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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

4

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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Hvem «eier» liket 
og hva er verdien?
Disse to helt spesielle pro-
blemstillingene dukket opp i 
forbindelse med en diskusjon 
om ansvarsforholdet knyttet til 
oppbevaring av døde og for-
sikringsdekning.

Utgangspunktet var å avklare hvem som har 

ansvaret for å oppbevare en død fra dødstids-

punkt til gravferden er gjennomført. I dag dør de 

fleste på institusjon. Avdøde blir stelt og fraktet 

til egnet oppbevaring på institusjon. Når dødsfall 

skjer utenfor institusjon blir avdøde hentet og 

bragt inn til egnet midlertidig oppbevaringssted, 

enten på offentlig sted eller i byråets egne 

lokaler.  På et tidspunkt blir avdøde fraktet fra 

midlertidig oppbevaring til stedet hvor gravfer-

den skal finne sted. 

Hvem eier den døde? I en artikkel fra tidligere 

ekspedisjonssjef Ole Herman Fisknes i kirke-

departementet reflekterer han over temaet og 

uttaler at et hvert menneske er et eget rettssub-

jekt som følgelig eier seg selv. Det er vanskelig 

å tenke seg at en død person kan kunne eie noe, 

ikke heller seg selv. Det er enda vanskeligere å 

tenke seg at liket kan eies av en annen. Det en 

død person etterlater blir arv som skal fordeles 

mellom arvinger, slik arveloven beskriver.  Og 

hvem som har retten til å sørge for gravferden 

til den døde er definert i Gravferdsloven. Det 

er altså ingen som «eier» et lik. Hvem er da 

ansvarlig for å oppbevare den døde? Det finnes i 

dag ingen lov eller forskrift som definerer dette 

ansvaret.

Problemstilling om eierskap og verdi dukket 

opp i en samtale om forpliktelser og økonomisk 

ansvar. La oss ta et tenkt eksempel; Stedet hvor 

avdøde er til oppbevaring brenner ned, og liket 

brenner opp. Hva er verdien på et lik? En kropp 

i live har en verdi, og mange tegner en livsfor-

sikring for å kompensere for tap av liv. En død 

kropp har ingen materiell verdi.

Hvilket ansvar har eier av stedet hvor dette 

skjedde? Den som har retten til å sørge for grav-

ferden til avdøde eier ikke den døde, og siden 

en død kropp ikke har noen materiell verdi har 

ingen lidt noe økonomisk tap som det kan søkes 

økonomisk erstatning for. 

Det å ha forsikring på eiendom og innbo dekker i 

så fall behovet til et byrå som også har   oppbe-

varing av døde i sitt byrå. 

Kan det være andre lover som kan komme til 

anvendelse i dette tenkte eksemplet? At det kan 

være en følelsesmessig stor belastning for på-

rørende er det ingen tvil om. Og om en gravferd 

må avlyses som følge av en situasjon som nevnt 

finnes det avbruddsforsikring som kan dekke 

kostnader som følge av avbruddet.

Det er mulig at noen av våre lesere finner 

disse problemstillingene svært marginale og på 

grensen til litt morbid. Men i en tid hvor brutte 

familierelasjoner fører til konflikter når en i 

nær familie dør kan det være av betydning at 

«eierskap» til den døde blir definert i lov eller 

forskrift.

Gunnar Hammersmark 

Bransjedirektør
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STYRELEDERENS HJØRNE

«
Livet er fullt av variasjoner og kontraster.  
Vi er blant dem som vet mye om det. 

Liv og død. Brobyggende samarbeid og dype konflikter. Elske og 

hate. Vite og anta. Originaler og kopier. Gråt og latter. Arbeid og 

hvile. Kjøpepress og bærekraft. Muligheter og trusler. Styrker og 

svakheter. Kontrastene er talløse. 

Noen kontraster er helt naturlige - kanskje til og med nødven-

dige - variasjoner, mens blant andre av kontrastene er det lett å 

foretrekke den ene. Noen ganger utsettes vi bare for livets berg- 

og dalbane, mens andre ganger er opp- og nedturene resultater av 

helt bevisste valg. 

Strategi handler om bevisste valg. Det handler om å ha mål, om 

å kartlegge, og om å velge. Vi i styret i Virke Gravferd vil at ditt 

medlemskap skal ha en verdi for deg. Derfor har vi brukt høsten 

til å revidere strategiplanen vår og gjøre den relevant for neste 

4-årsperiode. Planen sendes snart ut på høring i lokallagene, før 

den skal vedtas av Representantskapsmøtet til våren. 

Kjerneområdene til Virke Gravferd skal fortsatt prioriteres:

• Sørge for gode rammevilkår for bransjen og større likhet for 

kundene våre, nasjonalt og lokalt, gjennom god og konstruktiv 

dialog med premissgivende myndigheter.

• Fortsatt utvikling av kompetansen i bransjen, ved å nedsette et 

utvalg som skal evaluere dagens kurstilbud.

• Gi god støtte til lokallag for å kunne ha gode, lokale møteplasser.

• Ha inspirerende landsmøter der vi møter hverandre, leverandø-

rer og samarbeidspartnere.

• Bidra til god omdømmebygging for bransjen.

 Kremasjonsavgiften er en forskjell kundene våre bør slippe. Om 

våre kunder må betale den, og ev hvor mye, avhenger av hvor 

de bor, og om tro og livssyn gir rom for å velge. Denne vilkår-

lige ulikheten syns vi lite om. Derfor vil vi jobbe for å avskaffe 

kremasjonsavgiften i Norge. Det kan du lese mer om andre steder 

i denne utgaven av Gravferdsnytt.

Litt om kjøpepress og bærekraft til slutt: 
Jeg er blant dem som tenker at vi hadde klart oss godt uten Black 

Friday, og som allikevel benytter anledningen til å kjøpe når det 

er noe jeg trenger. Livet som prinsippfast pragmatiker kan være 

prøvsomt. Så, når familien min ber meg å skrive årets ønskeliste, 

blir den tafatt kort. Det er naturligvis hyggelig å både gi og få ga-

ver. Særlig før de er gitt og fått. Vi sier ofte at "det er tanken som 

teller". Når tanken er å gi glede, omtanke og varme, får prislappens 

størrelse mindre betydning. At gaven har vært brukt tidligere, kan 

til og med øke dens verdi. 

Dersom du tenker at julas opprinnelse fortsatt har gyldighet, så 

handler jo den i bunn og grunn også om bærekraft. Den handler 

om den nåden som barnet i krybben hadde med seg og som ble 

gitt til alle som vil motta. 

Jula er full av kontraster. Den gir oss nordboere lys i mørketida. 

Og uavhengig av hva du måtte tenke om det lille barnet, kan du 

gi være- og bærekraft ved å bety noe for de rundt deg. Heldigvis 

kommer det en lys - og kanskje til og med hvit? - jul etter den 

sorte fredagen. Det gir håp.

Med ønske om en god og fredfull julefeiring! 

    Jan Willy, Styreleder

 

Fra Black 
Friday 
til WhiteWhite 
Christmas



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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2019 NFDA International 
Convention & Expo 
Chicago, USA
Utsikt over Willis Tower, tidligere kjent som Sears 
Tower, som en gang var verdens høyeste bygning.  
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Det store ammerikanske 
begravelseforbundet, NFDA, 
National Funeral Directors 
Association, hadde i år lagt 
konventet til Chicago, USAs 
tredje største by. Konven-
tet gikk av stabelen på 
McCormick place, som er 
Nordamerikas største mes-
seanlegg.

TEKST: JAN BYRMO | FOTO: CAROLINA BYRMO

Hvert år lokker konventet til seg en stor 

skare utlandske deltagere, som får ta del 

av de viktigste trendene i bransjen. De 

siste årene har er det teknikken som har 

dominert konventet, med alt fra hyper-

moderne webbplasser og minnesvideoer 

til spesialtilpassede servicemapper og 

brosjyrer.

I USA er det en tydlig forandring i valget 

mellom kremering og jordbegravelser. I 

begynnelsen av 90-tallet lå kremeringen 

rundt 15 prosent, idag er gjennomsnittet 

70 prosent.

Denne raske forandringen betyr stor 

utfordring for de selskap som lager kister 

og ytre begravelsecontainer. Men det 

skaper også nye muligheter for de selskap 

som produserer urner, smykker og andre 

kremasjonsrelaterte produkter.

Innenfor bransjen i USA ser man at familier 

Til høyre: Bean i Millenium Park er Chicagos største 
turistattraksjon. Bildet over og under: Utstillingssen-
ter og oversiktsbilde.  
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som velger kremasjon ofte har andre 

ønsker enn den tradisjonelle kundekretsen. 

De vil ha større valgmulighet, tillegg, stil og 

individualitet. 

Familier som foretrekker jordbegravelse 

legger ofte mye tid på selve valget av 

kiste. De som velger kremasjon legger 

istedet mye tid på for eksempel å lage en 

minnevideo, eller hvor lang tid det tar å 

bestille et kremasjonssmykke. Det dreier 

seg ofte om saker som gjör begravelsen 

unik. I utstillingshallen var det mange 

mindre selskaper som fokuserte på den 

store interessen rundt det unike. Disse 

selskapene har ofte startet som en ide 

som har bidratt til å forsterke familienes 

opplevelse.

Et stort spørsmål for begravelsebyrå-

ene er at ofte betyr mindre inntekter. 

Da kremasjonen begynte å øke mente 

mange at dette var en moteting som fort 

skulle forsvinne istedet for å anpasse seg 

til den nye markedssituasjonen. Mange 

mistet dermed muligheten får å finne nye 

inntektsmuligheter.

En trend i USA er at man ikke lenger er så 

kirkelige som tidligere. Å gå til kirken i en 

begravelsegudstjeneste har blitt mindre 

vanlig. Familier vil istedet ha en “feiring av 

livet” hvilket ikke nødvendigvis ikke inne-

bærer det å sitte på en kirkebenk. Derimot 

har det blitt mer vanlig at arrangement 

som dette holdes i parker, barer, restauran-

ter eller hotell. Mange begravelsebyråer 

har også egne lokaler for denne typen av 

arrangement, og begravelsebyråer som 

bygges idag har ofte egne lokaler for dette. 

En stor utfordring for amerikanske 

begravelsebyråer handler idag om det å 

holde seg ajour med kundenes krav. Hver 

kunde er bare et internettklikk borte fra 

det de søker. Kundene oversvømmes av 

annonser og ideer og tar med seg disse til 

begravelsebyråene og kan si: «Jeg så dette 

på YouTube og vil gjøre det samme i min 

fars begravelse». Som begravelsedirektør 

vil man ikke virke inkompetent og si at 

man aldri har hørt om dette. En begravel-

sedirektør på konventet beskrev sin rolle 

på følgene måte: «Min oppgave er å skape 

en meningsfull opplevelse. Familien skal få 

en mulighet til å velge, og jeg skal informe-

re og veilede dem på en unik måte samt 

innkludere de i prosessen ved å gi dem 

den opplevelsen de søker».

Den viktorianske Undertaker. Steve Person er en pen-
sjonert begravelsesentreprenør som i 45 år har drevet i 
Walworth, WI. I løpet av disse årene har han samlet mange 
ulike saker og ting. Bemerkelsesverdig var malerier bro-
dert med hår fra barn som hadde gått bort i en tidlig alder.  
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Over til venstre: Giftcraft er et kanadisk selskap fra 
Ontario som selger forskjellige minneprodukter. Deres 
fotorammer holdt av engler er et populært produkt 
i sortimentet. Over til høyre CCarver in Memory er 
navnet på selskapet Calli Probst grunnlagt. Calli er 
gift med en begravelsesentreprenør i Utah og pro-
duserer minner i tre. Et av hennes største produkter 
er håndavtrykk som er saget ut i tre. For dette vant 
hun førstepremien i NFDAs konkurranse «Innovation 
Award».  Til høyre og under: En stor sensasjon på 
messen var selskapet Clear View, som produserer 
kister av plastglass. Helt til høyre: Hartwood Creati-
ons fra Rockford, IL, produserer små trekasser for å 
lagre asken fra kjære.
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Over:Bio-Response Solutions stilte ut for første gang 
med den spesialbygde vannkremasjonsovnen. Krema-
sjonen foregår i vann som er blandet med kjemikalier. 
Deretter blir alt oppvarmet til høy varme. 90 prosent 
av energien spares sammenlignet med normal kreme-
ring og ingen fossile brensler blir brukt. I tillegg gir 
den 20 prosent mer aske til de nærmeste.  
Til høyre: Det New Mexico-baserte selskapet Passa-
ges har fokusert på å selge billige kister, framfor alt i 
bambus og piletrær. Under: Helt til høyre: 

Springfield Coach Group er et selskap som spesi-
aliserer seg på å konvertere Mercedes Vito til en 
begravelsesbil. Her er den første ombygde bilen av 
denne modellen i USA. 



13GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2019

Baines Proffessional Vehicles er et familieeid 
selskap som bygger begravelsesbiler. En ny trend 
er  at SUV-er og Crossover også blir begravelses-
biler. Her er også en spesialbygget bil for å legge 
blomsterpynt på.

Øverst:  Memorial Signature Frame er en spesiell 
aluminiums fotoramme. Et bilde er plassert av den 
avdøde ved en begravelse eller minnestund. På bildet 
kan gjestene skrive autografen sin med en penn som 
er utstyrt med en diamant i spissen.  

Under til venstre: Post og Boost. Facebook-ekspert Bill 
A Johnston med sin nye bok, Post & Boost. Han hjelper 
begravelsesbyråer med å annonsere på Facebook. 
Konseptet er basert på suksessfaktorene i sosiale 
medier. Det skal være personlig og formidle både en 
historie og en følelse.  

Under midten og høyre: Memorial Reef Interna-
tional tilbyr familier et unikt hvilested der urnen 
vanligvis er plassert i eller blant korallrev i Karibia. 
Seremonien begynner på et undervanns minnehage. 
Du kan også velge å se seremonien fra en charterbåt 
hvor du kan sette blomster på stedet 
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– Det å forberede barna på 
at de kan miste noen de 
er glade i, er viktig for oss 
i barnehagen. Vi er glade 
for dette tilbudet og vi i 
personalet sloss nesten om 
å få være med, sier barne-
hagelærer Mari Ur Løvaas 
fra Skjebstad barnehage i 
Mandal.

TEKST: KJETIL S. GRØNNESTAD

Tilbudet hun snakker om, ble til etter 

en samtale hun hadde med sin far Per 

Løvaas, som er begravelsesbyråkonsulent 

ved Landes begravelsesbyrå i Mandal. 

Bakgrunnen var spørsmålene barnehagen 

fikk fra barnas foresatte om hvordan de 

skulle snakke med barna sine om dødsfall 

i familien.

– Jeg nevnte at det kunne være aktuelt å 

invitere de eldste barnehagebarna inn i 

kapellet slik at vi sammen kunne snakke 

om hvordan det er å miste noen, sier Per 

Løvaas.

Tilbud i mange år
Kommunen syntes det var en god idé. I 

dag kommer de eldste barna fra Mandals 

tre kommunale barnehager på besøk til 

kapellet for å høre ham fortelle om hva 

som skjer når noen dør. Dette har de gjort i 

flere år allerede.

I starten var noen foreldre litt skeptiske, 

og ei av mødrene insisterte på å være 

med. Men etter at hun fikk sett opplegget 

og barnas reaksjoner, har det ikke vært 

noen negative tilbakemeldinger. Heller det 

motsatte.

– Foreldrene er stort sett positive. Vi 

får høre at barna som har vært med til 

kapellet møter døden på en annen måte 

enn søsken som ikke har vært med. Vi har 

også opplegg om temaet uka før og uka 

etter besøket. Blant annet leser vi bøker 

om dette, sier Mari Ur Løvaas.

– Barn er enklere enn oss voksne. De kan 

gå inn og ut av sorgen. De har heller ikke 

de samme bildene av døde mennesker i 

hodet som vi voksne har, sier Per Løvaas.

Åpen om hva døden betyr
Før barnehagen kommer til kapellet, har 

han stilt opp ei åpen kiste midt i rommet. 

Den får barna lov til å ta på og feste 

lokket på. De får også prøve hvordan det 

er å bære ei kiste. Deretter forteller han 

rent konkret, men uten dramatikk, hva 

som skjer når et menneske dør. At hjertet 

slutter å slå, at du blir kald og ikke lenger 

puster. At den som er død ikke lenger kan 

leke, spise eller være sammen med venne-

ne sine. Og at det er hans jobb i begravel-

sesbyrået å stelle de døde og begrave dem 

i jorda.

I dag dør de fleste på en institusjon. Døden 

er blitt noe fremmed. Det Per Løvaas 

ønsker å oppnå, er å fortelle barna om hva 

døden innebærer og slik forberede dem på 

hva som vil skje en dag. Siden flere ikke 

har opplevd å miste noen av sine kjære 

ennå, kan han ta utgangspunkt i kjæledyr 

for å illustrere.

– Kanskje har de hatt en hund eller en katt 

som de var glad i. Da forklarer jeg døden 

ut fra det. At de blir leie seg, griner og 

får vondt i magen. At det er helt naturlig 

Inviterer barnehagebarn 
til gravkapellet

Barna får kjenne på hvordan det er å 
bære ei kiste.
– Jeg har lært at barn er enklere å 
forholde seg til når det gjelder sorg 
enn oss voksne. De takler dette an-
nerledes, men må få snakke om det 
i trygge omgivelser, sier Per Løvaas. 
Foto: Alf Bergin
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ligger det en mann eller ei kvinne. Vi har 

god kontakt med barnehagene og vil ha 

rede på det dersom de ser at barna opple-

ver noe som ikke var greit. Så langt har vi 

ikke fått melding om noe slikt, sier han.

Etter at barna har vært inne i kjølerommet, 

avsluttes besøket litt lysteligere med boller 

og brus på trappa utenfor gravkapellet. Når 

bollene er spist, tas barna med gjennom 

kirkegården på veien tilbake til barneha-

gen. Her stopper de opp ved gravsteiner 

som kan tilhøre en av de ansatte som er 

med, enten vedkommendes foreldre eller 

besteforeldre.

– Når vi forteller dem at det er våre for-

eldre eller besteforeldre som ligger under 

den gravsteinen, kan det bli sterkt for 

barna siden det oppleves nærmere. Mange 

av barna har ikke selv mistet foreldre eller 

besteforeldre, men kan ha opplevd at olde-

foreldre som de var glade i, har gått bort. 

Barna snakker mye om besøket i grav-

kapellet, men de har fin refleksjonsevne 

rundt dette, understreker Mari Ur Løvaas.

Håper tilbudet videreføres
Det er Per Løvaas som har tatt i mot 

barnehagebarna. Men når han om to år 

trer inn i pensjonistenes rekker, håper han 

en av kollegene vil overta.

– Det er viktig å snakke om dette med 

barna så tidlig som mulig. Jeg kan bare 

anbefale andre å starte tilsvarende tilbud, 

sier Mari Ur Løvaas.

Selv kjenner ikke Per Løvaas til andre 

gravferdsbyrå som inviterer barnehager til 

gravkapellet for å fortelle om døden. Det 

er ikke uvanlig å invitere skoleklasser eller 

konfirmanter, men små barn må håndteres 

annerledes enn tenåringer. Dersom noen 

byrå ønsker å starte tilsvarende infor-

masjonstilbud, kan Per Løvaas kontaktes 

direkte for en prat.

– Jeg kan fortelle hvordan jeg driver 

informasjonsarbeidet, og hvilke erfaringer 

jeg har gjort meg, sier han.

KONTAKT
Per Løvaas, begravelsesbyråkon-

sulent i Landes begravelsesbyrå i 

Mandal, kan kontaktes på e-post: 

per@landes.no

Tlf.: 909 70 122

å føle slik. Vi må løfte fram døden som 

en naturlig del av livet. Vi tar ikke bort 

sorgen, men ufarliggjør det som kommer, 

understreker han.

Barna er åpne og, siden de i barnhagen har 

forberedt spørsmål før besøket, spør de 

om det meste.

– De første gangene fortalte jeg ikke om 

kremasjon. Men så var det en gutt som 

spurte om hva som skjedde med de som 

blir brent. Da måtte jeg fortelle dem det, 

at de døde som blir kremert blir brent til 

aske. Men jeg gjentar også hva det betyr 

at de er døde, at de ikke kjenner noe, at 

det ikke er som når man selv blir brent, 

understreker han.

Tas med inn i kjølerommet
Etter at barna har fått hjulpet til med å 

lukke og bære den åpne kista i kapellet, tas 

de med inn på kjølerommet. Der får de se 

kistene som står oppå trallene. Kister helt 

like de som barna selv nettopp har fått ta 

og føle på. Kanskje så mange som fem om 

gangen.

– Utenforstående kan synes at dette er 

merkelig, men barna takler det greit. De 

synes det er spennende. Her ser de samme 

kiste som den utenfor. Jeg forteller dem at 

den eneste forskjellen er at i disse kistene 

Før barnehagen kommer, har Per Løvaas forberedt besøket ved å stille opp ei ekte kiste. Foto: Skjebstad barnehage | – Jeg har lært at barn er enklere å forholde seg til når 
det gjelder sorg enn oss voksne. De takler dette annerledes, men må få snakke om det i trygge omgivelser, sier Per Løvaas. Foto: Alf Bergin | Barna får være med og feste 
kistelokket. Foto: Skjebstad barnehage | – Vi sender et skriv hjem til foreldrene som forteller om besøket i gravkapellet. De kan si nei til dette hvis de vil, men det har så 
langt ikke skjedd, sier Mari Ur Løvaas. Før og etter besøket har barnehagen døden som tema, blant annet med boklesing. Foto: Skjebstad barnehage
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«Plans are worthless but 
planning is everything» er 
et kjent sitat av president D. 
Eisenhower. Med det mente 
han vel noe sånt som at det 
er kunnskapen vi tilegner 
oss når vi utarbeider plane-
ne som er viktige. Styret i 
Virke Gravferd har utarbei-
det ny 4-års strategiplan, 
med hovedfokus på perio-
den 2020-2022. 

GUNHILD MELBØ TAJET, JAN WILLY LØKEN, 

GUNNAR HAMMERSMARK

Det er mye som fungerer godt i Virke Grav-

ferd – tilnærmet hele bransjen er samlet i 

samme organisasjon, det arrangeres gode 

møteplasser hvor vi oppdateres og får nye 

impulser, og både bransjeorganisasjonen 

og hovedorganisasjonen har et godt om-

dømme blant sine samarbeidspartnere. Det 

gjør at vi tas på alvor, enten vi henvender 

oss til Forbrukerrådet, politiet, relevante 

departement eller andre. Arbeidet med 

strategiplanen skal hjelpe oss å ta vare 

på det som fungerer bra og videreutvikle 

områder hvor det er utviklingspotensiale. 

Hva er Virke Gravferds viktigste 
prioriteter de neste årene?
Kompetanseutvikling er viktig i alle 

bransjer. Det finnes ikke noe utdanningsløp 

for å bli gravferdskonsulent. Derfor hviler 

det et ekstra ansvar på bransjen selv for 

å sørge for at vi til enhver tid har riktig 

kompetanse i alle ledd. 

Fagkursene i Virke Gravferd har vært 

populære, og gitt en god basis for å utføre 

jobben som gravferdskonsulent. De siste 

årene er det utviklet et påbygg (Trinn 3), 

og gjennom Virke for første gang i år; 

utdanning av gravferdstalere. Gjennom 

Virke tilbys også mange kurs, særlig rettet 

inn mot ledere. 

For å sikre at kursene fremdeles er 

relevante de nærmeste årene, settes det 

nå ned et kompetanseutvalg som skal ta 

en grundig gjennomgang av det totale 

kurstilbudet som tilbys bransjen gjennom 

Virke, og komme med forslag til endringer. 

Dagens nettkurs vil også bli evaluert og 

revidert. 

Omdømmebygging
Vårens omdømmeundersøkelse viste klart 

at de som har vært i kontakt med bransjen 

vår er veldig fornøyde. Faktisk svarte hele 

84% at de var fornøyde eller svært fornøy-

de med den hjelpen de fikk av byrået. 

Så vet vi at det tar tid å bygge opp et 

godt omdømme – og det er veldig raskt 

å ødelegge. Når omdømmet rammes, 

er det ofte et resultat av holdninger og 

handlinger fra enkeltaktører i bransjen 

selv. Derfor er det viktig at bransjen er 

synlige i samfunnsdebatten i media, på en 

positiv måte – i tillegg til den gode jobben 

som gjøres i byråene overfor hver enkelt 

familie hver eneste dag. Fokus på kvalitet 

i byråarbeidet er også en del av bransjens 

omdømmebygging, og kvalitetssikring vil 

stå i fokus de nærmeste årene. 

Forbedre kundenes og bransjens 
rammevilkår
Virke sentralt jobber for ryddige og gode 

rammevilkår i arbeidslivet, og Virke Grav-

ferd nyter godt av dette arbeidet. I tillegg 

er det noen temaer som spesifikt omhand-

ler vår bransje, som med fordel kunne 

vært forbedret. Noe gjelder byrået, som 

Prisforskriftens §4, andre punkter gjelder 

de etterlatte, der lover og forskrifter 

enten ikke er dekkende eller gir urimelige 

forskjeller mellom familier. Virke Gravferd 

Ny strategiplan 
for Virke Gravferd

Vi er bærekraftige når

• vi søker å dekke kunders 
reelle behov, og ikke blir oss 
selv nok

• vi driver etisk høyverdig, 
i tråd med standarden, og 
ikke tar snarveier for egen 
vinnings eller bedagelighets 
skyld

• vi bidrar til et rettferdig, 
forutsigbart og fleksibelt 
arbeidsliv

• vi bidrar til god, mental fol-
kehelse ved å tydelig peke på 
gravferdsritualets betydning

• vi har sunne økonomiske re-
sultater som gjenspeiler den 
verdien vi tilfører kunder og 
samfunn

• vi velger leverandører som 
jobber seriøst med alle bære-
kraftaspektene

Fokusområder  
2020 – 2024:

• Kompetanseutvikling

• Organisasjonsutvikling

• Medlemspleie

• Omdømmebygging

• Myndighetskontakt

• Miljø og bærekraft
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Velkommen til Virke 
Gravferds landsmøte 
i Trondheim 4.–7. juni 2020

I tillegg til en stor utstilling hvor du møter bransjens leveran-
dører blir det faglige temaer: 

• Gravferdstradisjoner i endring

• Innovasjonskultur i gravferdsbransjen

• Hvordan vil digital utvikling påvirke gravferdsbransjen 

• Kan miljøendringer truer virksomheten din?

Foredragsholdere:

• Eirik Norman Hansen

• Kristin Steien Bratlie

• Klaus Sonstad

Sted: Clarion Hotel & Congress Brattøra

har initiert et arbeid for å få endret og 

tydeliggjort lovverket på flere punkter, og 

dette arbeidet vil fortsette inn i den nye 

planperioden. 

Organisasjonsutvikling og gode 
møteplasser
Landsmøtene samler flere og flere, og har 

nå fått et betydelig omfang. Det er veldig 

hyggelig, samtidig som det stiller store 

krav til de som er ansvarlige for arrange-

mentet. Det er viktig å finne gode måter 

å organisere dette på, uten at det kreves 

urimelig mye av lokalforeningen. 

Mange av lokalavdelingene har god 

aktivitet, og det skapes fine møteplasser 

for medlemmene. Det er viktig å se på hva 

som kan gjøres for at alle lokalforeningene 

skal ha et godt aktivitetsnivå, og kunne ha 

gode tilbud til sine medlemmer. 

Miljøfokus og samfunnsansvar
Å være bærekraftige og vise samfunnsan-

svar har blitt trendy. Det dekker mange 

ulike områder, om kan enkelt sies å være 

å bidra positivt lokalt og globalt. Å sikre 

ryddige og anstendige arbeidsforhold og 

å respektere likeverd og menneskeverd er 

temaer som er aktuelle for vår bransje. 

Gravferdsbransjen må – som alle andre 

bransjer – se på om det er miljøgevinster 

å hente ved å gjøre ting annerledes. Å få 

flere Miljøfyrtårnsertifiserte byråer er 

en naturlig vei å gå, og noe som vil bidra 

positivt til bransjens og hvert enkelt byrå 

sitt omdømme. 

Kvalitetssikring
Kvalitetssikringsutvalget (KSU) vil i sam-

arbeid med styret etablere en nettbasert 

rapportering der hvert byrå selv hjelpes 

til å vurdere egen etterlevelse av bran-

sjestandarden. Dette vil øke bevisstheten 

rundt alle forhold vi som byråer og bransje 

har forpliktet oss på, og gi Virke Gravferd 

et verktøy til å følge opp bransjen langt 

tettere enn de KU har mulighet til i dag. 

Det gir også organisasjonen mulighet 

til å dokumentere den høye standarden 

bransjen holder, i sitt omdømmebyggende 

arbeid.
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– Lærekurven har vært 
bratt, er Rune Hyldmo (44) 
og David Smith (33) enige 
om. De to gravferdskonsu-
lentene hos Jølstad begra-
velsesbyrå har utvidet sitt 
arbeidsfelt. Nå streames 
begravelser som ender som 
gode minner og som ofte 
finner veien til sosiale me-
dier.

TEKST OG FOTO: ALF BERGIN

Når Jølstad ønsker å formidle sitt syn på 

begravelser, skriver de: «Ingen er like. 

Hvorfor skal begravelser være det»? 

Dermed har de god dekning for å være 

en «spydspiss» mot nye retninger. Og 

retningen denne gangen er heldigital, med 

streaming av begravelser.

I utlandet er slik streaming ikke uvanlig. 

Større produksjonsselskaper gror fram, an-

dre utvider sine tjenester til også å gjelde 

begravelser. Et selskap som «OneRoom» i 

Australia streamet i 2018, ifølge nettavi-

sa MailOnline, hele 11.000 begravelser. 

Populariteten skyter fart, slik inkluderes 

pårørende der avstand, tid og andre årsa-

ker hindrer dem fra å delta.

Både Hyldmo og Smith innrømmer at det 

har vært en spennende tid med mye nytt å 

lære. – Vi hadde lite tid til å teste i forkant, 

det ble litt «kamikaze» i starten, sier de to. 

Den første begravelsen som ble streamet 

hos Jølstad var i 2016, men den som sitter 

igjen i bakhodet skjedde i Engerdal kirke 

15. mai i år. Da ble VM-helten Gjermund 

Eggen begravet, og Jølstad var på plass 

med utstyr for å streame begravelsen. 

Dette var første gang streamen også ble 

lagt ut live blant annet på NRK, TV2, VGTV 

og Dagbladet.

Minimalt med utstyr i starten
– Vi startet egentlig med minimalt av 

utstyr, forteller Hyldmo videre. – Men, 

nå har vi investert og har alt nødvendig 

utstyr for å gjennomføre gode opptak. 

Det gjelder både bilder, lyd og lys. Den 

største utfordringen er ofte dekningen, for 

vi trenger god båndbredde, sier de to. – 

Dekningen varierer fra sted til sted, men 

vi må garantere god dekning for de som 

ønsker denne tjenesten. Hvis vi er til stede 

og streamer en begravelse, er det ofte 

spørsmål fra medie-Norge om å kunne ta 

del i opptakene. Dette er forespørsler vi får 

stadig oftere.

Seremonien filmes
I slike settinger er det ikke uvanlig at 

enkelte ikke ønsker å identifiseres. – Vi 

setter alltid ut et skilt slik at alle blir gjort 

oppmerksom på at seremonien filmes. Hvis 

noen av talerne ikke ønsker å bli filmet, 

legger vi ut et slags «pausebilde», for ek-

sempel med et kamera plassert på utsiden 

av kirken eller seremonistedet, sier de to.

– Det er viktig for byrået å være sikre 

på at ingen føler seg forulempet under 

en begravelse. Derfor er samtykke viktig 

å ivareta. Her møter de pårørende i en 

sårbar situasjon. Jølstad ønsker å være 

veldig tydelige på dette og har utarbeidet 

klare retningslinjer og kjøreregler som 

ivaretar personvern og rettigheter. Både 

etterlatte, tilstedeværende og utøvere skal 

være trygge på at vi håndterer dette på 

en ordentlig måte, sier Hyldmo og Smith. 

Derfor har de laget sine egne kjøreregler 

som skal ivareta disse utfordringene hvis 

en seremoni skal streames.

Supplement til begravelsen
– Dette skal være et supplement til 

begravelsen. Primært ønsker vi å tilby 

streaming for begravelser, men vi ser ikke 

bort fra at det også kan bli aktuelt å utvide 

produktspekteret til for eksempel å gjelde 

bryllup, sier Hyldmo. Når begravelsen er 

over sitter de igjen med råmaterialet, det 

blir ofte redigert til en «kortversjon» på 

cirka to minutter. Denne legges ofte ut på 

nettet av de etterlatte selv, og finner veien 

til sosiale medier.

De kan også allerede se tilbake på andre 

streaming-oppgaver. Jølstad har hvert år 

et arrangement på Litteraturhuset i Oslo, 

med blant annet panelsamtale om hvordan 

døden håndteres. Dette har blitt streamet 

og brukt på sosiale medier. – Vi var også til 

stede under årets Arendalsuke, noe som gir 

oss ytterligere erfaring og guts til å stå på 

Supplerer begravelsen  
med streaming

FAKTA
Jølstad begravelsesbyrå har etablert 

egne kjøreregler for fotografering, 

filmopptak og publisering av bilder 

og film fra begravelser. Dette ivare-

tar blant annet følgende:

• Ivaretakelse av privatlivets fred

• Personvern

• Rettigheter ved fotografering

• Filmopptak

• Publisering

Rune Hyldmo (til venstre) og David Smith 
opererer streamingtjenesten for Jølstad 
begravelsesbyrå. De påpeker at dette 
skal være et supplement til beravelsen.
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videre, sier de to som fortsatt er litt usikre 

på egen kompetanse. Nå må det tilføyes at 

noen dager kan være mer prekære enn an-

dre. – Fredag er en slik dag. Da er det po-

pulært med begravelser. Og med Jølstads 

mange kontor på det sentrale Østland, kan 

det oppstå situasjoner der flere samtidig 

ønsker streaming av sin begravelse.

Frykten for at noe kan gå galt, er den 

største drivkraften for de to. Derfor er 

det av og til en god egenskap å kunne 

improvisere. Ikke nok med at lærekurven 

har vært bratt, den har vært omfattende 

også. Og de har merket interessen fra 

andre byrå. – Flere har tatt kontakt med 

oss, og vi forsøker å hjelpe så godt vi kan, 

sier streameduoen hos Jølstad begravel-

sesbyrå.

Man skulle ikke tro at det er 
plass for så mye hjertevar-
me blant 250 sider om kalde 
kropper.

TOR JOHANNES JENSEN

Det virker pussig – eller kanskje til og med 

morbid – å skrive at man har lest ei mor-

som bok om døden. Likevel kan det være 

et sted å starte når man skal oppsummere 

Tor-Håkon Gabriel Håvardsens bok «Én 

seksti under» fra Panta forlag. De drøyt 

250 sidene veksler mellom personlige 

opplevelser fra 12 år i begravelsesbran-

sjen, gode råd til sørgende og etterlatte, 

fun facts (!) og andre fakta, både om hva 

som skjer i en død kropp og hva som skjer 

rundt den døde fram til begravelsen.

Håvardsen bruker sitt eget liv og sine egne 

erfaringer til å formidle. De fleste vil være 

ukjent med mange av situasjonene han be-

skriver, og gjerne også prise seg lykkelige 

for det. Bak gravferdskonsulentens blank-

svarte bil og korrekte dress ligger fysiske 

og psykiske kraftanstrengelser, for ikke å 

snakke om kremasjonsovner, lukt, makk og 

andre hygieniske utfordringer som gir så 

sterke inntrykk at bare lesningen kan være 

kraftig nok for en sart sjel. 

Det er lov å bla over enkelte sider i denne 

boka. Samtidig kan noen hver ha nytte 

av å ane hva de kan komme til å møte 

den dagen de står hjelpeløse ansikt til 

ansikt med døden hos noen som står dem 

nær. Og enkelte skildringer står igjen som 

blant annet en meget sterk advarsel mot 

selvmord.

Forfatteren gjør det klart at alle gjengivel-

ser er omgjort med tanke på kjønn, alder, 

årstid og landsdel. Som forfatteren sier: 

– Om noen tror de kjenner igjen noe, tar de 

mest sannsynlig feil.

Tor-Håkon Gabriel Håvardsen byr på seg 

selv, også ut over fortellingene om lik han 

har møtt. Selv om en og annen spøk kan 

oppleves i overkant bråkjekk, er humoren 

neppe støtende for mange. Han løfter fram 

kollegaer i bransjen, ikke minst sjefen, Rei-

dar Aas i Hadsel begravelsesbyrå, og andre 

mennesker han har rundt seg. Og skildrin-

gene av hvordan man tar seg av en kald 

kropp, er paradoksalt nok fulle av varme. 

Varme er også de åpenhjertige tankene om 

å stå ved et barns kiste – og frykte for sine 

egnes skjebne. Når han åpner døra inn til 

sin egen bestemors bortgang, knytter han 

det til tanker om den endelige avskjeden, 

blir det personlige universelt.

Beskrivelsen av oppgaven som begra-

velsesagent, stråler av omtanke. Mens de 

nærmeste både kan være preget av matt 

fortvilelse i sorgen og krangle så fillene 

fyker, tenker gravferdskonsulenten på seg 

selv som den dødes talsperson – og de på-

rørendes støtte. «Vi sørger for at avdøde, 

forsvarsløse som de er, blir godt ivaretatt. 

Det har de fortjent, de fleste av dem», skri-

ver Håvardsen der han deler opplevelsen 

ved å stelle et lik – eller et mors, som det 

heter i bransjen – for første gang.

Da gir det troverdighet og dybde når vi får 

lese beretningen om den unge punkerens 

vei til dresskledt gentleman i kirkedøra. 

Det handler om om å inngi verdighet som 

kan hjelpe andre til å stå oppreist, og 

det handler om den viktige funksjonen 

dannelse og høflighet har for å få andre 

mennesker til å føle seg trygge. Her finner 

vi livsvisdom som fungerer både i liv og 

død.

Innimellom kommer praktiske tips om 

mye – fra arv og skifte, til dødsannonser, 

syning, valg av kiste, og musikk i begravel-

ser – og om å ta endelig farvel.

Sannelig klarer ikke melbuværingen også å 

snike inn noen helhjertede linjer vesteråls-

reklame og patriotisme også! Og når vi er 

kommet så langt, har vi fulgt forfatteren 

på ei personlig reise som inkluderer en 

hysterisk debut i Oslo-trafikken med en 

likbil av blankpusset kaliber og størrelse 

som kunne være fryktinngytende for 

langt mer erfarne sjåfører. Og vi har lært å 

aldri undervurdere kraften i en høyhalset 

genser.

I ei tid der faktabøker om både tarmen, 

hjernen og rydding kan bli allemannseie, 

kan man gjerne gå mann av huse for å sik-

re seg ei underholdende, hjertevarmende 

kunnskapsbok som tar oss med til stadiet 

der vi er ferdig med både kroppsfunksjo-

ner og et velstelt hjem.

Verd å lese om 
siste kapittel
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men som oss selv. Det gjorde at det opp-

levdes uformelt og trivelig, legger han til.
– Vi ville rett og slett vise 
oss fra en annen side, og 
møte folk i en annen sam-
menheng enn den vi vanlig-
vis forbindes med. Derfor 
markerte vi jubileet med å 
invitere hele bygda til en ha-
gefest, sier Eiker Begravel-
sesbyrås eier, Sven-Thomas 
Kollen. Han planla arrange-
mentet sammen med sønnen 
Aleksander, som også jobber 
i byrået.

Begravelsesbyrået fyller nemlig 60 år, og 

det var i den anledning det tradisjonsrike 

firmaet inviterte til fest i bedriftens egen 

hage i Hokksund denne sensommeren.

Far og sønn er begge klar over at hagefest 

ikke er det man vanligvis forbinder med 

begravelsesbyråer.

– Vi er klar over at det kanskje er litt 

utradisjonelt, men tenkte: Hvorfor ikke? 

Det ville jo være en fin anledning til å bli 

bedre kjent med innbyggerne i bygda vår, 

sier Aleksander Kollen.

- Vi stilte alle sammen i vanlige klær, og 

var ikke der som gravferdskonsulenter, 

Eiker Begravelsesbyrå 
inviterte til hagefest

De kjøpte inn hamburgere, pølser og 

marsipankake til 300 personer. Nesten alt 

forsvant før festen var over. Og det som 

var igjen av kakene ble gitt til de lokale 

sykehjemmene. 

– Vi skapte litt ekstra liv, og det gikk over 

all forventning. Jeg hadde ikke trodd det 

skulle komme så mye folk, sier Svein-Tho-

mas Kollen.

Mellom 200-250 personer var innom 

hageselskapet i Hokksund som ble åpnet 

av ordføreren i Øvre Eiker, Ann Sire 

Fjerdingstad.

Midt på dagen var det ikke sitteplasser 

til alle. Lokale artister som Vårin Strand, 

Mona-Lisa Lieng og Dagfinn Kolberg gjorde 

nok sitt for å trekke folk.

Ifølge Kollen var mange av de frammøtte 

personer og familiemedlemmer de har hatt 

et forhold til i forbindelse med begravelser. 

– Det var helt rørende. Vi fikk gaver, 

blomster og kort fra kunder vi har bistått. 

Det var utrolig hyggelig.

Svein-Thomas Kollen eier også Buskerud 

Begravelsesbyrå som i 2014 kjøpte Eiker 

Begravelsesbyrå. 
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I år er det 25 år siden Grup-
pen av Samarbeidende Be-
gravelsesbyråer ble etablert. 
Jubileumet ble markert med 
en middag på Oscarsborg, og 
flere av grunnleggerne var 
tilstede. 

GUNHILD MELBØ TAJET

I 1994 ble Gruppen av Samarbeidende Be-

gravelsesbyråer (GSB) etablert på Holmen-

kollen Park Hotell. Bøe Begravelsesbyrå i 

Sandefjord, Klemmetsby Begravelsesbyrå i 

Tønsberg, Horten Begravelsesbyrå Brenno, 

Fredrikstad Begravelsesbyrå Klemet 

Johansen, Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen 

i Sarpsborg og Alfsen Begravelsesbyrå i 

Skien ble invitert inn i samarbeidet og er 

med fremdeles, i tillegg til Asker Begravel-

sesbyrå og Kiøsterud begravelsesbyrå som 

ikke lenger er en del av gruppen. 

Innledningsvis og i en kort periode, var 

også T.S.Jacobsen ved Karl Otto Olsen med 

i fellesskapet. Carl Otto var gründeren for 

hele ideen, og pådriveren for at GSB ble 

etablert.

Siden gruppen ble stiftet har det kommet 

til noen nye byråer, og noen har gått ut 

av samarbeidet, i hovedsak som følge av 

eierskifter. Til tross for dette er det en 

sterk stamme som har vært medlemmer 

hele tiden. 

I dag teller gruppen 15 medlemmer, og 

omfatter Halden og Omegn Begravelsesby-

rå, Garder Begravelsesbyrå, M. Jacobsens 

eftf., Fuglerud Begravelsesbyrå, Hønefoss 

Begravelsesbyrå Sukken, Buskerud Begra-

velsesbyrå, Holmestrand Begravelsesbyrå, 

Larvik Begravelsesbyrå og Svanholm 

Gravferd, i tillegg til de som var med og 

startet opp samarbeidet i 1994. 

Innkjøpsavtaler og fagsosialt 
forum
I begynnelsen var nok hovedfokuset i 

gruppen på felles innkjøpsavtaler og 

å etablere et faglig og sosialt forum. 

Disse elementene er fremdeles viktige, og 

understrekes av at byrålederne fremdeles 

treffes fysisk 8-10 ganger i løpet av året, i 

tillegg til kurs og workshoper for ledere og 

ansatte. 

Mange mindre byråer opplever at det er 

vanskelig å få satt av nok tid til utviklings-

arbeid, og mye av det blir derfor i dag 

samlet i GSB. Valg, utvikling og imple-

mentering av digitale verktøy er noe som 

tilrettelegges sentralt, og fullføres av hvert 

enkelt byrå, for å sikre en tilpasning til 

lokale forhold. Videre har gruppen felles 

brosjyremateriell, hjemmesider og annet 

markedsføringsmateriell, som utarbeides 

sentralt. 

Til venstre: Hyggelig stemning under GSB´s 25-års 
jubileumsmiddag på Oscarsborg.

Under: Tom Sletsjøe bidro med underholdning bestå-
ende av historiske tilbakeblikk, sang og dans, kyndig 
akkompagnert av John Haugland (bildet er gjengitt 
med tillatelse).

25-årsjubileum i GSB



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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Det ble rekord-deltakelse 
da Virke Gravferd Innlandet 
satte beredskap ved store 
ulykker på dagsorden for 
høstmøtet. – Veldig gledelig 
å se en slik oppslutning, og 
ikke minst høre at Politiet og 
Helse deler våre tanker om 
å ivareta både egne folk og 
pårørende.

TEKST OG BILDER: TORE HUUSE ØWRE

Det sier bransjedirektør Gunnar Hammer-

smark, som selv var en av innlederne i 

verdens høyeste trehus ved Mjøsas bredd. 

Virke Gravferd Innlandet hadde invitert 

både medlemsbyråer og ikke-medlemmer 

til høstmøte, og kriseberedskap angår oss 

alle. 

- Virke gravferd har gode beredskapspla-

ner for å håndtere en katastrofe. Det er 

viktig å holde dette temaet «varmt», for 

man vet aldri når ting skjer. Å snakke om 

både våre egne planer, men også å få høre 

hvordan Politi-etaten og Helse-sektoren 

har av planverk innen dette, gjør oss alle 

bedre rustet til å gjøre en god jobb den 

dagen vi må, sier Hammersmark.

Tema setter i gang prosesser
I tillegg til Hammersmark, deltok bered-

skapsplanlegger i Innlandet Politidistrikt, 

Stig Fleming Sveum, og fagleder for autopsi 

i Sykehuset Innlandet, Finn Olav Bakken. 

Sykehuset Innlandet har ingen klare 

beredskapsplaner ved katastrofer per dags 

dato, og lener seg i så måte på Politiet som 

har ansvar ved katastrofer i forbindelse 

med ulykker. 

- Vi ser at også vi skal få på plass klare og 

tydelige planer, for det kan være snakk 

om for eksempel utbrudd av en epidemi 

som gjør at det er helse som vil håndtere 

ting i første omgang. Per i dag ligger det 

inne oversikt over kjølemuligheter, der 

blant annet kapasiteten ved sykehuset 

i Lillehammer enkelt kan dobles fra 16 

til 32 plasser. Sykehuset Innlandet setter 

imidlertid i gang et arbeid for å se på dette 

med beredskapsplaner, det første møtet er 

allerede berammet, sier Bakken. 

- Det er gledelig å se at Virke gravferdslo-

kalavdeling treffer så godt med sitt tema, 

at det bidrar til at offentlige etater går 

inn og ser på egne rutiner og planverk. 

Det gjør at vi alle vil stå bedre rustet 

den dagen en katastrofe inntreffer, sier 

Hammersmark. 

Ønsker bransjen representert i 
stab
Bransjedirektøren kunne i sin innledning 

vise både Politiet og Helse at bransjen er 

godt forberedt om en katastrofe inntreffer. 

At en samlet bransje står klar til å bistå når 

det offentlige trenger bistand.

- Vi har gang på gang vist at vi leverer høy 

kvalitet og besørger verdighet. Vi er en 

stødig og god samarbeidspartner for det 

offentlige. Vi skal være det også i framtida, 

sier Hammersmark. 

Sveum skrøt av erfaringen politiet har med 

gravferdsbransjen, og kunne opplyse at 

gravferdsbransjen er «tatt inn i varmen» i 

Innlandet Politidistrikt også i beredskaps-

planen. 

- Ved en større krise eller katastrofe med 

mange døde, så vil politimesteren sette 

stab. Den vil bestå av nøkkelpersoner 

innenfor forskjellige fagfelt, og der vil også 

gravferdsbransjen bli tatt med i en tidlig 

fase, sier Sveum. 

Tenker likt – ta vare på de ansatte
Han kunne også beskrive en tankegang 

i Politiet, som høstmøtedeltakerne både 

kjente seg igjen i, og ikke minst likte veldig 

godt. 

- Vi har våre klare prioriteter. Først og 

fremst skal vi redde liv. Det er det aller 

viktigste. Vi skal forebygge og hindre nye 

hendelser, og vi skal naturligvis etterfor-

ske. Dernest kommer det å begrense skade 

på personell og materiell. I det ligger det å 

ta vare på våre mannskaper og utstyr. Gjør 

Beredskap gav 
rekordmøte

BEREDSKAP: Bransjedirektør Gunnar Hammersmark hadde et stort og lydhørt publikum når tema var beredskap 
på Virke gravferd Innlandets høstmøte. 
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vi ikke det vil vi ikke være klare til å løse 

et nytt oppdrag. Det er samme tankegang 

dere har, både internt og eksternt. Uten å 

ta vare på de ansatte og sørge for at de 

fungerer, klarer heller ikke de å ivareta de 

pårørende. Vi har gode rutiner for debrief 

etter hendelser, og vi må huske på; det må 

ikke være mange døde for at det for den 

enkelte er en stor krise. For den ansatte 

eller de pårørende kan ett dødsfall være 

voldsomme inntrykk som krever at man 

ivaretas. Vi har ofte med begravelsesbyrå-

ene i etterarbeid, sier Sveum. 

- Rekordoppslutning
Høstmøtet i Innlandet hadde 47 påmeld-

te, inkludert gode samarbeidspartnere i 

bransjen. Dette er bedre deltakelse enn på 

mange år, og Heidi B. Fallon i styret tror 

det er flere årsaker til det. 

- Beredskap er et tema som angår oss alle. 

Vi hadde fått tak i gode innledere som kan 

sitt fag, og samtidig legge det opp med 

middag kl. 16, sponsortid og seminarstart 

kl. 18 fungerte ypperlig. På denne måten 

kunne de fleste byråer i vårt område 

rekke både middag og møtestart selv med 

seremoni samme dag, og samtidig være 

ferdig i god tid slik at man er hjemme til 

sengetid. Dette ble veldig, veldig bra, og 

en modell vi nok kommer til å bruke igjen 

senere, sier Fallon. Deltakerne kom fra 

Ringebu og Stor-Elvdal i nord, Fagernes i 

vest, Solør og Kongsvinger i øst og Årnes 

og Jessheim i sør. 

- Hele regionen er med, og tilbakemel-

dingene var at dette var nyttig. Det er vi 

fornøyd med, sier Fallon.

Planene klare
Virke gravferd Innlandet er allerede godt i 

gang med planleggingen av videre møter. 

- Vårmøtet 2020 bli i Elverum 27-29. mars, 

høstmøtet neste år blir i Gudbrandsdalen 

i begynnelsen av september. Våren 2021 

tenker vi å fri til Oslo og omegn om å finne 

på noe sammen igjen etter suksessen på 

Gjøvik i fjor, og høsten 2021 tenker vi å 

besøke Trysil. I tillegg planlegger vi både 

fagkvelder og fagturer, dette er spennende, 

sier Fallon. 

GOD STEMNING: Rekorddeltakelse med 47 påmeldinger til Innlandets høstmøte. Å starte høstmøtet med middag fungerte veldig bra, for deretter å gå løs på det faglige. Her 
er Jan Bakken fra Ringebu (fra venstre), Knut Nymoen fra Stor-Elvdal, John-Arild Kordahl og Tina Østerberg fra Kordahl og Toverud, Henning Aulom fra Eidsvoll naturstein, 
Finn Georg Fleischer fra Kordahl & Toverud og Rita Kløften fra Stor-Elvdal. 

I GANG: Fagleder autopsi i Sykehuset Innlandet, Finn Olav Bakken, kunne fortelle at beredskap er satt på dagsor-
den i Sykehuset Innlandet, og i skrivende stund er første møte mot en beredskapsplan også der gjennomført.
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Vera ble født i 1958 og døde 61 år 

gammel. Hun ble bisatt fra en fullsatt 

Kongsberg kirke 19.november. Her følger 

utdrag fra minnetalen som ble fremført i 

seremonien.

Vera utdanna seg til hjelpepleier, og tok 

seinere tilleggsutdanning som ambulanse-

arbeider. 

I 1977 gifta Vera seg med Arne Vidar. 

I 1978 fikk de Solfrid, og i 1984 blei 

Magnus født. De bodde ei stund i Rollag, 

før det blei om lag et år på Randaberg. Fra 

vest gikk ferden tilbake til Svene. I 1988 

blei Vera og Arne Vidar skilt, men Vera blei 

boende i Svene.

I 1990 gifta Vera og Arve seg, og huset 

på Kongsberg som skulle få kallenavnet 

«Kjerka på Raumyr» blei felles bopel etter 

en periode i Svene. 

Vera og Arve skilte etter hvert lag, men 

beholdt kontakten gjennom alle år. Etter 

noen år i eget hus på Kongsberg, flytta 

Vera hjem til Svene og overtok huset etter 

sine foreldre. Svene var alltid hjemme, det 

var basen.

Vera blei mormor til Viktoria i 2001, så 

kom Julie i 2005, og siden alle gode ting 

er tre, blei Linnea født i 2013. Vera var 

endeløst stolt av barnebarna sine, og 

barnebarna var uendelig glade i mormor. 

Magnus og Solfrid kan fortelle om en 

mamma som alltid var der, og de kunne 

alltid komme hjem. De kunne komme med 

alt, samma hva det var. Da var det mye 

verre å ikke fortelle eller innrømme ei eller 

annen fadese. 

«Du kan få til det du vil!» sa Vera alltid, og 

var heller ikke sein med å føye til; «Snille 

jenter kommer til himmelen, vi andre 

kommer så langt vi vil!» 

Gjennom livets ulike faser dukker det opp 

både utfordringer og problemer, og Vera 

møtte også noen på sin vei. De blei både 

takla og forbigått, og hun kom styrka 

gjennom små og større prøvelser. 

Magnus sa det egentlig veldig fint; «Livet 

er ikke alltid en dans på roser, men mam-

ma var god tel å danse!»

Vera hadde et stort hjerte, og der var det 

plass til alle. Hun hadde et svært nettverk, 

og Vera betydde veldig mye for veldig 

mange. Vi er mange som savner ei helt 

spesiell og unik dame. Vera var omsorg og 

godhet, og Vera var rett fram og rett på 

sak. Vera hadde en herlig humor, og hun 

var latter, masse latter. Og hun var ærlig, 

real og til å stole på. Vera hadde alltid et 

smil på lur, og et god-glimt i øyet. 

Det var mye musikk-glede i det «Zet-

terqvist-ske» hjem, og Vera var glad i å 

synge. Hun var en periode med i kor, og 

kunne dele sanggleden i et godt og sosialt 

fellesskap. De siste åra engasjerte Vera seg 

også i det lokale menighetsrådet, og blei 

gjenvalgt for en ny periode denne høsten. 

Gjennom hele sitt arbeidsliv jobba Vera 

med å hjelpe andre, enten det var innen 

eldreomsorg, på akuttmottaket, i ambu-

lansen eller gjennom sitt virke i begra-

velsesbyrået. Tidlig på 2000-tallet starta 

Vera sitt eget byrå, og har opp igjennom 

åra bistått mange familier. Hennes omsorg, 

innsikt, trygghet og store hjerte har hjulpet 

svært mange gjennom ei tung tid. Hennes 

menneskelige egenskaper blanda med det 

profesjonelle gjorde sitt til at mange bare 

visste at de ville og måtte ha Vera til å stå 

for begravelsen. 

Dessverre skulle sykdommen ramme, 

og de to siste åra blei ei reise med flere 

opp- og ned-turer. Den første fortvilelsen 

da diagnosen blei stilt varte allikevel ikke 

lenge, her skulle det stås i mot! Cellegift for 

Vera var det samme som medisin, og når 

TIL MINNE OM 

Vera Zetterqvist
man fikk medisin blei man frisk. Gjennom 

uker og måneder med både positive og 

negative beskjeder, cellegiftkurer og turer 

inn og ut av sykehuset var Vera på jobb. 

«Står du på beina, går du på jobb!» Eller 

du setter for eksempel poteter, for det har 

du alltid gjort. Siste års potet-renner blei 

riktignok ikke like «Viktor-snor-rette» som 

før, og sjøl om den siste randa gikk aldeles 

i sikk-sakk er potet-avlinga 2019 like stor 

som tidligere. 

Vera tvang også ungene sine til å kom-

me hjem til Svene for å være med på 

«Døds-rydding», og Magnus og Solfrid 

kan fortelle om gode samtaler innimellom 

rydding, moro og litt galskap underveis. 

Helt til i august var Vera på jobb, og hun 

bisto også enkelte med det praktiske så 

seint som i midten av oktober. 

«det er noe med det å væra seig» sier 

Magnus, og nevner også Veras innsats for å 

få tatt seg en røyk helt til beina ikke lenger 

bar. 

Vera hadde en enorm livsglede, og denne 

siste sommeren blei god, tross alt. Hun 

visste alt om kreften, og hun var en 

forkjemper for aktiv dødshjelp. Vera frykta 

smertene, men Vera var ikke redd for å 

dø. Hun var trygg på at Solfrid og Magnus, 

Viktoria, Julie og Linnea hadde det bra, og 

det betydde alt. 

 Roger, Magnus og Solfrid fulgte Vera tett 

de siste dagene, og sjøl om hun blei merk-

bart dårligere fikk hun noen fine dager 

hjemme i Svene den siste uka. Torsdag 

måtte hun allikevel tilbake på sykehuset 

for å få tilstrekkelig lindring for smertene, 

og søndag 10. november døde Vera med 

sine nære rundt seg. Fredelig, rolig og med 

en fin energi i rommet. 

Vi har rike og gode minner med oss i 

hjertet, Vera  

– TAKK for den du var! 
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blei dette en finfin tur som alle hadde stor 

glede av. Det var også 16 personar som ga 

seg i kast med teppecurling. Ein lagkon-

kurranse som visst var veldig kjekk. God 

og høg stemning her også. Vinnarlaget blei 

høgtideleg kåra og feira før festmiddagen 

på laurdagen. Både fredagskvelden og 

laurdagskvelden gikk fint føre seg, og det 

var god stemning. Som vi og dere alle veit, 

så kan gravferdskonsulenter og leverandø-

rer å kose seg når vi møtes, og denne helga 

vart ingen unntak.

Fleire av dei påmeldte hadde veldig lyst 

å få med seg Rampestreken i dagslys før 

heimturen. Og da veret viste seg å vere 

superfint fjellver, la vi opp til en tur på 

søndag formiddag. Det var syv friske 

og opplagde kollegaer som tok turen til 

Rampestreken.

Siden vi har så gode sponsorer som stiller 

opp og støtter desse haustsamlingane våre, 

får vi til haustmøter som er faglig gode og 

sosialt rike. 

Dei siste åra har vi våre så 
heldige å hatt samarbeid 
med Virke Gravferd Trønde-
lag. En stående avtale der 
vi annakvart år arrangerer 
haustmøte og inviterer det 
andre fylkeslaget. Vi ser at 
dette har våre en suksess vi 
vil fortsette med.

I år var det Møre og Romsdal sin tur. Vi 

la haustmøtet til Åndalsnes, da det var 

en plass vi ikkje har våre tidligere, og 

det skulle vere forholdsvis lett og likt for 

mange å komme seg dit. Vi har lange fylker 

og mange må reise langt. Likevel blei vi 

mange. 

Heile 28 personer fra 15 gravferdsbyrå, 

og 20 personer fra assosierte medlemmer, 

leverandører og sponsorer var påmeldte. 

Det er alltid spennende å få med seg det 

oppsatte programmet, men ikkje minst, 

det sosiale og praten. Det å møte mange 

kollegaer og diskutere, snakke om ny-

tenkning og felles erfaring og utfordringer 

er uvurderlig.

Det å kunne le, omgås og ha det moro 

sammen med kollegaer, samarbeidspartne-

re og ikkje minst konkurrenter er viktig.

Vi var så heldige å ha besøk av Anders 

Aasland Kittelsen og Thomas Flo Haugaard 

frå Virke, som snakka om hovedtemaet 

vårt «Anbud- og konkurranseutfordring i 

gravferdsbransjen» Det var mange som 

hadde spørsmål, og det var det og god tid 

til.

Gunnar Hammersmark, «vår guru og vårt 

unikum» var sammen med oss denne helga 

og kom med mykje god aktuell informasjon 

og inspirasjon.

Når vi først var på Åndalsnes med sine va-

kre fjell og fjorder, måtte vi legge opp til en 

tur til vakre Rampestreken. Og eg må sei at 

vi har imponerande mange spreke og fris-

ke gravferdskonsulenter i våre fylker. Tross 

at gravestokken sto på rundt nullen og det 

var til dels glatt ute, og at vi måtte gjere 

om på turlengda pga mørket som kom, så 

var det 15 sprekinga som tok fjellturen 

rundt Helveten på lørdag ettermiddag, med 

kaffi, kake i sekken og haudelykt i panna, 

Vår hovedsponsor denne helga var Eide 

Stein, som og hadde en gjennomgang av 

deira heimeside, i tillegg til utstilling. 

Dei andre sponsorane våre var Trostrud 

Freno, Nergård Steinindustri, Adstate, Asap 

Norway, Karmøy Bilsenter og In.Memory.  

Vi er veldig takknemlige til der alle og dere 

skal vite kor viktige dere er for oss.

Tema som vart snakka en del om denne 

helga var kistebegravelser kontra krema-

sjon og dei ulikheitene dette er økonomisk 

i dei fleste av våre kommuner i dag, 

minnelunder, polititransporter, vår felles-

brosjyre, kva er ei god heimside, og sikkert 

mange fleire gode og aktuelle tema.

Haustmøtet vårt dette året var 
vellykka og godt 
Vi var mange denne helga, og håper sel-

følgelig at vi neste år blir invitert av Virke 

Gravferd Trøndelag til å delta da dei skal 

arrangere haustmøte sitt.

La oss gjere kvarandre gode ved å vere 

gode kollegaer som kan dra nytte av 

kvarandres erfaringar. Sammen ser vi at vi 

blir større og sterkare, og sammen ser vi at 

vi blir tryggare i verdens finaste yrke.

God førjulstid og julestri når den kjem. 

Me vennlig helsing frå

 

Virke Gravferd Møre og Romsdal 

ved styreleder Dagny Vartdal

Haustmøte for Virke Gravferd Møre og Romsdal

Over: 15 sprekinga som tok fjellturen rundt Helveten 
på lørdag ettermiddag. Til venstre:Vi var så heldige å 
ha besøk av Thomas Flo Haugaard (tv.) og Anders Aas-
land Kittelsen frå Virke, snakka om hovedtemaet «An-
bud- og konkurranseutfordring i gravferdsbransjen»
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Tidligere ekspedisjonssjef 
i kirkedepartementet Ole 
Herman Fisknes har forfat-
tet dette innlegget og er fra 
2012. Vi har kontaktet Fisk-
nes og fått hans tillatelse til 
å publisere disse refleksjo-
nene som han mener er like 
relevante i dag.

OLE HERMAN FISKNES

Et hvert menneske er et eget rettssubjekt 

som følgelig eier seg selv. Det er ikke så 

lett å tenke seg at en død person skal 

kunne eie noe, heller ikke seg selv, men 

det er enda vanskeligere å skjønne at liket 

skulle eies av noen annen. En slik eien-

domsrett kan ikke oppstå uten videre ved 

dødsfallet å måtte i tilfelle ha sitt grunnlag 

i en uttrykkelig lovbestemmelse. Fordi vi 

ikke har noen regel om dette, har det vært 

vanlig å si at liket eier seg selv, men uten 

at det er grunn til å 

legge særlig mye i 

dette. Liket kan jo ikke 

treffe bestemmelser av 

noe slag, og i levende 

live er det heller ikke 

stort personen kan 

bestemme om seg selv 

som lik.

Av og til opplever gravplassmyndighetene 

pårørende som oppfører seg som om de 

eier liket. De vil ordne alt selv og vil ha seg 

frabedt enhver innblanding fra myndighe-

tenes side. Da er det viktig at gravplass-

myndighetene og begravelsesbyråene ikke 

begår samme feil som de pårørende, for 

heller ikke de eier liket. Lover bestemmer 

i detalj hva som skal skje når en person 

dør, og ingen av de involverte har så 

stor råderett over liket at det kan kalles 

eiendomsrett.

I levende live kan en person søk om 

tillatelse til askespredning og privat 

urnegravsted etter §20 i gravferdsloven, 

peke ut den som skal sørge for gravferden 

etter §9 og kremasjon etter §10, men har 

ellers liten innflytelse på hva som skjer når 

vedkommende er død. Den person som er 

utpekt til å sørge for gravferden er for ek-

sempel ikke bundet av instrukser avdøde 

måtte ha gitt. Den eneste måten avdøde 

kan skaffe seg en viss sikkerhet på, er å 

testamentere verdier til vedkommende på 

betingelse av at instruksene blir fulgt.

Når avdøde ikke har utpekt noen til å 

sørge for gravferden, ligger denne retten 

etter §9 i gravferdsloven til de pårørende 

i en bestemt rekkefølge. I det å sørge 

for gravferden ligger å bestemme hvor 

og hvordan den skal skje og om begra-

velsesbyrå skal engasjeres, og den som 

har retten skal også føres inn i registeret 

som ansvarlig for frigrav eller som fester 

av grav. Det er særlig to forhold når det 

gjelder pårørendes rettigheter og plikter 

det er lett å glemme:

Det er de pårørende som har primær-

plikten til å melde dødsfall til politi eller 

skifterett, og det er de som har plikt til å 

oppbevare den døde frem til gravferden.  

Det ble vurdert i 1898 da vi fikk loven om 

likbehandling om det skulle etableres en 

ordning med likskue eller med likhaller, 

Hvem eier liket?
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men det offentlige har verken da eller senere tatt på seg et slikt 

ansvar for liket. I større og større grad har sykehus, leger og 

begravelsesbyråer tatt seg av disse oppgavene, men da på vegne 

av de pårørende.

Det er ikke gravplassmyndighetenes oppgave å påse at pårøren-

de oppfyller sine plikter, heller ikke at de fremsetter begjæring 

om gravlegging eller kremasjon så tidlig at 10-dagersregelsen 

kan overholdes. Etter straffelovens §341 kan brudd på pliktene 

straffes, og dermed er dette en politisak. Her er det imidlertid 

viktig å merke seg at fristen etter gravferdslovens § 10 og §12 

ikke gjelder når liket for eksempel skal obduseres i samsvar med 

transplantasjonsloven av 1975.

Når en person dør på sykehus, gir denne loven sykehuset visse 

rettigheter, men også her har de pårørende innflytelse på hva 

som skal skje. Den viktigste oppgaven for gravplassmyndighete-

ne er å påse at alle vilkår for gravlegging eller kremasjon er opp-

fylt før grav åpnes, men de har ingen aktiv undersøkelsesplikt. 

Det er kommunen som har plikt til å sørge for gravferden hvis 

ingen pårørende gjør det, og kommunen treffer også bestemmel-

ser hvor like nære pårørende er uenige. Etter at gravlegging har 

skjedd er gravplassmyndighetenes fornemste oppgave å våke 

over gravfreden.

Rappold-bygget Mercedes 280, mod 2006
Kjørt 260 000 km. 6-sylinder motor. 
Alle servicer fulgt. Åtte komplette gode hjul. 
Pris kan diskuteres!

KONTAKT

Begravelsesbyrået Nilsen, Årnes
Tlf. 90835313 | 63900770
magnar@nilsengravferd.no

Til salgs!
VELDIG GOD OG BILLIG VINTERBIL

27GRAVFERDSNYTT JUNI 2016

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 
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2020  

10. februar Oslo Virke Gravferd styremøte Virke

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

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

30. mars–2. april USA ICCFA Expo & Convention 2020 San Antonio, Texas

22. april Oslo Virke Gravferds representantskapsmøte Virke?

23. april Oslo Virke Gravferd styremøte Virke

4. juni Trhomdheim Virke Gravferd styremøte Clarion Hotell og Congress

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

22. – 24. juni Japan FIAT-IFTA International Convention Yokohama

14. september Oslo Virke Gravferd Fagkurs Trinn I – høstkurset Virke

21. september Oslo Virke Gravferd Fagkurs Trinn II - høstkurset Virke

Møtekalender Virke Gravferd

IKKE BARE ALVOR...

Under jubileumsmiddagen i GSB (omtalt på side 21/

red.) loset Tom Sletsjøe forsamlingen gjennom et 

historisk tilbakeblikk. Han hadde dukket ned i gamle 

referater, og det var ingen tvil om at det i tillegg til 

seriøst arbeid også skjedde mye moro i foreningen. 

Blant annet kom det for dagen et brev, tilsynela-

tende sendt fra Rica Havna Hotell, der hotelldirek-

tøren, etter angivelig å ha diskutert saken i styret, 

dessverre måtte be Tom Sletsjøe om erstatning 

for TV’en, stålampa (!) og lenestolen som manglet 

fra rommet hans etter avreise. 

Dette resulterte selvfølgelig i at en illsint Tom 

Sletsjøe kontaktet hotellet, hvor spøken ble 

gjennomskuet. Ryktene sier at temperamentet 

hadde lagt seg og Tom lo godt da det kom for 

en dag at avsenderen satt i Sandefjord og var 

en uskyldig utseende ung mann ved navn 

John Haugland. Man skal ikke skue hunden 

på hårene...
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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

NYE MEDLEMMER

Denne varianten var til skue i Italia i år. 

SMAKFULLT?

Tangen Begravelsesbyrå AS
Ekornsvingen 3, 9510 Alta 

Daglig leder Marita Rognli Simonsen 

www.tangenbegravelse.no 

Tangen Begravelsesbyrå tilhører lokalavdelingen Virke Gravferd 

Nord Norge

Værnes Begravelsesbyrå AS
Kjøpmannsgata 1, Stjørdal 

Daglig leder Egil Bremset  

www.varnes-begravelse.no

Værnes Begravelsesbyrå tilhører lokalavdelingen Virke Gravferd 

Trøndelag

Velkommen til bransjefelleskapet!

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.  
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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

International 
Funeral 
Assistance 
Vi henter og leverer aske-
urner fra dør til dør. 
Fra Norge til hele EU og USA. 

FussNord 
International Funeral Assistance
epost: info@fuss-nord.se

www.fuss-nord.se



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

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
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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!

35GRAVFERDSNYTT JUNI 2016



35GRAVFERDSNYTT JUNI 2016



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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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! 


