen konkrete forberedelser 

i forkant av kommunesammenslåingene, 

utover det å sette oss inn i endrede rutiner 

for melding av dødsfall til Tingrett og de 

ulike kirkelige fellesrådene, forteller John 

Haugland, daglig leder i Bøe begravelses-

byrå i Sandefjord.

Hans erfaring er at det heller ikke var 

behov for mer forberedelser.

I Rogaland står de tre kommunene Stavan-

ger, Rennesøy og Finnøy midt oppi samme 

prosess. I Stavanger har kirkelig fellesråd 

ansvar for hele gravplassforvaltninga. I 

Rennesøy og Finnøy har de kirkelige felles-

rådene ansvar for gravplassforvaltninga i 

nært samarbeid med kommunen forma-

lisert i en tjenesteytingsavtale. Finnøy 

har på grunn av mange mindre øyer uten 

fastlandsforbindelse innover i Boknafjor-

den, også tjenesteytingsavtaler for stell 

av gravplassene med private aktører som 

blant annet gartnere og bønder.

– Fra 01.01.20 blir det kirkelige gravplass-

forvaltning for hele nye Stavanger kommu-

ne, sier Per Øyvind Skrede gravlundssjef i 

Stavanger kirkelige fellesråd.

Byrå i Rogaland ser ikke ut til å bruke 

mye energi på å forberede seg til denne 

kommende storkommunen.

– Vi har ikke forberedt oss spesielt opp 

mot kommunesammenslåingen, fordi vi 

ikke har sett noe behov for det. Dette får 

lite praktisk betydning for oss, sier de to 

bedemennene Daniel dos Santos og Anders 

Lilleheim hos Hviding begravelsesbyrå i 

Stavanger.

En fordel for byråene
Det som er felles for begge byrås tilbake-

meldinger, er at de setter pris på å forholde 

seg til færre og større gravplassforvaltnin-

ger, enten den er kommunal som i Sande-

fjord, eller blir kirkelig som i Stavanger.

– Vi opplever at kommunesammenslåingen 

– Vi merket ingen endring i samarbeidet med grav-
plassforvaltningen i tidligere Sandefjord kommune, 
men opplevde en forbedring og forenkling for de 
områdene som ble innlemmet i storkommunen, sier 
John Haugland, daglig leder i Bøe begravelsesbyrå. 
Foto: Privat

– Sandefjord og omegn er vårt hovedom-

råde. Selv om kundegrunnlaget er relativt 

uendret, har vi hatt noen flere oppdrag i 

Andebu og Stokke enn før kommunesam-

menslåingen, men antallet er såpass lavt 

at vi ikke kan si med sikkerhet at det er 

en faktisk økning i markedsandelen, sier 

Haugland.

Dette kan være tilfeldige utslag. Samtidig 

kan befolkningen i Andebu og Stokke, som 

ligger mellom de to vestfoldsbyene og som 

tidligere ofte har tenkt på Tønsberg som 

sin by, endre oppfatning og i større grad 

begynne å se til Sandefjord i stedet, siden 

de etter kommunesammenslåingen nå bor i 

Sandefjord kommune.

– Vi har fått flere byrå med kontor i kom-

munen. Men vi opplever at folk er relativt 

tradisjonsbundne i forhold til hvilke byer 

de kjenner tilhørighet til, påpeker Haug-

land.

Han legger til at konkurrentene som 

betjener deler av de områdene som ble 

innlemma i Sandefjord 01.01.2017, også 

ansees som gode kolleger. Derfor har han 

ikke sett noen grunn til å intensivere mar-

kedsføringen, eller på andre måter markere 

seg, i den nye storkommunen.

For Hviding begravelsesbyrå sin del, vil 

ikke sammenslåingene bety noe fra eller til 

i forhold til endret konkurranse. Hverken 

Rennesøy eller Finnøy har egne lokale 

begravelsesbyrå. Disse to kommunene 

betjenes allerede av Hviding, eller andre 

byrå i Stavanger.

– Jeg tror ikke på noen konsekvenser i 

form av flere eller færre oppdrag. Folk 

forholder seg til byråene de har brukt før, 

sier Anders Lilleheim.

Hvis kommunesammenslåingen derimot 

hadde gått andre veien, mot Sandnes som 

flere i Stavanger ivret for, kunne det over 

tid ha betydd endra konkurranseforhold 

lokalt hvis befolkningen i de to byene 

med hver sine byrå, over tid mentalt 

hadde smeltet sammen til én by. Det skjer 

imidlertid ikke. Samtidig med at Stavanger 

vokser sammen med de to øykommunene 

i Boknafjorden, slår Sandnes seg sammen 

med Forsand kommune i Ryfylke.

Hvorvidt de 45 andre kommunesam-

menslåingene rundt om i landet vil endre 

konkurranseforholdene, vil kun tida vise.
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Anne Marie Brenne kom inn 
i gravferdsbransjen i godt 
voksen alder. Etter vel 20 år 
i jobben, har hun delt sine 
erfaringer i boka «Elsket og 
savnet – En gravferdskonsu-
lents betroelser.»

TEKST OG FOTO: BRITA SKOGLY KRAGLUND

– Jeg har ønsket å formidle hvor fin jobben 

som gravferdskonsulent er. Når media skri-

ver om byråene, handler det alt for ofte 

om priser, og at vi utnytter folk. For meg 

er alle de fine møtene med pårørende, de 

fine samtalene og alle gode kolleger veldig 

viktig, sier hun dagen etter lanseringen.

Den skjedde i Nordstrandshuset, med fullt 

hus, mat og drikke. Ikke snitter som i man-

ge minnesamvær, men kaker, frukt, kald 

drikke, og kaffe servert av presteekteman-

nen, Jens Fredrik Brenne. Forfatteren leste 

og fortalte. Hun sto også for musikalske 

innslag, som sanger. Og i bakgrunnen satt 

bokhandleren som solgte nesten 50 bøker 

– de fleste med personlig hilsen. 

Mange av de frammøtte var venner, men 

også «kunder», pårørende hun har veiledet 

og hjulpet i tiden etter et dødsfall, hadde 

møtt opp. Så heter også ett av kapitlene i 

boka: «Jeg er her om du trenger meg.»

En gravferdskonsulents betroelser

– Vi jobber med de 
som lever videre
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Boka er skrevet på oppfordring fra Kagge 

forlag, og i nært samarbeid med Eva Høy-

dalsvik. Den inneholder både personlige 

historier og informasjon om lover, regler 

og praktiske detaljer om det som har med 

begravelser å gjøre. 

«Er det ikke trist å jobbe med døden?» er 

et spørsmål hun ofte får.

Både på lanseringa, i boka og gjennom 

intervjuet, understreker hun:

– Nei, for det handler så mye om livet. Jeg 

jobber med levende mennesker som skal 

ta avskjed med noen de er glad i. De som 

dør, er noen helt andre enn dem jeg møter 

på jobb. Det er alle de som lever videre. 

Brenne, som vokste opp i Skien, var tidlig 

fascinert av kirkegårder. Hun og ei vennin-

ne var naboer til Borgestad kirke. 

– Vi plukket markblomster og satte dem 

i små glass. Det kan vel hende at vi til og 

med tok blomster fra enkelte graver og 

plasserte dem hos andre fordi vi syntes det 

var urettferdig at noen hadde så mange og 

andre ingenting, ler hun. 

Boka hennes er svært personlig. Egen 

historie, også det som har vært vanskelig 

i livet, er med. Det handler blant annet 

om en psykisk syk mamma, og egne tunge 

perioder. 

Begge deler viktig i hennes vei mot bran-

sjen. For først når hun ved hjelp av fagfolk 

hadde fått leget sårene fra barndommen, 

kunne hun realisere sin nye jobbdrøm. 

– Uten at jeg egentlig var klar over det, 

hadde jeg lenge gått og ønsket meg en 

slik jobb. Det handlet om en dragning mot 

yrket. Men jeg tenkte at jeg kanskje ikke 

var god nok. Fordi jeg er gift med en prest, 

har jeg og vi opplevd mange mennesker i 

sorg. Jeg har kjent at det har vært godt å 

være sammen med dem. Når mennesker 

sørger, er de så nakne, uten filter. De er så 

ekte. Jeg hadde ryddet i eget liv, og ting 

jeg hadde jobbet med hos meg selv hadde 

gitt meg egne oppdagelser. Jeg kjente at 

jeg hadde noe å gi som jeg ikke hadde hatt 

før.

Hun jobbet som hjelpepleier da hun 

så annonsen fra Wang på Nordstrand.. 

Den håndskrevne søknaden leverte hun 

personlig på byrået. Etter intervju, fikk hun 

et vikariat.

– Visste du hva yrket gikk ut på?

– Egentlig ikke. Jeg visste bare det jeg så i 

seremonier, med kiste, lys og blomster. 

Hun ble godt tatt imot, og fikk opplæring 

underveis. Det første året jobbet hun bare 

ute. Hang på kolleger. Kjørte i Oslo – selv 

om hun knapt hadde kjørt der før. Der 

handlet om hvor glad hun var for jobben. 

– Det var en tid der jeg sprengte grenser 

for meg selv. Og det var viktig at jeg ble 

kjent med alle stedene, at jeg så for meg 

kirker, gravlunder, sykehus og sykehjem 

når jeg skulle veilede kunder. Da jeg be-

gynte å jobbe mer inne, kjente jeg at sam-

talen er min styrke. Å møte mennesker i en 

så spesiell situasjon er fint. Jeg opplever 

også at jeg finner ut nye ting om meg selv. 

Fra å være en som alltid skulle sørge for at 

andre hadde det bra, fant jeg fram det frie 

barnet i meg. Gleden over små ting. Sorgen 

over små ting. Men nå blir jeg ikke i det. 

– Har jobben hjulpet deg i denne prosessen?

– Kanskje til å se hva jeg fant. Og til å 

bekrefte at reisen i meg selv var helt 

nødvendig. Det handler om å være nær 

mennesker i sårbare situasjoner, uten å 

gjøre deres smerte til din egen. Det handler 

om en trygghet, at jeg kan være der uten 

å ta det med hjem, eller uten at jeg gråter 

sammen med pårørende.

Noen ganger kjenner hun på sitt eget liv 

som en parallell til det hun hører.

– Men det er ikke noe problem. Jeg vet at 

jeg har møtt det før. Jeg sier til alle: «Ha 

det ryddig i eget liv.» Det skulle jeg gjerne 

fortalt alle på vei inn i denne jobben.

– Hva er det fineste med jobben?

– Møtene med pårørende, kommer det 

raskt. 

– Og samtalene, som sagt, selv om de kan 

være utfordrende. 

– Husker du din første samtale?

– Ikke den første, men en av de første. En 

tenåring var død. Jeg hadde selv barn på 

samme alder. Ofte blir de samtalene jeg er 

mest spent på de fineste. I motsatt ende 

kan det være vanskelig når gamle dør. Da 

er det oftere konflikt mellom barn om arv, 

for eksempel.

– Hvordan forbereder man seg til en 

sorgsamtale? 

– Når dørklokka ringer, vet vi ikke alltid 

hvem som kommer. Det er fint med en 

åpen dør – men også utfordrende. Når vi 

vet, er det viktig å vite mest mulig om 

menneskene som skal møte oss. Så tenner 

vi lys og har kaffen klar. 

Det får de vite hvis noen ringer. Da spør 

de litt. Om hvem som kommer. Om avdøde. 

Hvor skjedde dødsfallet? 

– Slik får vi et bilde av hva som møter oss. 

Noen vet hva de vil. Og noen skjønner du 

at du ikke skal spørre så mye. Ofte blir jeg 

overrasket. Det er noe ganske annet enn 

jeg har forventet. Men jeg må være i det. 

Det er også viktig å begynne samtalen 

med å bli litt kjent med dem jeg møter. For 

eksempel ved å spørre om de har vært 

med på dette tidligere. Slik får jeg info og 

trygghet. Og jeg sier at jeg ikke trenger 

info om alt nå. Det gjør at de sørgende får 

trygghet. Vi har tid, og gode avtaler om 

tilbakemeldingstid. 

 Anne Marie Brenne bærer et lite gullkors 

rundt halsen. Hennes kristne tro er viktig. 

– Om morgenen har vi en felles stund 

hjemme der vi velsigner dagen for hver-

andre. 

Så går hun til jobb, der hun også kan 

forrette livssynsåpne seremonier. Hun har 

tatt kurs i dette.

– Jeg liker å formulere og formidle. Og jeg 

synes det kan være fint å ha med en salme 

og lyse velsignelsen – hvis familien ønsker 

det. 

– Tar du med deg jobben hjem?

– Forunderlig nok, nei. Det hender, men 

da handler det som regel om at jeg er blitt 

hersa med av de pårørende. At de gir meg 

skylda for noe?

– Hva?

– De kan gi meg «skylden» for at noen er 

død, for eksempel. Men jeg vet jo godt at 

skylden ikke er min. De er i kaos. Da kan 

de være sinte og redde. Når man er i sorg, 

er man lett redd og sint. Jeg har opplevd 

å bli skjelt ut og angrepet og har fått tilba-

kemelding om at de ikke har blitt ivaretatt. 

Men det er sjelden. Allikevel kryper de 

samtalene lettere inn i meg. Kunsten er å 

ta imot de gode tilbakemeldingene.
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Også gravferdskonsulenter kan ha vonde 

dager. Anne Marie Brenne forteller i boka 

om en av sine.

«Det var advent, og det hadde vært 

hektisk, med mange samtaler. Pårørende 

ønsket seremoniene gjennomført før jul i 

den grad det var mulig. 

Midt i dette kom en dame som hadde vært 

hos meg noen uker tidligere. Moren hennes 

døde, og jeg hjalp til med å planlegge be-

gravelsen. Nå sto hun der, smilende, med 

en pakke i hånden. Hun sa: «Hei, så fint at 

du er her, jeg ville bare si takk for alt du 

gjorde for meg.» Jeg greide ikke å svare 

med en gang, vinket henne bare med innpå 

samtalerommet. Jeg kjente tåren og hun 

så på meg med forundring. Vi satte oss, så 

la hun hånden sin over min. Jeg fortalte 

henne hvor spesielt det var for meg at hun 

kom akkurat denne dagen som jeg følte 

meg så tom og sliten. Som om hun visste 

at jeg behøvde et spesielt håndtrykk, en 

bekreftelse, nettopp i dag. Hun ble rørt og 

glad av å høre det. 

Så satt vi der sammen, hun som en gang 

trengte en som sto støtt sammen med 

henne, og som nå møtte meg i min ustøhet. 

Da hun gikk, åpnet jeg pakken hun la igjen 

på bordet. Det var en engel.»

En annen historie handlet om den 

høyrøstede mannen med stresskoffert som 

tydelig signaliserte at han ville ha minst 

mulig innblanding, bare en rask tilretteleg-

ging av begravelsen til sin kone.

–  Dagen før begravelsen ringte han for å 

få hjelp til å velge riktige klær – dress og 

slips som passet, forteller hun.

– Hva tenker du om bransjens utvikling?

– Det har skjedd mange forandringer i 

løpet av mine 20 år her. Og det fortset-

ter. Det jeg frykter er at det blir færre 

menneskelige ressurser, for etter min 

mening er det viktig at pårørende får 

møte mennesker når de søker hjelp for å 

planlegge gravferd for en av sine kjære, 

mener hun. 

– Har ditt eget forhold til døden forandret 

seg?

– Egentlig ikke. Det har ikke forandret seg. 

Men forholdet mitt til livet har forandret 

seg gjennom disse årene. Jeg tenker 

kanskje mer over hvor heldig jeg er, hvor 

viktig det er å tenke på at jeg vil leve livet 

mitt. Ikke prestere så mye, men kjenne på 

hvor godt der er å leve. For det synes jeg 

det er. 

65-åringen har tenkt over egen død. Nå 

vet hun mye om hvordan det kan skje.

– Jeg håper på et dødsleie der jeg kan 

samle mine og si adjø. At alt er oppgjort. Så 

vil jeg gjerne klappe noen kinn. Gjerne ha 

barn og barnebarn til stede. I jobben bru-

ker jeg mye energi på å trekke inn barna, 

for de voksne vil iblant holde dem unna. 

Det håper hun å fortsette med enda en 

stund – til hun går av med pensjon. 

MemoSoft AS er en bedrift 
som gjennom 15 år har hatt 
fokus på kun å betjene be-
gravelsesbyråene med gode 
webløsninger for trykksaker 
til begravelser.

Mediebedriften Erik Tanche Nilssen har 

lisens i Norge på markedsføring og salg av 

produktene under varemerket inMemory

inMemory4 – en egenutviklet 
teknologi
MemoSoft har erfart en økende etterspør-

sel etter mer fleksibilitet i programvaren 

på grunn av familiers ønske om mer unike 

og personlige produkter. Man ønsket også 

å levere avansert automatikk, så grav-

ferdskonsulentene kunne slippe å bruke tid 

og energi på grafisk dokumentarbeid. Det-

te gjorde at man valgte å utvikle en helt ny 

generasjon av nettløsningen, inMemory4, 

som er basert på egenutviklet teknologi. 

Etter to års forskning og koding, kunne 

MemoSoft presentere løsningen for en 

bredt sammensatt jury. Under overrekkel-

sen sa juryens leder, Henrik Bjørge Fardal 

fra Innovasjon Norge, at vinneren oppfyller 

alle kriteriene for prisen: «De har utviklet 

et produkt og en tjeneste som gir verdi-

skapning både for kunde og bedrift, viser 

innovativ bruk av teknologi og har åpnet 

for ny forretningsmodell eller marked.» 

Det var i skarp konkurranse med mange 

aktører, blant andre Norges største grafiske 

bedrift, 07 Media AS, at MemoSoft vant. 

Prisen deles ut av Grafisk Bransjeforening.

Seminar for support-teamene 
I september gjennomførte MemoSoft et 

inMemory4-seminar for de som sitter på 

support i Norge og Sverige. Her fikk de for 

første gang oppleve magien i automatisk 

generering av programhefter og minnebø-

ker med profesjonell grafisk utforming.

Lansering i januar 2020
Gjennom de siste månedene av året vil det 

foregå intern beta- og ekstern pilot-testing 

av systemet. «Vi håper og tror at inMe-

mory4 skal være klar for live-lansering 

ved årsskiftet,» sier Bjarne Johnsen. Han 

fortsetter: «Dagens løsning vil selvsagt 

være tilgjengelig i overskuelig framtid. De 

to utgavene av inMemory, som hver for 

seg har sine kvaliteter, vil leve side om 

side så lenge det er behov for det.»

Innovasjonsprisen 2019 gikk til MemoSoft AS

Fredrik forklarer, Lene og Theresa og Tom Nicolaisen
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Gravferden til Erna Borgen foregikk fra 
Andenes kirke 12. august. Vi har valgt å 
gjengi deler av minnetalen som ble fremført 
i kirken denne dagen;

«Erna ble født på Kiberg i Øst-Finnmark den 8.9.1925. Erna døde 

4. august, altså nær 94 år gammel. Vi kan si at Erna var tilstede 

i hele sitt liv, helt til slutten, selv om helsen de siste årene var 

sviktende. 

Erna giftet seg med Henry Borgen i 1947. Erna og Henry fikk 

barna Ingunn og Henry. Erna mistet sin første mann da han var 

bare 32 år gammel. I 1959 giftet så Erna seg med Harald, som var 

bror til Henry. Men også Harald døde nokså ung, i 1978. bare 64 

år. Erna og Harald fikk barna Randi og Astrid. Så har det gjennom 

årene blitt 11 barnebarn, 7 oldebarn og 1 tippoldebarn. 

Erna kom som ung jente i tjeneste hos lensmann Amundsen på 

Andenes, Fru Amundsen, som kom fra Frankrike, kunne lage blom-

ster av papir, som så ble vokset. Dette fikk Erna lære, og slik sett 

ble hennes første jobb som tjenestejente, også starten på hennes 

yrkeskarriere i blomster, og senere i begravelsesbyråvirksom-

heten. Allerede i førtiårene laget Erna blomster og dekorasjoner 

av papir og planter fra hage og natur. I Storgata begynte hun 

blomsterbutikk i 1952, og i 1958 ble virksomheten utvidet til også 

å drive begravelsesbyrå. 

Erna var driver og leder av Erna Borgen Blomster og Begravelses-

byrå frem til 1992. Da overtok døtrene Randi og Astrid firmaet. 

Men Erna fortsatte å jobbe, og var fullt med helt til i 2005.

Erna Borgen var altså en av de markerte forretningskvinnene i 

Andøy i forrige århundre. Hun grunnla og drev en virksomhet som 

fortsatt er livskraftig og velfungerende, Firmaet har i dag fem an-

satte. Vi kan godt karakterisere Erna som en vellykket forretnings-

kvinne. Men det var aldri lokaler, biler eller utstyr som var det 

viktigste for Erna i hennes virksomhet. Det viktigste var hvordan 

hun på beste måte kunne bidra på det menneskelige plan. 

For sin innsats i både arbeid og engasjement, har Erna gjennom 

alle år fått mye god omtale i nettverkene i sin bransje. Med sin 

erfaring og sin innsikt, var Erna en som ble lyttet til, når hun 

uttrykte råd og meninger. Erna har også gjennom årene fått mange 

utmerkelser:

• Paul Harris æresmedalje i Rotary.

• Melvin Jones æresmedalje i Lions. 

• Hun var det første æresmedlemmet i Nord Norsk begravelses-

byråforening.

• Hun var den første kvinnen som ble æresmedlem i Begravelses-

byråenes forening i Norge. Virke gravferd.

• Og sist, men ikke minst; hun mottok H.M Kongens fortjenes-

temedalje i 2006.

For Erna var arbeidet en livsstil, som gjorde henne tilgjengelig 

til alle døgnets tider. Hun var en av de første i Andøy som fikk 

mobiltelefon. Den første var så stor at den stod montert i bilen. Så 

ble det jo etter hvert mulig å ha med seg mobiltelefon over alt, og 

det hadde faktisk Erna. Hun gjorde seg tilgjengelig, og var nær alle 

som trengte henne. Hun hadde en trygg og omsorgsfull kontroll på 

alle forhold og i alle situasjoner. 

Når vi i dag tar farvel med Erna, tar vi farvel med en kvinne som 

gjennom flere tiår har satt dype og viktige spor etter seg hos så 

mange. Først og fremst for sine nærmeste, alle deler av familien, 

og også blant en stor skare av venner og kjente. Erna er et forbil-

de for oss på så mange måter, og vi minnes Erna med glede.»

Og på vegne av alle i gravferdsbransjen som fikk glede av å kjen-

ne Erna, «bransjens Grand Old Lady» lyser vi fred over hennes 

gode minne.

Gunnar Hammersmark,  

Bransjedirektør i Virke Gravferd

Minneord over Erna Sofie Borgen
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Uansett om vi velger kre-
mering eller jordbegravelse 
sier tradisjonen og reglene 
at vi trenger en kiste. Kiste-
produksjonen i Sverige har 
gamle aner. Virke Gravferd 
har besökt kistefabrikken i 
Åsarp og mötte et snekkeri 
med både roboter og hånd-
verkstradisjoner.

TEKST: JAN BYRMO

FOTO: CAROLINA BYRMO

Selv om sermonier og individuelle ønsker 

øker er kistebransjen tradisjonell. Skandi-

navias største kisteprodusent vil ta vare på 

familiefølelsen i selskapet. Kistefabrikken 

Fredahls har ligget på västgötaslätten i 

Åsarp, i Falköpings kommune, siden 1925. 

Mot slutten av förste verdenskrig var 

dødligheten høy. Spanskesyken herjet 

over hele verden. I Sverige, som ved dette 

tidspunkt hadde en befolkning på nesten 6 

millioner, døde 37 000 av Spanskesyken. 

I Falköping var det syv fabrikker som pro-

duserte kister på den tiden. En av disse er 

fortsatt i bruk og har nå blitt Skandinavias 

største  kisteprodusent.

– Erik Fredriksson arbeidet som snekker. 

Sammen med Torsten Dahlstrand kjøpte 

han en snekkerfabrikk for å få en bedre 

tilværelse. Slik ble navnet Fredahls til, sier 

Håkan Fredriksson, barnebarn til Erik og 

fd produksjonssjef på Fredahl Rydéns i 

Åsarp. Duften av tre er påfallende, noen 

steder ligger flis på golvet. Vi merker at 

vi er inne i en snekkerfabrikk men møtes 

også av den ene roboten etter den andre. 
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Her arbeider drøyt  60 personer mellom 

syv til fire mandag til fredag. Noen av 

maskinene er ganske så støyete, men det 

er også ganske så stille i andre deler av 

lokalene. Da vi kommer til maleriet og til 

slutt den innvendige bekledningen er det 

bare håndverk som gjelder.

– Kistene i massivt tre trenger mye 

håndspåleggelse, sier Thomas Fredriks-

son, tidlligere innkjøpssjef. Av de ulike 

arbeidsmomentene er det sagingen som 

er den vanskeligste. En liten feil i sagin-

gen kan påføre store feil i sluttresultatet. 

Den ytre behandlingen skjer ved at man 

legger papirfolie før malingen, og da må 

alt være korrekt, sier Thomas Fredriksson. 

Sparkling skjer nesten aldri. – Da har man 

misslykkes. Folieringen gjør at vi slipper 

sparklingen. Vi utfører maskinarbeide 

med presisjon. Sluttmålet krever det ikke, 

men det er muligens for øyets opplevelse, 

fortsetter Kjell Dahlstrand, selskapets 

styremedlem og tidligere administrerende 

direktør. Når det gjelder kistens håndtak 

må man være sikker på at disse ikke går 

av. De testes i ulike moment og et håndtak 

skal bære minst 100 kg. Her i Åsarp skjer 

den store volumproduksjonen og i fabrik-

På besøk i 
Skandinavias  
største  
kistefabrikk

En urne laget av sand for å spre aske i vann. 
Etterpå kan urnen senkes i vannet og løses opp.
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ken i smålandske Nybro finns spesialpro-

duksjon og syavdeling.

I Nybro var det Wilhelm Rýden som allere-

de 1904 bestemte seg for å lage kister. Han 

satte seg på toget til Karlskrona banket 

på hos ulike begravelsebyråer. Han solgte 

noen kister, fikk blod på tann og fortsatte. 

2011 gikk de to familieselskapene samme 

nog ble Fredahl Rýdens. – Vi var jo store 

konkurrenter en gang, men samtidig var 

det en slags gentlemanscraft mellom oss. 

Derfor kunne vi nærme oss hverandre på 

en god måte, sier adm.dir Morgan Löf-

gren. Da spørsmålet dukket opp var det 

rett å möte framtiden sammen. De synes 

at familieselskap ofte gir en mer intim 

følelse. – I en bransje som hvor det kreves 

så mye omtanke forsøker vi bevare dette 

selv om vi naturligvis samtidig må være 

rasjonelle. Og kistebransjen er rasjonell. 

Det er vanskelig å selge designede kister, 

etterspørselen er liten, mener han.

– Vi pleier å snakke om kiste-dna. Hvis 

man lager en designet kiste må den se 

ut som en kiste slik at man kjenner igjen 

seg og føler trygghet. Det finns designede 

kister som Diamantkisten, tegnet av den 

kjente industridesigneren Jakob Jensen. 

Den har vunnet mange internasjonale 

priser.

– Det er jo de som kjørt Mercedes hele 

livet sitt. Hvordan skal de så kjøre herfra? 

De skal vel ha en Diamant? Sier Morgan 

Löfgren. De siste årene har markedet 

forandret seg kraftig. Det er nye aktører, 

sermonier forandres og ting skjer fortere. 

Derfor er det vanskeligere å planegge for 

fem eller ti år fremover enn hva det var 

tidligere. Innvandringen gjør også sitt til 

at nye kulturer og tradisjoner kommer til 

Sverige.

– I en periode laget vi en anpasset kiste for 

muslimer. Ifølge deres tro skal man ligge 

på siden så vi laget en rygg inne i kisten. Vi 

har også laget bårer i de tilfeller da noen 

begraves uten kiste. Man sveipes inn i 

laken og senkes ned i graven i et gravrom, 

som har blitt til ved å legge planker enten 

vannrett eller diagonalt. Dette er uvanlig 

og skjer nok mest i Malmö. De jødiske 

forsamlingene har også sine egne tradisjo-

ner for hvordan en kiste skal se ut som de 

bestiller fra Fredahl Rýdens. Den får ikke 

inneholde metall, hvert eneste material 

må nøye gjennomgås. Det skal være så 

naturlig som mulig. Etter 20 års forskning 

og produktutvikling har kisten Saga, som er 

helt laget i biomateriale, nå gått i produk-

sjon. Det har lenge vært etterspørsel på 

miljøvennlige alteranativ, selv om tre i seg 

er en naturlig råvare.

– Nå kommer også en kiste som er 

FSC-godkjent. Med FSC (Forest Stewardship 

Petra Henriksson arbeider ved 
folieringen på kistefabrikken i 
Åsarp.

Thomas Fredriksson og Kjell Dahlstrand foran en 
av firmaets biler.
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Council) tar man hensyn til både miljø og 

sosiale forhold. Fredahl Rýdens er godkjent 

ifølge ISO 14001. Morgan Löfgren synes 

det er ganske enkelt å jobbe med miljø-

spørsmål.

– Man kan lett ta vare på materialet så 

langt det går, og vi tar vare på alt avfall i 

fabrikkene og bruker det til oppvarming, 

der vi er helt selvforsynte. Den delen som 

i bransjen vår mest påpeker miljøet er 

transportene. Aller værst er utslippet fra 

båttransporter. Derfor bruker vi skandi-

naviske underleverandører hvor det er 

mulig. Til historien vår hører det med at 

vi har ekspandert av egen kraft foruten at 

vi gikk inn i Norge 1988 hvor vi startet et 

eget norsk selskap. År 2000 kjøpte også 

en norsk produsent. I Danmark startet vi i 

1994 og kjempet ett år men vi lykkes ikke 

helt med egen kraft. Derfor kjöpte vi også 

der et eget selskap noe senere.

Føttene er forskjellen

Enkelte tradisjoner og system er 

vanskelige å forandre. Biler og krema-

sjonsovner er eksempler tilpasset mål 

på føtter og sokler.

Sverige: Seks føtter og seks håndtak, i 

hovedsaklig brune nyanser. 

Norge: Fire føtter og åtte håndtak, i 

hovedsaklig hvite kister.

Danmark: 90 prosent hvite kister, 

sokkel istedet for føtter.

Tyskland: Har påvirket kistenes utse-

ende mest, her ble kister tidlig laget 

industrielt.  

Finland: Kisten er konisk, dekorert 

med tekstiler som henger ned som en 

gardin og har dusker runt hjørnene.

Kisten Diamant har vunnet internasjonale 
priser for design.

Fredahl Rydéns har 160 ansatte i Sverige, 
Norge og Danmark. De produserer 110 000 
kister hvert år.
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1990: Scandinavian Star,159 
døde. 1998: diskotekbran-
den i Göteborg, 63 døde. 
1994: Estonia, 852 døde, 
2004: Tsunamien, 46 dan-
skere, 543 svenskere og 
84 nordmænd døde. 2011: 
Utøya, 77 døde. 

ANNA P. P. OLSEN OG OLE ROED JAKOBSEN

Overskriften faldt ved en konference om 

etisk håndtering af katastrofeofre, som 

Nordisk Forum netop har afholdt, og hvor 

direktøren for den norske bedemandsor-

ganisation og de øvrige nordiske kollegaer 

kunne give talrige eksempler over for 

nøgleaktører på hvordan bedemænd har 

spillet en væsentlig positiv rolle –på grund 

af beredskab og dialog, der går forud for 

hændelserne. 

– Vi skal i dag høre mere om, hvorfor det 

er vigtigt, at vi ikke blot tager os godt af 

de levende i katastrofesituationer, men at 

vi også har fokus på de omkomne. Når vi 

sætter fokus på en etisk og omsorgsfuld 

håndtering af de afdøde, er vi samtidig 

med til at sikre, at de overlevende og 

pårørende kommer bedre videre,  indledte 

generalsekretæren for Nordisk Forum og 

formand for Danske Bedemænd, Knud 

Larsen, konferencen. 

Det var i dagene 4.–6. september 2019, 

at årsmødet i Nordisk Forum blev afholdt, 

denne gang i Fredensborg i Nordsjælland. 

Her mødtes de nordiske repræsentanter 

for deres respektive brancheforeninger og 

til om torsdagen, 5. september, havde de 

inviteret en lang række nøgleaktører fra de 

nordiske lande, nærmere bestemt ledelser 

inden for katastrofeberedskaber, kommune 

– og regioner, sundhedspersonale og politi 

til en konference om håndtering af ofre 

efter terrorangreb, naturkatastrofer, større 

ulykker m.v.

Repræsentanter fra bl.a. det danske 

Rigspolitiet, Retsmedicinsk Institut, 

Beredskabsstyrelsen, Danske Regioner, SOS 

m.v., deltog og alle bød ind til debatten. 

Oplægget handlede i høj grad om, hvorvidt 

det betyder noget, hvordan vi håndterer 

de døde efter en større hændelse. Har etik 

og æstetik en betydning for de pårørende, 

de involverede offentlige myndigheder og 

borgere generelt? Og med vor tids intense 

medieeksponering – hvad betyder billeder 

af håndteringen af ofre? Særligt når situat-

ionen bliver politisk? 

Højaktuelt emne
Lederen af det norske politis identifikati-

onsgruppe skulle have givet et oplæg om 

det norske politis erfaringer og samarbejde 

med bedemænd. Et helikopterstyrt med 

seks dræbte få dage inden konferencen 

gjorde, at han desværre måtte melde 

afbud. Konferencens emne blev således 

højaktuelt. 

I stedet kunne direktør Gunnar Hammer-

smark fra Virke Gravferd i Norge byde ind 

med eksempler fra Utøya-angrebet i 2011, 

der blev en kæmpe koordineringsopgave, 

hvor bedemændene tog del på mange 

forskellige måder – kortegekørsel, frem-

visning af ofre for de pårørende og ikke 

mindst et decideret informationskontor for 

– Vi er en ganske betydelig 
ressource, når en katastrofe opstår
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de pårørende, der havde et stort behov for 

at få oplysninger om deres afdøde. Den 

norske regering blev også dybt involveret 

i ofrenes sag og tilbød at deltage i alle 

begravelsesceremonier, hvis de pårørende 

ønskede det. Koordinering og håndtering 

af logistikken var en kæmpe opgave, som 

blev løst til alles tilfredshed og gav stor 

respekt fra myndighederne i Norge. 

Gunnar Hammersmark, direktør Virke Gravferd:   
om erfaringen fra beredskapsarbeidet i 2011.

Ikke kun korteger, men informati-
onshub
Erfaringerne rundt om bordet viste særligt, 

at det er det enorme behov for informa-

tion hos de pårørende, som myndigheder 

Den nordiske ressurs- og beredskapsplan ved För-
bundsdirektör Ulf Lernéus.

Vertskap for konferansen -  Danske Bedemænd v/Ole 
Roed Jakobsen, bransjedirektør i foreningen.

På konferansen var det representanter fra den 
danske beredskapsstyrelsen, Rikspolitiet, Retts-
medisinsk institutt og bransjene i Norden.
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også kan lade bedemændene hjælpe med. 

Ulf Lernéus fra den svenske bedemands-

forening holdt oplæg og fortalte bl.a., at 

bedemændene ved tsunamien i Thailand i 

2004 fik foranstaltet en mindeplads, hvor 

de overlevende skandinaver kunne gå til 

for at få oplysninger og også have et sted 

at mødes for at dele sorgen. 

Formand Knud Larsen sagde i den sam-

menhæng, at her er samspillet og forståel-

sen mellem civilt og offentligt beredskab 

for, hvem der kan hjælpe til og byde ind, 

helt afgørende. Så kan de, der har opgaven 

med at begrænse eller efterforske hæn-

delsen, nemlig helt og fuldt koncentrere sig 

om deres indsats, for de ved, at de døde er 

i gode hænder og de pårørende får hjælp. 

– Der skal bare et billede til 
Ulf Lernéus nævnte også i sit oplæg at der 

generelt er ”stor forståelse hos pårørende, 

når der indtræder en katastrofe, at så er 

der intet, der fungerer normalt” De forstår, 

at vi f.eks. må tage en isskøjtehal i brug for 

at holde ofre nedkølede”, som de havde 

været nødt til i forbindelse med en stor 

ulykke i Sverige. 

Men pressen går i dag langt for at få de 

billeder, de andre ikke har. «Kedelige» 

billeder kan vende stemningen lynhurtigt, 

hvis myndighederne ikke håndterer ofrene 

«anstændigt». – Derfor kan brug af f.eks. 

rustvogne i kortege frem for kølecontai-

nere i ly af natten være det rigtige at gøre 

i forhold til hvad det giver af goodwill i 

samfundet, som direktør Ole Roed Jakob-

sen udtrykte det. 

 
Hvad kan bedemændene gøre? 
Omdrejningspunktet for dagen var først 

og fremmest erfarings- og vidensdeling 

for derved bedre at kunne tage hul på 

nødvendige drøftelser om især bedemæn-

denes evner og vilje til at kunne løfte op-

gaver ved alvorlige hændelser i Danmark 

og eks. Sydsverige. 

– Vi har ikke formaliseret vores indsats 

nationalt. Det er heller ikke tanken, at vi 

i dag skal træffe beslutninger eller lave 

bindende aftaler, men indsamle inspiration 

til hvordan vi kan arbejde videre på en 

samlet dansk indsatsplan, sagde formand 

Knud Larsen.

Et netværk på spring
Ved ekstraordinære hændelser som 

katastrofer og store ulykker er det vigtigt 

hurtigt at samle alle nødvendige ressour-

cer. Med udgangspunkt i erfaringer fra de 

nordiske lande, særligt tsunami-katastrofen 

i 2004, har Nordisk Forum valgt at tilbyde 

centrale myndigheder bedemændenes 

ressourcer. Det arbejde pågår stadig og 

også i Danmark skal vi sætte beredskabet i 

endnu fastere rammer – mere konkret ved 

at danne et netværk af bedemænd, der 

kan stå klar med kort varsel – med f.eks. 

udstyr, biler, personale – samtidig med 

at hverdagen også skal fungere for dem, 

der træder til – ligesom foreningen kan 

facilitere et decideret beredskabskontor, 

der kan fungere som  kommunikations- og 

datacentral. 

– Det er ikke et spørgsmål, om en større 

katastrofe, ulykke eller terrorangreb sker 

her i Danmark, men hvornår og hvor, sagde 

Knud Larsen. 

Rigspolitiets Nationalt Kriminalteknisk 

Center har bl.a. ansvaret for de danske 

beredskabsplaner og opdatering af disse. 

På konferencen anerkendte man behovet 

for et styrket samarbejde med Danske 

Bedemænd, og deres deltagelse skulle ses 

som et udtryk for netop et ønske om dialog 

om, hvordan vi kan få gavn af hinanden.

Der var kun positive tilkendegivelser 

hele vejen rundt om bordet om, at det 

gav mening at tænke bedemændenes 

ressourcer ind i beredskaberne. Flere af 

deltagerne ville tage budskaberne med sig 

hjem og gentænke nogle af de planer, som 

de allerede har liggende. 

– Det sværeste er at holde en beredskabs-

plan opdateret. Særligt – når der ikke 

sker noget. Det er nemt nok, når noget ER 

hændt, som Ulf Lernéus udtrykte det. 

Formålet med dagen var at få åbnet øjnene 

for et øget samspil og dermed tage de 

indledende skridt til et forøget samarbejde. 

Det mål blev klart indfriet med de mange 

positive «farvel og tak for i dag»- hilsner 

fra deltagerne efter en informativ efter-

middag i bedemændenes selskab. 

Nordisk Forum arrangerte middag 
fredag aften.
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Torsdag 29. august var en 
merkedag i Jølstads historie. 
Vi gratulerer Andrew, som 
bestod sin praktiske balsa-
meringseksamen med glans 
hos Tallon Mortuary Specia-
lists i Irland. 

TEKST/FOTO

Andrew har studert teori i snart et år, 

bestått seks eksamener og arbeidet i 

tilsammen seks uker i hos Tallon i Irland. I 

studietiden har han rukket å gjennomføre 

120 balsameringer. Andrew er den første i 

Norge som er sertifisert av The European 

Association of Embalmers (EAE). 

EAE er tilknyttet den Europeiske bransje-

organisasjonen (EFFS), hvor også Virke 

gravferd er medlem. 

– Enkelte land krever balsamering ved 

forsendelse av døde. Jølstad Repatriation 

har sett et behov for å sikre kvaliteten 

på syningsopplevelsen for familiene, som 

mottar kistene i utlandet. I Norge har det 

for eksempel vært vanskelig å få fullbalsa-

mering av avdøde etter obduksjon, noe vi 

Til venstre: Andrew i aksjon som balsamerer ved Jølstad stellerom i Ski. Til høyre: PFra venstre: EAE sertifisert 
balsamerer og prosjektleder Jølstad Repatriation - Andrew Havnen (Norge), Sensor EAE - Philippe Dubresson 
(Frankrike) og President EAE – Andree Berger (Tyskland), utenfor Tallon Mortuary Specialists (Irland).

Norges første EAE-
sertifiserte balsamerer

nå kan levere. Teknologien og teknikkene 

på fagfeltet er i utvikling. Vi føler et ansvar 

for at bransjen i Norge får del i denne 

utviklingen, derfor var det viktig for oss at 

jeg tok denne utdanningen, sier Andrew.

– En fordel er at vi kan gjennomføre bal-

sameringen når og hvor det passer oss. Vi 

lager balsameringsattesten samtidig. Det er 

enklere og raskere. Vi tar bilder av avdøde 

etter balsamering og før emballering, slik 

at mottagerbyrået kan gi god informasjon 

til familien om mulighetene for syning, sier 

Andrew.

Videre sier han: 

– Den første balsameringen jeg utførte i 

Norge var for et annet begravelsesbyrå. 

For oss handler dette om å videreutvikle 

bransjen og heve kvaliteten på stell av 

døde. Vårt mål er å ha så god service og 

kvalitet at bransjekollegaer i Norge ønsker 

å bestille balsameringen av oss. Det kan 

skje på et av våre stellerom, men jeg har 

portabelt utstyr og tar gjerne en tur til 

andre deler av landet.

FAKTA
Repatriation er den internasjonale 

betegnelsen for å sende den døde 

tilbake til hjemstedet for gravleg-

ging. 

Embalming er å balsamere den 

døde for å forsinke forråtnelses-

prosessen. Enkelt forklart tilføres 

balsameringsvæske, som trekker ut 

i vevet og tørker organismen. Bal-

samering er også et hygienetiltak 

og et tiltak for å ivareta synbarhe-

ten. Hel- eller punktbalsamering 

kan derfor være hensiktsmessig 

når avdøde har større skader. I 

Norge er balsamering vanlig ved 

forsendelser til enkelte land, for 

noen minoriteter og kongehuset. 

Spørsmål kan rettes til Andrew 

Havnen tlf. 4074 6769 

andrew.havnen@jolstad.no



Den nye E-klassen med 4Matic kan leveres som 5 dørs landau eller 3 dørs glassversjon.

Cadillac Escalade og Mercedes V-klasse med vår unike innredning, flott visuelt uttrykk og gode praktiske løsninger.

Også leverandør av: Volvo XC90, 
Peugeot Traveller, VW Caddy 
Maxi, Mercedes GLS og Cadillac 
XTS som bårebil

Tesla Model S. Verdens første elektrisk drevne begravelsesbil levert i Norge.

KARMØY BILSENTER AS • Postboks 133, 4295 Vedavågen
Ta kontakt for ytterligere informasjon og pristilbud:  
Jan Erik Naley på tlf. 951 02 600 • janerik@naley.no
www.karmoybilsenter.no • www.begravelsesbil.no 

TIL BEGRAVELSESBRANSJEN

Nytt utstyr uten likviditets behov, gunstig måneds beløp 
fordelt utover valgt periode på 3 eller 5 år.

 
Stadig flere velger leasing av egnet utstyr til sin bedrift, 

her er det mulig å sette sammen sin egen unike  
utstyrspakke etter ønske og behov. En leasing avtale  

binder ingen kapital og utgiftsføres direkte gjennom hele 
perioden, den kan strekke seg over 3 eller 5 år  

avhengig av budsjetterte midler.
Mange velger å ha egen pris på bruk av ny type 

pynteutstyr i seremoni, dette gir mulighet for en ekstra 
inntekts kilde og bidrar samtidig til nedbetaling av 

utstyret.
Be om tilbud.

+

+

Nyhet, gunstig leasing av 
utstyr og materiell

=

Kistekrakker på eikeplate, valgfri farge. Etui 
for enkel transport og oppbevaring.

Se hele utvalget på: www.begravelsesmateriell.no

Sett sammen din egen utstyrspakke etter 
ønske og behov, denne kan inneholde alt 
fra bårer, vogner, pynte utstyr til kjøle-

system alene eller i kombinasjoner.

Se komplett utvalg og detaljer
www.begravelsesmateriell.no

25 år
1990-2015

Erfaring gir 
trygghet
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Rekordoppslutning i Virke 
Gravferd Nord Norge

Lokalavdelingen i nord har 
tradisjon for godt oppmøte. 
Høstmøtet i Tromsø helga 
20-22 september skulle vise 
seg å slå alle rekorder.

FOTO OG TEKST: ANDREAS RUSTAD HANSEN

82 påmeldte deltakere er intet annet enn 

imponerende i en landsdel hvor avstan-

dene er store og reisekostnadene deretter. 

Resepten er et variert og godt faglig 

opplegg krydret med et inkluderende og 

sosialt samvær i beste Nord norske ånd og 

tradisjon.

Det var et hyggelig syn å se den store 

forsamlingen samlet til middag fredags-

kvelden. Stor gjensynsglede, blant både 

etablerte og nye medlemmer. Bransjedirek-

tør Gunnar Hammersmark tok utfordringen 

på strak arm og presenterte seg med noen 

vakre sanger. Den siste ledsaget av Gudrun 

Falch fra Sandbakk på Finnsnes. Og hva 

kunne vel passet bedre til anledningen enn 

Kine Hellebusts «Det hainnle om å leve».  

 

Leder i Virke Gravferd Nord Norge (under-

tegnede) åpnet møtet med å ønske velkom-

men, takke de fremmøtte samt si noen 

takknemlige ord om bortgangen til Nord 

Norges Grand old Lady: Æresmedlemmet i 

Virke Gravferd Erna Borgen fra Andenes.

 Deretter startet møtet med et interessant 

foredrag av Forbundsdirektøren i SBF Ulf 

lerneus med tittelen: 

«En bransch i förändring». Utviklingen i 

Sverige forteller at det blir færre og færre 

tilstede i seremonier, flere gravferder uten 

seremoni og at borgerlige seremonier øker 

men ikke i den grad man kanskje hadde 

trodd. Det etterspørres seremonier i større 

grad kveldstider enn i helger. Det ønskes 

stort sett fredager og planleggingstiden blir 

ofte av den grunn svært lang. Ny teknologi 

og endringer tvinger bransjen til å tenke 

nytt samt følge utviklingen. 

Etter en som alltid fyldig og god oriente-

ring fra vår egen direktør Gunnar Hammer-
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smark samt noen sponsorpresentasjoner 

var det tid for en smakrik lunsj.

Tor Håkon Gabriel Håvardsen presenterte 

sin nye spennende bok. 

«En seksti under» er en ærlig, brutal og 

bisarr men samtidig sjarmerende og med-

menneskelig betraktning av en gravferds-

konsulents liv.

Boken ble signert og solgt på møtet. I 

tillegg ble det lagt frem noen eksempla-

rer av Anne Marie Brennes bok «Elsket 

og savnet». 2 bøker som er et must for 

bransjefolk å lese! Julegavetips?

Etter lunsjen var det tid for «dødskafé». 

Katarina Zwilgmeyer som selv er grav-

ferdskonsulent er en av initiativtakerne 

til dette voksende fenomenets inntreden 

i Norge. Lokalet var omgjort til en koselig 

kafe i dempet belysning med kaffe og ka-

ker på bordene. Vi fikk utdelt en meny som 

kunne brukes til å dra i gang samtalene. 

Målet med dødskafé er å øke bevisstheten 

om døden. Slik kan folk få en motivasjon 

til å gjøre mest mulig ut av livene sine. På 

dødskafé tenker man sammen og deler 

erfaringer om døden.

Etter oppsummering og avsluttning av 

dødskafen ble kafe-oppsettet raskt endret 

til kino-oppsett.

En svært engasjert dame i en vakker rød 

kjole overtok showet. Live Landmark er 

en annerkjent foredragsholder. «Fra press 

til prestasjon» handler om enkle teknikker 

og verktøy som kan implementeres i det 

enkelte selskap for å øke prestasjon, effek-

tivitet og ikke minst arbeidsgleden.

Møtet ble avsluttet med noen sponsorpre-

sentasjoner før undertegnede takket av 

møtet med en liten «hjerte teaser».  

Noen bilder og en historie om hvordan 

arbeidsinkludering kan påvirke et arbeids-

miljø i positiv retning samt påminne oss 

det aller viktigste i dagens effektive og 

resultatorienterte arbeidsliv: Nemlig å se 

hverandre, yte omsorg skape samhold og 

inkludering.

Lørdagkvelden ble en festaften med nyde-

lige tapasretter og flott underholdning av 

Tromsøs egen Jardar Johansen. Lokalet var 

så oppfyllt at enkelte måtte sitte i baren 

å nyte maten. Men det skulle vise seg å 

fungere svært godt og gi noen praktiske 

fordeler, som ikke bare nordlendingene 

satte pris på. Det er samholdet, humøret og 

stemningen det kommer an på i Nord. 

 

Lista er lagt for neste møte, men vi gleder 

oss allerede.

Øverst til venstre: Godt humør og gjensynsglede. Fra 
venstre Randi Borgen Mikalsen, Kathleen Silseth, Stei-
nar Hirsti og Lisbeth Markussen Tømmerås.

Over: Jardar Johansen underholdt oss lørdagskvelden 
med sang og morsomme historier fra sin tid som 
begravelsessanger.

TIl venstre: Inger Lillysdatter Johansen og Heidi Åsgård 
i trivelig lag fredag kveld.
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Mens alt det praktiske ved 
kistebegravelse er gratis, må 
innbyggerne i hele Kongs-
vinger-regionen betale 6000 
kroner dersom de velger 
kremasjon.

ARTIKKELENE STO I GLÅMDALEN JULI 2019 

TEKST: ROLF NORDBERG

Det til tross for at de to ordningene etter 

norsk lov er likestilte, en kistebegravel-

se kan bety flere timers maskinelt og 

manuelt arbeid, og at urner legger beslag 

på betydelig mindre plass på en gravplass 

enn kister. Både pårørende, begravelsesby-

råer og kirkelig fellesråd reagerer på den 

urettferdige forskjellsbehandlingen, som 

skyldes lokale kommunestyrevedtak.

Fra 3100 til 6000 kroner
Bedre ble det ikke av at Kongsvinger 

kommunestyre i sitt møte 13. desember i 

fjor vedtok en tilnærmet fordobling av kre-

masjonsavgiften: fra 3100 til 6000 kroner. 

Dette ble prisen også de øvrige glåmdals-

kommunene belaster sine innbyggere med 

til tross for at hvert enkelt kommunestyre 

står fritt til å vedta å dekke hele eller deler 

av kostnaden.

Har ikke råd
Reaksjonene er ikke uteblitt.

– Etter den kraftige prisøkningen har jeg to 

ganger opplevd at pårørende som ønsket 

kremasjon gikk bort fra dette på grunn 

av prisen. Den stadige økningen i antall 

kremasjoner har dessuten avtatt etter 

prisoppgangen, opplyser Steinar Grønlund 

(68), personen med lengst fartstid – 35 år - 

innen begravelsesbyråer i Kongsvinger.

- Det hender vi anbefaler pårørende 

kistebegravelse av økonomiske hensyn, 

forteller kirkeverge Ole Erik Lindalen.

Gratis mange steder
Aurskog-Høland, Skedsmo, Jevnaker, 

Gjøvik og Oslo er blant kommunene som 

dekker hele kostnaden for sine innbyggere, 

det vil si at kremasjon er gratis.

Nes kommune avkrever nå sine innbyg-

gere 750 kroner per kremasjon, mens det 

var gratis fram til 2018, opplyser Lillian 

Syversrud ved Nes kirkelige fellesråd. Der 

opplevde de en formidabel økning i antall 

kremasjoner i fjor, det vil si nærmere en 

fordobling, så 750 kroner oppleves tydelig-

vis som akseptabelt siden standardurne og 

frakt er inkludert.

Ingen er uenige om at kremasjon koster. 

Landets største krematorium på Alfaset 

i Oslo tar 6000 kroner for kremasjon av 

innbyggere fra andre kommuner. Stals-

berghagen i Skedsmo tar 5200 kroner, 

krematoriet i Gjøvik 5000 kroner. Uenig-

heten dreier seg derimot om hvem som 

skal betale: pårørende til den døde eller 

vedkommendes hjemkommune, eller om 

det skal være et spleiselag.

Dyr kistebegravelse
Uansett arbeidsmengde er kistebegravelse 

på gravplassene gratis. På vinterstid skal 

deler av gravplassen brøytes for å gi plass 

til kanskje flere hundre frammøtte til en 

begravelse. Jorda der kista skal senkes må 

tines med elektrisk teletiner. Dette kan ta 

flere døgn, og etter cirka ett døgn fjernes 

det øverste jordlaget manuelt for å gi plass 

til å senke teletineren noe. Etter tining 

opptil nærmere to meters dybde skal det 

graves med en liten gravemaskin, grava 

KONGSVINGER: 

Kistebegravelse: gratis  
Kremasjon: 6000 kroner 
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dekkes til og jorda som tas opp må holdes 

myk ved hjelp av ei elektrisk tinematte. 

Senkemekanismen for kista skal så settes 

på plass. Etter begravelsen skal kista 

senkes helt ned, senkemekanismen fjernes 

igjen, og jord fylles på. Senere kreves pla-

nering. Å sette ned en urne med aske etter 

kremasjon gjøres stort sett på sommerstid 

og krever ikke annet enn et enkelt jordbor, 

som håndteres manuelt. Hullet er bare 

cirka 60 centimeter dypt.

Plasskrevende
Ei kiste legger dessuten beslag på langt 

mer plass enn ei urne, og gjør at grav-

plassen fylles opp mye raskere slik at en 

kommune eventuelt må utvide med de 

kostnader det medfører.

- Her i Kongsvinger setter vi av 1,5 x 1,5 

meter til urnenedsettelse, og da har en 

familie plass til opptil fire urner. For ei 

kiste setter vi av en plass på 1,5 x 3,0 

meter, og ei kiste er fredet i 20 år, forklarer 

kirkeverge Lindalen.

Støtter likebehandling
Kongsvinger kirkelige fellesråd behandlet 

kremasjonsavgiften i sitt møte 18. septem-

ber i fjor og fattet enstemmig vedtak om 

å øke den til 6000 kroner. Dette ut fra de 

faktiske kostnadene. Forslaget ble vedtatt 

av kommunestyret, men fellesrådet har 

ingen beslutningsmyndighet når det gjelder 

hvem som faktisk skal betale kostnaden – 

kommunen eller pårørende. Om dette sier 

Lindalen i dag:

– Vi i fellesrådet synes de to ordningene 

kunne vært likestilt, men da må kommune-

ne vedta å bekoste kremasjonene.

– Hårreisende forskjellsbehand-
ling, sier Berit Væring. 
Brit Væring reagerer kraftig på at hun må 

betale 6000 kroner etter at hun valgte 

kremasjon da hennes ektemann Knut Eker 

(78) nylig døde.

Mens det er gratis å gravlegge kister, 

innkrever samtlige kommuner i Kongsvin-

ger-regionen 6000 kroner av etterlatte 

som velger kremasjon.

Bør dekkes
Væring betegner denne forskjellsbehand-

lingen som både forunderlig og hårreisen-

de.

- Kommune-Norge oppfordrer gjerne til 

kremasjon fordi det er plassbesparende 

slik at gravlundene ikke skal bli fulle og må 

utvides med de kostnader det medfører. 

Både ut fra plassproblematikk og ikke 

minst likhetsprinsippet bør lokalpolitikerne 

også her i distriktet vedta at kommunene 

dekker kostnadene forbundet med krema-

sjon, mener Væring.

Gratis i Oslo
Hun viser til at en rekke kommuner har 

gratis kremasjon for sine innbyggere, 

eksempelvis Oslo, den kommunen som 

har desidert flest kremasjoner årlig her til 

lands. Brits datter arbeider ved kirkekonto-

ret i Asker. Der faktureres det ifølge henne 

beskjedne 1000 kroner per kremasjon, 

inkludert standardurne.

- 6000 kroner på toppen av alt det en 

begravelse ellers koster er mye penger. 

Selv ble jeg veldig overrasket og forun-

dret da jeg mottok kremasjonsavgiften 

siden jeg ikke hadde fått med meg denne 

opplysningen på forhånd, og det var gratis 

da mine foreldre ble begravet i Oslo. Jeg 

har økonomi til å betale denne regningen, 

men ikke alle har det, og det må oppleves 

uverdig eventuelt å måtte ta opp lån for 

betale en slik faktura. I en sårbar situasjon 

kort tid etter dødsfall blant sine nærmeste 

er det mye å forholde seg til og ordne opp 

i. Da er det neppe noen som orker å klage, 

sier Brit.

Håper på endring
Heller ikke hun vil klage på fakturaen, som 

hun allerede har betalt. Derimot velger hun 

å ta opp saken fordi hun har håp om at det 

kan bidra til å påvirke lokalpolitikerne i 

glåmdalskommunene under høstens bud-

sjettbehandling til å vedta at kremasjon i 

likhet med gravlegging i kiste skal være 

gratis fra kommende årsskifte.

– Kremasjon og kistebegravelser 
bør prises likt – det vil si gratis
Dette mener Tore Huuse 
Øwre, daglig leder i begra-
velsesbyrået Kordahl og 
Toverud på Flisa og styrele-
der i Virke gravferd Innlan-
det, interesseorganisasjonen 
for begravelsesbyråer i 
Hedmark og Oppland. 

ROLF NORDBERG/BRITT-ELLEN NEGÅRD

– Så lenge gravferd er et offentlig anlig-

gende og kistebegravelser og kremasjon 

likestilles, bør de to ordningene også 

likestilles økonomisk. Pårørende skal ikke 

straffes fordi de av overbevisning eller 

andre grunner velger kremasjon. Noen sier 

at de ikke orker tanken på at de skal ligge 

og råtne og bli spist av mark i ei nedgravd 

kiste, slår han fast.

Han viser til at mange norske kommuner 

har gratis kremasjon i dag, andre fakture-

rer en beskjeden sum. Innbyggerne i alle 

glåmdalskommunene må derimot betale 

hele 6000 kroner.

Urettferdig ordning
– Dagens ordning her i distriktet er urett-

ferdig. Dessuten er det incitamenter fra 

kommuner om nettopp å velge kremasjon 

fordi dette er plassbesparende på gravlun-

dene og følgelig gir en økonomisk gevinst 

for kommunene siden de da slipper å 

utvide kirkegårdene.

>>



28 GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2019

– Får dere reaksjoner fra de pårørende?

–Noen synes det er dyrt, men i en slik 

sorgtynget situasjon er det få som sier 

noe. Alle begravelsesbyråer er for øvrig 

forpliktet på forhånd til å opplyse om alle 

kostnader forbundet med en begravelse, 

også kremasjonsavgiften slik at denne 

ikke skal komme som noen overraskelse 

etterpå.

Appell til politikerne
Øwre understreker at han ikke har noe 

som helst å utsette på krematoriet på 

Kongsvinger.

- Der møtes vi av hyggelige folk og god 

service. De kan ikke lastes for den høye 

prisen, som vedtas av politikerne i kommu-

nestyrene. Min appell til kommunepoliti-

kerne etter høstens valg er at de sørger for 

å betale for kremasjon for sine respektive 

innbyggere.

750 kroner i Nes
Mens odølinger må betale 6000 kroner for 

kremasjon, slipper naboene i Nes med 750 

kroner

Magnar Nilsen er daglig leder av både 

Årnes begravelsesbyrå og Odal begra-

velsesbyrå. Han opplever følgelig stor 

forskjellsbehandling av ulike kunder som 

velger kremasjon, og er overrasket over 

at innbyggerne i glåmdalskommunene må 

betale hele kostnaden selv og har fått økt 

regningen fra henholdsvis 3100 (Kongsvin-

ger) og 4100 (øvrige kommuner) i fjor til 

6000 kroner i år.

– Disse kommunene tenker annerledes 

og går motsatt vei av det mange andre 

kommuner her til lands gjør. Jeg har ventet 

på at odalskommunene skulle begynne å 

dekke kremasjon for sine innbyggere, men 

hittil har ikke det skjedd. En del odølinger 

har reagert på at det koster dem så vidt 

mye som 6000 kroner, opplyser Nilsen.

Nesbuer og innbyggere i de andre rome-

rikskommunene benytter stort sett Stals-

berghagen krematorium på Strømmen, det 

vil si i Skedsmo kommune. Der er prisen 

for kremasjon 5200 kroner, men hele eller 

det meste av denne avgiften dekkes av de 

respektive kommuner. Fakturaene for hele 

beløpet sendes direkte til kommunene.

Nes kommune betaler altså 5200 kroner 

per kremasjon og dekker det aller meste 

av denne kostnaden, men fakturerer sine 

innbyggere for 750 kroner. Da er standar-

durne inkludert. I følge prislista til Årnes 

begravelsesbyrå har blandt andre Sørum, 

Rælingen og Ullensaker kommune en 

tilsvarende avtale. Eidskogs nabokommune 

Aurskog-Høland dekker hele kostnaden for 

sine innbyggere. Det samme gjør Skedsmo. 

For innbyggerne i begge disse kommunene 

er kremasjon altså gratis.

Kostnadene for transport til krematoriet 

betales av Nav, som dekker all nødvendig 

transport utover 20 kilometer i forbindelse 

med gravferder.

– Veldig urettferdig
– Det er god kirkegårdspolitikk med urner 

når det gjelder opparbeidelser av grav-

plasser.

Dette fastslår Line Langseth Bakkum, 

assisterende kirkeverge med ansvar for 

gravplasser og krematoriet på Gjøvik. 

Det er likevel ikke hun reagerer mest på 

overfor kommuner som fakturerer flere 

tusen for kremasjon.

– Jeg synes dette er veldig urettferdig be-

handling av familier som velger kremasjon. 

Dessverre er det få innlandskommuner 

som sidestiller kistebegravelse og kre-

masjon økonomisk. I hele Oppland er det 

bare tre kommuner som dekker krema-

sjonskostnadene, nemlig Gjøvik, Jevnaker 

og Gran. I Hedmark hadde Hamar gratis 

kremasjon tidligere, men har nå innført en 

egenandel, opplyser hun.

Innlandets to eneste krematorier befinner 

seg på Gjøvik og Kongsvinger.

Tore Huuse Øwre, styreleder i Virke Gravferd 
Innlandet.
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Virke Gravferd Fagkurs trinn III

Nerlands Granitindustri AS, 6490 Eide • Telefon 71 29 62 33 • Telefax 71 29 66 27  

E-post: nerland@varigminne.no • www.varigminne.no

Minner er viktige,
til slutt er de alt

Vi har 75 års erfaring og et bredt  
sortiment i alle prisklasser. Vi gir produkt-  

og salgsopplæring, profesjonell  
oppfølging og leverer punktlig. Mulighet  

for dataskisse før produksjon.

 Det beste utgangspunktet  
for gode løsninger.  

Kurset vil forbedre deg i arbeidet som grav-
ferdstaler, eller du vil lære det du trenger 
for å prøve deg som gravferdstaler. Det vil 
også være fokus på god rådgivning og kun-
debehandling, og vi tar for oss den digitale 
kundereisen.

Sted:  Henrik Ibsens gate 90, Oslo

Tid:  4. – 7. november kl 09.30 - 15.30

Pris:   9900,- 

Kurset vil dyktiggjøre deg i arbeidet du gjør som gravferdstaler 

allerede – eller det kan være dette du trenger for å prøve deg som 

gravferdstaler. 

Du får en kort teoretisk innføring i seremoniledelse og praktis-

ke øvelser med blant annet trening på å fremføre deler av en 

gravferd foran andre. Hvilke elementer bør og kan være med i 

en livssynsåpen seremoni? Det vil bli vektlagt praktisk trening i å 

gjennomføre en samtale med pårørende, hvordan lage en minne-

tale og alt det som naturlig hører til seremonilederens oppgave i 

løpet av gravferden.

Rådgivning og kundebehandling i ekstraordinære situasjoner kan 

være krevende for en rådgiver i gravferdsbransjen. Kompetanse 

og innsikt i hvordan man skal håndtere denne samtalen er avgjø-

rende for et godt utfall.

Møte mellom gravferdsbyrå og de pårørende er en kunderelasjon 

som skal håndteres profesjonelt hvor det etiske er øverst på agen-

da samtidig som resultater for gravferdsbyrået er vesentlig.

Vi ser nærmere på hvordan kundene bruker digitale plattformer 

som Google, Facebook og YouTube til å finne informasjon om 

ulike tjenester og tilbydere. Vi diskuterer hvilket innhold som bør 

være tilgjengelig på nett for å kunne betjene kundene på en god 

måte. Du lærer om digital markedsføring, etiske retningslinjer og 

potensielle fallgruver. Kurset gjennomføres med en kombinasjon 

av forelesning, praktiske øvelser, og erfaringsdeling.

Les mer og meld deg på: www.virke.no/gravferd
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Deltakere på Virke Gravferd Fagkurs Trinn I 2019 -2020
Mona Stensrud, Midtfylket Begravelsesbyrå – Kjell Frode Lie, Bokn & Tysvær Begravelsesbyrå – Knut Magnus Nordhaug, Jølstad begravelsesbyrå – Else Marie Sagen 
Ottershagen, Begravelsesbyrået Nilsen – Elise Mikkelsen, Solstrand begravelsesbyrå – Henrik Tveter, Verd Begravelse – Lars Tyriberget, Hamar begravelsesbyrå – Reidar 
Elveseter, Elveseter Begravelsesbyrå – Finn Georg Fleischer, Begravelsesbyrået Kordahl & Toverud – Lene Kløkstad Hübner, Oseberg Begravelsesbyrå – Steinar Bekkevold, 
Kongsvinger begravelsesbyrå Grønlund – Andrine Linnea Langleite, Begravelsesbyrået Nord Østerdal – Ivar Tangeraas, Buskerud Begravelsesbyrå – Ådne Johansen, Imi 
Tromsø Begravelsesbyrå – Per Gunvald Haaland, Liljegruppen – Randi Sønderland, Lijegruppen – Guri Kaarbø, Blomsterstugu – Helge Kingswick, Begravelsesbyrået Gjøvik 
Toten

Deltakere på Virke Gravferd Fagkurs Trinn II 2019 -2020

Ruben Skifjord, Vestvågøy Blomster og begravelsesbyrå – Ghulam Abbas, Al-Khidmat begravelsesbyrå – Jarle Brindis, Elverum begravelsesbyrå – Reidar Elveseter, Elvese-
ter begravelsesbyrå Tina Østerberg, Begravelsesbyrået Kordahl & Toverud – Ingrid Buseth, Vigdal begravelsesbyrå – Mette Vigdal, Vigdal begravelsesbyrå – Lars Ivar Fjose, 
Andås begravelsesbyrå – Karina Blom, Åsane begravelsesbyrå – Haakon L Langeli, Buskerud begravelsesbyrå – Aleksander Kollen, Buskerud begravelsesbyrå – Edvard 
Tanem, Hartvigsen begravelsesbyrå Tromsø – Heidi Bogevold Fallon, Begravelsesbyrået Dufseth – Jan-Robert Simonsen, Simonsen begravelsesbyrå – Sondre Åsgård,  
Begravelsesbyrået Balsfjord – Jens-Aleksander Butter Simonsen, Lyngenfjord begravelsesbyrå og blomsterforretning – Monica Therese Nakken – Rauma begravelsesbyrå
Anne Kristi Uhlen, Blomsterkjelleren
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I nettbutikken, tilgjengelig fra vår nettside, finner du mar-

kedsmateriell, profilartikler og interne trykksaker til bruk i 

hverdagen. Butikken administreres av LOS Digital, som står 

for forsendelse og fakturering.

Slik får du tilgang:
Brukernavnet er byråets medlemsnummer i Virke Gravferd 

og passordet er byråets e-postadresse. Hvis du ikke kjenner 

medlemsnummeret eller e-postadressen som er registrert 

kan du ta kontakt med Gunnar Hammersmark.

www.virke.no/gravferd

ID-kort kan bestilles 
hos Virke Gravferd ved å 
sende en  
e-post til gh@virke.no. 
Kortet inneholder fargebilde 
med hvit bakgrunn, navn på 
begravelsesbyrå og på den 
ansatte. Pris på ID-kort er kr 
150,- (eks mva) Kortholder med 
klips kr 25,- (eks mva). Kortholder 
med snor kr 35,- (eks mva).

BESTILLING AV ID-KORT NETTBUTIKKEN

SISTE NYTT?

2019  

18.–20. oktober Larkollen
Virke Gravferd Østfold – Oslo & omegn og Buskerud og Vestfold - 
høstmøte

Støtvig hotell

21.–24. oktober Oslo Virke Gravferd Fagkurs trinn III Virke

25. oktober Stavanger Virke Gravferd SørVest høstmøte Sola Strand Hotell

27.–30. oktober Chicago NFDA Convention & Exhibition 2019

4.–7. november Oslo Virke Gravferd Fagkurs Trinn III Virke, Peer Gynt

13. november Brumunddal Virke Gravferd Innlandet - høstmøte Mjøstårnet

15.–17. nov Åndalsnes Virke Gravferd Møre og Romsdal og Trøndelag – høstmøte Grand Hotell Bellevue

20.–22. nov Paris Fun èraire Pais 2019 Paris–Bourget

2020  

9.–13. mars Oslo Virke Gravferd Fagkurs trinn I – vårkurset Virke

16.–18. mars Oslo Virke Gravferd Fagkurs trinn II – vårkurset Virke

4.–7. juni Trondheim Virke Gravferd Landsmøte 2020 Clarion Hotel og Congress

Møtekalender Virke Gravferd
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• Excel

• Lederkurs

• Styrekurs

• Arbeidsrett

• Lovpålagte kurs for verneombud 
og øverste leder

• Nedbemanning

• Google-kurs

• Innholdsmarkedsføring

• Forbrukerkjøpsloven

Virke har årlig 

140 kurs 
og mer enn 1400 deltakere
på kursene våre.  

Har du lyst å bli bedre i jobben din? 
Eller er du litt redd for å bli utdatert?

GÅ INN PÅ VIRKE.NO/KURS

PRISER FRA 
2.000–6.200 kr

Velg mellom kurs som:

Da må du aktivt søke ny kunnskap og få litt inspirasjon!

Medlemmer får opptil  
50% på alle kurs

Våre kursholdere er dyktige og gir kursdeltakerne 

mest mulig utbytte som kan brukes hverdagen.

Vår K C - L I N E  2 1 3 ® md EQ power. Denne bilen byr på imponerende agile kjøreegenskaper, samtidig med at man lokalt kan 
kjøre emisjonsfrit t. Med det kombinerte drivlinjesystemet av forbrennings- og elmotor er den en banebryter i sin kjøretøyklasse.

D-46359 Heiden  •  Tlf.: +49 28 67/ 97 57- 0  •  www.kuhlmann-cars.de

MADE IN GERMANY

K C - L I N E  2 1 3®

versjon „5-dørs“ gravferdsbil
Med forskjellige former på bilrutene!

FREMTID GJENNOM INNOVASJON

Nå også tilgjengelig med 
plug-in-hybridteknologi  … Vår hybrid gravferdsbil på basis av Mercedes-Benz E-klassen
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Trostrud-Freno AS tilbyr nå FlexCoSeal, den fleksible «metallbeholderen» «bodyseal». FlexCoSeal 

er et kostnadseffektivt og tidsbesparende alternativ til sinkkister. Beholderen er et fleksibelt her-

metisk forseglet system som kan brukes til internasjonal begravelsestransport. 

OBS! Reguleringer kan avvike fra land til land og fra stat til stat i USA. Derfor er hver bruker av 

FlexCoSeal® ansvarlig for å overholde lokale, nasjonale og internasjonale regler.

Ta kontakt for bestilling eller om du har spørsmål!  

info@trostrudfreno.no eller tlf. 61 14 35 50                                                                                       

FlexCoSeal

ALTERNATIVET TIL SINKKISTE

PRODUKTET OVERHOLDER REGELVERKET I IATA (AHM 333), STRASBOURG (26.X.1973) OG EU EN15017 

• FlexCoSeal forsegles ved hjelp av et varmejern 

• Folien er en V-folie, som brettes ut og legges i kisten 

• Den avdøde legges i folien, som brettes over den avdøde

• Varmejernet smelter og forsegler sidene 

• Enkelt, raskt og vektbesparende
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6490 EIDE • Tlf. 71 29 98 40 – Fax 71 29 98 41
E-post: post@stenindustri.no
www.stenindustri.no

UTSØKTE NORSKE MINNESTENER
• Kvalitet
• Pålitelighet
• Dyktige fagfolk
• Moderne produksjon
• Hurtig levering
• Gode betingelser
• Stort utvalg av modeller
• Muligheter for 

egen design
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Rådgivning og 
kundebehandling

Start:
26. september 2016

Slutt
27. september 2016

Program:
• Kommunikasjonsteknikk

• Veiledning og 
rådgivningsteknikk

• Adferdspsykologi og 
beslutninger

• Faglig rådgivning og 
kundebehandling

Kursform:
Kurset gjennomføres som 
en kombinasjon mellom 
foredrag, gruppeoppgaver 
og diskusjon. Det vil bli 
benyttet videoer, generelle 
caser og deltakernes 
egne eksempler og caser 
fra hverdagen som 
gravferdskonsulent.

Overnatting:
Scandic Solli
Gangavstand fra Virkes 
lokaler. 

Påmeldingsfrist: 
12. september 2016

Antall dager: 2

Sted:
Virkes lokaler, 
Henrik Ibsen gt 90, Solli 
Plass, Oslo

Kursavgift: Kr 4950,-

Påmelding/informasjon: 
E-post: 
anne.leinders-krog@virke.no 

Tlf: 22 54 17 45

www.virke.no/kurs

Trinn 3
26.-27. september 2016

VIRKE GRAVFERDS 
FAGKURS

KREATIV KUNST I TAKET PÅ 
RØYKEROMMET 



WANG REPATRIATION TEAM

Med meget erfarne medarbeidere, egne avtaler med alarmsentraler i Skandinavia, Europa, Asia, 
Afrika og USA, og tilgang til et internasjonalt nettverk av begravelsesbyråer, er vi alltid beredt til å hjelpe.

Å fremskaffe korrekte dokumenter ved forsendelse er essensielt og vi har stor kunnskap og oversikt over 
hva som kreves til de forskjellige land. 

Med vår lange erfaring og unike kompetanse ordner vi all nødvendig dokumentasjon raskt og effektivt. 
Der det kreves oversettelse av dokumenter har vi avtaler med autoriserte oversettere.
Alle produkter som kreves ved forsendelser i inn- og til utland er av høy kvalitet og tilfredsstiller de krav Alle produkter som kreves ved forsendelser i inn- og til utland er av høy kvalitet og tilfredsstiller de krav 
og behov mottakerland krever.

Det koster ingen ting å ringe oss for noen gode råd.
Vi gir, som alltid, gode kollegarabatter 
og deler av vår kunnskap.
Et prisestimat kan vi gi på kort varsel.

Wang begravelsesbyrå har i over 50 år bistått begravelsesbyråer, 
privatpersoner, alarmsentraler og ambassader med hjemtransport, 

både ved dødsfall i Norge og utenlands. 

Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon! 
repatriation@wbeg.no  -  telefon 23 16 83 30

K VA L I TET
blir aldri  umoderne

Kvalitetstenking sitter i veggene her hos oss på Trostrud-Freno. Det er nøyaktighet,
håndverkskunskap og ansvar hos våre medarbeidere som skaper merverdi i alt fra
materialvalg og innkjøp til produksjon, kundeservice og leveranser.

Trivelig arbeidsmiljø, ansvar for det ytre miljø og høykvalitetsprodukter til fornøyde
kunder har gjort foretaket, som startet i 1936 på Toten, til en ledende fullservice-
leverandør til begravelsesbransjen.

TROSTRUD-FRENO AS
www.trostrudfreno.no

info@trostrudfreno.no

61 14 35 50

WANG REPATRIATION TEAM

Forsendelser inn- og utland siden 1950-tallet

Takk for tilliten dere viser oss!

Kontakt oss for ytterligere informasjon
repatriation@wangglobal.no   +47 982 47 365



K VA L I TET
blir aldri  umoderne

Kvalitetstenking sitter i veggene her hos oss på Trostrud-Freno. Det er nøyaktighet,
håndverkskunskap og ansvar hos våre medarbeidere som skaper merverdi i alt fra
materialvalg og innkjøp til produksjon, kundeservice og leveranser.

Trivelig arbeidsmiljø, ansvar for det ytre miljø og høykvalitetsprodukter til fornøyde
kunder har gjort foretaket, som startet i 1936 på Toten, til en ledende fullservice-
leverandør til begravelsesbransjen.

TROSTRUD-FRENO AS
www.trostrudfreno.no

info@trostrudfreno.no

61 14 35 50



Statistikkoversikt
Oversiktelig dagbok
Logistikkfunksjon
Fakturering direkte fra programmet

Lag sangprogrammene selv, eller få profesjonell hjelp av WBT

Kan brukes på alle digitale flater: PC, mac, smarttelefon, nettbrett etc.

Ved interesse, ta kontakt på: post@baldris.no eller 51 66 11 00

Et moderne og brukervennlig 
program for begravelsesbyrå

• Lett å bruke
• Alltid oppdatert
• Hvor som helst

Et moderne og brukervennlig 
program for begravelsesbyrå

• Lett å bruke
• Alltid oppdatert
• Hvor som helst

Navn Navnesen
f. 00 - 00 - 0000         d . 00 - 00 - 0000

Vestre gravlund, gamle kapell

Fredag 29. april 2016

- Personlig service fra A - Å. 
- Typografer og inhouse designere. 
- Minnebøker, flere formater.  
- Program i personalisert cover.  
- Lag program og takkekort selv, 
 i vår portal.  
- Vi utvikler unike motiver 
 i samarbeid med våre kunder.
- Send filer direkte til oss fra Baldris.

Wilhelm Berges Trykkeri AS
Adr.: Ole Deviks vei 30, 
 0666 Oslo

Tlf.:  22 70 90 00
Fax:  22 38 57 12
E-post:  post@wbt.no
Nett: www.wbt.no

Navn Navnesen
f. 00 - 00 - 0000         d . 00 - 00 - 0000

Vestre gravlund, gamle kapell

Fredag 29. april 2016

Navn Navnesen
f. 00 - 00 - 0000         d . 00 - 00 - 0000

Vestre gravlund, gamle kapell

Fredag 29. april 2016

Til minne

Hjertelig takk 
for all vennlig deltagelse.

Takk for all vennlig detagelse ved 
Navn Navnersens bortgang

Familien

Til minne
Hjertelig takk 

for all vennlig deltagelse.

Hjertelig takk 

for all vennlig deltagelse.

Est. 1932 - ditt trykkeri i flere generasjoner!
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Siden 1933 har vi i SIBI videreført gamle tradisjoner, 
samtidig som vi tilpasser oss tiden vi lever i. 

Vi leverer til begravelsesbyråer i hele Norge. Våre lastebiler er spesialinnredet 
for kistetransport, og med egne sjåfører er vi sikret mot transportskader. 

Høy kvalitet, kontinuerlig produktutvikling, konkurransedyktige priser og førsteklasses 
kundeservice har gjort SIBI til en av Norges største leverandører av begravelsesutstyr. 

Les mer og se vårt utvalg av kister på www.sibi-kister.no

EN TIDLØS TRADISJON

•

SIBI AS   •  Industriveien 17, 5210 Os   •  56 30 37 00  •  firmapost@sibi.no   •  www.sibi.no
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MIDLERTIDIG
GRAVMARKERING

Asker Produkt:
• leverer kors, ventetegn, barnetegn

og muslimske tegn
• har rask levering av navneplater
• legger stor vekt på nært og godt samarbeid
• har en rekke store landsomfattende kunder
• er konkurransedyktig på pris, kvalitet

og punktlighet
• har topp moderne produksjonsutstyr

Ta kontakt for nærmere avtale.

Gamle Borgen vei 5 › 1383 Asker
Tlf.: 66 76 14 80 › Faks: 66 761 481
post@askerprodukt.no › www.askerprodukt.no

Asker Produkt:
• leverer kors, ventetegn, barnetegn

og muslimske tegn
• har rask levering av navneplater
• legger stor vekt på nært og godt samarbeid
• har en rekke store landsomfattende kunder
• er konkurransedyktig på pris, kvalitet

og punktlighet
• har topp moderne produksjonsutstyr
• vi tilbyr også navneplater til askeurner

Ta kontakt for nærmere avtale.

Gamle Borgen vei 5 › 1383 Asker
Tlf.: 66 76 14 80 › Faks: 66 761 481
post@askerprodukt.no › www.askerprodukt.noTlf: 66 76 14 80  -  post@askerprodukt.no  -  www.AskerProdukt.no

MIDLERTIDIG GRAVMERKERING
www.AskerProdukt.no

Vi leverer ventetegn, kors, 
barnetegn, muslimsk tegn og 
navneplater.

Vi legger stor vekt på nært
og godt samarbeid og vi er 
konkurransedyktig på pris, 
kvalitet og punktlighet.

Vi bruker moderne  
produksjonsutstyr og har mange 
store landsomfattende kunder.

Priser: Vi gir kollegarabatt på 10% for byråets tjenester og 20% for byråets varer til alle 
Virke-byråer. Du får alltid en forhåndspris raskt.

Andrew Havnen
Case Coordinator

Jarle Skjennum
Case Coordinator 

Terje Sveum
Case Coordinator

Tlf.: +47 22 79 77 45
repatriation.no

HVA TRENGER 
DU HJELP TIL?
• Via vårt internasjonale nettverk kan vi hjelpe med 
   forsendelser i hele verden.

• Vi kan hente på avtalt sted og koordinere forsendelsen.

• Vi kan emballere avdøde i zinkfolie ved vårt stellerom, 
   før overføring til OSL Gardermoen.

• Ordner du hentingen selv, kan vi hjelpe med dokumentene.

• Vi kan avklare kravene og sende deg en oversikt.

• Vi kan ordne autorisert oversettelse av dokumentene.

• Du kan ha kontakt med kunden, vi kan hjelpe deg 
   med forsendelsen.



LYSESTAKER
I EDELSTÅL

Lysestakene tar liten plass ved trans-
port, da alle tre lysestakene kan monte-
res inni hverandre.

Leveres i tre høyder - 90 cm, 105 cm og 120 cm. 
Leveres også med topp og fot i tremateriale, 
mørklakkert eller lyslakkert.

Samme pris!

Solgaard Skog 4, 1599 Moss, tlf.: 6925 1445
E-mail: ordre@bentzenutstyr.no
www.bentzenutstyr.no

Silseth Sten har generasjoners erfaring i bearbeiding og håndtering av stein, og vi 
tilbyr et bredt utvalg av gravmonumenter. Vi har dyktige håndverkere med solid 
erfaring kombinert med en god slump yrkesstolthet.

VI TILBYR:
• Gode betingelser
• Hurtig levering
• Høy kvalitet
• Nytt og spennende design
• Egen tilpasning av steindesign

Ønsker du en solid, pålitelig og punktlig samarbeidspartner som samtidig er  kreativ, 
 nyskapende og kan tilby det helt unike og eksklusive, ta  kontakt med oss i Silseth Sten!

Unike og varige

Minnestener

Adresse
Steinhuggervegen 52, 6490 Eide

Telefon
71 29 93 00

Faks
71 29 93 01

E-post
post@silseth-sten.no

Internett
silseth-sten.no



Siden 1933 har vi i SIBI videreført gamle tradisjoner, 
samtidig som vi tilpasser oss tiden vi lever i. 

Vi leverer til begravelsesbyråer i hele Norge. Våre lastebiler er spesialinnredet 
for kistetransport, og med egne sjåfører er vi sikret mot transportskader. 

Høy kvalitet, kontinuerlig produktutvikling, konkurransedyktige priser og førsteklasses 
kundeservice har gjort SIBI til en av Norges største leverandører av begravelsesutstyr.

EN TIDLØS TRADISJON
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Din totalleverandør
Brødr. Strand Stenhuggeri as

 
Strandvegen 653 6490 Eide - Tlf.: 71 29 80 12 

post@br-strand.no - www.br-strand.no 
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Kvalitet og dyktig håndverk
Høy servicegrad og pålitelighet
Stort utvalg og moderne design

Hurtig levering 
Service på kirkegården

Vi tilbyr 
gunstige 

betingelser

Norsk kvalitet
 i over 100 år

Oppnå større fordeler 
ved å ha Eide Stein as 
som din leverandør av 
gravminner.

Ta kontakt med oss for et tilbud 
om agentur i ditt område.

Nå er vi lokalt tilstede i 
Oslo-regionen med vår 
nye avdeling på Lier.

www.eidestein.no
telefon: 712 99 250
faks: 712 99 251
e-post: post@eidestein.no

Stor steinutstilling på Lier.

Vi utfører omsliping av gamle steiner.

NY 
avdeling 
på Lier
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for kistetransport, og med egne sjåfører er vi sikret mot transportskader. 

Høy kvalitet, kontinuerlig produktutvikling, konkurransedyktige priser og førsteklasses 
kundeservice har gjort SIBI til en av Norges største leverandører av begravelsesutstyr.

EN TIDLØS TRADISJON

SIBI AS   •  Industriveien 17, 5210 Os   •  56 30 37 00  •  firmapost@sibi.no   •  www.sibi.no

Norsk kvalitet
 i over 100 år

Oppnå større fordeler 
ved å ha Eide Stein as 
som din leverandør av 
gravminner.

Ta kontakt med oss for et tilbud 
om agentur i ditt område.

Nå er vi lokalt tilstede i 
Oslo-regionen med vår 
nye avdeling på Lier.

www.eidestein.no
telefon: 712 99 250
faks: 712 99 251
e-post: post@eidestein.no

Stor steinutstilling på Lier.

Vi utfører omsliping av gamle steiner.

NY 
avdeling 
på Lier



CHEVROLET SUBURBAN
FREMRAGENDE BÅREBIL

Våre biler tilfredsstiller alle krav til begravelses-
kjøretøy med god margin, uten fordyrende 
tilpasninger. Som markedsledende leverandør 
av begravelsesbiler, har vi et godt refreanse-
grunnlag og god kjennskap til de krav og 
ønsker dere som kundegruppe har.

Kontakt oss for ytterligere informasjon og pristilbud!

Besøk oss: Tømmervegen 2 • 6445 Malmefjorden • Tlf: 71 26 50 00
post@nerland-autosalg.no • www.nerlandautosalg.no

Vi leverer Chevrolet Suburban som begravelsesbil. 
Bårerommet har plass til kiste på hele 240 cm. 
Fører har førsteklasses plass- og komfort, og 
� rehjulstrekk er standard.

STOR PLASS
I FØRER- OG 
BÅREROM! 


