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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.trostrud-freno.no

post@trostrud.no

61 14 35 50
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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
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Steinhuggervegen 26, 6490 Eide | 71 29 98 88 | post@nergaard.no
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Et tilbakeblikk 
på 2016 
Vi er kommet til desember, og det er tid for oppsum-
mering av året som er gått.  Hva ble slik vi håpet?  
Hva ble plussene og hva ble minusene i år?

Virke Gravferd legger vekt på kompetanse og seriøsitet og gjennom kursvirksomhet og 

attraktive møteplasser for våre medlemmer jobber vi for å oppfylle denne visjonen. Vi er den 

eneste bransjeorganisasjonen for begravelsesbyråer, og har over 90 prosent av alle byråene i 

Norge med. På de tre siste årene har hele 20 nye medlemmer kommet med.

Medlemsundersøkelsen i Virke viser at medlemmene i Virke Gravferd, er svært tilfredse med 

verdien av medlemskapet, og de benytter seg av tilbudene vi har. Aldri har flere av våre 

medlemmer deltatt på kurs og nettverk enn i 2016, og møteplassene vi arrangerer er svært 

godt besøkt! Vi registrerer også at mange av medlemmene våre får god hjelp hos arbeidsgi-

verservice og av juristene våre. For ikke å snakke om alle fordelsavtalene som bransjen vår 

kan glede seg over!

Årets landsmøte i Sandefjord ble en stor opptur!  Digitalisering er i ferd med å endre mange 

bransjer, og gravferdsbransjen er intet unntak. Årets tema, «Hvor digital kan døden bli», satte 

søkelyset på utviklingen og de nye utfordringene vi står oppe i. Det ble en vekker for mange. 

Erfaringene våre nordiske naboer har gjort seg, viste oss hvor raskt utviklingen og endringene 

kommer. Vi vil garantert se store forandringer i vår bransje i årene fremover.  

En ny generasjon pårørende, som med den største selvfølge kommuniserer digitalt og kjøper 

varer og tjenester på nett, bidrar til behovet for utvikling. Bransjen kan ikke velge bort denne 

utviklingen, vi skal være i forkant. Det vil fortsatt være behov for personlig kontakt mellom 

pårørende og gravferdskonsulenten, og denne medmenneskelige dimensjonen kan aldri 

erstattes av noen tastetrykk.

Hva har så vært utfordringene i 2016? Prisinformasjon på våre hjemmesider i tråd med 

prisopplysningsplikten er dessverre fremdeles mangelfull hos enkelte byråer. Jeg hører ofte 

to forklaringer på dette, noen synes pålagt prisinformasjon 

er lite informativ for forbruker, og andre mener at deres 

kunder ikke benytter seg av muligheten for å søke in-

formasjon på nett.  Det finnes allikevel kun ett svar på 

dette, prisinformasjon er lovpålagt. Det er naturligvis 

fullt mulig å legge ut ytterligere og mer brukervennlig 

informasjon for den regionen byrået opererer i. 

Det er nå syv år siden jeg overtok som bransjedirektør. 

Det har vært spennende, utfordrende og inspirerende, 

og jeg gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer i Virke 

Gravferd i tiden som ligger foran oss! Jeg benytter også 

anledningen til å ønske alle en riktig god jul og et godt nytt 

år, med muligheter og sikkert noen nye utfordringer.  

Sees på Lillehammer i slutten av mai!

Ansvarlig redaktør: 
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Gunnar Hammersmark
gh@virke.no

Redaksjonskomité: Gunnar Hammersmark
Tom Sletsjøe
Jan Willy Løken
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STYRELEDERENS HJØRNE

Det er sommeren 1977, jeg er innehaver av 
et nyutdelt vitnesbyrd fra Larviks eneste le-
verandør av den høyeste allmennutdannel-
se som kunne tilbys. Det skal vel medgis at 
det som glinset mest av karakterutskriften 
var papirkvaliteten og ikke 6ere i haugevis.

Tilbakelagt var russetiden som den gang ble unnagjort på en ukes 

tid. Neste oppgave i livet var jobb i fatterns begravelsesbyrå.

Kursen for arbeidsplassen var ikke staket ut på forhånd, så jeg 

gikk til arbeidsoppgavene med litt skjelvende knær, ristende 

hender og en god porsjon spenning. Faget var ikke helt fremmed 

for meg siden jeg var født og oppvokst i samme hus som byrået, 

men allikevel. Arbeidslivet var noe nytt i mitt liv og jeg var ung 

og uerfaren. Jeg prøvde å gå til jobben med Pippis «læresetning»: 

«Dette har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg sikkert».

Så til poenget: En av våre lokale kirkegårder, ca. 15 km utenfor 

Larvik, hadde den gang alle de tjenesteansatte som kirken skulle 

ha på den tiden. Det vil si klokker, kirketjener og graver i tillegg 

til prest og organist. De to sistnevnte har fremdeles roller i kirken, 

men de tre førstnevnte er det langt i mellom.

Når jeg ankom kirken, sto far til Olaf, Ole, på hjørnet av kjærka, 

med sin Fleksneshatt og snadda velplassert i munnviken. Det lure 

og lune smilet lå alltid på lur. Etter at kista var plassert og kjærka 

pynta, kjørte graver Olaf, av gårde. Han skulle bare hjemom. Han 

bodde bare fem minutter unna så returen var ikke langt unna i tid. 

Han kom tilbake med en svær matboks under armen, som kona 

Elna hadde fylt opp med en haug med brødskiver med allslags 

pålegg. Av og til også nystekte sildekaker + selvfølgelig ei nybakt 

kake.

Vi samla oss, alle sammen, i «graværbua» og hadde en flott halvti-

me rundt Elnas velfylte lekkeriboks. Vi satte alltid av litt ekstra tid 

til dette lille lyspunktet med alle kjærkas ressurspersoner før vi 

tok fatt på oppgavene rundt begravelsen

Tida gikk, både Ole, Elna og Olaf er borte og likedan matboksen. 

Stillingene ble rasjonalisert bort, våre arbeidsoppgaver i en stadig 

mer underbemannet kirke, økte. Alle de hyggelige stundene vi 

tok oss tid til før, er ikke der mer. Takk til dere tre som bidro med 

gode bidrag til minneboka mi.

At jeg selvsagt skjønner hvor de tre ble av, forstår du nok, men 

stillingene de hadde, ble også borte.

Det er ikke mange klokkere og kirketjenere igjen og graverne er 

ambulerende team.

Hvor ble det av de tre?
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Arbeidsoppgavene eksisterer fortsatt men mange av dem tilhø-

rer nå våre gjøremål og jammen meg tar vi betalt for det også.

Forleden meldte jeg meg på det nyeste kurstilbudet fra Virke 

Gravferd, Nettverk for byråledere. Rundt bordet satt det et 

panel med gravferdskonsulenter i alderen noen og 20 år til 

nærmere 60, med andre ord ganske så stort sprik i alder 

og erfaring. Målet med disse kursene er jo å dele erfaringer, 

skaffe seg sparringspartnere, og knytte kontakter. Allerede 

etter første treff har vi nok blinket ut noen vi kan tenke oss å 

snakke mer med. Mulighetene er der, det er bare å bruke dem. 

Hospiteringstanken dukket også opp igjen. Merkelig at ikke vi 

utforsker temaet mer. Jeg gleder meg til neste gang.

I skrivende stund har jeg akkurat sett en reportasje på TV2 om 

noen luringer fra katalogbransjen, som prøvde å ta rotta på 

oss. Vi lot oss nesten lure til å gi opp kampen mot aggressive 

katalogsvindlere, som ikke hadde annet mål i kikkerten enn å 

hente litt ekstra feriepenger til sitt ferieparadis på Kanariøyene. 

De truet med både inkasso og rettsapparat.

Vi opplevde en aggressivitet vi før ikke hadde vært utsatt før, 

så derfor sender vi en stor takk til sikkerhetsrådgiveren i Virke 

som bidro til at vi ikke ga etter, men sto kampen ut. Bruk res-

sursene i Virke dere også, hvis behovet skulle være der. Mange 

nyttige personer vil gjerne hjelpe deg når det blåser litt friskt 

på toppen.

Det går mot jul dere: Vi har lagt bak oss det meste av 2016 med 

alle de utfordringene det ga oss.

Mest av alt husker jeg spenningen rundt avviklingen av lands-

møtet. Det så jo mørkt ut en stund, men weekenden i mai ble 

utført med stil. Flotte utstillinger, flotte foredrag, musikk og mat 

og ikke minst sommerkvelden på stranda til Simon. Takk for alle 

de gode tilbakemeldingene og takk til alle som bidro til at alt ble 

så bra.

Neste år er det Lillehammers tur. Vi har snakket litt med meteo-

rologene om denne helgen og håper streikeviljen ikke er stor. Vi 

gleder oss.

Jeg regner med at Virke ikke tar så stor plass i juleforberedelse-

ne dine, så derfor trykker vi nok litt på pauseknappen akkurat 

nå og ser frem mot 2017. 

Ha en strålende jul alle der ute, del noen gode tanker med alle 

og spis kanskje litt mindre enn øynene sier og magen tåler.

God jul og godt nytt år til dere alle sammen!

    Hilsen Tom

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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Ingen kom i begravelsen hans.  

Dette er jakten på en død manns liv.

DEN 
USYNLIGE

Han kom syklende på sin DBS 
ned Bentsebrugata, Oslo. Ingen 
visste hvor han hadde vært eller 
hvor han skulle, eller om han lette 
etter noen. Det eneste vi vet, er at 
mannen syklet over brua denne 
torsdagen,  
5. oktober, noen sekunder over to 
på dagen. Og Akerselva fløt som 
før og slik den alltid skal gjøre 
etter den dagen. Men for hjertet 
er livet enklere.

Det slår så lenge det kan.

Så stopper det.
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DEN 
USYNLIGE

TEKST: BERNT JAKOB OKSNES 

FOTO: LARS MYHREN HOLAND

Et vitne ser ham gå av sykkelen. I 
neste sekund segner han om. Sy-
klisten er livløs. En mann i 50-åra 
ringer 112. Flere forbipasserende 
iler til. En kvinnelig lege starter 
livredning. Presser håndflata mot 
brystet hans. De kretser rundt 
ham. Hadde han vært bevisst 
der han ligger på fortauet, med 
ansiktet vendt mot himmelen, 
hadde han visst at han nok aldri 
før har hatt så mange mennesker 
rundt seg. 

Trafikken ruller normalt forbi. Noen kikker 

bort, av ren nysgjerrighet, før de fortsetter 

dagen sin. Klokka 14.13 er ambulansen på 

stedet. Men mannen er allerede død. Am-

bulansen frakter ham til Ullevaal sykehus. 

 

Det er et mysterium ved det hele. Politiet 

er ikke sikker på hvem som er død. For 

det finnes ikke ID på mannen, bare noen 

kontanter. Og et nøkkelknippe. En ano-

nym mann, med en anonym jakke, en lite 

særpreget bukse. Det går enda en dag. Og 

en dag til. Ingen savnetmeldinger.

På det store sykehuset blir han liggende, 

gjemt bort på et rom. Den døde kroppen, 

tildekket.

Politiet leter i blinde. Kan nummeret på 

nøkkelen han bar på seg, gi noe svar? De 

søker i Triovings arkiver. Og får noe som 

likner et treff.

Polititjenestemannen Andreas Opstad går 

til en adresse. Og en til. Han går fra hus til 

hus. Men nøkkelen passer ikke. Det er på 

tredje forsøket, ut på dagen, 7. oktober, 

han står ved Nordkappgata 30. 1. etasje. 

En kommunal bygård. Opstad vrir om 

nøkkelen. Stiger inn.

Det er et trist syn som møter ham, et kaos, 

men han sier til seg selv: «bare utfør opp-

draget; finn ut hvem denne mannen er!» I 

skuffer, i skap, søker han, i lang tid. 

Til sist: «Jan Erik Fosshaug» står det på et 

brev.

Men hvem var du, egentlig? Hadde du 

noen? Det skal ta Magasinet 550 telefoner, 

en flere uker lang, tung reise ned i Oslos 

glemte verden, før vi nærmer oss noen 

svar. 

Det er politiets mann på mistenkelige 

dødsfall, Knut Skjelvan, som nå gir oss det 

lille han har av fakta:

– Foreldrene er døde. Han var enebarn. 

Ingen andre gjenlevende slektninger er 

funnet. Vanligvis finnes det en eller annen. 

Men ikke her.

De gir opp. Jan Erik Fosshaug blir ett av 

70 mennesker som Oslo kommune hvert 

år begraver på sin regning. Når det ikke 

finnes andre til å ta den. 

Dødsannonsen står på trykk i Aftenposten 

16. oktober.

«Jan Erik Fosshaug, født 22. august 1946, 

døde 5. oktober 2009. På vegne av venner 

Bisettes i Østre krematorium lille kapell 

torsdag 22. oktober 10.30»

På vegne av venner?
– Alle har vi en venn. Ingen er mutters 

alene, forklarer Margareth Eckbo i Oslo 

gravferdsetat for oss.

Kista står der, alene, ved enden av kirke-

gulvet. Lars og Svein fra begravelsesbyrået 

tenner lys.

– Om du har 100 millioner på bok og tusen 

liksom-venner...eller ingen penger, ingen 

venner... Det spiller ingen rolle for oss, sier 

Svein.

På en tralle kan folk legge fra seg blomster.

– Som regel ligger det litt når vi kommer.

Ikke i dag.

Presten Dag Iversen kommer inn døra.

– Nå, som ellers, tar vi avskjed på en 

verdig måte. Det har med min integritet 

og mitt livssyn å gjøre. Jeg kan si god jul 

og bare kaste på jorda. Men det skal ikke 

sluntres unna. Jeg har prøvd å spore opp 

noen som kan si noe om ham. Ingenting 

å hente. Hadde jeg hatt god tid kunne det 

kanskje ha kommet noen i dag. Men myn-

dighetene har heller ikke funnet pårørende. 

Litt stusslig. Fellesskapsbånd så til de 

grader smadret. Og når døden kommer.... 

No feelings.

Der kommer organisten, han haster opp 

trappa. Setter seg ned på galleriet.

OPPRINNELIG PUBLISERT I DAGBLADET MAGASINET, 26. JANUAR 2010.
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– Jeg tror vi skal 

åpne opp nå, sier 

Lars.

Ni minutter igjen. 

Ingen har kommet. 

Han står der med 25 

program, ja i tilfelle 

det skulle komme 

noen. «Takk for 

deltagelsen» står det 

på baksiden.

Lars speider etter mennesker. Men kirke-

klokkene ringer for Jan Erik Fosshaug nå. 

Lars lukker døra.

– Da blir det ingen her i dag. Litt vemodig. 

Ofte sitter jeg her, slik at presten har noen 

å snakke til.

Vi håper at en dør skal slå opp, at det skal 

komme en etternøler for å hedre Jan Erik 

Fosshaug, en som har stått fast i trafikken, 

en nevø, en gammel onkel som så dødsan-

nonsen.

Men Jan Erik Fosshaug hviler alene. Orga-

nisten spiller opp, koristene kommunen har 

hyret, har stilt seg på galleriet, vi synger 

med, for Jan Erik Fosshaug.

«O bli hos meg! Nå er det aftentid 

Og mørket stiger – dvel, o Herre blid!

Når annen hjelp blir støv og duger ei, 

Du hjelpeløses hjelper, bli hos meg!»

Presten Dag Iversen ser ut over den 

tomme kirka.

– Vi er samlet her for å ta farvel med Jan 

Erik Fosshaug. Sammen vil vi overgi ham 

til Herren. Jan Erik Fosshaug er født 22. 

august 1946. Han døde for drøye to uker 

siden, 5. oktober 2009. Da Jan Erik Foss-

haug døde, bodde han på Torshov, i kvartal 

6. Vi har ikke mange minneord å bringe om 

ham her i dag. Vi er samlet i stillhet.

En ny salme, ved reisens slutt. Før Dag 

Iversen samler alt han har:

«Høsten har satt sine spor i naturen. Det er 

som om den er i ferd med å skjule noe som 

en gang var (...) Jeg har lyst å dele noen 

tanker om dette når vi nå tar avskjed med 

Jan Erik Fosshaug».

Han snakker til seg selv, og for Magasinet.

«Det er forløsende å erindre et mangfold 

av døde som deltakere i historiens gang. 

Det er en underforstått avtale mellom oss 

og tidligere slekter om å ikke glemme dem: 

De for tidlig døde, de som revolusjonerte 

eller reformerte, de anonyme hverdags-

heltene, de som ofret alt. På en slik dag 

erindrer jeg de, ved egen eller andres hjelp, 

skjøvet ut av nettverk og fellesskap. Jeg 

oppfyller en form for avtale ved å erindre 

og fortelle. Det er fortellingen om alles 

plass i livets bok. Ingen levde forgjeves! 

Selv om de ble begravd i anonymitet, 

hånet som en ubetydelighet. Den levende 

erindring forhindrer at glemselens slør 

kaster seg over dem som døde for tidlig. 

Det er endelig forløsning i Guds erindring 

av oss alle. Der erindres vi evig. Ikke det 

minste går til grunne. Amen».

Presten griper snart spaden, fyller den 

med frisk jord fra et kar.

– Av jord er du kommet, til jord skal du bli, 

sier han. Han dekorerer toppen av kisten 

med jorda.

– Ja..., sier presten idet han er ferdig. Han 

tusler ned fra alteret, forbi kista. Det er 

viktig for min egen del å gjøre det ordent-

lig. Walk the line.

Vanligvis bærer de kista ut foran kirka, inn 

i bilen, slik at de pårørende kan ta farvel. 

– Men her... er jo ingen, sier Lars fra 

begravelsesbyrået. 

Han som en gang la kong Olav ned i kista 

og som man skulle tro var blasert i forhold 

til død, folder hendene.
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– Dette gir meg noen tankevekkere.

Jan Erik Fosshaug blir trillet ut bakveien, 

gjennom kjølerommet, ut i en garasje. Inn i 

bilen. Dørene igjen.

Så legger begravelsesbilen ut på Jan Eriks 

siste reise, gjennom bylandskapet. Blinker 

inn til venstre, ned en slakk bakke. På 

krematoriet børster byråmannen jorda 

av kista, tar av blomstene, kaster dekora-

sjonen i en container der det ligger andre 

blomster kjøpt inn for å hylle døde. Det 

lukter roser og høst og endt liv.

– Da er jobben gjort. Da er det ovnene 

neste, sier byråmannen.

Alfaset krematorium, tre dager 
seinere
Gjennom vinduene kommer den skarpe 

sola. Vi har utsikt til liv og død, gule blader 

som regner over gravlunden der borte.

Kista med Jan Erik Fosshaug blir skjøvet 

inn i ovnen klokka 11.02. Myk, dvask 

popmusikk på radioen. Ellers er det bare 

mekanikk. Og snart flammer. Opp igjennom 

pipa av krematoriet. På 72 minutter er det 

over.

I en industriell boks av stål ligger et liv i 

aske.

– Vi kjenner ikke historiene deres. Det er 

kanskje like greit, sier krematoriemannen 

stille.

– Men vår mann var nok en kraftig kar. Jeg 

kan kjenne det av vekta på urnen, sier han.

På en hylle av urner på Alfaset kremato-

rium ligger den på vent. Men ingen skal 

melde seg for Jan Erik Fosshaug. Igjen, 

mens vi står der inne ved ovnene, slår det 

oss: Hvem i all verden var han egentlig? 

Opplysningene fra Folkeregisteret er kalde 

og direkte:

«FOSSHAUG JAN ERIK 

Det er ikke registrert ektefelle på denne 

person.

Det er ikke registrert barn på denne 

person.

Det er ikke registrert kjernefamilie på 

denne person.»

Vi ringer tilbake til politiets Knut Skjelvan.

– Som politi må vi stoppe et sted. Dette er 

et naturlig dødsfall. Hjertestans. Selv om 

jeg vet at du ønsker at dette skal være en 

krimsak.

– Nei, det er ikke som du tror. Vi ønsker å 

tegne et bilde av hvem Jan Erik Fosshaug 

var. Det kom ingen i begravelsen hans.

– Vel, vi har konstatert at han var enebarn. 

Folkeregisteret forsøkte å finne fjernere 

slektninger. Vi vil finne onkler, nieser, fette-

re. Over hele verden. Det gjøres manuelle 

søk. Men her fantes ingen.

Vi slår opp i telefonkatalogen. Ringer en 

Tom Fagernes, som bor i oppgangen til Jan 

Erik.

– Det er ingen som er døde her. Har du 

kommet riktig? Nordkappgata 30?

– Ja. Nordkappgata 30. Jan Erik Fosshaug 

het mannen.

– Jeg hakke peiling på hvem Fosshaug er. 

Det må ha vært lenge siden han bodde her.

– Nei, han har bodd der de siste sju åra.

– Det tror jeg ikke på. Hvordan døde han?

– Under en sykkeltur. Hjertet stoppet.

– Sykkel sa du? I 1. etasje bodde det en 

mann som syklet. En innesluttet én. Hvor 

gammel sa du han var?

– 63.

– Det er han! En som aldri snakket med 

noen. Jeg har ikke hørt stemmen hans 

engang. Han tok alltid sykkelen inn i 

leiligheten. En gang, ville jeg holde døra for 

ham. Men han skulle greie det selv.

– Hvordan var han?

– Han syklet bare. Hvor han havna vet jeg 

ikke. Det var vel ingen som brydde seg om 

det heller. Det er vel en skjebne. Prisen for 

å ville leve lenge, for å sitte igjen til slutt, 

det er ensomheten. Men du, nå skal jeg se 

en tennismatch på TV. Ha det.

Vi ringer Oslo kommune. En av 200 

telefoner til ulike etater og instanser, i to 

bydeler. Bydelsadministrasjonen, boligkon-

toret, søknadskontoret helse, sosialetaten, 

byfogdembetet, bestillerenheten, huslei-

ekontoret, trygdeboligkontoret, psykisk 

helsevern, bomiljø.

Du har Kirsten Stensholm, boligkonsulent.

– Jeg finner ikke noe. Jeg aner ikke hvem 

han er eller hvem han har vært. Vi har 

2000 boliger her.

Vi kastes rundt i administrasjonen på 

Sagene.

– Snakk med Ide Hultkvist. Er det en som 

kan ha kjent ham, er det henne. Hun 

kjenner de enslige svalene. Hun jobbet på 

bomiljøtjenesten, i Nordkappgata.

– Fosshaug, Fosshaug. Det ringer ingen 

bjeller. Det er ikke spor etter ham. Dessver-

re. Helt ukjent for meg. Du vet, noen holder 

seg for seg selv, uten kontakt med verden. 

Så dør de i ensomhet.

Ingen vet hvem Jan Erik Fosshaug er, ingen 

vet hvordan han feiret sin siste bursdag, 

22. august. Samfunnet har visket ham ut. 

Selv ikke på Joker-butikken som ligger 12 

meter fra huset hans i Nordkappgata, har 

de hørt om noen Jan Erik.

Var det aldri noen som så ham sykle ned 

Torshov-gatene en vinterkveld, eller om 

somrene i den fineste T-skjorten han 

hadde? Var det aldri noen som la merke til 

ham der han tråklet Sandakerveien, opp 

Åsengata, inn Lammers gate, inn til høyre 

der, ved blomsterhandelen? Møtte han 

aldri noens blikk, fantes det ikke en sjel 

som en tirsdag i fjor en gang sa hei til ham 

på Joker-butikken? Gråt han av sinne, eller 

smilte han noen gang inni seg? Kunne han 

smake på den søte lykkefølelsen en april-

dag, og lengtet han, i sitt stille sinn, etter 

en omfavnelse? Hadde han noen drømmer 

igjen? Lå han hjemme og så i taket og 

ventet på noen som skulle komme? Ringte 

det på døra hans, en loddselger eller en fra 

TV-aksjonen i det minste eller noen som 

bare ville bli venner med ham? Eller fikk 

han det han ønsket seg til jul i forfjor? 

Vi vet ikke. Det er ingen som vet. Det er 

som å spørre; Alle de ensomme mennes-

kene, hvor kommer de fra? Hvor hører de 

hjemme? 

Vi vet ikke. Det eneste vi vet, er at klokke-

ne ikke stoppet for ham da han døde.



12 GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2016

Hvem eier huset hans? Boligbygg Oslo KF, 

viser eiendomsregisteret.

«Foretaket skal være et sosialt virkemiddel 

for å fremskaffe boliger til de målgrup-

per kommunen ønsker å tilgodese med 

boliger». Men 20 telefoner dit fører heller 

ikke fram.

Vi må ned i materien. Alvorlig langt ned. 

Til slutt, etter noen dagers søk, står vi ved 

Oslo kommunes byarkiv i Maridalsveien. 

Det imøtekommende personalet leter fram 

fødselsmeldingene først.

– Skal vi se ... guttebarn ... født august 

1946. Du har flaks.

Hjertet banker idet mikrofilmen ruller 

over skjermen. 22. august. Rundt oss sitter 

andre og leter etter spor etter sin familie.

Der! 

«Oslo kommunale fødehjem, Avdeling 

Krohgstøtten.

Et levende guttebarn født den 22.8 1946 

klokka 10.40 i Oslo». «Er barnet født i 

eller utenfor ekteskap?» spør skjemaet. I 

ekteskap, svarer håndskriften.

Vi leser videre. «Farens navn: Bellander 

Foshaug. Bygningsarbeider hos ingeniør 

Ragnar Evensen, født 20.11 1899, bosatt i 

Feddersensgate 5. Morens navn Ragnhild, 

hustru, født 24.3 1907».

Fødselsmeldingen er underskrevet av 

jordmoren.

Fra kjelleren bærer de opp en ny skatt. 

Vi blir bedt om å ta på hvite hansker for 

å kunne bla. «Folketelling i Oslo den 3. 

november 1947». Vi sikter oss inn mot 

Feddersensgate 5. 1. etasje.

Det er her gjennombruddet skal komme. 

Vi blar i de skjøre, 60 år gamle papirene. 

Informasjonen på skjemaet forteller en 

historie om Jan Erik Fosshaug som verken 

politiet, Folkeregisteret eller presten har 

visst om. For under dette taket, i Fed-

dersensgate 1. etasje, bor det ikke tre 

personer. Men fem.

Bellander Fosshaug. Mor Ragnhild. Men på 

linjene før Jan Erik står to andre navn. Jan 

Eriks to søstre. «Astrid» og «Synøve». De 

står oppført med fødselsdatoer og skole. I 

manntallsoppgaven kan man attpåtil lese 

at de ikke har varmtvannsbeholder, kjø-

leskap eller bad. Og leilighetens samlede 

gulvflate var 26 kvm. Husleien 24 kroner 

og 30 øre i måneden. 

Vår research avdekker at Bellander har 

hatt to døtre fra tidligere ekteskap. Jan 

Erik har delt soverom med sine to halv-

søstre.

Adresselistene for 1954 viser at Bellander 

Fosshaug har flyttet til Fjellgata. Han job-

ber hos malermester Brudevold. Men det 

er bare mor, far og Jan Erik som bor her 

nå, ifølge Folketellingen. Søstrene, nå 20 og 

14 år, er der ikke.

Ved hjelp av fødselsdatoene sporer vi 

opp identiteten deres. De har begge nye 

etternavn, gifte. Den ene av Jan Eriks to 

halvsøsken døde i mai i år. Den andre bor 

på en adresse i Oslo.

Vi ringer Knut Skjelvan, politimannen, for å 

forelegge ham opplysningen.

– Vi ringer angående Fosshaug igjen. Du 

husker ham? Du har hevdet at han var 

enebarn.

– Ja.

– Det stemmer ikke.

– Nei?

– Han hadde to halvsøsken, hvorav den 

ene er i live. Hun bor på Bøler.

Helt stille i andre enden.

– Du verden ... Slikt hender.

Vi spør politiet om de vil varsle henne om 

at broren er død. Skjelvan sier han vil gjøre 

det.

Folketellingene for 1954 viser at Jan Erik 

begynte på skole ett år for seint, tre dager 

før han fyller åtte år. Å spore opp hvor han 

gikk på skole er en prøvelse i seg selv. Men 

ti dager seinere finner vi ham. Innskrevet 

ved Sofienberg skole, i 54/55.

På rad 9 på klasselista. Jan Erik Fosshaug. 

Vi slår nummeret til en Jan Fageraas, i den 

samme, rene gutteklassen.

– Husker du en Jan Erik Fosshaug, klasse-

kamerat av deg? Du skjønner, han døde 

nylig og vi prøver å...

– Rart... Jeg burde ha husket ham. Men jeg 

kjenner ikke navnet. Men du, for å si det 

rett ut. Jeg er i Sveits. Bor her for tiden. Og 
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sitter midt i et møte nå. Men lykke til.

Vi går videre på klasselista. Til Per Ivar 

Koppang:

– Det er så jævlig mye trafikk her. Snakk 

høyere! Men jeg gikk bare i 1. til 3. klasse 

på Sofienberg. For meg blir dette perifert. 

Det er 52 år siden.

Vi ringer til en Hans Richard Dalby.

– Jan... hvem sa du?

– Jan Erik Fosshaug.

– Jeg tror ikke han gikk i klassen min. 

Jeg husker jo noen av gutta. Odd. Svein 

Hauge. Egil Wold, og Kjell, han spilte jo 

på Vålerenga, og så har du Per Otto som 

endte på landslaget i håndball. Jan Erik ... 

Nå demrer det for meg. Jeg tror det var en 

som het det. Men han ... gikk bort, altså? 

Og det kom ingen i begravelsen, sa du? Det 

er ikke særlig koselig. Livet går ikke alltid 

som man håper og ønsker.

Vi går videre. Til Svein Roger Bauer:

– Du, jeg sitter med jobb opp etter øra. 

Men hva gjelder det? Jan Fredrik hvem? 

Aldri hørt navnet. Nesten så jeg tror at han 

er en som gikk der noen dager, før han 

forsvant igjen. Uff. Jeg har lest om sånne, 

som ikke har noen. Bare tanken på at ingen 

bryr seg om meg, gjør meg trist.

Gutta, hvor ble det av alle gutta? Hvor var 

det det butta? Hvor var det det egentlig 

butta? Jan Erik, ble han invitert i bryllup, 

eller i 50-årslaget til naboen, mon tro? 

Eller i det sagnomsuste gjenforenings-sel-

skapet hvor alle til slutt ble fulle og mimret 

om glansperioden til morgengry?

Den siste medeleven vi oppsøker, er 

Svein Hauge. Ifølge klasselista bodde han 

i Fjellgata 53, et steinkast unna Jan Erik i 

Fjellgata 37. Er det en som bør vite, er det 

han.

– Han kan umulig ha gått der lenge. Det 

må ha skjedd noe. Uten at vi har rukket å 

registrere hvem han var.

– Finnes det et klassebilde?

– Et eller annet sted.

En time seinere ringer Hauge tilbake. Han 

har store nyheter.

«Jeg sitter her med et klassebilde. Sofien-

berg skole, 1954/55. Jeg tror det er Jan 

Erik som er på bildet. Jeg husker det nå. 

Ring meg tilbake».

Klassebildet kommer. «Vår mann, Jan Erik, 

står i annen rekke, nummer to fra høyre 

med stripete genser»

Vi leter oss fram. En lys, smilende gutt. 

Men på klasselista var det 28 navn, var 

det ikke? Bare 25 på bildet. Kan Hauge 

ha forvekslet det med en annen? Etter en 

times analyse: Sporet er falskt, gutten er 

en annen.

Men denne dagen skal saken ta en ven-

ding. I en bisetning sier dama på Byarkivet 

at hun i en fotnote har sett at Jan Erik var 

flyttet til Sarsgaten skole. Men Sarsgaten 

skole finnes ikke i noen arkiver.

Der. Det er som om brikken i puslespillet 

om Jan Erik Fosshaugs liv faller på plass. 

Det er en artikkel som gir oss svar. «Uhørte 

stemmer og glemte steder, fortellinger fra 

utviklingshemmedes historie»: «Bortgjem-

te og usynliggjorte (...) «Sinkene», som de 

lettere utviklingshemmede vanligvis ble 

kalt, ble plassert i egne klasser. I 1900 ble 

Sarsgaten og Ullevålsveien skoler opprettet 

for å huse disse klassene».

Som en Bjørneboes Jonas gikk han der 

kanskje, den bleke gutten med de kalde 

hendene, henvist til hjelpeskolen populært 

kalt «Iddioten».

«Allerede mens disse børn lå i sin 
moders liv, hadde Vårherre stuk-
ket ut deres stillmodige livsbane»
I 1967 skilles far Bellander og mor 

Ragnhild. To år seinere, 27. januar 1969, 

dør Bellander. Ragnhild gifter seg seinere 

på ny. Hun deler, ifølge Folkeregisteret, 

leilighet med sønnen i Frederik Haslunds 

gate fram til 1991, hvor de flytter. 

Fram til hun dør 26. april 1992 bor hun 

med sønnen i Christian Michelsens gate 

i Oslo. Jan Erik bor så her i to år, fram til 

mai 1994. Det er nå han ender i Nordkapp-

gata. Han bor i nummer 29 i åtte år. I 2002 

flytter han over gata, til Nordkappgata 30.

Det er nå vi ringer Jan Eriks halvsøster. 

Stemmen i andre enden stopper oss halv-

veis ut i introduksjonen.

– Jeg kjenner ikke til Jan Erik Fosshaug. 

Har ikke hatt noe med ham å gjøre. Jeg 

tror ikke jeg hadde kjent han igjen på gata. 

Jeg vet selvfølgelig at jeg hadde en bror. 

Men jeg visste ikke at han var død.

Den 76 år gamle kvinnen, Inger Synnøve 

Sunde, forteller sin historie.

– Jeg skal si som sant er. Han kom på døra, 

det må være 30 år siden. Det var en del 

surr og rot. Jeg hadde små barn, og var 

nok engstelig. Vi ville ikke at barna skulle 

ha en onkel de var redd for. Derfor sa jeg: 

Jeg vil ikke se deg her på døra igjen.

– Hadde han problemer av noe slag?

– Jeg vet ikke hva det var. Men han ville 

ikke ta med seg livet som andre har med 

seg. Jeg skal ikke dømme, men jeg tror han 

aldri har jobbet. Knapt gått på skolen.

Men snart løper tankene hennes til scene-

ne fra en barndom.

– Da han var liten passet jeg ham. Jeg 

var 12 år da han ble født. Jeg har vært 

mamma hele livet. Jeg har stelt min syke 

mann i 35 år. Samtidig har jeg jobbet hver 

dag fra jeg var 12 år. Jeg har gjort det 

samfunnet har forlangt av meg. Jeg vet 

også hvordan det er å få presten på døra. 

Sønnen min døde da han var ung.

Hun hadde ikke mer igjen å gi, sier hun.

– Jeg håper ikke du tror jeg er ufyselig. 

Jeg har tatt meg av mange begravelser 
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opp igjennom. Jeg synes synd på Jan. 

Det å ikke ha noen. Bare å ha et navn og 

ingenting annet. 

Kvinnen stopper. Så:

– Du ... Hvor er han begravd?

– Urnen skal legges ned på Østre gravlund. 

23. november.

– Ja, før det blir for kaldt i jorda? Det er 

på Østre alle mine ligger. Sønnen min. Far. 

Kanskje jeg skulle kommet? 

Hun sier hun snart må gå.

– Når jeg legger meg om kveldene er det 

de sorgfulle tingene jeg husker i livet. Ikke 

de lyse, gode. Men i kveld skal jeg gjøre et 

unntak. I kveld skal jeg tenke på det fine.

Vi ringer Arne Guttorm Pettersen, nok en 

nabo, i Nordkappgata 30.

– Det bodde ingen Jan Erik Fosshaug i 

denne oppgangen. Du hører hva jeg sier. 

Jeg har bodd her i 15 år.

Men etter noen minutter går det også opp 

et lys for ham.

– Å ja, Fosshaug... Gamlingen. En spesiell 

fyr! Veldig vanskelig å komme innpå.

Men han kan erindre noe nå. Det var en 

Bernt som hentet ham iblant. Han bor 

rett over Joker-butikken. Kjørte en svær 

gammel Volvo.

Vi ringer tilbake til Joker. Undres på om 

det kan være noen blant stamkundene ved 

navn Bernt, med en bil.

– Bernt Hagen? En eldre kar? Med hjerte-

problemer? Han er innom butikken to–tre 

ganger i uka. Jeg skal gi ham beskjed om å 

ringe deg?

– Gjerne.

En torsdag morgen ringer de fra butikken.

Bernt Hagen (60) snakker rolig inn i røret. 

– Fosshaug, ja... Jeg kjente ham godt. Du 

vet, han var tilbakestående. Han var over 

60 år. Men 10 år i hodet. Som et barn.

Vi spør om han vil ta imot besøk.

Et par timer seinere. Vi går opp trappa, i 

Bernt Hagens gård, Nordkappgata 29. 

Mannen ber oss sette oss ned.

– Vi var meget gode venner, vi. Han virket 

så grei. Stillferdig. Ikke noe tull. Jeg tok 

ham for det han var. Det var for jævlig 

så de rakka ned på›n. Gutta satt borte i 

parken og drakk, spurte om øl av han. De 

utnytta ham. Han var så snill, vet du. Ba 

de om en pils, fikk de en 100-lapp av ham. 

Han var svært ensom av og til. Han hadde 

ingen venner. Vel, han pleide å sykle til en 

kjøpmann, en vietnameser på Sagene. En 

periode drakk han også, for å få venner. 

Men han ble lei og dårlig. Og sluttet.

Bernt forteller at han i flere år bodde i 

samme gård som Jan Erik, tre etasjer over 

ham.

– Han hadde vanskelig for å fortelle. Men 

da han begynte å stole på meg, kom alt. 

Han snakket mye om den stakkars faren 

som datt ned en trapp, ødela hodet og 

døde. Han kunne sitte og terpe på det en 

hel dag. Jan Erik var slik... «Unnskyld at jeg 

er til». Han spurte aldri om noe. Jeg måtte 

hale ordene ut av ham.

Så kjørte de to ensomme sjelene ned 

motorveiene, i en Volvo 740, i dette 

skjebnefellesskap.

– Han var som lykkeligst da han satt på i 

bilen min. Men han var fryktelig nervøs 

av seg. Gjorde jeg et lite utslag med rattet, 

hoppa han til. Vi kjørte mye. Til Sverige, 

ned langs kysten.

– Stopp! kunne, Jan Erik si. Det kunne være 

en kirke, et rart bygg.

En dag hadde Jan Erik kommet med et 

forslag. Han var bestemt: 

– Vi kjører til Solør.

Han visste knapt hvor det lå. Men de 

kjørte. Jan Erik skulle vise Bernt hvor han 

stammet fra. Ville forsøke å finne familie. 

De kjørte hele Finnskogen rundt, på de 

små, små veiene. 

– Vi kjørte i to–tre dager. Det var nesten så 

vi aldri kom oss ut igjen. Men vi fant aldri 

ut hvor han kom fra.

Bernt snakker om sin Volvo 740, uten en 

rustflekk, fra 1986.

– Kjøring er medisinen min. Ved siden av 

dette...

Han trekker ut en skuff med 18 hjerte-

medisiner.

– Jeg har hatt tre hjerteinfarkt. Ett til nå 

så ... Og tre hjerneoperasjoner. Jeg var om 

bord i en stor tankbåt da den eksploderte 

ved Toloun, 1980. 40 mennesker om bord. 

Vi var fire som overlevde. Jeg lå tre år på 

sykehus.

En papegøye flakser rundt i den 29 kva-

drat store leiligheten. Og en til.

– Jeg fortalte Jan Erik at jeg jobbet på 

tankbåt. Golfen. Japan. Amerika. Jan Erik 

forsto ikke slikt.

Men en gang sa han...

«Bernt, så spennende det må ha vært»

– Han hadde aldri noen jobb. Han sa han 

gikk på spesialskole i noen år. Jan Erik 

skjønte det nok, at han var tilbakestående. 

Ikke som andre. Men han nevnte det aldri. 

På utsida virket han ikke tilbakestående. 

Han snakket om at han hadde en dame i 

yngre dager, da han var rundt 18–20. Han 

viste meg et bilde av henne. Han så riktig 

så elegant ut selv. En kjekk mann. Men han 

var aldri borti damer så lenge jeg kjente 

ham. Men... han hadde mange modellbiler. 

En kopi av Elvis sin Cadillac. Og masse 

sykler, på stua, på kjøkkenet. Nei, jeg syns 

det er så rart at han er borte...

Dagen før Jan Erik døde, hadde de jo vært 

på biltur. Nedover Sørlandet. Bernt sa til 

og med: «nå må du være forsiktig med 

syklinga ... »

Først etter begravelsen fikk Bernt vite om 

vennens dødsfall.

– Ellers hadde jeg selvfølgelig vært i kirka, 

sier han.

Bernt Hagen rister på hodet. 

Han mener kommunen har forsømt Jan 

Erik.

– Jeg sa det til dem, boligetaten. «Nå 

bør dere hjelpe ham». Jan Erik kunne 

ikke stelle hjemme selv. Han var psykisk 

utviklingshemmet. De gjorde ingenting for 

ham. De burde reagert. Han kunne hatt 

et mer verdig liv. Det eneste kommunen 

gjorde, var å flytte ham over gata til et 

nytt hus. Jeg forsøkte å hjelpe, inviterte 

ham opp hit på julaftener, og vasket litt for 

ham. Men han kunne bli sint. Ville greie seg 

selv. Alle mennesker vil mestre noe.

Bernt tar ned et bilde fra veggen: «Vær 

trofast mot det beste i deg selv» står det.

Han setter seg på senga, kjæler med fugle-

ne sine. Den ene setter seg på brystet hans.

– Jeg overtok dem av en som hadde mis-

handlet dem. De var uten fjær, engstelige. 

Nå er de så tamme. De kostet noen kroner. 

Men de er verdt det. Det er så mye selskap 

i dem.

Og det er som om han ikke vil at vi skal 

gå. Som om han vil holde oss der i noen 

minutter til. Brystet hans surkler, det er så 

mye som har samlet seg opp der av slim 

og minner.

– De sier man har ni liv. Da må jeg være i 

mitt ellevte. Jeg datt en gang om med hjer-

teinfarkt. Folk kom bare for å glane. Ingen 

hjalp. Slik er Oslo. Jeg vil ut av byen. Enn 

så lenge sitter jeg her. Bygger modellbåter. 

Hører på Beach Boys.
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Siden blir vi stående utenfor Jan Erik 

Fosshaugs leilighet. De røde gardinene i 

Nordkappgata 30 er trukket for. Vi kommer 

til å tenke på sykkelen hans. Hvor har den 

funnet veien nå? 30 telefoner seinere. 

Der står den. Jan Erik Fosshaugs kjæreste 

eiendel, den som tok ham helt fram, til 

enden. En relativt ny DBS, kraftig bysykkel. 

Med et stort grønt smileyfjes foran. Samme 

bak. Den står i bakgården, under tak, på 

politihuset på Grønland, inne blant en haug 

av andre sykler som er dratt inn, sykler 

som har sine egne historier, sine egne liv, 

sine egen førere som de har mistet.

En mandag i enden av november. Halv-

søsteren, støttet av datteren, går over den 

kalde gravlunden.

– Jeg har ikke sovet i natt, sier hun. Men 

hun har stelt håret hos frisøren.

– Jeg glemmer ikke helt.

Hun peker på brystet sitt.

– Noe beholder jeg her. Minner.

Idet vi rusler ned til Jan Erik Fosshaugs 

grav, gjennom løvet, gjennom regnet, 

henvender hun seg til datteren. «Der ligger 

far», peker hun. Hennes og Jan Eriks felles 

far.

– Døden ... Man vet aldri når den kommer. 

Skremmende, sier hun. Presten går foran, 

kappekledd, i sort, med en koffert. Vi 

stopper, ved veis ende.

– Vil noen av dere sette ned urnen? spør 

presten.

Halvsøsteren nikker. Snart senker hun 

urnen, som likner gull, men bare er av stål, 

hun firer den ned i dypet. Til slutt har hun 

bare det svarte båndet igjen, i hånda.

– Nå fikk jeg ikke sagt det jeg skulle si. Vi 

får ta det en annen gang, sier hun stille. 

Presten spar igjen jorda, en sju–åtte spade-

tak så er det gjort. Søsteren tar en plante, 

av høstens farger, ut av en plastpose. Med 

hendene planter hun den i jorda.

– Jeg trillet ham. Hadde ham med meg på 

skolen. Det er fælt at det skulle gå slik med 

Jan. Det er skammelig, ja skremmende at 

samfunnet ikke tar vare på de som faller. 

Men jeg tenker... man kan ikke ta seg av 

alle mennesker. Oslo er en stor by, selv om 

den er liten.

Men alle har plass i livets bok, sa de i kirka, 

og Jan Erik Fosshaug vil til evig tid være 

passasjer i Bernts bil, på søk etter røttene 

sine i skogen. Og selv om ingen vil savne 

ham langs veiene på Torshov på leit etter 

lykken på sykkelen, og selv om han ble 

begravd som en ubetydelighet, vil Jan Erik 

Fosshaugs navn og vesen alltid lyse opp. 

Hvis det som presten sa er sant, at ingen 

lever forgjeves.

Og snart vil menn med kjeledresser kom-

me, de tømmer leiligheten hans etter de 

regler som er satt, de bærer ut modellbilen 

som forestilte Elvis sin Cadillac, tråsykke-

len, esken med bildet som skal ligge der 

inne, av kjæresten han en gang hadde, de 

bærer ut alt sammen, tar det til et anlegg 

et sted og så blir det destruert og brent, 

og røyken siver opp, slik at de aller siste 

sporene etter Jan Erik Fosshaug blir borte, 

for alltid.•

bok@dagbladet.no
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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 

I noen gravferder er det ingen pårørende. 
Da kommer Snefrid (73), selv om ikke kjen-
ner den avdøde. Ingen skal forlate denne 
verden helt alene, synes hun.

Når det ikke finnes pårørende, eller de ikke ønsker å ta ansvar for 

gravferden, plikter kommunen etter gravferdsloven å arrangere 

gravferden. Det kan være mange grunner: En avdøde kan ha levd 

et ensomt liv og mangler pårørende eller nettverk. Andre kan 

ha overlevd alle i sin omgangskrets eller ha flyttet fra en del av 

landet til en annen. I noen tilfeller er det også slik at konflikter i 

familie gjør at ingen ønsker å ta ansvar for en gravferd. I 2015 ble 

det gjennomført 105 slike gravferder i Oslo. Vi har ikke sikre tall 

på landsbasis, men på mindre steder er behovet mindre.

En venn i døden
Snefrid bor i Oslo, og i denne byen har Gravferdsetaten ansvaret 

for å arrangere gravferder for de som ikke har noen familie eller 

venner som sørger for gravferden.  Snefrid ble aktiv i Gjertrud-

vennene i 2013, og har på denne tiden deltatt i nær 70 kommu-

nale gravferder.

Denne gangen er det «Per» som skal bisettes på Østre gravlund. 

Hun møter i god tid, får programmet fra gravferdskonsulenten 

ved inngangen og finner sin plass litt bak i kapellet. Hun er en av 

fire som er tilstede, presten, organisten, gravferdskonsulenten og 

Snefrid.

Seremonien gjennomføres etter kirkens ordning, med salmer, 

skiftlesning, tale og jordpåkastelse. Byrået har valgt salmer, og 

bestilt blomster til kisten.

Noen ganger kan det dukke opp en nabo eller en gammel ven i 

slike gravferder. Denne gang var det bare Snefrid i benkeraden.

Gjertrudvennene 
Det er et nettverk som ble dannet i 2012. Det består av med-

mennesker som deltar i kommunale gravferder, der det som regel 

er få eller ingen som følger. De kan også følge i andre gravferder, 

dersom pårørende ønsker det. Enhver avdød er like viktig for 

dem, uansett religion, etnisitet, bakgrunn og livsløp. I dag er det ca. 

50 mennesker knyttet til nettverket og er fordelt på 17 lokallag.

En Gjertrudvenn kan også velge å tilby 

andre medmenneskelige oppgaver, 

som å følge en som trenger det til en 

gravferd eller følge til et gravbesøk.

Ønsker du å vite mer om Gjertudven-

nene finner du mer informasjon på 

dere hjemmeside www.gjertrudvenne-

ne.org eller på e-post:  

gjertrudvennene@hotmail.no

Følger de ensomme til graven

Snefrid Dale. Foto: Kjersti Johannessen TV2
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Under årets cupfinale i 
fotball for kvinner, sponset 
Jølstad begravelsesbyrå 
kampens dødballer. Reaksjo-
nene strakk seg fra befrien-
de jubel til en illsint telefon. 

JAN WILLY LØKEN, ADM. DIR. I JØLSTAD BEGRA-

VELSESBYRÅ

Sponsoravtalen fikk mye medieomtale 

og vi fikk mange reaksjoner til byrået. 

Hvorfor er det slik?

Det er få ting som forbindes med så mye 

alvor og tristhet som døden. De av oss 

som har opplevd at noen nære og kjære 

har dødd, vet litt om det. I gamle skrifter 

beskrives døden til og med som «den siste 

fiende», og mange opplever den nettopp 

som det. Så, døden er ikke noe vi bør ta 

lett på.

Da er det heller ikke så rart at de av oss 

som jobber i begravelsesbyråer oppleves 

som alvorlige. Det forventes nok til og med 

at vi skal være det. Vi må utføre yrket vårt 

med all den verdighet vi kan fremvise. 

Men verdighet innebærer ikke bare alvor. 

I mange samtaler med pårørende blir det 

både gråt og latter. Det er ofte befriende. 

Gråt og latter om hverandre blir det gjerne 

også i triste og fine gravferdsseremonier 

og minnesamvær. Jeg tror det er et sunn-

hetstegn at vi kan gi plass til både latter og 

gråt, også når vi har døden tett på oss.

Vi i Jølstad begravelsesbyrå har som 

ambisjon å gjøre det litt mindre vanskelig å 

forholde seg til døden. Hvis vi kan bidra til 

å alminneliggjøre omtale av døden, i hvert 

fall litt, har vi fått til noe viktig. Mange er 

redde for å dø, eller at noen nær dem skal 

gjøre det. Ta tak i det. Snakk om det. Sett 

ord på det. Sjansen er stor for at du vil 

oppleve det befriende. Mange terapeuter 

kan fortelle om mennesker som har fått 

det lettere med seg selv etter å ha snakket 

om det man er mest redd for.

Humor har vært brukt til å omtale 

krevende temaer i uminnelige tider. Mange 

vanskelige samtaler har blitt lettere etter 

en befriende replikk, gjerne med god 

selvironi. Da viser man at man ikke tar seg 

selv så høytidelig, og vi oppfatter det som 

regel som avvæpnende og sjarmerende. 

Så lenge humoren fungerer nettopp som 

avvæpning, og ikke som en avsporing, kan 

den ha svært god mening.

Da Røa idrettslags kvinnelag i fotball 

spurte om vi ville sponse deres dødballer 

i cupfinalen, oppfattet de fleste det som et 

artig ordspill og et flott tiltak. Kanskje litt 

spenstig kobling, men vi tok sjansen. Hvis 

vi kan være med å gi oppmerksomhet og 

støtte til damefotballen, så gjør vi gjerne 

det. Røa idrettslag var i hvert fall godt 

fornøyd med oppmerksomheten.

Om ordspillet rundt sponsingen av Røas 

damelag i cupfinalen gjorde det mindre 

vanskelig å snakke om døden, vet jeg 

ikke. Vi tenker uansett at dette var en flott 

anledning til å vise at «døden og livsut-

foldelsen» kan gå hånd i hånd, på samme 

måte som glede og sorg så ofte gjør det. 

Gravferdskonsulenter blir aldri gjøglere, 

men et varmt smil og en lun replikk kan 

gjøre det litt lettere for pårørende som 

nettopp har mistet sin kjære.

Kan vi spøke  
med døden?

Jølstad  
Begravelsesbyrå 
– Miljøfyrtårn-
sertifisert i Oslo

Prosessen har vært spen-
nende, sier leder for HR 
Marit Gaupås, men nå er 
vi sertifisert etter hoved-
kontormodellen til stiftel-
sen Miljøfyrtårn.

I løpet av første kvartal 2017, reg-

ner vi med at resten av kontorene 

i AS’et blir sertifisert. Kontoret 

på Ski, med sine underliggende 

avdelinger blir sertifisert nå i 

desember.

Vi har fått god hjelp av Jan Vogt 

i Totalmiljø og har egne miljøan-

svarlige ved hvert byrå. Prosessen 

skaper engasjement og stolthet.

Innen 2017 kommer hele begra-

velseskjeden Jølstad til å være 

sertifisert.

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (tv.) 
overrekker beviset til Jan W. Løken og Marit 
Gaupås. under en høytidelighet på Oslo Rådhus.
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Hans Magnus er 13 år da 
han mister moren under 
dramatiske omstendigheter. 
Samme år begynner han å 
jobbe i begravelsesbyrå.

TEKST: FRID KVALPSKARMO HANSEN 

FOTOGRAF: LARS ERIK H. ANDREASSEN

Trondheim, 2016: I en seng på et syke-

hjem ligger en eldre mann i rutete skjorte. 

Hendene holder i hverandre, blikket er 

stivt rettet mot taket. Han er død, sovnet 

stille inn klokka ni i morges. 

− Har familien vært her? 
Samtidig som Hans Magnus Gulliksen spør, 

gnir han øyelokkene til den døde med to 

hanskekledde fingre, slik at han får øynene 

igjen.  

Livet med døden i 
hverdagen 

− Ja, kona og datteren. Sønnen var her i 

går, svarer en hjelpepleier. 

Hans Magnus er gravferdskonsulent, og 

han har kommet for å hente den døde og 

ta ham med til begravelsesbyrået. Han har 

han gjort dette utallige ganger før, til tross 

for at han bare er 26 år gammel. Faren 

jobber også i begravelsesbyrå, og Hans 

fikk bli med på likhenting for første gang 

som 13-åring. Han minnes opplevelsen 

med et smil om munnen. 

− Hun så fredelig ut. Du så også på 

hendene hennes at hun hadde sovna rolig 

inn. Hun var helt avslappa, spente seg ikke 

på noe vis. Så det virka som om hun hadde 

dødd på en god måte.

Hans Magnus pakker liket ut av det hvite 

lakenet før avdøde løftes over i kista. 

Hans Magnus får hjelp av en kollega til å 

løfte den døde. Dette har de gjort mange 

ganger før.

Sammen med en kollega løfter han den 

døde med vante bevegelser. Et hvitt laken 

brettes rundt kroppen, før et blått fløyel-

strekk legges over. 

− Vi tar på trekket for at konturene av 

kroppen skal bli mindre synlig. Alle skal 

ikke uten videre se hva vi har på båra. 

Å følge Hans Magnus en hel dag føles som 

å bli innviet i en hemmelighet. Du befinner 

deg plutselig på den andre, profesjonelle 

siden av en begravelse. Stedet der døden 

gjøres til noe som er håndterbart. Hans 

Magnus henter våre døde, vasker de og 

smører den kalde huden inn med krem. 

Kammer hår og kler på. Er den siste som 

ser de før kistelokket skrus igjen. 

Men selv om Hans Magnus har hverdagen 

Teksten er fra en NRK P3-dokumentar og er gjengitt med tillatelse fra NRK. Hele radiodokumentaren er tilgjengelig på p3.no/dokumentar/dodsprofesjonell
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sin på baksiden av sorgen til oss andre, har 

også han erfart hvor fortvilende hudløst 

det kan være å miste noen. 

– Det angrer jeg på
14. februar 2003: Det er fredag kveld i 

Buvika, et tettsted like sør for Trondheim. 

Her bor Hans Magnus, sammen med 

foreldrene sine og en storesøster, i et gult 

hus med hvite karmer. I kveld skal Hans 

Magnus på besøk til en kompis som bor i 

byen. Der skal han spille TV-spill, spise inn-

bakte pølser og overnatte. Det er mamma 

som skysser han. 

− Det er alltid noe du angrer på. 

Vel framme går Hans Magnus ut av bilen. 

Moren sier farvel, men får ikke noe svar 

tilbake. 

− Jeg var 13 år, ville være litt tøff. Derfor 

sa jeg ikke ha det bra. Det angrer jeg på. 

Midt på natta våkner Hans Magnus brått 

av telefonen. Det er søsteren som ringer. 

Ordene hennes gir ingen mening. «Huset 

har brent og vi vet ikke hvor mamma er!» 

Det må være snakk om en eller annen 

merkelig form for tulletelefon, tenker Hans 

og legger på. Når telefonen ringer igjen, 

skrur han den av. Gidder ikke mer av dette. 

Så ringer hustelefonen. Det er søsteren 

igjen, hun ber om å få snakke med forel-

drene til Hans sin kamerat. 

− Da går jeg inn på soverommet igjen, slår 

på telefonen og prøver å ringe hjem. Jeg 

kommer ikke gjennom, får bare en feilmel-

ding. Det setter i gang tankene. 

Like etter kommer kameratens foreldre inn 

med en kort beskjed: «Vi må ned på syke-

huset med én gang». På St. Olavs Hospital 

får Hans Magnus vite at faren ligger i koma 

på grunn av skadene han har pådratt seg 

under brannen. Moren er fremdeles savnet. 

Beregnet på kald hud
Trondheim, 2016: Klokka er knapt ni og 

Hans Magnus står på stellerommet i kjelle-

ren på Svanholm Gravferd. På en tralle står 

en hvit kiste, som foreløpig er tom. Hans 

skal gjøre et nedlegg – det vil si at han skal 

kle på et lik og legge det i kista. 

Stellerommet har en liten vask med 

hånddusj. På et skap henger en tegning av 

menneskekroppen, med oversikt over store 

arterier. På en tralle står det plastbokser 

med litt forskjellige ting – parfyme, hårfø-

ner, gaffateip, sminke. Hans Magnus viser 

fram en stor boks med hvit hudkrem. 

Inne på stellerommet er det en vask med 

hånddusj. Dersom den avdøde har hatt 

dårlig personlig hygiene før bortgang, får 

de en vask her. 

Hans Magnus tar på seg denne grønne 

kjortelen når han håndterer lik.

− Før vi legger avdøde inn på kjølerommet 

smører vi ansikt og hender inn med denne 

kremen, som er beregnet på kald hud. 

Fingre, nese, og øreflipper er de stedene 

som først blir misfarget når noen har dødd. 

Vi tar på kremen for at huden skal holde 

seg bedre. 

Hans Magnus tar på seg blå plasthansker 

og dekker den hvite skjorta med en grønn 

kjortel. Så drar han med seg tralla med den 

tomme kista inn på kjølerommet som ligger 

vegg i vegg. 

Det som øyeblikkelig fanger blikket er en 

stor metallhylle i fire etasjer, fylt med lik. 

De ser ut som mumier der de ligger, med 

hvite laken pakket tett omkring seg. Hans 

ruller ut en av hyllene og slår lakenet til 

side. Sammen med en kollega løfter han 

den døde over i kista. 

En bransjehemmelighet
Tilbake på stellerommet pakker Hans 

Magnus ut skjorta som den døde skal ha 

på seg, og samtidig avsløres en bransje-

hemmelighet: Ryggen på skjorta er nemlig 

åpen, noe som forenkler påkledningen be-

traktelig. Når private klær brukes, klippes 

ryggen ganske enkelt opp, noe Hans gjør 

med dressjakka han i kista skal ha på. 

Hans Magnus pakker ut silkeskjorta som 

den døde skal ha på seg. 

 

Når likene ankommer begravelsesbyrået, 

legges de i denne hylla.
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− Første gangen jeg skulle kle på noen 

alene, var det ingen som fortalte meg at 

jeg kunne klippe opp bak. De ville se om 

jeg fant ut av det selv. Det var arbeidsomt, 

husker jeg! 

Det er noe slående med å se et dødt men-

neske. På mange vis føles det som om du 

ser på et skall, som den for en gang levde 

i denne kroppen har forlatt. Fingrene er 

blå, munnen gaper og bukhulen har sunket 

sammen slik at det er et bratt stup ned fra 

ribbeina. 

− Da skal jeg bare vaske gjennom håret 

hans. 

Hans roter rundt på benken og finner til 

slutt tørrsjampoen. 

− Det er ikke den tradisjonelle tørrsjam-

poen du får kjøpt på butikken. Men det er 

ikke så stor forskjell på dem heller, forteller 

Hans mens han kammer til håret. 

− Jeg liker egentlig å se bilder av avdøde, 

så jeg vet hvordan han eller hun likte å ha 

håret sitt. 

Maggot og skin-slip
Det lukter nær sagt ingenting av han som 

ligger i kista. Hans forklarer at de fleste 

legges så raskt på kjølerom at forråtnelses-

prosessen knapt kommet i gang. Når noen 

har ligget lenger, dukker det imidlertid opp 

en duft som er både stram, sur og søt på 

samme tid. 

Da hender det dessuten at liket er litt 

vanskelig å flytte på, fordi kroppen ikke 

alltid henger like godt sammen. 

− Det er ikke sånn at en arm løsner helt, 

men det er ikke uvanlig at du får det vi 

kaller for «skin-slip», forklarer Hans. 

Noe av det første som skjer etter at noen 

har dødd, er at neglene blir blå.

Hans Magnus er opptatt av at den døde 

skal legges fint ned i kista, selv om familien 

ikke skal ha likskue. 

Kort fortalt betyr «skin-slip» at de øverste 

lagene av huden løsner når du tar i den 

døde, slik at det er vanskelig å få grep. 

Ikke spesielt trivelig, men langt fra det 

verste du kommer borti i denne bransjen. 

Det verste er det gravferdskonsulentene 

selv kaller for grishentinger. Hans Magnus 

husker godt første gang han hadde en slik 

henting. 

− Da vi kom dit stod politiet på utsiden av 

bygget. De var ikke inne mer enn de var 

nødt til, og vi skjønte raskt hvorfor da vi 

åpnet døra til rommet. 

I senga lå restene av det som en gang 

hadde vært et menneske. Forråtnelsen var 

i full blomst, og store mengder maggot – 

altså en type larver – nøt et festmåltid. 

− Det er godt mulig det er noe som har satt 

seg til meg psykisk i etterkant, men jeg har 

fått for meg at jeg kunne høre maggoten 

kravle. 

Det hele var mer enn Hans Magnus klarte å 

håndtere. Politiet måtte trå til som løfteas-

sistanse, mens Hans stod utenfor døra og 

brakk seg. 

− Etter det har jeg lært at jeg alltid må 

spørre om det er noe spesielt vi skal forbe-

rede oss på når politiet ringer. Den gangen 

var jeg ikke mentalt forberedt, og jeg tror 

det var derfor jeg ble så satt ut. 

Har du noen gang spurt deg selv «hvorfor i 

all verden jobber jeg med dette»? 

− Det tror jeg alle i denne bransjen har 

gjort på et eller annet tidspunkt. Men noen 

må gjøre det, og den takken du får fra fa-

miliene er verdt så mye. Sorg og kjærlighet 

er knyttet sammen. Selv om det ikke blir 

uttrykt på noen spesiell måte, kan du lese 

det i øynene til folk. 

I stedet for bukse legger Hans en papp-pla-

te over beina på han i kista, og oppå den 

bres et teppe. Hans retter på puta og legger 

til hendene så de holder i hverandre. 

Familien til han som ligger i kista skal ikke 

ha likskue, ingen skal se dette mennesket 

igjen. 

− Det er noe eget ved å være den som 

lukker igjen kista. Den siste som er med på 

det, sier Hans i det han tar fra kisteskru-

ene. 

Rosenborgsangen ved grava
Den første bisettelsen på seremonirommet 

på begravelsesbyrået er over og Hans 

Magnus har så smått begynt å ordne til 

neste. Han korrekturleser blomstersløyfer 

og finner fram en sekk med blomsterjord 

for å fylle på til jordpåkastelsen. 

Bak i lokalet øver organisten og sangeren 

på salmene som skal brukes under sere-

monien. Stemningen er lett og fallgruvene 

i salmesang diskuteres. Hans forteller at 

«Fager kveldssol smiler» er en salme han 

sliter med, siden den likner litt vel mye på 

ett av Odd Nordstogas verker. 

− Det er en salme vi ofte tar på grava. Jeg 

starter riktig, men plutselig ender jeg opp 

med å synge på «grisen står og hyler». 

 

Helt til slutt legges det en ansiktsduk over 

fjeset til den døde. Historisk ble dette gjort 

for å sjekke at den døde ikke pustet lenger. 

I dag har det blitt tradisjon.

Hans Magnus danderer blomstene på kista 

før bisettelsen. 

Organisten byr rundt tyrkisk pepper. Hans 

følger opp med historien om gravferdskon-

sulenten som slumpa til å synge en salme 

på melodien av Rosenborgsangen, idet 

kista senkes ned i grava. Latteren etterføl-

ges av en lyttende stillhet, og organisten 

spør Hans med lav stemme: «Det har vel 

ikke begynt å komme folk?» 

I et øyeblikk befinner vi oss i skjæ-

ringspunktet mellom de to verdenene 
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gravferdskonsulentene har i arbeidet sitt 

– midt mellom et høytidelig og hverdagslig 

forhold til døden. 

Håpet
15. februar 2003: Det hele starter med 

noen talglys. Så får flammene fatt i 

gardinene. Det gamle huset er isolert med 

spon og brenner godt. Søsteren til Hans 

våkner først, og løper inn på rommet til 

foreldrene for å varsle. Faren kommer seg 

ut for å flytte bilene, av frykt for at de skal 

eksplodere. 

− Det var søsteren min som fortalte meg 

at mamma ikke turte å gå ut. Hun var for 

redd for flammene, rett og slett, forklarer 

Hans. 

Faren løper inn igjen for å få ut moren, 

men klarer det ikke. Han faller ned trappa 

fra første til andre etasje. Søsteren går da 

inn i huset på nytt, for å hjelpe faren helt 

ut. 

Hun står ved veien sammen med politi 

og ambulanse idet en taxi stopper. En full 

mann kommer ut og forteller søsteren at 

han så en dame som løp opp mot skogen 

ovenfor huset. Hans Magnus sier at han 

lenge var sint på denne mannen. 

− Det vakte et håp, selv om jeg vel egentlig 

visste at det han sa ikke var sant. 

Det tok ikke lang tid før familien fikk be-

skjed om at det lå en uidentifisert kvinne i 

senga på foreldrenes soverom. Likevel ville 

ikke Hans gi slipp på håpet. Kanskje moren 

hadde kommet seg ut, vært så redd at hun 

rømte? Kanskje noen andre hadde lurt seg 

inn i huset og lagt seg i senga? 

− Det er ingen logikk i det, men jeg holdt 

likevel fast på den tanken lenge. Jeg tror 

ikke jeg virkelig innså at moren min var 

død før vi kledde på oss og dro til bisettel-

sen hennes. 

Vaskes flere ganger om dagen
I seremonirommet på begravelsesbyrået 

er salmer sunget, avskjedsord sagt og jord 

kasta. Hans Magnus veksler noen ord med 

familien, før han tar fatt på mer praktiske 

oppgaver. Han blåser ut lys og legger 

blomstene oppå kista. Så kjører han den 

ned i kjelleren ved hjelp av en spesiell heis. 

Der løftes kista inn i en skinnende blank 

begravelsesbil. 

− Vi vasker bilene hver gang vi har hatt de 

ute av garasjen – noe som i praksis betyr 

at de blir vasket flere ganger om dagen, 

forklarer Hans. 

Kista kjøres til krematoriet etter bisettel-

sen. 

Det er ikke lov å brenne blomstene 

sammen med kista. Derfor kastes de.

Vel framme på krematoriet kaster Hans 

Magnus blomstene i en kontainer. Deretter 

tar han fram et lite støvbrett og koster 

jorden fra jordpåkastelsen av kista. Til slutt 

kjører han han kista inn på krematoriet og 

skanner den inn. 

− Sånn – da har krematoriet fått beskjed 

om at avdøde er kjørt og levert her. 

Stemmen til mamma
Natt til 15. februar 2003 brenner huset til 

Hans Magnus sin familie. Tre uker seinere 

våkner pappaen fra koma på St. Olavs 

Hospital i Trondheim. Det første han spør 

om er om kona hans lever. Når svaret er 

nei, bryter han sammen. 

− Det er første gang jeg så faren min gråte, 

uten tvil det verste jeg har opplevd i hele 

mitt liv. Det knuste meg helt. 

Hans og søstra blir plassert i fosterhjem et 

par uker etter brannen, og de fortsetter å 

bo der utover våren 2003. Faren utskrives 

ikke fra sykehuset før i april og reiser 

deretter på rehabilitering. Da han kommer 

tilbake i mai flytter Hans, søstera og faren 

sammen i en leilighet i Trondheim. 

Det er bare de tre som er til stede junida-

gen da aska til moren settes ned i en grav 

på Moholt kirkegård. Kirkegården som er 

nærmeste nabo til begravelsesbyrået der 

Hans jobber i dag. 

Faren blir etter hvert gift igjen, og for 

noen år siden ga stemora Hans og søstera 

en julegave som har betydd spesielt mye. 

I brannen mistet de alle bilder, men de 

hadde en safe med VHS-filmer fra ulike fe-

rieturer – og disse fikk stemora digitalisert. 

− Det var utrolig godt å høre stemmen hen-

nes. Jeg hadde glemt hvordan hun hørtes 

ut og hadde problemer med å se for meg 

hvordan hun så ut – særlig siden vi har så 

få bilder. Men når jeg hørte stemmen hen-

nes – så henne tulle rundt sammen resten 

av familien – da kom alt tilbake. 

− Plutselig fikk jeg tilgang til et kapittel i 

hjernen som hadde vært lukket. Jeg ble 

bare sittende og smile.



Ny modell Mercedes V klasse nå på det Norske markedet med spesialtilpasset innredning som setter ny standard for begravelsesbil. Veldig allsidig bil med
mange muligheter for oppbevaring av utstyr og tilbehør. Fem store lasteluker, leveres med manuelt eller elektrisk uttrekk med tilt funksjon. Også to kis-
teløsning tilgjengelig. Leveres i mange utstyrs og farge kombinasjoner, individuelle innredningsløsninger tilpasset ønske og behov. Innredningen kan enkelt
flyttes over til neste bil etter endt bruk, bygges tilbake til personbil.

Estetisk flott bårerom • Store lasterom fra begge sidedørene • Oppbevaring i gulvet • Stopper for vogn under uttrekk

NY MERCEDES V KLASSE SETTER NY ESTETISK 
STANDARD FOR INNREDNING AV BEGRAVELSESBIL
OGSÅ MED 4 MATIC • EXECUTIVE INNREDNING

Biler på lager for ombygging

For store bilder og utfyllende informasjon: 

www.begravelsesbil.no

NY MODELL E-KLASSE
Ta kontakt for mer informasjon om detaljer og pris.

KOMMER
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– Det er flott at vi går videre 
med et så viktig råd. Det er 
også bra at det er utvidet 
til å representere alle inn-
byggere i Norge, sier Eirik 
Stople.

TEKST OG FOTO: KJETIL S. GRØNNESTAD

Den blide 60-åringen fra Tau i Ryfylke, 

blir sekretær i det nye faglige rådet 

som erstatter departementets tidligere 

Gravferdsråd fra 1975, og Norsk forening 

for gravplasskultur sitt Faglig råd fra 2006. 

Det nye sammenslåtte rådet representerer 

flere grupper enn før.

Samme problemstillinger
De to tidligere rådene behandlet stort sett 

de samme problemstillingene. Det nye 

faglige rådet viderefører denne jobben. 

Den største forskjellen fra før og nå, er 

at Samarbeidsrådet for tros- og livssyns-

samfunn (STL) også blir med på laget. 

Det betyr at grupper som humanetikere, 

muslimer, hinduer, buddhister og jøder, 

også inkluderes i arbeidet med å forbedre 

gravferdssektoren.

– Det synes jeg er svært bra, og det var 

på tide. Men det har vært gode løsninger 

allerede i dag, selv om det kan bli bedre 

kommunikasjon ut til de ulike gruppene vi 

representerer, sier Anne Sender, sekretari-

atsleder i STL.

– Dette speiler dagens samfunn på en 

bedre måte enn før, sier Stople.

Den reviderte gravferdsloven viser til at vi 

er blitt et flerreligiøst samfunn. § 1 i grav-

ferdsloven sier følgende: «Gravlegging skal 

skje med respekt for avdødes religion eller 

livssyn.», mens § 6 sier: «... Ved gravleg-

ging i grav som er særskilt tilrettelagt for å 

imøtekomme religiøse og livssynsmessige 

minoriteters behov, dekkes kostnadene 

av kirkelig fellesråd i hjemkommunen når 

denne ikke selv har anlagt slike graver....».

Ny i jobben
Det er flere som vil dra kjensel på Eirik 

Stople. I perioden 2002 – 2012 var han 

Ny mann til nytt Faglig råd

gravlundssjef i Stavanger. En periode 

satt han også i styret til Norsk forening 

for kirkegårdskultur (nå gravplasskultur). 

Siden han er utdannet sivilagronom fra 

Ås valgte han å forlate gravplassene for å 

bli redaktør i fagbladet Bondevennen. Det 

var et blad han hadde et godt forhold til 

da han vokste opp på gård. Men etter fire 

år i redaktørstolen, vendte han 1. oktober 

tilbake til gravplassektoren.

– Kirkegården slapp aldri taket i meg, sier 

han, og innrømmer at han flere ganger 

etter at han sluttet som gravlundsjef, 

var innom Stavangers gravplasser for å 

oppleve den unike stemningen man finner 

på en gravplass.

Nå har han full stilling som rådgiver i KA, 

men er leid ut i halv stilling som rådgiver 

for Norsk forening for gravplasskultur. 

Mye av tida, enten han er på kontoret i 

Oslo, eller hjemmekontoret på Tau, går 

med til medlemspleie ved å svare på ulike 

spørsmål innen gravferd og gravplass. 

Han deltar også i en rekke utrednings- og 

utviklingsprosjekter, samt på kurs og 

konferanser.

– Da jeg var gravlundssjef, så jeg problem-

stillingene. Nå skal jeg medvirke til å løse 

dem, ler han.

Sekretær
Norsk forening for gravplasskultur er 

en livssynsnøytral organisasjon. Derfor 

har de fått sekretariatet for Faglig råd. I 

praksis betyr det at Eirik Stople blir rådets 

sekretær. Han skal utføre koordinerende 

oppgaver som å skrive møteinnkallinger og 

referat, men ser også for seg en dypere og 

mer aktiv rolle enn å være referatskribent.

– Jeg skal jobbe fram saker til rådet ut 

fra mitt ståsted og min brede inngang 

til alt som har med gravferdssektoren å 

gjøre. Dette vil naturlig nok også de andre 

aktørene gjøre, men min rolle blir å spisse 

aktualiteten i rådet, sier han.

Virke Gravferd, som representerer grav-

– Det er bra at nytt Faglig råd har flere medlemmer 
enn før. Nå er hele Norges befolkning representert, 
sier Eirik Stople, som utgjør sekretariatet i nytt Faglig 
råd.

 

FAKTA
Medlemmer i Virke Gravferd kan 

formidle problemstillinger som bør 

diskuteres med andre aktører i grav-

ferdssektoren, til direktør Gunnar 

Hammersmark:

Telefon: 22 54 17 03

E-post: g.hammersmark@virke.no

• Medlemmer av Faglig råd med 

sekretær fra NGF Eirik Stople:

• Rådgiver for gravplassaker  

Åse Skrøvset

• Den norske kirkes presteforening

• Kirkerådet (som er sekretariat for 

kirkemøtet)

• Norsk forening for gravplasskultur 

(NFG)

• Norges kirkevergelag

• Samarbeidsrådet for tros- og 

livssynssamfunn (STL)

• Virke Gravferd

• KA (Arbeidsgiverorganisasjon for 

kirkelige virksomheter)

• Fagforbundet

• Delta

• Monumentfirmaenes  

landsforening
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Ny mann til nytt Faglig råd

ferdsbransjens spesifikke utfordringer, 

blir et sentralt medlem av Faglig råd.

Rådgiver
Han sier det er for tidlig å komme 

med store vyer om Faglig råd. Rådet 

må først få anledning til å konstituere 

seg. Men det kan ta opp og diskute-

re problemstillinger på et bredere 

grunnlag enn før, siden flere grupper 

er representert og kan komme med og 

fremme sine synspunkt. Rådet får ikke 

mandat til å fatte vedtak, men blir et 

viktig diskusjonsforum. Som navnet 

sier, blir de rådgivere for beslutnings-

takerne.

Som før, vil hver enkelt deltakende 

medlemsorganisasjon forbli uavhen-

gige høringsinstanser. Stople er likevel 

ikke fremmed for at Faglig råd kan gi 

uttalelser på vegne av medlemmene, 

dersom det er enighet om det.

Det er medlemmene i Virke Grav-

ferd rundt om i landet, som møter 

praktiske problemstillinger for 

gravferdsbransjen i arbeidshverdagen. 

Problemstillinger som er av en slik 

art at det er naturlig å drøfte dem 

på et overordnet nasjonalt nivå med 

andre aktører i gravferdssektoren, 

enten det gjelder arbeidslivet, møte 

med trossamfunn eller gravminne-

bransjen. Disse problemstillingene kan 

videreformidles til direktør Gunnar 

Hammersmark for å deretter å bli tatt 

opp i Faglig råd.

– Vi må lande problemstillinger som 

kommer. Rådet skal ta opp aktuelle 

spørsmål, men må også kunne angi en 

retning, sier Stople.

Faglig råds første møte blir i starten 

av 2017. Stople anslår behovet til å 

bli på to til tre årlige møter.

 

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2016

A. Mordal ble etablert i 
1887. Det er et av Norges 
eldste begravelsesbyråer og 
en av Moldes eldste virk-
somheter som fortsatt er i 
drift.

TEKST OG FOTO: EGIL H. TORVIK

– Bakgrunnen for salget er at vi ønsker 

å bli pensjonister, sier Magne Malo, som 

sammen med kona Inger Margrethe Malo 

tok over A. Mordal Begravelsesbyrå AS i 

1997, og siden har drevet byrået boksta-

velig talt døgnet rundt. 

Én uke ferie på 20 år
Han forteller at de siden overtakelsen aldri 

har hatt juleferie. På 20 år har de tatt ut ei 

uke sommerferie. Det var i 1999, da de dro 

til Kanariøyene.

– Å drive begravelsesbyrå er en livsstil, 

sier Magne Malo, som opp gjennom åra har 

møtte mennesker i mange ulike situasjoner.

– Det går hele tiden på å behandle folk 

med verdighet, Det har til tider vært en 

tøff jobb å møte mennesker som har mistet 

sine kjære, sier Magne Malo. Det har ikke 

minst vært tilfelle når folk har mistet livet i 

ulykker, eller tatt sitt eget liv.

Han forteller at det var flere interessenter 

til å overta. Han valgte å selge til Arild 

Kirkeland med Kirkeland Begravelsesbyrå. 

Overdragelsen skjer 1. desember.

A. Mordal dekker kommunene Molde, 

Aukra, Midsund og Sandøy. 

– Vi har også ytt hjelp og bistand i våre an-

dre nabokommuner når pårørende ønsket 

det, sier Magne Malo.

Ærverdig
– Da Magne og Inger Margrethe Malo ville 

trekke seg tilbake, var det interessant for  

oss å ta over og drive videre det gamle og 

ærverdige begravelsesbyrået A. Mordal, 

sier innehaver og daglig leder Arild Kirke-

land i Kirkeland Begravelsesbyrå AS, som 

nå blir alene om markedet i Molde.

Kirkeland Begravelsesbyrå har i dag tre 

fast ansatte. I tillegg kommer innleide. 

Foreløpig vil han drive de to byråene med 

de tre ansatte han har i dag.

Sammen med Per Magne Brakstad, står 

Arild Kirkeland også bak Romsdal Begra-

velsesbyrå ANS på Åndalsnes. 

– Medregnet Romsdal Begravelsesbyrå 

har vi ca. 320 begravelser i året. Antallet 

har holdt seg ganske stabilt. Vi var fra før 

størst i Møre og Romsdal, Nå blir vi enda 

større, sier Arild Kirkeland. 

Likkisteforretning
Mordal Begravelsesbyrå ble etablert i 

Molde i 1887. 

– I første omgang ble det etablert som lik-

kisteforretning, og deretter som begravel-

sesbyrå i datidas forstand. Grunnleggeren, 

Anders Mordal senior, og etter ham Anders 

Mordal junior drev byrået fram til 1979, 

forteller Magne Malo. Da tok Hogne og 

Oddbjørg Heggdal over.

Anders Mordal var i 1965 for øvrig med og 

etablerte den første felles organisasjonen 

for begravelsesbyråene i Norge – Begra-

velsesbyråenes Forening Norge (BFN). Han 

var i mange år aktiv i organisasjonens 

styre og virksomhet. BFN er nå fusjonert 

inn i hovedorganisasjonen Virke under 

navnet Virke Gravferd.

Ny generasjon
Andre generasjon har nå kommet inn i 

Kirkeland Begravelsesbyrå, med Kristian 

Kirkeland som gravferdskonsulent i farens 

byrå.

– Begravelsesbyråer er veldig ofte familie-

foretak, og selges sjelden ut av familiene, 

sier Arild Kirkeland.

10,1 millioner kroner
Kirkeland Begravelsesbyrå hadde i fjor 

en omsetning på 10,1 millioner kroner 

og et resultat før skatt på 62.000 kroner. 

A. Mordal Begravelsesbyrå AS hadde 2,8 

millioner kroner i omsetning og et resultat 

før skatt på 305.000 kroner.

Kirkeland Begravelsesbyrå AS overtar 
A. Mordal Begravelsesbyrå AS i Molde
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fra Halgrimskirken var invitert og ledet oss 

gjennom nordiske kjente allsanger.

Deretter fortsatte vi til Nordisk Hus hvor 

Islands beste kokker hadde forberedt et 

nydelig måltid for oss. Her fikk vi også un-

derholdning av Islands store Standup-ko-

miker og vi forstod både språket og 

poengene hans!

Vi fikk også en historisk gjennomgang om 

opprinnelsen av Nordisk Forum fra starten 

i 1966.

Lørdag var det årsmøte med gjennomgang 

av ordinære saker, og en presentasjon fra 

hvert land om status og utvikling i de re-

spektive land. Denne gjensidige utveksling 

av erfaringer og påfølgende diskusjoner er 

blitt et svært viktig element på våre møter.

Det faglige innslaget, «Att lyssna och 

höra», var et foredrag av Sigrùn Jònsdottir 

som nå jobber i Begravelsesbyrået på 

Island.

Nordisk Forums årsmøte  
29. august 2016 i Reykjavik

Elín Sigrún Jónsdóttir, Gene-
ralsekretær i Nordisk Forum 
2016 stod som vertinne for 
årets møte som også var 
markering av vårt 50-års 
jubileum. Dette ble markert 
på jubileumsmiddagen i 
Nordens Hus fredag kveld. 

FOTO: SIGURDUR TORDARSON

Fra Danmark deltok Knud Larsen og Ole 

Roed Jakobsen, fra Sverige Hans Ringham-

re og Ulf Lernéus, fra Norge deltok Gunnar 

Hammersmark og Tom Sletsjøe og fra 

Island deltok Elín Sigrún Jónsdóttir, Lára 

Árnadótir, Sigrún Óskarsdóttir og Þráinn 

Þorvaldsson.

Fredagen ble innledet med et besøk hjem 

til Elin hvor vi fikk nydelig servering og 

utdelt eget opptrykt sanghefte! Organisten 

På grensen til allsang på Island!

Ulf og Gunnar på vei til fest.
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Sigrún fortalte om viktigheten av at vår 

bransje har høy kompetanse, og det fokus 

de har satt på å ha utdannet personell på 

Island. Dagens offentlige krav til å starte et 

byrå er at man må ha navn og adresse på 

selskapet, plettfri vandel og fast bosted på 

Island.

Å sette krav om kompetanse for gravferds-

konsulenter er viktig for at bransjen skal 

få økt sitt omdømme og for å kunne gjøre 

en profesjonell jobb. Et nyttig og viktig 

innlegg! 

Lørdag ettermiddag var det avgang til 

kveldens aktiviteter. Bussen tok oss ut 

til Tingvalla Nasjonalpark hvor vi fikk se 

storslagen natur og historien om Island. 

Så dro vi videre til Eyrarbakki, en liten 

fiskeby hvor to kjente islandske kunstnere 

hadde etablert seg. Valgeir Gudjónsson (en 

kjent visesanger) og hans hustru inviterte 

oss til sitt hjem, og her fikk vi konsert og 

servert nydelig mat og drikke.

Det ble et fantastisk opphold på Island og 

når været i tillegg var fint så ble dette et 

minne for livet!

Takk til Elin, Sigurdur og alle dere på Island 

som gjorde dette til en festreise!

Làrà Arnadotir og Elin Sigrun Jonsdottir

Anne og Tom Slettsjøe

Det er god stemning i Reykjavik

Hans Ringhamre fra Sverige
Knud Larsen fra Danmark Gunnar, gjennom et vindu

Stand-up under jubileumsmiddagen i Nordens Hus
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Eide Stein as. har sammen 
med byråfolk fra hele landet 
igjen vært på vellykket Ita-
liatur. Deltagerne kunne ta 
for seg fra øverste hylle av 
Italiensk folkeliv, kultur og 
faglig innhold. De 57 reisen-
de bodde ved Gardasjøen 
fra torsdag til mandag, midt 
under den årlige vinfestiva-
len i Bardolino, og mange av 
oss var på minnerik Venezi-
atur på søndag.

Vi besøkte den internasjonale stein og 

marmormessa «Marmomacc» i Verona, 

men kanskje turens høydepunkt var 

bedriftsbesøket til bronseleverandøren 

«Pilla». Den store flokken ble delt opp i 2 

grupper med guidet omvisning, som viste 

fremstilling av alle typer gravstedrelatert 

bronsedekor, hvoretter det ble budt på en 

opplevelsesrik Italiensk lunch.     

Det ble 4 opplevelsesrike dager i Verona, 

Garda og Venezia med mye godt faglig-, og 

like mye rekreativt innhold.

Fra venstre; STØPING AV BRONSEDEKORER hos Pilla.
MARCUSPLASSEN I VENEZIA. Tom, Anne og Bendik.
HVA SKAL VI SPISE TRO? Selma og Svein
TRIVELIG, synes Lise Marie og Kenneth
«STEINTØFF» Harley.                                                                            

Steinfaglig tur til Italia
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2017

13. – 17. mars Oslo Virke Gravferd Fagkurs Trinn I –  Kurs – vår 2017 Virkes lokaler

20. – 22. mars Oslo Virke Gravferd Fagkurs Trinn II –  Kurs – vår 2017 Virkes lokaler

21. mars Stavanger Virke Gravferd SørVest - årsmøte 2017 Fastsettes senere

21. mars Larkollen Virke Gravferd Østfold - årsmøte 2017 Støtvik Hotel

23. – 26. mars Svalbard Virke Gravferd Nord-Norge Vårmøte 2017 Spitsbergen Hotel

12. – 14. april Bologna, It Tanexpo 2017 Bologna Exhibition Center

25. – 28. mai Lillehammer Virke Gravferds Landsmøte 2017 – Exhibition/Conventioni Lillehammer Hotell

11. – 15. sept Oslo Virke Gravferd Fagkurs Trinn I - Kurs høst 2017 Virkes lokaler

18. – 20. sept Oslo Virke Gravferd Fagkurs Trinn II - Kurs høst 2017 Virkes lokaler

28. – 30. sept Nederland Funeral Exhibition - Evenementenhal Gorinchem Gorinchem

17. – 19. nov Polen Memento Poznan Targi Funeralne Posnan

NYTT MEDLEM:
Farsund Begravelsesbyrå AS,  Farøyveien 1, 4550 Farsund 

Innehaver: Sigrid Høgsveen-Johansen 

Tilhører  lokalavdelingen: Virke Gravferd Agder og Telemark

NYTT ASSOSIERT MEDLEM:
Østlandske Monumentservice AS, Ulvenveien 102, 0581 Oslo 

Vi ønsker velkommen til Virke Gravferd!

BEGRAVELSESBIL  
TIL SALGS

Mordal begravelsesbyrå AS skal selge sin  
begravelsesbil 2005/06 Cadillac De Ville 
Eureka Brougham S&S Coach, 4.6 ltr. V8 

– Usedvanlig velholdt med lave 43500 km 

Selges høystbydende over kr 230.000 + reg. 

Full verkstedshistorikk. 

For ytterligere opplysninger ta kontakt med 
Arild Kirkeland, A. Mordals Begravelsesbyrå, 
Molde, telefon: 934 33 093

OPPHØR AV MEDLEMSKAP:
Beisland Begravelsesbyrå, v/Kjell Arne Morland 

Postboks 76, 4950 RISØR
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Lillehammer har vært stedet for store anledninger tidligere 
– sørg for å sette av datoen til Landsmøtet 2017. Påmel-
dingslenke kommer over nyttår.

Landsmøte Virke 
Gravferd 2017 25.-28 mai

Denne gangen er det ypperlig å ta med 

hele familien, og utvide besøket med 

Kristi Himmelfart, og besøke noe av alle 

de spennende tilbudene som finnes i 

Lillehammer-regionen. 

Velkommen til 
Lillehammer!



Man kan se mye i stjernene, men de juridiske svarene 
finner du på lederhuset.no

GRATIS DEMO?
Lederhuset.no er for deg som er daglig leder/leder med personalansvar. Her får du inspirasjon, praktiske 
råd, tips og hjelpemidler rundt ansvar og oppgaver i administrasjon, ledelse og arbeidsgiverrollen. 
Du finner enkelt svar på spørsmål du lurer på fra ansettelse til nedbemanning og oppsigelse i form av 
håndbøker, skjemaer, maler og faktaark. I tillegg får du tilgang til artikler innen ledelse, arbeidsrett, 
HR/ personal. Lederhuset.no gir innsikt i økonomi, markedsføring, styrearbeid og HMS samt informasjon 
om relevante kurs. 

Gå inn på virke.no lederhuset og bestill en gratis demo av Lederhuset

Tlf: +47 22 54 17 00  |  handboker@virke.no  |  www.virke.no



BENYTT DEG AV DINE  
RABATTER FRA TELENOR
Som medlem av Virke får din bedrift svært gunstige priser på mobiltelefoni,  
bredbånd, mobilt bredbånd og fasttelefoni fra Telenor. Benytt dere av tilbudet!

TELERING HJELPER DEG 
Telerings landsdekkende forhandlerapparat står klar til å bistå Virke-medlemmer 
med rådgiving innen valg av telefonløsning, utstyr og opplæring.

HAR DU SPØRSMÅL OM AVTALEN?
Telenor Kundeservice for VIRKE-medlemmer:

         815 00 669
         virke@telenor.com

Telering Kundeservice for VIRKE-medlemmer:

         55 11 75 90
         virke@telering.no

Telenor_Business_Telering_A4-annonse_280415.indd   1 28.04.15   14.24
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NYHETER FRA FUNERAL DESIGN

Jan Erik Naley på tlf. 951 02 600  
www.begravelsesmateriell.no 

www.begravelsesbil.no • janerik@naley.no

Alt utstyr kan leveres med etuier som
har håndtak og bærestropper. Kan
veldig lett fraktes og oppbevares for
enkel montering og demontering.
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20 21
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1. Lesepult, kan pakkes sammen. 2. Skrå oasisholder. 3.
Dobbel programholder. 4. Bildeholder A4. 5. Pro-
gramholder. 7. Gruppesokkel, kan bygges i kombinasjoner
etter ønske. 8. Gruppesokkel i krom. 9. Lysestake i valgfri
høyde fra 20 til 120 cm, topp for kubbelys Ø50 eller Ø70
mm. 10. Gavekasse med eller uten program. 11. Bord. 12.
Jordkasse, sammenleggbar med innvendig plastdel for
jord, leveres i 3 størrelser og 2 alternative spader. 13.
Blomstervase i krom. 14. Syvarmet lysestake leveres i
krom eller eik, spiss eller skrå. 15. Vase. 16. Skål. 17.
Kransestativ i tre størrelser, 70 cm, 90 cm og 110 cm. 18.
Kransestativ for sokkel. 19. Hjerte/kransestativ med
avtagbar fot. 20. Kransestativ med avtagbar fot og
høydejustering. 21. Kistekrakker i akryl på eikeplate.  23.
Etui for to sokler.  26. Etui for to eikehøyder. 29. Etui for
stativer, alle stativer har individuelle etui. Alle med plass
til to i hver. Alle etuier kan tilpasses individuelt etter
ønske.

Alt kan settes sammen individuelt ved valg av sokkeltype, høyde fra 20 til 120 cm i krom eller eik i valgfri
farge for deretter å velge topprodukt for lys, blomster og andre produkter

HMS-vennlig enmannsvogn for enkel inn- og utlasting i bil.
Klapper sammen med enkelthåndtak når den skyves inn i bilen.
Kan låses i forskjellige posisjoner.

Kampanjepris. 19.900,-

NYHET: Båre med ekstra hjulsett og støttebøyle
på enden. Denne kan løftes opp i loddrett posi-
sjon. Lite plasskrevende, kan lett beveges rundt
hjørner, smale ganger og inn i heis.

Kampanjepris. 7.900,-
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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 

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 minneHjertelig takk 

for all vennlig deltagelse.

Hjertelig takk 

for all vennlig deltagelse.



Nye SsangYong Rodius 4x4 2016

Ny premium bårebil 2016
2,2 L 178hk CRDI - 400Nm.
7-trinns Tiptronic Automatgir.

Kamera foran og bak.

Nytt innovativt design.

Komplett bil ferdig ombygget, inkludert vinterhjul
Kr. 389 900,- eks. mva.
(Vrakpant, årsavgift og frakt/leveringskostnader kommer i tillegg). 
Med manuelt uttrekkbart gulv i bårerommet. 

Vi leverer biler over hele landet, og tilpasser båregulvet slik dere ønsker i 
tett samarbeid med vår ombygger N. Jacobens Karosserifabrikk AS.

Autocenteret Fjeldstad AS  Tlf. 33 06 67 77
Hvittingfossveien 25  Post@autocenteret.no
3084 Holmestrand   
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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 med yrkesstolthet.

I tillegg til våre tradisjonelle gravmonumenter ønsker vi også å være i forkant 
av utviklingen, og tilbyr nye unike mod eller med f. eks innfelt glass, eller stein 
med nytt spennende  design der polert, rå og upolert stein brukes sammen. 

Ønsker du en solid og pålitelig 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

E
K

H
.n

o

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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meningsfYlT Hverdagden Tunge TransPorTjobben

Lag minnebok
enkelt, raskt og trygt! 
En kostnadseffektiv skreddersydd 
minnebokløsning for ditt byrå. 

• Brukervennlig	og	intuitiv	programvare.

• Mange	ulike	størrelser	og	formater	å	velge	i.

• Du	jobber	raskt	og	trygt	og	sparer
tid i hverdagen.

• Ingen	leieavtale	på	programvare.
Du	betaler	kun	for	de	bøkene	du	bestiller.

• Programvaren	kan	også	tilpasses	byråets
presentasjonsmateriell	som	falsede
brosjyrer,	med	eller	uten	ryggstift.

Du	vil	bli	overrasket	over	alle	mulighetene	i	programmet.	
Samtidig	kan	du	standardisere	dine	maler	for	lynraskt	å	få	et	ferdig	produkt.

Kontakt: knut@losdigital.no eller ring 468 62 020 for en uforpliktende demo

Et
 s

va
ne

m
er

ke
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tr
yk

ke
ri

LOS DIGITAL AS
Løkka	7,	3271	Larvik	::	Tlf.:	916	58	250
post@losdigital.no	::	www.losdigital.no

Seremonihefte Minnebok Takkekort



Norsk kvalitet
	 i	over	100	år

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

Vi tilbyr ditt byrå:

	» God	fortjeneste

	» Hurtig	levering

	» Fornøyde	kunder

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

Eide Stein as har tre eiere i sin ledergruppe:

Leif Olav Eide
Daglig	leder

Per Einar Ellinggard
Markedsansvarlig

Magne Eide
Innkjøpssjef/	

Markedsansvarlig

E
K
H
.n
o 

www.eidestein.no

telefon:	712	99	250

faks:	712	99	251

e-post:	post@eidestein.no 41GRAVFERDSNYTT JUNI 2016
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PYNTEUTSTYR 

Enkelt og solid pynteutstyr med løse 
topper – blomstervase og oasisskål.

Leveres i tre høyder – 
60 cm, 90 cm og 120 cm.

Adr.: Solgaard Skog 4, N-1599 Moss, Norge
Tlf.: +47 6925 1445 – Telefax: +47 6925 3387
E-mail: ordre@bentzenutstyr.no – Hjemmeside: www.bentzenutstyr.no

i stål, lakkert 
i messing- og 
sølvfarge
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Mer innhold til minnesidene på internett
Når det bestilles programhefter eller minnebøker fra inMemory.no, genereres det
automatisk en digital ”bla-fil” som distribueres omgående på minnesidene til den
avdøde. Dette vil øke interessen for disse og gi mer trafikk på byråets hjemmesider.

Programheftet på mobilen eller iPad
Ved bestilling får byrået automatisk et A4 ark med QR-kode til programheftet.
Dette kan settes i en monter, så folk kan få programmet på mobilen og eventuelt
dele med noen som ikke kunne være til stede i seremonien.

In Memory AS |    Postbok 269    |    3201 Sandefjord    |    916 94 440    |    bjarne@inmemory.no    |    www.inmemory.no

I fremtiden vil det å 
skanne en QR-kode bli 

den naturligste 
ting av verden.

inMemory.no
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Din totalleverandør

Brødr. Strand Stenhuggeri as
 

6490 Eide - Tlf.: 71 29 80 12 / Fax: 71 29 80 22 
post@br-strand.no - www.br-strand.no 
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fre

na
-tr

yk
k.

no

Kvalitet og dyktig håndverk
Høy servicegrad og pålitelighet
Stort utvalg og moderne design

Hurtig levering 
Service på kirkegården

Vi tilbyr 
gunstige 

betingelser

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.
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• 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.



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

Kontakt oss for ytterligere informasjon og pristilbud!

Moen, 6440 Elnesvågen • Tlf 71 26 50 00  • NO 951 734 543
rolf@nerland-autosalg.no • www.nerland-autosalg.no

 Chevrolet Suburban med 
stor plass i fører- og bårerom

Vi leverer Chevrolet Suburban som begravelses-
bil. Bårerommet har plass til kiste på hele 240 
cm og i tillegg har fører førsteklasses plass- og 
komfort – selvfølgelig er firehjusltrekk standard.

Nye CHRYSLER PACIFICA – en høyteknologisk utstyrs-
bombe med høy grad av kjørekomfort og brukervenn-
lighet.  Majestetisk, tidsriktig og miljøvennlig driftslinje 
– den optimale bilen for graferdskonsulentens yrkesak-
tive hverdag.

Nyhet 2017 Chrysler Pacifica  
– den ultimate bårebilen

En nyskapende  arvtager etter kanskje Norges mest solgt bårebil,  legendariske  
Chrysler Grand Voyager. 


