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VELKOMMEN TIL

Landsmøte Virke Gravferd
2019 i Østfold

Når tiden skal
brukes på de som
behøver deg mest…
in.memory revolusjonerte bestilling
og produksjon av trykksaker for
gravferdsbransjen. Nå oppdateres
tjenesten med mer effektive løsninger.
I 15 år har in.memory bistått begravelsesbyråer gjennom
vår nettbaserte trykksakportal. Tallene taler for seg selv:
Siden oppstarten i 2004 har vi levert
• 15 millioner programhefter til over 160 tusen begravelser
• 350 tusen takkekort til over 10 tusen begravelser
• 140 tusen minnebøker til over 110 tusen begravelser
Vi kommer med en helt ny utgave av in.memory
Det betyr et mer effektivt verktøy. Med utstrakt bruk
av automatiske løsninger får du enklere bilde- og
informasjonsbehandling, og større muligheter for et
personlige preg. Dette frigjør også mer tid så du kan ha full
oppmerksomhet om de etterlatte.

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

in.memory, versjon 4!
Norges ledende
grafiske portal for
begravelsesbyråer
• 24.000
utsendelser i året
• 130 byråer
• Trygg og sikker
levering fra et av
landets ledende
trykkerier

Vil du vite mer om vår
nye oppdatering?
Tom Nicolaisen
Kundeansvarlig

tom.nicolaisen@etn.no
Tlf.: +47 918 29 240
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GODT NORSK
HÅNDVERK
– tilpasset dine ønsker!
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.
441

181

Steinhuggervegen 26, 6490 Eide | 71 29 98 88 | post@nergaard.no
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Se våre gravsteiner på www.gravstein.no
Våre gravsteiner er designbeskyttet
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Derfor er din
jobb viktig!
Hele 84 prosent svarer at de
er fornøyd eller svært fornøyd
med hjelpen de fikk i begravelsesbyrået. 93 prosent svarer
at de ikke følte seg presset av
byrået til å velge en dyrere
løsning. Dette viser resultatet av
omdømmeundersøkelsen i gravferdsbransjen.

virkelige ressurspersoner! Du kan lese minneord
i denne utgaven av Gravferdsnytt.
Virke Gravferd jobber kontinuerlig for å dyktiggjøre gravferdskonsulentene i bransjen, slik at de
kan møte kunden på en god måte. Det handler
om å identifisere kundens behov, veilede i de
alternative løsningene for gravferden, og om å gi
god prisinformasjon om de valgene kunden tar.
Gravferdskonsulenten i begravelsesbyråene
er den viktigste ressursen i møte med kunden.
Omdømmeundersøkelsen bekrefter dette.

Gravferdsbransjen har vært i medias søkelys
igjen. Enkelte vinklinger på oppslagene antyder
at gravferdsbransjen grådig utnytter mennesker
i en sårbar situasjon. Det er hevdes også at konkurransen i bransjen er liten og at det derfor er
behov for nye aktører som kan gi de «etablerte»
byråene konkurranse.

Utviklingen i bransjen går fort, og konkurransen
i enkelte regioner tiltar. Det er slik det skal være.
Bransjen skal tåle et kritisk søkelys, og fremstå
seriøs og transparent. På byråenes hjemmesider
finnes mye relevant informasjon slik at pårørende kan orientere seg om priser og løsninger.

Noen av påstandene som kommer, er langt unna
den virkeligheten bransjens kunder opplever.
Den nylig gjennomførte omdømmeundersøkelsen viser et helt annet bilde enn det som er
formidlet i det mediene.

I snitt blir vi pårørende to ganger i livet (når våre
foreldre dør). Og i de fleste tilfeller er vi ikke forberedt på dette og må på kort tid ta mange valg.
Da er det viktig å møte en gravferdskonsulent
som kan veilede pårørende til gode løsninger
som de skal leve videre med!

Vi har spurt folk som har benyttet et begravelsesbyrå, og de som ikke har hatt noe kontakt
med bransjen. På ulike spørsmål har vi fått svar
på deres opplevelse av møtet med begravelsesbyrået. Av de som har hatt kontakt med begravelsesbyrået sier 84 prosent at de var fornøyd/
svært fornøyd med hjelpen de fikk. 93 prosent
svarte at de ikke følte seg presset til å velge en
dyrere løsning for gravferden. Vi kommer tilbake
til en grundig presentasjon av resultatene.

		Gunnar Hammersmark
		Bransjedirektør

De spurte var svært fornøyd med den informasjonen og veiledningen de fikk av gravferdskonsulenten, for å få sine personlige ønsker om
gravferden oppfylt. Og her er linken til tittelen
på denne lederen.
Jeg vet godt hvor mye arbeid og omtanke som
utføres av ansatte i begravelsesbyråene i møte
med pårørende hver eneste dag. To sterke
opplevelser som bekrefter dette inntrykket. Jeg
var til stede i to gravferder i februar hvor jeg
fulgte to bransjekollegaer som gikk bort så altfor
tidlig. Jeg satt i benkeraden og ble stolt over å
høre hva disse to hadde betydd i sine lokalmiljø,
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STYRELEDERENS HJØRNE

«

Mister vi noe hvis
seremonien blir borte?
Den 17. februar i år stod kronikken «Ingen skal være alene på veien ut « på trykk
i Bergens Tidende. Forfatterne Kjersti
Gautestad Norheim, sokneprest, og Christian Lomsdalen, humanetiker, peker på
gravferdsseremoniens betydning. Jeg deler
kronikkforfatternes engasjement: Ingen
skal behøve å være alene på veien ut, eller
måtte velge bort en gravferdsseremoni på
grunn av økonomi.
Jeg deler artikkelforfatternes hurrarop for «større åpenhet om
kostnadsnivået for gravferder og hva som påvirker sluttprisen».
Det er positivt, og det gjør - som de skriver - «at familier og
etterlatte i større grad kan ta gode og informerte valg». Det er
udelt positivt!
William Gladstone (1809-1898), tidl. britisk statsminister og statsmann, sa det sånn: «Vis meg hvordan en nasjon tar seg av og sørger over sine døde, og jeg kan med stor nøyaktighet fortelle deg
hvordan det står til med folkets medfølelse, respekten for landets
lover, og deres lojalitet mot høye idealer.» Vil den teknologiske
utviklingen forandre hvordan dette kommer til uttrykk? Garantert!
Men, vil den forandre de underleggende behovene? Neppe.
Vi er her for å ivareta kundens behov og ønsker. Selvfølgelig er
vi det. Utfordringen er imidlertid at kundene våre så sjelden har
nærkontakt med denne type situasjoner, og da trenger de fleste
vår kvalifiserte veiledning for å sette ord på sine egne behov, og
få ønskene sine realisert.
Som byråer har vi åpenbare merkantile interesser av at gravferdsseremoniene består. I NOU›en «Lik og likskap» (2014), ga utvalget
til og med sin fulle støtte til gravferdsbransjen som private forretningsdrivende. Det sikrer god ressursutnyttelse i samfunnet, og et
ønsket mangfold. Vi kan imidlertid ikke argumentere for opprettholdelse av seremonier på bakgrunn av vår egen lønnsomhet. Det
blir useriøst, og vil ikke stå seg over tid. Byråenes resultater er
nettopp det; Resultater av godt arbeid. Og resultater oppnås best
når du tror på, er engasjert av, og kan, det du driver med. I tillegg
må du bli valgt over tid av kundene dine, og drive kostnadsmessig effektivt. Utvalget påpekte også at det er helt på sin plass at
etterlatte snakker om hva ting koster.
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Vi skal sørge for åpenhet om priser, SAMTIDIG som vi – rette i
ryggen og faste i blikket - snakker tydelig om seremoniens betydning. Vi kan støtte oss på tallrike tilbakemeldinger fra etterlatte.
Én familie sa det slik: «Vi sitter igjen med tomhet og savn, men
minnet om den gode seremonien hjelper oss videre i sorgen.»
I tillegg kan vi støtte oss på en samstemt og tverrfaglig enighet
blant f.eks. sosiologer, samfunnsvitere og psykologer som ber oss
være frimodige når vi snakker med etterlatte om dette. Så er det
naturligvis tilfeller der seremonien av gode og forståelige grunner,
velges bort. Det skal vi også respektere.
Fellesskapet er ikke noe fellesskap uten individer. Du og jeg har
stor verdi! Samtidig kan vi snu på det: Kontakten med andre mennesker er for de fleste av oss avgjørende for vår egen opplevelse
av verdi og tilhørighet. For å kunne se fremover etter at en av
oss dør, trenger vi hverandre for å minnes og se bakover, noen av
oss også for å se oppover. Uten seremonien som samlingspunkt i
sorgen, vil vi som individer og fellesskap miste noe vesentlig. Å
slurve eller skynde seg gjennom denne fasen - som er smertefull
for mange, kan koste dyrt senere.
Oppslutningen om gravferder i Norge, viser med all mulig
tydelighet at seremonien er viktig. Der kan familie og venner vise
respekt for den døde, og kjærlighet, nærhet og omtanke for sine
nærmeste, venner og kjente.
Så, selv om seremoniens rammer og innhold er i endring, skal
vi som bransje peke tydelig på verdien av en god seremoni. For,
ingen skal behøve å være alene det aller siste stykket. Til det er vi
for viktige for hverandre.
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Enklere – bedre – raskere
Gravferdshefter, minnebøker, takkekort, kondolanseprotokoller,
blomsterkortesker, bæreposer, presentasjonsmateriell, websider

I tillegg til rikholdig utvalg av standardbilder,
kan hvert byrå administrere eget bilde, sangog salmearkiv. Hvis du ønsker å gjøre det
enkelt og samtidig spare tid, kan du også
lage dine egne unike malsider. Sangprogram
på 8 sider eller takkekort med ditto konvolutter
er heller ikke noe problem.

Vi har programvare for å lage minnebok.
Boka kan lages uten å være på nett. Dine
bilder er tilgjengelig på et øyeblikk. Du trenger
ikke vente på opplasting før du starter å lage
en bok. Litt for lyse eller litt for mørke bilder
retter du enkelt opp med bilderedigeringsverktøy og en «bildeforbedringsknapp».
Ingen leie eller lisensavtale på programvare. Du
betaler kun for de trykksakene du bestiller.

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

Et Svanemerket trykkeri

Vårt mål er å tilby begravelsesbyråer det
enkleste og mest brukervennlige dataverktøy
for trykksaker til seremonier. Enten du ønsker
å trykke selv i eget hus – eller bestille direkte
hos oss for levering dagen etter - eller kanskje
begge deler?

Våpen som
forsvinner i dødsbo
Når en våpeneier dør så arver arvingene
våpnene, men ikke retten til å eie dem. Dette er noe ikke alle arvinger tenker på eller
forstår. Derfor er det viktig med god informasjon om dette slik at våpen ikke havner
på gale hender.
Et tenkt eksempel: I en alder av 72 år dør «Arne». I dødsboet
befinner det seg tre skytevåpen: en pistol, en rifle og en hagle. Alle
«Arne» tre barn ønsker å arve et av våpnene etter faren. Men for
å kunne lovlig eie våpen, så må de søke politiet om tillatelse. I vårt
tilfelle vet ikke arvingene dette, så de overtar hvert sitt våpen og
beholder farens gamle våpenkort. Det gjør at politiet ikke vet hvor
våpnene befinner seg, eller hvem som har hvilke våpen. Alle tre
bryter loven, og risikerer å bli straffet for å besitte registreringspliktige skytevåpen uten politiets tillatelse.

Over 60.000 på avveie
Dette høres ut som et tenkt problem, men det er dessverre veldig
reelt: I dag er det over 60.000 slike våpen i dødsbo som politiet
ikke har kontroll på. Dessverre har det også hendt at denne type
våpen har blitt misbrukt av personer som aldri ville fått politiets
tillatelse til å ha våpen. For å forebygge denne type hendelser er
politiet avhengig av å kunne samarbeide med andre aktører for å
kunne gi ut informasjon til arvingene. - For politiet kan begravelsesbyråene være en god støttespiller, på grunn av kontakten med
de etterlatte på et tidlig tidspunkt etter dødsfall, sier seksjonssjef
Sissel Hammer i Politidirektoratet.

Plikter og rettigheter
Hun påpeker at når det gjelder arv av våpen, så er det viktig å
kommunisere både de plikter og de muligheter som arvingene har.
- Våpenloven bestemmer at alle som skal eie skytevåpen må ha
politiets tillatelse. Når en eier med tillatelse dør overføres ansvaret for oppgjøret til bobestyreren. Bobestyreren skal snarest sørge
for at våpen overføres ny eier, selges, plomberes eller destrueres.
Samme ansvar påligger gjenlevende ektefelle som sitter i uskifte,
sier hun.
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vedkommende få tillatelse til å eie våpenet. Dersom det ikke gis
tillatelse kan våpenet selges, plomberes eller destrueres.

Arv som behov
For å få tillatelse må søker ha behov for våpenet. Vanligvis er det
jakt eller sportsskyting, men det er også åpnet for arv som eget
grunnlag. Her kan en arving overta inntil 3 skytevåpen, så fremt
det er snakk om rifle eller hagle. For å arve rifler og hagler er
aldersgrensen 18 år. For pistol og revolver 21. Dersom en arving
ønsker å overta pistol eller revolver, må vedkommende ha behov.
I praksis vil det si aktiv medlem av pistolklubb tilsluttet godkjent
skytterforbund.

Gebyrfritt
Vanligvis tar politiet gebyr for å innvilge våpensøknader. I dag er
satsene kr. 1150 for første våpen, deretter kr. 575 for søknader
når du har våpen fra før. Dersom det er snakk om arv av våpen i
opp- og nedadstigende linje, for eksempel fra forelder til barn, er
innvilgelse av søknad gebyrfritt. Arves våpen fra andre, må det
betales gebyr.

Må være skikket

Følges tettere opp

For at en arving lovlig skal kunne overta et skytevåpen fra en
avdød våpeneier, så kreves det tillatelse fra politiet. Det må fylles
ut ett søknadskjema for hvert våpen. For å få tillatelsen må noen
vilkår være oppfylt. Søkeren må være edruelig, pålitelig og det må
ikke være andre grunner som er uforenelig med våpeninnehav.
Er arvingen skikket, og kan dokumentere at eventuelle andre
arvinger har fraskrevet seg eiendomsretten til våpenet, så kan

Politiet vil følge opp våpen i dødsbo tettere. – Vi har forståelse
for at det er mye for arvinger å tenke på og gjøre like etter et
dødsfall. Politiet vil derfor vente litt med å tilskrive dødsboet eller
arvingene, slik at vi ikke tar opp dette i den vanskeligste fasen.
Men det er viktig for politiet å ha kontroll på skytevåpen i dødsbo,
arvinger må regne med å bli kontaktet dersom de selv ikke har
tatt kontakt med politiet, avslutter seksjonssjef Sissel Hammer i
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VIR
FAG

Trinn 3
26.-27

KREATIV KUNST I TAKET PÅ
RØYKEROMMET

Rådgivning
kundebeha

For politiet kan begravelsesbyråene være en god støttespiller, på grunn av kontakten med de etterlatte på et
tidlig tidspunkt etter dødsfall, sier seksjonssjef Sissel Hammer i Politidirektoratet.

Start:
26. septem

Politidirektoratet.

Slutt
27. septem

Dette er råd som kan gis til arvinger, dersom det er våpen i
dødsboet

Program:
• Kommuni

• Bli enige om hvem som skal arve våpnene.
• Sørg for at den som skal beholde våpenet så snart som mulig
søker politiet om tillatelse til å eie våpenet. Søknadskjema fås
på nærmeste politistasjon eller lensmannskontor. Det kan også
sendes i posten.

• Veilednin
rådgivning

• Adferdsps
beslutninge

• Dersom det er usikkerhet om hvordan våpen skal håndteres,
kontakt politiet for råd eller hjelp.

• Faglig råd
kundebeha

De som arver våpen har følgende valg:

Kursform:
Kurset gjen
en kombina
foredrag, g
og diskusjo
benyttet vi
caser og de
egne eksem
fra hverdag
gravferdsk

• Søke politiet om tillatelse til å eie våpenet.
• Søke politiet om tillatelse til å selge våpenet. Kjøper må ha
gyldig kjøpetillatelse eller være godkjent våpenforhandler
• Plombere våpenet. Det vil si å få det gjort varig ubrukbart. Da
kan våpenet beholdes som et minne, og det er ikke krav om
oppbevaring i våpenskap. Før det kan leveres til plombering
hos godkjent børsemaker må arvingen søke politiet om tillatelse til å beholde våpenet frem til det er plombert.

Overnattin
Scandic Sol
Gangavstan
lokaler.

• Destruere våpenet. Da leveres det inn til politiet som sørger for
at det blir destruert. Destruksjon er gratis.

Mer informasjon:
www.politiet.no/tjenester/vapen
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Obed Begravelsesbyrå 80 år i 2019

Fra enmannsbedrift til trygg
arbeidsplass for 10 ansatte

I sin spede begynnelse var
det en lokal bedrift i Sandnes-området – men nå er det
avdelinger både på Sandnes,
Bryne og Stavanger i tillegg
til egen gravmonumentsavdeling og trykkeri.
TEKST OG FOTO: OBED

Utviklingen har vært stor fra å jobbe hjemmefra til nå å ha tre spesialbygde lokaler
som huser kontorer, gravmonumentsutstilling, konferanserom, syningsrom, stellerom
og kjølerom.

Henry Beyer
Begravelsesbyrået startet ut fra Henry
Beyers papirforretning og lille trykkeri
i Langgata på Sandnes i 1930-årene.
Utstillingene i butikkvinduet hans ble lagt
merke til - og ganske snart kom spørsmålet
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fra familier om han ville hjelpe dem med
å dekorere til gravferder i kirker og kapell.
Senere ble han oppfordret til å starte
begravelsesbyrå – og i 1939 ble Beyers
Begravelsesbyrå stiftet.
Obed Stangeland, som dagens navn stammer fra, var ansatt som gartner og graver
i parkvesenet og fikk gjennom dette god
kontakt med Henry Beyer. Obed fikk av og
til fri fra jobben for å hjelpe Henry Beyer
i travle tider. Da Henry Beyer bestemte
seg for å tre inn i pensjonistenes rekker i
1966, overtok Gudrun og Obed Stangeland
Beyers Begravelsesbyrå.

Den spede begynnelsen på familiebedriften Obed
I bolighuset i Møllegata 7, hvor familien
Stangeland bodde, ble hjørnet av en av
stuene i første etasje brukt til kontor.
Obed tok seg av «bedemanns»-oppgavene
mens Gudrun tok seg av kontorarbeidet og
telefonen. Eldste datter, Berit, forteller om
hvordan kjøkkenet ble omgjort til lysstø-

peri for å lage lys til seremoniene – og om
hvordan dette ble hennes oppgave de første årene. Hun forteller også om hvordan
hun lærte sin far å skrive formskrift. Man
kan tydelig se på Dødsmeldingene – som i
den tida ble levert håndskrevet til forskjellige instanser at Obeds håndskrift endret
seg en god del disse første årene.
De første årene Gudrun og Obed drev
begravelsesbyrået var utfordrende. Det
var avdrag på kjøpesummen som skulle
betales, og en gammel bårebil som skulle
vedlikeholdes. Det var jobb døgnet rundt,
og det ble så tøft økonomisk for familien
å drifte begravelsesbyrået at de en tid
vurderte å selge bedriften. Heldigvis for
ettertiden bestemte de seg for å fortsette
driften av begravelsesbyrået og stadig
foreta nyinvesteringer. Etterhvert flyttet
familien og bedriften til Oalsgata 31. Her
fikk de begravelsesbyrået litt mer adskilt
fra familiens dagligliv. De fikk plass til et
lite verksted for å gjøre i stand halvfabrikerte kister i tillegg til kontor. Obed hadde
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og drev dette som
Obed Gravmonument frem til ved
nyttår - da driften
ble overtatt av
Stoneworks Norge.

Tredje generasjon
fortsatt vakttjenesten året rundt bortsett
fra når de en sjelden gang innvilget seg
ferie. Da stilte Berit opp i vakttjenesten, og
hadde daglig drift sammen med sin onkel,
Enok Stangeland. I 1978 kunne begravlesesbyrået flytte inn i nytt bygg i Hoveveien 38. Her var det flere kontor, garasjer,
verksted og lager, samt stor leilighet. Det er
på denne adressen begravelsesbyrået har
hatt sine lokaliteter de siste 40-årene.

Det var da fire ansatte i bedriften og
vakttjenesten ble fordelt mellom Herbjørn
og en annen gravferdskonsulent. Lokalene
ble bygd om og utvidet flere ganger – og
mye av arbeidet ble utført av Herbjørn
på kveldstid. Berit var engasjert i bransjeorganisasjonen BFN/Virke Gravferd.
Gjennom dette arbeidet fikk hun erfaring
og inspirasjon som også fikk betydning for
utviklingen og driften av Obed Begravelsesbyrå.

Neste generasjon trer til
Berit sa alltid hun aldri skulle overta
familiebedriften og tok derfor lærerutdannelse og flyttet langt hjemmefra.
Hennes ektefelle Herbjørn Hanssen var
utdannet maskiningeniør og begynte i
jobb hos Jonas Øglænd da de flyttet til
Sandnes i 1979. Det var ikke før i 1983 at
de bestemte seg for å begynne å jobbe i
begravelsesbyrået.
På folkemunne hadde navnet Obed blitt et
begrep i forbindelse med gravferder – «Me
bruge Obed» ble det som oftest sagt. Berit
og Herbjørn overtok driften i 1989 og
foretok en navneendring på begravelsesbyrået.
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Utvikling av bedriften
Fra 2001 har det vært en stor utvikling i
bedriften først ved kjøp av Stavanger Begravelsesbyrå og senere ved kjøp av Bryne
Begravelsesbyrå. Begge disse begravelsesbyråene drives nå som avdelinger under
Obed Begravelsesbyrå og har spesialbygde
lokaler henholdsvis i Stavanger og på
Bryne. Etterhvert meldte behovet seg
for større lokaliteter på Sandnes, og et
nytt og moderne byråbygg ble bygget på
samme eiendom. Dette bygget har inspirert
begravelsesbyrå i både inn og utland – og
det kommer stadig besøkende innom for
en omvisning. Begravelsesbyrået overtok
også driften av Bjarne Hov Steinhoggeri

Berit og Herbjørns
to barn, Christina og Jostein har begge
vært aktive i driften av begravelsesbyrået
de siste årene. Christina er faglig ansvarlig
i begravelsesbyrået og er blant annet også
gravferdstaler i personlige seremonier.
Jostein har ansvar for IKT-tjenester, layout
og trykksaker. Han har også utviklet et
eget dataprogram for bransjen, Baldris.

Jubilanten
Obed er fremdeles et begrep i Sandnes
by og omegn. Og Obed Begravelsesbyrå
driftes fortsatt etter den samme ledestjernen som alltid har preget oss: Ønsket
om å bidra til en verdig gravferd - et nært
og personlig farvel. Dette hadde vi ikke
kunnet fortsette med uten våre dyktige
gravferdskonsulenter og kundemottakere
som møter de etterlatte hver eneste dag og
som har vært et viktig bidrag i utviklingen
av begravelsesbyrået. Jubileumsåret vil
bli markert på ulike måter, både overfor
kunder, samarbeidspartnere og internt. Vi
startet jubileumsåret med å lansere vår
nye hjemmeside www.obed.no. Følg med
der og på våre Facebook sider for å se
hvordan markeringen av 80-års jubileet
vil skje.
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Konfronterer seg selv
med livets avslutning
– Hvorfor er vi ikke mer
fortrolige med døden, når vi
hver natt fortrøstningsfullt
møter dens tvillingbror? Er
det fordi ingen noen gang
har vendt tilbake og fortalt
om hva som finnes bak det
mørke forhenget?

Smågutten skjønte at dette bildet aldri
mer skulle hentes fram. Han kunne ikke
huske at hverken moren eller faren noen
gang snakket om den døde gutten. Og han
spurte aldri.

Opptatt av døden

TEKST OG FOTO: ALF BERGIN

Spørsmålene stilles av forfatter Inge Eidsvåg (71) fra Lillehammer. I boka «Døden –
Livets følgesvenn» får vi møte forfatteren
og hans møte med døden i nær familie, til
dødens plass i religion og kulturhistorie.
Han beskriver drømmen om evig liv, om
dødsfrykt og eutanasi (aktiv dødshjelp), om
begravelser og sorg, om dødsannonser og
gravskrifter, om monumenter og minner.
Ikke minst om døden i skjønnlitteraturen
fra Egil Skallagrimsson til Astrid Lindgren.
Inge Eidsvåg har helt rett når han sier at
ifølge statistisk har han fortsatt noen år
igjen å leve.
– Men, døden leser ikke statistikk, den
kan komme i natt, om ett år eller om ti år,
påpeker han. «Intet er vissere enn døden,
og intet mer uvisst enn dødens time», sier
et norsk ordtak.
Inge Eidsvåg har en kjent stemme. Han er
en flittig bidragsyter til bøker, tidsskrifter,
aviser og NRK. Han er opprinnelig fra Hitra
i Trøndelag, men kan se tilbake på et rikt
yrkesliv der han har vært lærer i både
grunnskole, på gymnas og ved Nansenskolen på Lillehammer. I Mjøsbyen var han
også rektor i en årrekke. Hans produksjon
er stor med både essaysamlinger og
utallige bøker. I 1992 fikk Inge Eidsvåg
«Brobyggerprisen» for sitt arbeid med å
skape forståelse mellom mennesker med
ulike religioner og livssyn. I 1997 ble han
tildelt «Kulturprisen for Gudbrandsdalen».
I 2005 fikk han «Forsoningsprisen for sitt
dialogarbeid for demokrati, menneskerettigheter og fredelig konfliktløsning på
Balkan.
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Inge Eidsvåg konfronterer seg selv og leserne med
livets avslutning, gjennom boka «Døden – Livets
følgesvenn».

Tematikken om døden nærmer han seg
på en kunstnerisk måte. Han tar sats og
forteller med innlevelse om døden sett fra
sitt ståsted.

«Nær-døden»-opplevelse
I boka får vi et innblikk i da han som
åtteåring hadde sin første «nær-døden»-opplevelse etter å ha funnet et bilde i
en gammel kommode. Et lite foto i skuffen
sa mer enn mange ord. Her var broren
hans avbildet, som døde før Inge ble født.
Han spurte sin mor og far hvem det var?
Moren ble rar og forvirret i ansiktet, faren
gikk fort ut.
– Hun tok bildet og ble stående lenge å se
på det. Så sa hun: «Det er broren din». Han
døde av lungebetennelse, to år gammel.
Nå ble det veldig
nært.
– Jaja, sa hun, vi
legger det vekk,
erindrer Eidsvåg.

Døden - Livets følgesvenn er utgitt på
Cappelen Damm. (ISBN:
978-82-02-55953-3)

– De siste åra har jeg vært opptatt av
døden. I utgangspunktet min egen død. Da
har jeg gjort som jeg alltid har gjort, når jeg
skulle tenke gjennom ting litt grundigere.
Det er å skrive. Dette for å våge å nærme
meg dette skremmende fenomet vi kaller
døden, og for om mulig å forstå litt mer om
det uforståelige. Kan man forstå døden ved
å skrive om den? De andres død, kanskje,
men ikke min egen. Uansett hvor mye jeg
prøver, er jeg ikke i stand til å forestille
meg min egen død. Ikke egentlig. Jeg kan
fantasere om den, kan skrive om den, men
det blir på avstand, det blir noe som til
forveksling ligner livet, sier Eidsvåg.
– Å tenke på døden er som å stirre på sola,
er det blitt sagt. Det er smertefullt, og vi
forsøker å unngå den. Likevel er både sola
og døden realiteter vi må forholde oss til.
Ikke hele tida, men en gang i blant. For
hvis vi ikke bryr oss om døden, vil vi heller
ikke bry oss om livet, mener Eidsvåg.

Uvanlig å prate om sorg
– Det slo meg at det å snakke om egen
sorg, i et småbrukersamfunn, ikke var vanlig. I alle fall ikke i det miljøet jeg vokste
opp i. Terapien var arbeid. Den gang, som
nå, sier han.
Eidsvåg fant størst glede i å tilnærme seg
temaet gjennom skjønnlitteraturen. Da fikk
han et innblikk i hvordan dikterne behandlet fenomenet. Og det er nettopp dikterens
oppfatning av døden Inge Eidsvåg har
vært og er opptatt av. Dødens horisont
rykker stadig nærmere. Hva gjør dette med
hva vi tenker om livet og døden.
Kan man leve slik at man «blir venn med
døden»? Eller vil døden for alltid bli den
siste fiende?
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TIL MINNE OM
KJETIL GISLE MYRLE

MINNEORD
HANS NARVE BERG
Hans Narve Berg ble født på Ringerike i
1955. Han vokste opp i Hønefoss og var
hele livet en ekte hønefossgutt.
Bare 16 år gammel bestemte Hans Narve
seg for at han ville starte begravelsesbyrå
etter endt skolegang. Den gang var det
krav om handelsbrev for å kunne starte
egen næring. Handelsbrevet mottok han
dagen etter at han fylte 20 år, og samme
dag startet han Berg Begravelsesbyrå.
Dette var i august 1975.
Hans Narve utdannet seg også til blomsterdekoratør, og på det meste drev han
tre blomsterbutikker på forskjellige steder
i Hønefoss. Dette i tillegg til begravelses-

Det var med stor sorg vi mottok

byrået.

beskjeden om at vår gode venn og

Allerede tidlig i 30-årene ble han rammet

kollega hadde gått bort bare 49 år

av sykdom og fikk diagnosen Multippel

gammel. Helt uvirkelig at en så aktiv

Sklerose, MS. Hans Narve hadde et

og positiv person plutselig ikke er
her mer.

enestående lyst sinn og valgte fort å leve
så normalt og aktivt som mulig med sin sykdom. Han reiste mye, til alle verdenshjørner,

Vi har vært heldige og kjent Kjetil i

ofte sammen med venner. Menneskene rundt han betydde mye i hans liv. Han elsket

mange år fra han begynte i bransjen.

å samle familie og venner til store selskaper. Disse selskapene var enten i hjemmet, i

Han jobbet i flere byråer i Oslo før

huset som av han og foreldrene ble kalt Gratistoppen, eller rundt om i verden. Kunne

han tok over Oppdal og Rennebu be-

han invitere til en helg «ut i det blå», ja da var han i sitt ess.

gravelsesbyrå i 2004. Det holdt ikke

Blomsterbutikkene var det første han av helsemessige grunner ikke kunne drive lenger,

for Kjetil å «bare» drive et begravel-

men med en kontorfløy hjemme, var det mulig for han å drive begravelsesbyrået helt

sesbyrå, så mange av oss kjenner han

frem til 2009. Da ble det solgt til nye eiere. Dette var en tung avgjørelse å ta for en

også fra Myrle bil. Han var genuint

som hele sitt liv hadde levd for å hjelpe og være til glede for andre. Hans Narve var

interessert i bil og motor.

aktiv i organisasjonslivet, og en aktiv kirkegjenger.

Kjetil var en person med stor arbeids-

Mange har gjennom årene hatt gleden av hans engasjement og store arbeidskapasitet.

kapasitet. Han hadde alltid et prosjekt

Som sine foreldre hadde han et stort hjerte og omsorg for de svakere stilte i samfunnet,

eller tre på gang.

men alt han gjorde for disse, ble gjort i det stille og uten at han ønsket oppmerksomhet
rundt det.

Vi har hatt utrolig mange hyggelige

De senere årene har det vært vanskelig for Hans Narve å bevege seg utendørs, men

og morsomme opplevelser sammen,

når han fikk besøk, var han alltid levende opptatt av å høre nytt, om venner, bekjente

men vi har også hatt opplevelser i

og fra bybildet. Når han og jeg snakket sammen måtte han alltid bli oppdatert på nytt

jobbsammenheng som har satt spor.

fra bransjen. Et sterkt bevis på hva begravelsesbyrået har betydd for han kunne alltid

Kan godt huske når han kom inn på

merkes ved at han husket alt og alle. Hadde jeg hilsninger med til han husket han alltid

kontoret etter et tøft oppdrag – han

vedkommende, og kunne komme med kommentarer knyttet til denne/de. Hver gang

kunne dele det vonde. Kjetil hadde

ble disse samtalene et vitnesbyrd på det engasjementet og arbeidsglede han han hadde

dybde når det var behov for det.

lagt ned i byrået sitt.

Han var stolt av sin kjære Anne

Hans Narve sitt største ønske var å få bo hjemme, og med god hjelp av sine nærmeste,

Karin og da barna kom på løpende

fikk han også oppfylt dette ønsket. Hans Narve Berg var en helt spesiell og unik person.

bånd viste han seg som den stolteste

Alltid et hjerte for sine medmennesker, små og store, unge som gamle. En sjelden

pappa. Det var barna og Anne Karin

raus og omsorgsfull person er ikke lenger blant oss. Det har vært et privilegium å ha

som var viktigst i Kjetils liv og det er

hatt han som venn, og et enda større privilegium å få bringe arven hans videre, ved å

til dem vi sender varme tanker!

overta hans begravelsesbyrå. Jeg lyser fred over hans gode minne.

Ole Jørgen Setsaas, Tom Budalen og

Tove Raastad Kvernberg

Kristin Lian
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Den største sorgen

Da Åse Kringlebotn mistet
det kjæreste hun hadde
– Ina (31) – ønsket hun å
lese noe andre med samme
erfaring hadde skrevet. Nå
har hun vært redaktør for
og skrevet boka «Den største sorgen og veien videre»
sammen med andre foreldre
som har mistet store barn.
TEKST OG FOTO: BRITA SKOGLY KRAGLUND

– Allerede mens jeg satt hos begravelsesbyrået i Drøbak for å planlegge Inas
begravelse, så jeg meg rundt for å finne
litteratur om sorgen etter et voksent barn.
Om jeg hadde sett en slik bok, hadde jeg
grepet den begjærlig, sier hun nå, 3 ½ år
senere.
– Det fantes ikke en slik bok?
– Jeg greide i hvert fall ikke å finne den.
Allerede samme dag som Ina døde, googlet
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jeg etter en annen mamma som hadde
opplevde det samme. Sorgen var så ensom.
Inas pappa hadde vært ute av livet mitt
lenge. Jeg søkte etter en tvillingsjel som
kunne si at det ble bedre. Men jeg fant
ingen ting. Det jeg fant, handlet mest om
små barn, om gravsted med bamser, og om
englebarn, forteller hun.

bryllup der Ludvig – også han operasanger – sang for henne. Ina nynnet sine siste
toner. Vilja var «brudepike» i vippestolen
sin, forteller Inas mor.

Organisator
Åse har vært vant til å organisere store ar-

Ga liv til Vilja
Ina Kringlebotn døde fire måneder etter
at hun hadde satt Vilja til verden. Føflekk-kreften innhentet henne for tredje
gang noen måneder inn i svangerskapet.
Legene ville ta barnet før det var levedyktig for å kunne gi Ina bedre smertelindring,
men hun kjempet seg gjennom smertene til
datteren kunne leve utenfor mors liv.
Ina Kringlebotn, operasanger som tante
Solveig, døde fra mannen Ludvig, datteren
Vilja, mor, far, bror, bonusfamilie og en stor
skare slekt og venner 21. juni 2015. Hun
greide så vidt å svare da hun og Ludvig ga
hverandre sitt ja tre dager tidligere – på
sykehuset. Hun fridde selv fra sengekanten
– Ina var helt klar til det siste, og det ble et
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rangementer gjennom hele yrkeslivet som
leder for kommunikasjon i matbransjen. Nå
måtte hun bruke sine evner og krefter til å
gjennomføre begravelse og minnesamvær.
– Min pappa døde i 2008, og vi ønsket
å bruke samme begravelsesbyrå som vi
brukte da han gikk bort, Drøbak/Frogn
begravelsesbyrå.
– Hvordan var det å stelle i stand til begravelse for din egen datter?
– Jeg var litt på siden av meg selv, men
var ikke handlingslammet. Jeg følte også
på en slags lettelse fordi Ina ikke hadde
vondt mer. På det tidspunktet hadde jeg
ikke kommet til det store, svarte hullet,
forteller hun.

Hos byrået
Mottakelsen hos byrået karakteriserer Åse
som veldig god. Ina var et kjent fjes og
stemme i Drøbak, der hun hadde undervist
og ledet kor, og der hun hadde sunget en
rekke konserter i kirken, og hatt mange
hovedroller på Oscarsborg Festning ute i
Oslofjorden.
– Hos begravelsesbyrået måtte vi ta stilling
til alt. Kiste. Blomster. Salmer. Teksthefte.
Du må gjennom alt det vonde. Men vi ble
møtt av en voksen, empatisk mann. Det
var fint å være der. Det var ikke i mine
tanker at jeg ikke ville dette. Jeg ønsket
bare at avskjeden, det siste farvel, skulle
bli fin. Det var det siste jeg kunne gjøre for
jenta mi. Tanken på det ga meg voldsom
energi og motivasjon til å få det akkurat
som jeg håpet. Blant annet ville jeg ha med
i dødsannonsen «Du var den mest levende
av oss alle. Nå blir det vakker sang for våre
kjære i himmelen.» Jeg tenkte på foreldrene mine, Inas farfar som hun var så glad i.
Hennes lille fetter som ikke fikk leve.

opprette «Ina Kringlebotn minnefond for
barne- og ungdomskultur.»
– For meg var det meningsfullt å ordne
med dette i tiden før begravelsen, erindrer
hun.

Seremonien
Den fant sted etter to uker. Vennene til Ina
og Ludvig fra operamiljøet skulle synge, og
da måtte det ta litt tid.
Kirken ble så fullsatt at seremonien også
måtte overføres til de som befant seg
utenfor.
– Vi fikk velge sang og musikk vi ønsket.
De fleste medforfatterne i boka sier også
at de fikk oppfylt alle ønsker når det
gjaldt musikk. Alle sier de hadde den beste
presten, og alle har gode erfaringer med
kirkene.
Minnesamværet på Oscarsborg samlet 400
mennesker.
– Alle «englene» i Drøbak stilte med mat.
Det var kjøttsuppe og rundstykker. Folk
fordelte oppgaver seg i mellom. Jeg var arrangør igjen, som jeg alltid har vært. I noen
små øyeblikk glemte jeg hvorfor vi var
på stedet der Ina hadde sunget så mange
ganger. Noen sa til og med: «Så hyggelig vi
har det. Det er bare Ina som mangler.» Det
ble en verdig minnestund der til og med

været var på vår side.

Hverdagen
Så kom hverdagen og den bunnløse sorgen.
Men:
– Vi satt ikke inne alene. Vennekretsen vår
dro oss med ut i sommerkveldene, og jeg
fikk bare «henge med», uten å behøve å si
så mye.
Åse skrev en liste hun tapet opp på klesskapet på soverommet. Den står beskrevet
i boka, og der står det blant annet:
«Åse søker:
• å finne fellesskap med andre mødre som
har mistet en ung voksen datter
• å få samtale med sorg-terapeuter.
Åse blir glad av:
• å få mange klemmer og sitte tett inntil
Anders (Åses mann)
• å bli strøket på
• å ha Vilja på fanget og være nær Bjørn
Egil (Inas bror)
• å forberede dåpen og dåpskjolen til
Vilja.»

Sorggruppe
Dåpen ble holdt på familiens sørlands-øy,
slik Ina hadde ønsket. Og da høsten kom
fikk Åse samtaler med både sorg-terapeuter og foreldre i samme situasjon som

Da samtalen var slutt, sa konsulenten: «Har
vi vært gjennom alt vi trenger?»
– Igjen tenkte jeg på den boka som ikke
fantes. Jeg skulle hatt den da.
Da Inas båre kom til Drøbak kirke, var det
en kvinne fra begravelsesbyrået som sto
og holdt omkring Åse.
– Hun var en engel som skjønte at jeg var
Inas mamma. Det gjorde godt. Jeg valgte
også å se Ina etter at hun var død. Det var
viktig for meg.
I disse dagene brukte hun også tid på å
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annet disse rådene til folk som føler de må
si noe til de sørgende:
• Jeg vet ikke hva jeg skal si
• Jeg finner ikke ord
• Jeg tenker på deg
• Jeg har tenkt masse på deg
• Jeg er så utrolig lei meg
• Dette er så ufattelig trist
• Så godt å se deg igjen!
• Sett deg gjerne ned og prat litt med meg,
om du orker
• Jeg vil så gjerne vite det, hvis jeg kan
gjøre noe for deg.
• Kondolerer
Ikke si:

henne.

• Dette skal du klare, du er sterk!

– Vi var samlet i sorgen etter seks unge og
voksne barn. På det første samværet tente
vi lys, ett for dem hver. Alle tente lys for
sitt barn, med skjelvende hender, stemmer
som brast, såre, stille hulk, tårer som rant.
Et lite telys for barnet vi mistet for noen
måneder siden. En erfaren terapeut og en
mor som selv hadde mistet ledet samtalene. Der fant jeg det rå, ensomme fellesskapet. Alle de andre hadde også søkt etter en
som var i samme båt – uten å finne det.

• Du kommer deg nok igjennom dette, skal
du se
• Nå må du bare ta tiden til hjelp
• Det er sikkert bra for deg å jobbe igjen,
sorg er jo ingen sykdom
• Går det bra med deg?
• Nå går det vel bedre?
• Pass på at du ikke ender opp med å
dyrke sorgen.
Og:

De møttes på sykehuset, og etterhvert
utenfor. På et slikt møte foreslo noen at de
burde skrive bok for å fortelle at det går an
å få det bedre, og å få et godt liv igjen.

• Ikke fortell meg om «din» opplevelse av
sorg den gangen du mistet en bestemor
eller en gammel mor eller far.
Venner får blant annet dette rådet:

Siden Åse jobbet med kommunikasjon
og hadde skrevet fagbøker innen mat og
helse, fikk hun jobben som redaktør.

• Nære venner må ikke være redde for
å komme. For like etterpå, både etter
dødsfallet og begravelsen, er man helt
i mørke, utslitt og på siden av seg selv.
Men kom likevel! Og bare vær der
sammen med meg. Ikke bli fornærmet
om jeg avviser deg, eller går og legger
meg. Kom tilbake, ikke gi meg opp!

– Jeg tror leserne vil finne ulike ting i de
ulike historiene som kan være til hjelp.
To har mistet barna på grunn av rus, en i
hjernehinnebetennelse og tre i kreft.
– Hva var viktig for dere å få med?
– Alle historiene starter med det svarteste
alvoret, dødsbudskapet eller beskjed om
få dager igjen å leve. Så trekker vi trådene
tilbake i tid så leserne kan bli kjent med
barna våre og med oss. Begravelsene er
også viet god plass, og alle forteller om
hvordan vi har greid å karre oss tilbake til
et bedre og bedre liv. Alle opplever at det
blir bedre.

Råd til andre
Åse sine råd er blant flere:
– Først et kvarter av gangen, så time for
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• Ikke legg ansvaret for å ta kontakt på
meg som er i sorg. Jeg har null energi
og initiativ, og risikerer å isolere meg
dersom ingen tar tak i meg.
Det siste «rådet» Ina ga Åse med svak
stemme, like før hun sovnet inn, var:
«Mamma, du må bli glad igjen. Husk at jeg
er en glad person.»
time. Komme igjennom dagen. Sove, ikke
ligge våken med sorte tanker, ha en hyggelig bok på nattbordet. Spise regelmessig,
trene, bli trøtt på en sunn måte.

– Det rådet prøver jeg å følge hver dag, og
det begynner å funke.

Alle foreldrene har blitt enige om blant
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Stort engasjement gir
en bedre standard
UTVALGET OG REFERANSEGRUPPA VAR SAMLET I JANUAR FOR EN SISTE FINPUSS PÅ DEN NYE STANDARDEN. Fra venstre: Gunhild Melbø Tajet, Josef Bentzen,
Kristin Lian, Tore Husse Øwre, Selma Puntervoll, Jarle
Skjennum, Arnfinn Finmark og Gunnar Hammersmark.
John Haugland var ikke tilstede da bildet ble tatt.

at dette er et område hvor det ikke er rom
for å gjøre feil. Fordi det er så viktig, valgte
utvalget å ta det inn i standarden. Det er
nå et eget underpunkt i paragrafen om stell
av døde.

Grundige diskusjoner og
mange høringsuttalelser
har gitt flere endringer i
utkastet til ny Standard for
god gravferdsskikk. Nå er
dokumentet bredt forankret
og klart for fremlegging på
årsmøtet.
GUNHILD MELBØ TAJET

Arbeidet med ny standard for god gravferdsskikk har gitt mye engasjement og
friske diskusjoner i bransjen. Forhåpentligvis har alle sterke synspunkter kommet
frem i løpet av prosessen, og utvalget
har forsøkt å finne de kloke og gode
formuleringene alle kan enes om. Det har
vært både gøy, vanskelig og noen ganger
frustrerende, men mest av alt har det
vært spennende og utfordrende å prøve
å beskrive hvordan bransjen mener god
gravferdsskikk utøves best.
Standarden har vært tema på høstmøtene
i alle lokallagene, og det har kommet
inn så mye som 19 høringsuttalelser og
synspunkter i høringsrunden. Honnør til
bransjen for dette!
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Hvilke punkter har vært mest omdiskutert?
De to temaene som har blitt suverent mest
diskutert er hvordan bransjen skal forholde
seg til rekonstruksjon og bruk av bårebiler
og varebiler. Ut over disse temaene har
det i hovedsak kommet høringsuttalelser
om kompetanse og opplæring, merking av
døde og markedsføring.
Utvalget har gått nøye gjennom alle
høringsuttalelsene og justert teksten ut ifra
disse. Videre har dette justerte utkastet
og alle høringsuttalelsene blitt oversendt
referansegruppa, og det har vært en felles,
avsluttende gjennomgang med de siste
finjusteringene.
Hvilke endringer er gjort?
Utvalget så helt tydelig at det var riktig
å fjerne rekonstruksjon fra standarden.
Bransjen er svært opptatt av å gjøre en
god jobb med nedlegg, og ved å løfte
frem dette, ble det unødvendig å nevne
rekonstruksjon spesielt. Dessuten kom det
frem at det var store variasjoner i hva man
oppfattet lå i begrepet rekonstruksjon, og
det gjorde også at det var lite hensiktsmessig å bruke dette ordet.
I en av høringsuttalelsene ble merking av
mors trukket frem spesielt. Det er åpenbart

Transport er et annet punkt det har vært
sterke meninger om på høstmøtene. Mens
noen mener det er helt ok å transportere
flere kister i en bil, er andre like klare på at
dette er helt uaktuelt. Noen mener at det
kun er ok i en varebil, ikke i en bårebil, og
for noen er det viktig om kistene står ved
siden av hverandre eller flere i høyden.
Og mange er opptatt av hvordan man
tar betalt ved en samtransport, og om de
etterlatte er klar over denne praksisen.
Det er stor enighet i bransjen om at alt
vi gjør skal tåle dagens lys. Derfor har
utvalget tatt inn et eget punkt om at det
skal være åpenhet om hvordan transporten foregår. I tillegg er det lagt til at ved
seremoniell kjøring skal bårebiler normalt
transportere kun ei kiste av gangen. Så ser
vi alle at det kan være tilfeller hvor det er
en grunn til å avvike fra dette, men ei kiste
av gangen skal være normalen. Avsnittet
om varebiler er uendret.
Hva skjer videre?
Etter at utvalget og referansegruppa
sammen har lagt siste hånd på verket, er
utkastet til ny Standard for god gravferdsskikk å anse som ferdig utarbeidet. Standarden skal opp på årsmøtet i Sarpsborg i
mai, og kan forhåpentligvis vedtas der av
en samlet bransje.
Vi er takknemlige for det store engasjementet i bransjen – det gjør standarden
bedre!
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Flyttet «hjem»
produksjonen og utvidet
De siste to-tre årene har de
økt produksjonen av kister
på Toten. Det gir ringvirkninger i utvidede lokaler og
flere ansatte og ikke minst
en tryggere framtid for
norskproduserte kister.
TORE HUUSE ØWRE – 915 85 848

- Vi lå på 13-14.000 kister produsert på
Lena fram til 2016. Vi har fått ei veldig bra
produksjonslinje for maling, noe som har
resultert i at konsernet har flyttet produksjon av rundt 10.000 kister tilbake fra
fabrikkene i Sverige. De siste par årene har
vi produsert vel 24.000 kister i eget hus,
sier daglig leder, Odd Øystein Skinstad. En
periode var de nede i 40 prosent egenproduserte kister i det norske markedet.
Den andelen har økt kraftig, og en måned i
2018 var ble hele åtte av 10 leverte kister
til det norske markedet produsert på Toten.

Kapasitet til mer
Trostrud-Freno leverer årlig 32-33.000
kister til norske begravelsesbyrå landet
rundt. De folierte kistene produseres
fortsatt i Sverige.
- Edeltre- og folierte kister produseres
fortsatt i Sverige, der vi har to fabrikker
som har spesialisert seg på dette, mens vi
har ei produksjonslinje for maling av kister
som gjør at denne produksjonen foregår
hos oss, sier Skinstad. Han anslår at malelinja på Lena har kapasitet på ytterligere
5-6000 kister årlig.
- Dersom markedet etterspør flere malte
kister har vi nå kapasitet til å levere dette,
sier Skinstad.
Trosterud-Freno AS har de siste årene hatt
en markedsandel i Norge på 80 prosent,
mens Sibi AS står for snaut 15 prosent.
Fonus, som har egne kistefabrikker i
Sverige, står for 4-5 prosent av leveranse-
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MER NORSKPRODUSERT: Trostrud-Freno AS, her
ved daglig leder Øystein Skinstad (til høyre) og
Brage Haugen i ferdigstillingsavdelingen, har økt
andelen kister produsert i Norge fra 40 prosent til
godt over 70 prosent. Det har gjort at de i løpet
av et par år har bygd 800 ekstra kvadratmeter
lokaler og ansatt fire personer til.
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ne, og noen få byråer importerer kister fra
Øst-Europa.

Positive ringvirkninger
Økt produksjon på Toten innebærer flere
positive sider.
- En konsekvens av å flytte hjem produksjon er at vi fikk behov for større lokaler
og flere ansatte. Vi har fått bygd totalt
800 kvadratmeter nye lokaler, hvor 600
er til produksjon og 200 er kaldtlager. Vi
har også ansatt fire personer til, og dette
er positivt for lokalmiljøet på Lena, sier
Skinstad. Det har blitt et internasjonalt
arbeidsmiljø på Toten, med ansatte fra så
vel Polen og Eritrea som fra Norge.
- Vi har stabil og god arbeidskraft. Totalt
er vi nå 24 årsverk i administrasjon og
salg, produksjon og ikke minst sjåførene
våre som er vår forlengede arm ut i vårt
langstrakte land, sier Skinstad.

En bransje i endring
Begravelsesbransjen er i endring. Det er
etablert mange nye byråer, nettbyråer og
meglerfirmaer som kjøper tjenester hos
ulike leverandører. Det er et stadig økt
fokus på økonomi. Skinstad er spent på
utviklingen videre.
- Det har skjedd mye på noen få år. Det er
et generasjonsskifte i bransjen, samtidig
er det etablert nettbyråer og man har
oppkjøp og større aktører. Fokuset på
pris er sterkere enn noen gang. Tidligere
har en gravferd handlet mest om følelser,
mens det nå i større grad er «penga som
rår», sier Skinstad. Han kan fortelle om en
kraftig økning i salg av rimeligere kister.
- Det er en kraftig økning i salg av
sponkister. Priskrig flere steder gjør at
enkelte selger kister til kostpris. Knapt nok
det. Historisk sett har nok byråene bakt
inn en stor del av byråets kostnader i salg
av kiste. Når vi ser hva enkelte nå selger
kistene for, må de hente inntektene sine
andre steder. Slik sett kan vi få en mer
«riktig» prisstruktur i bransjen i tida som
kommer, sier Skinstad.

Forrykninger i markedet
Trostrud-Freno har en sterk posisjon i det
norske gravferdsmarkedet. Nye aktører og
større konstellasjoner gjør Skinstad spent
på årene som kommer.
- Vi følger spent med. Vi har hatt en stabil
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LIMER: Mange arbeidsoppgaver gjøres fortsatt
for hånd, og Jonathan Smestad limer skjøtene før
kistelokket settes sammen og limet herdes.
STIFTER: Espen Stranden viser hvordan kistelokkes
stiftes fast.
HÅNDVERK: De fleste gjorde store øyne da Luszyna
Horbach viste hvordan hver eneste kiste er et unikt
håndverk. Trekket stiftes, hver enkelt rosett blir
unik, og Camilla Halse (fra venstre), Kristian Olai
Mehus, Jannike Mittet, Patric Johansson, Torild Ernø
Johansen og Ann-Christin Schee lar seg begeistre.

markedsposisjon i mange år, og det at
Fonus nå kjøper opp Wang begravelsesbyrå og sterk signaliserer at de vil kjøpe seg
opp i det norske markedet vil påvirke oss.
Fonus produserer sine egne kister i Sverige, og kjøper de opp flere byråer vil det
naturlig nok påvirke oss negativt. Men vi
får se, at Fonus ønsker å kjøpe seg opp er
ikke ensbetydende med at byråeiere selger
til dem. Vi skal uansett fortsette å levere
kister med høy kvalitet, sier Skinstad.
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Friskmeldt før
opprinnelig
konsultasjonstime
Høsten 2017 falt Isabel
Barroso-Gomez i skogen og
slo seg kraftig. Hun trodde
hun bare var litt forslått og
regnet med at det ville gå
over av seg selv. Dessverre
gjorde det ikke det.
– I løpet av de neste månedene etter fallet
ble ryggen bare vondere. Det resulterte
i at jeg stadig måtte stå mer på jobb, og
nattesøvnen ble dårligere og dårligere.
I april 2018 begynte jeg å miste følelsen i
tærne mine, da oppsøkte jeg fastlegen min
som ville sjekke om jeg hadde pådratt meg
en prolaps, forklarer Isabel.

«En sykemelding kan være en stor utfordring
både for den ansatte og for bedriften. Ifølge
SINTEF koster en ukes sykefravær 13 000 kroner
– det er 2 600 kroner om dagen!»

Lang ventetid
Fastlegen til Isabel skrev en henvisning til
MR som Isabel sendte inn til behandlingsforsikringen. Syv dager senere, den 26.
april, fikk hun MR-undersøkelsen som konstaterte skiveprolaps med nerver i klem
på begge sider. Resultatene ble sendt til
Ullevål sykehus, hvorpå Isabel ble tilbudt
time til konsultasjon 14. august.
– På dette tidspunktet hadde jeg så vondt
at jeg knapt kunne stå, gå eller ligge.
Dermed ble jeg sykemeldt fra jobben. Det

FORSIKRING

å skulle vente i fire måneder for å komme
inn til konsultasjon, og enda lenger på å bli
operert, virket da som en liten evighet.

Friskmeldt før konsultasjonstime
Nok en gang kontaktet Isabel forsikringsselskapet for å ta i bruk behandlingsforsikringen sin.
– De mottok saken min 1. juni og kontaktet
Aleris hvor jeg kun syv dager senere kom
inn til konsultasjon. De anbefalte meg å
operere, noe jeg takket ja til. Fem dager
senere lå jeg på operasjonsbordet!
Den 16. juli var Isabel 100 % friskmeldt.
Én måned før hun i utgangspunktet hadde
konsultasjonstime på Ullevål.
– En slik situasjon berører både meg,
familien min og jobben min. Etter denne
episoden anbefaler jeg alle vennene mine
å sjekke hvilke forsikringer de har gjennom
arbeidsgiver. Til de som er på jobbjakt
anbefaler jeg å se etter denne type forsikringer som en viktig gode. Lønn er en ting,
men gode forsikringer er alfa omga når du
trenger det!

Behandlingsforsikring også forebyggende
Cecilie Ørner er sykepleier og oppgjørskonsulent i SpareBank 1 Forsikring (nå
Fremtind Forsikring) som Virke har avtale
med. Hun var den som hjalp Isabel da hun
trengte behandlingsforsikringen.
– En sykemelding kan være en stor
utfordring for den som går og venter på
behandling. Det kan være en stor påkjen-

ning å gå over lengre tid med smerter. I
verste fall kan også skaden eller sykdommen forverres mens man venter.

«Behandlingsforsikring via Virke koster kr 2 520
pr ansatt. Noe sykefravær kan kortes ned og i
visse tilfeller unngås helt»

For oss er det viktig at kundene våre får
den hjelpen de behøver når de behøver
det. Vi vet at rask behandling er en viktig
faktor for hvor langt sykefraværet blir.
Derfor har vi en garanti på behandling
innen 10 virkedager på samtlige av våre
behandlinger og 15 virkedager på operasjons- eller sykehusbehandling, sier hun og
legger til:
– Gjennom «Din helsetelefon» treffer man
på fagpersonell døgnet rundt. Tjenesten
kan benyttes av alle med forsikringen og
personens familie. Gjennom samarbeidet
vårt med Aleris tilbyr vi også alle med
behandlingsforsikring «video-lege» til
redusert pris. Så da kan du i praksis ta
legetimen når og hvor som helst.

Din Helsetelefon
Ingen spørsmål er for store eller for små.
Dette er en gratis tjeneste for alle med
behandlingsforsikring gjennom Virke.
Sykepleier gir veiledning om hva man
umiddelbart bør foreta seg ved mer alvorlige hendelser. Her kan du spørre om alt
fra eksempelvis egen sykdom, sykt barn,
utslett, stress, rus, smerter til burde jeg
oppsøke legevakt.

Kontakt Virke Forsikring for å kjøpe behandlingsforsikring til deres ansatte eller ha en
gjennomgang av alle deres forsikringer. Virke Forsikring kan hjelpe med en fullstendig
gjennomgang av alle deres forsikringer og sørge for at dere er riktig forsikret. Ring oss på
telefon 40 00 20 21 eller send en epost til post@virkeforsikring.no.

PROGRAM

Landsmøte Virke Gravferd
2019 i Sarpsborg
23.–26. mai |
GRAVFERDSNYTT MARS 2019
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Program
Torsdag 23.5
Eventuelle seminarer fra utstillere/leverandører kan komme her
19.00		

Vi møtes til Buffet

21.00		

Konsert i Utstillingshallen/ Åpning av utstillingen

22.00 		

Baren og salongene til vår disposisjon

Fredag 24.5
09.00 – 09.45
		
		
		

Åpning av landsmøte
ved ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje,
adm.dir. i Virke Ivar Horneland Kristensen
og styreleder i Virke Gravferd, Jan Willy Løken

09.45 – 10.30

Kaffepause – sponsortid

10.30 – 12.30

Årsmøte i Virke Gravferd

12.30 – 13.30

Lunsj

13.30 – 14.30

Sponsortid

14.30 – 16.00

Omdømmeundersøkelse av gravferdsbransjen – presentasjon

16.30 		

Avreise til Fredriksten Festning i Halden

23.30		

Avreise fra Fredriksten Festning

Lørdag 25.5
09.00 – 10.00
		

Inspirasjonsforedrag
Kondolerer og Gratulerer: Else Kåss Furuseth

10.00 – 10.30

Sponsortid/kaffepause

10.30 – 12.30

Panelsamtale: Derfor er din jobb viktig!

		Innledere:
		
Åse Kringlebotn, forfatter og pårørende
		
Lars Ursin, forsker og foreleser i etikk
		
Hege Sandanger, sykepleier for sørgende
12.30 – 13.30

Lunsj

13.30 – 14.00

Sponsortid/kaffepause

14.00 – 15.00

Avslutningsforedrag.

15.00 – 16.30

Sponsortid

19.00 – 19.30

Aperitiff

19.30 – 24.00

Festmiddag og sosialt samvær

Søndag 26.5
		

Utsjekk og avreise etter ønske

					

Hovedsponsor:

Hotellet ligger tett
på E6 og flybussen
stopper ved siden av
hotellet.
Pris pr deltaker:
Alle dager

kr 3 650,-

Torsdag

kr

Fredag

kr 2 300,-

Fredag–søndag

kr 3 650,-

Kun dagtid lørdag kr

550,-

600,-

Lørdag dag/kveld kr 1 700,Kun fest lørdag

kr 1 100,-

Alle priser eksl. mva.
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MEDLEMSENDRING
Farsund Begravelsesbyrå har lagt
ned sin virksomhet.

FONUS har kjøpt opp Wang /
Nordstrand begravelsesbyrå med
virkning fra 1. mars 2019

Tekst til bildet: Fra venstre: Kjell Jostein Sunnevåg, Margrethe Gudbrandsen, Anita Sundal, Helga BullRostrup, Lars Sørgard og Gunnar Hammersmark

Møte med Konkurransetilsynet 16. januar
Møtet var kommet i stand i forbindelse med at Konkurransetilsynet
ønsket å treffe Virkes nye leder, Ivar Horneland Kristensen. Virke
Gravferd ønsket et møte i etterkant av kronikken som Konkurransedirektør Lars Søgard hadde i Dagens Næringsliv 2.november.
Vi hadde en konstruktiv samtale om konkurransesituasjonen i
gravferdsbransjen, og den utvikling som har foregått i bransjen
de senere år.
Vi informerte også om at Virke Gravferd har sendt brev til
departementet om et behov for en revisjon av kapittel 4 i
Prisopplysningsforskriften, da utviklingen i bransjen har gjort
at deler av forskriften er «gått ut på dato». (Vi har allerede fått
positivt svar fra departementet)
Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

Møtekalender Virke Gravferd
2019
6. mars

Brummundal

Virke Gravferd Hedmark og Oppland

Mjøstårnet

7. mars

Ålesund

Virke Gravferd Møre og Romsdal – årsmøte

ikke avklart

11.–15. mars

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs Trinn I – del 2 – vårkurset

Virkes lokaler

13. mars

Bergen

Virke Gravferd Vest – årsmøte

Scandic Flesland Airport

18.–20. mars

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs Trinn II – del 2 – vårkurset

Virkes lokaler

21. mars

Oslo

Virke Gravferd Oslo & omegn – årsmøte

Østmarksetra

27. mars

Larkollen

Virke Gravferd Østfold – årsmøte

Støtvig hotell

28. mars

Mosterøy

Virke Gravferd SørVest – årsmøte

Ulstein Kloster Hotell

3. april

Trondheim

Virke Gravferd Trøndelag – årsmøte

ikke avklart

8. april

Oslo

Virke Gravferd – representantskapsmøte

Virkes lokaler

9. april

Oslo

Styret for Virke Gravferd – styremøte

Virkes lokaler

23. mai

Sarpsborg

Styret for Virke Gravferd – styremøte

Quality Hotel Sarpsborg

23. – 26. mai

Sarpsborg

Virke Gravferd Landsmøte 2019

Quality Hotel Sarpsborg

7. – 9. juni

Warwickshire

National Funeral Exhibition 2019 – NAFD

Stoneleigh Park, UK

Trondheim

Virke Gravferd Landsmøte 2020

Clarion Hotel og Congress

2020
4.–7. juni
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Den nye E-klassen med 4Matic kan leveres som 5 dørs landau eller 3 dørs glassversjon.

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

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

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

25
år
1990-2015
Erfaring gir
trygghet
KARMØY BILSENTER AS • Postboks 133, 4295 Vedavågen

Ta kontakt for ytterligere informasjon og pristilbud:
Jan Erik Naley på tlf. 951 02 600 • janerik@naley.no
www.karmoybilsenter.no • www.begravelsesbil.no

TIL BEGRAVELSESBRANSJEN

Se komplett utvalg og detaljer

www.begravelsesmateriell.no
Nyhet, gunstig leasing av
utstyr og materiell
Sett sammen din egen utstyrspakke etter
ønske og behov, denne kan inneholde alt
fra bårer, vogner, pynte utstyr til kjølesystem alene eller i kombinasjoner.

+
+

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

Stadig flere velger leasing av egnet utstyr til sin bedrift,
her er det mulig å sette sammen sin egen unike

utstyrspakke etter ønske og behov. En leasing avtale

binder ingen kapital og utgiftsføres direkte gjennom hele
perioden, den kan strekke seg over 3 eller 5 år
avhengig av budsjetterte midler.

Mange velger å ha egen pris på bruk av ny type

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

Se hele utvalget på: www.begravelsesmateriell.no

utstyret.

Be om tilbud.

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

Bernt Gautestad gir seg etter 30 år i tenesta:

Naboen overtar byrået
-Det er godt å kunne slå av vakttelefonen,
men det blir også litt rart, for eg har levd så
intenst med dette. Det har vore ein livsstil,
seier Bernt Gautestad på Evje. I desse dagar
har han kvitta seg me det daglege ansvaret
for Gautestad Gravferdsbyrå. Han har selt
namn og rettar til kollegaen rett over gata,
Evje og Vennesla Begravelsesbyrå.
TEKST OG FOTO: SIGURD HAUGSGJERD

-Det kjennest merkeleg, for eg har levd så tett med dette arbeidet.
Mange av oppdraga har omfatta nære vener og kjenningar der eg
har vore den fyrste som familiane har tatt kontakt med. No må eg
lese om dei i avisa, seier Bernt Gautestad.
Sjølv er han som 73-åring innstilt på å halde fram som forhandlar
av gravsteinar og drive det vedlikehaldet som følgjer med dette.
Det er då også ei verksemd som er mest knytta til sommarhalvåret.
Rune Dale som har overtatt som eineeigar i Evje og Vennesla
Begravelssesbyrå har altså nå overtatt heile den funksjonen som
gravferdsbyrå som Bernt Gautestad har hatt.
– Eg kjenner trong til å takke så mange, seier Bernt Gautestad. Han
fortel kor glad han vart for å treffe så mange gilde menneske då
han for 30 år sidan tok til i den svært spesielle jobben i gravferdsbyrået som broren Arild hadde starta.

Bygde traktorvegar
-Eg var bonde med kreatur, og eg dreiv med gravemaskinsarbeid
og bygde traktorvegar i distriktet då eg måtte inn i den nye
verksemda for å hjelpe bror min. Det var ein voldsom overgang. I
ettertid meiner eg at det gjekk så tolleg fyrst og fremst takka vere
så mange gilde menneske som eg møtte, seier han.

Bernt Gautestad (t.v.) føler seg trygg på at gravferdstenestene er i dei beste hender
her i distriktet når Rune Dale i Evje og Vennesla Begravelsesbyrå no har overtatt
for Gautestad Gravferdsbyrå.

Over 2.000 gravferder har det blitt, frå dei mest tragiske til det
heilt naturlege når alderen nærmar seg 100 og jobben er gjort,
som han seier. Han har site på bakerste benk og høyrt prestens
tale gong på gong.
– Av og til trur eg nok at ein og annan blant dei frammøtte kan
tenkje: Kva vil han seie om meg den dagen det er min tur?

Møtte folk på det ærlegaste
Bernt Gautestad har framstått som ein roleg og stødig seremonimeister sjølv i dei tyngste stunder, men han takkar dei pårørande
for hjelp til å greie det.
– Eg blir audmjuk når eg tenkjer på korleis eg vart motteken i
heimar og i familiar som eg måtte banke på hos. I ein slik jobb
møter du folk på det aller ærlegaste. Her var ikkje lenger masker.
Folk som opplevde at nokon av deira næraste hadde gått bort,
kunne straks ringe meg og be meg kome. Då eg møtte opp, let dei
gråten og tårene kome, fritt for tanke om å behalde maska, slik me
menneske gjerne er opptekne av i det daglege. Difor vart denne
jobben så spesiell, seier Bernt Gautestad.

I mest kvart einaste hus i Bygland
Kvar gravferd var også spesiell. I ettertid tenkte han mest på om
han hadde fått gjort sitt beste for dei det galdt.
Sjølv er han som 73-åring innstilt på å halde fram som forhandlar av gravsteinar og
drive det vedlikehaldet som følgjer med dette.
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– Den tanken var det som gnog meg mest etter kvart einaste
oppdrag. Eg følte nesten alltid at eg kunne ha gjort noko endå litt
betre, seier han.
Bernt Gautestad hadde dei fleste oppdraga i Evje og Hornnes og
ikkje minst i Bygland der han meiner at han mest har vore innom i
kvart einaste hus.
– Det var møtet med gilde folk som gjorde at eg heldt ut, for det
var mange tunge tak, seier Bernt. Han vart nesten kasta inn i det
då broren trong hjelp i 1988. Då broren vart sjuk og døydde i
1992, overtok Bernt heile verksemda.
– Eg har knytta mange gode venskap i desse åra, men eg har vore
altfor lite flink til å følgje dei opp. Eg har nok hatt det for travelt,
seier han og ser litt tenksam ut.

Kvesser motorsaga
No vil han kvesse opp motorsaga og dra ut ”i dei stille lier” som
diktaren Arne Smeland i Gjøvdal song om.
Bernt er oppteken av naturen og ser fram til eit rolegare liv der
han kan dyrke slike interesser.

Flott å få denne tilliten
– No kjenner eg meg trygg på at Evje og Vennesla Begravelsesbyrå og innehavar Rune Dale vil føre tradisjonen vidare på ein god
måte, seier Bernt Gautestad.
Han har hatt mange interesserte til å overta gravferdsbyrået dei
siste åra, men han har hatt vondt for å bestemme seg.

Minner er viktige,
til slutt er de alt

Tilbodet frå Rune
– Då eg fekk tilbodet frå Rune, tykte eg at det passa meg godt. Eg
kjenner meg trygg på at han vil ta hand om denne tenesta på ein
god måte, seier Bernt.
– Det er flott at han gir oss denne tilliten og anbefaler oss vidare,
for han har opparbeidd seg ei velrennomert bedrift, seier Rune
Dale. Han understrekar at i firmaet hans er det fem tilsette som
deler på vaktansvaret.
– Vanlegvis vil dei som kontaktar oss, få hjelp av den som har
vakt. Ønskjer ein heller kontakt med andre i firmaet, er det ikkje
noko i vegen for det. Folk skal sjølve kunne velje kva person dei
vil ha samtale med. Eg håper at me skal kunne følgje opp den
gode servicen som Bernt Gautestad har ytt, seier han.

Vi har 75 års erfaring og et bredt
sortiment i alle prisklasser. Vi gir produktog salgsopplæring, profesjonell
oppfølging og leverer punktlig. Mulighet
for dataskisse før produksjon.
Det beste utgangspunktet
for gode løsninger.

Sorgbearbeiding
Rune Dale understrekar også at familiane det gjeld, skal kunne
velje kor mykje eller lite dei vil ha hjelp til frå gravferdsbyrået.
– Somme stader ordnar me kanskje nesten berre med transport. I
Valle og Bykle er det f.eks. tradisjon at familiane sjølve gjer meir
av arbeidet knytta til gravferdene. Det har også noko å gjere med
korleis folk vil bearbeide sorga, seier han.
Bernt Gautestad vil framleis drive som forhandlar av gravsteinar
sjølv om han no har selt firmanamn og gravferdsbyråtenesta.
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Gravferdsseremonien er viktige for samfunnet

Ingen skal være
alene på veien ut
takk, og for sorg. Vi mennesker har - både
som individ og som fellesskap - behov
for å kunne ta avskjed. Når vi samles til
gravferd, er det for å høre den avdødes
livshistorie, for å minnes og for å stå
sammen i sorgen. Vi får satt våre liv og
våre avskjeder inn i en større ramme. Som
samfunn, og som enkeltindivider, står vi i
fare for at dette går tapt dersom seremonier og ritualer knyttet til døden svekkes
eller forsvinner.

KJERSTI GAUTESTAD NORHEIM, SOKNEPREST I
BIRKELAND SOKN
CHRISTIAN LOMSDALEN, HUMANETIKER

Hva er det vi mister som samfunn om vi
fjerner gravferdsseremoniene? Kan dette
bli et nytt sosialt skille?
I november i fjor skrev Konkurransetilsynets direktør Lars Sørgard en kronikk
med overskriften ”En verdig avslutning”
i Dagens Næringsliv. Her ønsker Sørgard
nye aktører - som kan utfordre de etablerte gravferdsbyråene på pris - velkommen.
Det gjør vi også, men er det likegyldig hva
man kutter i kampen om å få ned kostnadsnivået knyttet til gravferder?
Konkurransedirektørens kronikk skapte
debatt. Utgangspunktet for debatten var
opprettelsen av et gravferdsbyrå som
var basert på samme forretningside som
frisørkjeden Cutters som tilbyr rimelige
tjenester til stykkpris. Gravferdene deles
i den forbindelse inn i to kategorier:
gravferd med seremoni og gravferd uten
seremoni. Flere gravferdsbyråer markedsfører nå gravferder innenfor disse
to kategoriene, og kostnadsforskjellene
mellom dem er store. Det skiller minst
20.000 kroner på gravferd med seremoni
kontra gravferd uten seremoni. Men hva
taper vi som etterlatte og samfunn dersom
vi kutter ut seremoniene ved livets store
overganger?
Større åpenhet om kostnadsnivået for
gravferder og hva som påvirker sluttprisen
er positivt. Det gjør at familier og etterlatte
i større grad kan ta gode og informerte
valg. For det er ikke til å komme utenom
at pris er en problemstilling også når det
kommer til gravferder. Men selv om det i
enkelte tilfeller vil være gode grunner til
at gravferdsseremonien utelates, utfordrer
det oss som samfunn dersom det blir
hovedregelen.
Så godt som alle kulturer har ritualer for
å markere store overganger i livet. Disse
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kalles ofte livsriter eller overgangsriter.
Markeringene som går igjen er knyttet til
fødsel, pubertet, familiestiftelse og død.
I novellen Den lille prinsen beskriver den
franske, humanistiske forfatteren Saint-Exupéry hva ritualer er gjennom et møte
mellom den lille prinsen og en villrev. ”Hva
er et rituale?” spør den lille prinsen. ”Det
er også noe som dessverre har gått i glemmeboken,” svarer reven, før han beskriver
et rituale som: ”Det er det som gjør en dag
annerledes enn alle andre dager, en time
forskjellig fra alle andre timer.”
Ritualer skaper rom for å markere
store overganger i livet, både offentlig
og personlig; å vise frem glede, stolthet,
sorg, eller tap. Slik er ritualene med på å
skape en felles plattform for oss både som
enkeltindivider og som samfunn. De er et
rammeverk som kan gi oss hjelp til å håndtere livets store overganger. Og dersom
seremonier knyttet til livets overganger
i stadig større grad velges bort, mister vi
noe av det som knytter oss sammen som
samfunn.
I et samfunn hvor døden i stadig større
grad er blitt institusjonalisert og fremmed,
er det ekstra viktig å tenke over hva vi
mister om livsritene knyttet til døden
svekkes. Vi mister et felles rom for avskjed,

Dersom årsakene for dette primært er
økonomiske, frykter vi at vi kan få noen
utilsiktede konsekvenser. Dette har også
en velferdspolitisk side. Dersom gravferder
uten seremoni i samfunnets øyne likestilles
med dem med seremoni, er det da grunnlag for at staten ved NAV støtter gravferder med seremoni slik de gjør i dag? For
mange er støtte fra NAV det som gjør en
gravferdsseremoni mulig. Hvis ordningen
svekkes eller fjernes frykter vi at det også
her er de svakeste som rammes – de som
ikke vil være til belastning for gjenlevende
familie og venner, de som har få eller ingen
pårørende og etterlatte, eller mennesker
med en allerede anstrengt økonomi.
”Man skal ikke være alene på veien ut. Det
skal man bare ikke være.” sa den norske
musikeren og skribenten Kristoffer Schau
da han gav ut boken: ”På vegne av venner”
som han skrev etter å ha besøkt kommunale gravferder i Oslo gjennom vinteren
og våren 2009. Gravferder hvor det ikke
var andre tilstede enn ham selv, presten
og kanskje en gravferdsagent. Ritualer er
viktige som hjelp for å nærme oss de store
overgangene i livet, og ikke minst for å
nærme oss døden. Selv om seremoniene
og ritualene vil ha ulikt innhold og varierer
i form, kan de være med på å gi oss - både
som enkeltindivider og samfunn - et felles
rom for å takke, sørge og for å ta avskjed,
og på den måten også være en viktig
samfunnskonstituerende faktor.
”For ingen skal være alene på veien ut.”
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Miljøsertifisering

Miljøfyrtårn
Kontakt
Miljøfyrtårn, telefon: 38 00 80 60,
E-post: post@miljofyrtarn.no
Fordelen gjelder for nyetableringer.
Lenken på Virkes medlemssider må
brukes for å få fordelspakken.
Kontakt Hege Orton, telefon 930 65 645
eller på epost hege.orton@virke.no hvis
du har spørsmål.

Visste du at 75 prosent av
norske forbrukere foretrekker å kjøpe produkter og
tjenester fra bedrifter som
er miljøsertifisert?
Som medlem i Virke får du en gratis kommunikasjons- og produktpakke dersom du
blir miljøfyrtårnsertifisert i løpet av 2019.
Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt
verktøy som hjelper virksomheter å skape
konkurransefortrinn av bærekraft. Med
over 5800 sertifiserte virksomheter er
Miljøfyrtårn Norges største miljøledelsessystem.

leringsartikler (skilt og klistremerker),
Verdi 1100kr. Porto er inkludert.
Hvordan foregår Miljøfyrtårn-sertifisering?
• Du kan velge om du vil delta på kurs
eller benytte deg av enkeltrådgiving. En
erfaren miljøfyrtårnkonsulent hjelper
deg så i gang med å finne hvilke bransjekriterier virksomheten skal sertifiseres
etter.
• Deretter blir du guidet deg gjennom
prosessen, og får tilgang til Miljøfyrtårns
smarte og digitale verktøy som gjør det
enkelt å jobbe helhetlig og systematisk
med tiltak innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og
transport.

er 10-15 timer). Egne priser gjelder for
kurs.
2. Etableringsgebyr og serviceavgift til
Miljøfyrtårn basert på årsverk.
3. Bruk av tredjeparts sertifisør.
Det er mange fordeler med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert, blant annet reduserte
kostnader, bedre omdømme og økt konkurransefortrinn. Med godkjent miljødokumentasjon blir du kvalifisert til å delta i
anbud både i Norge og Europa.
Det du gjør i dag har stor betydning for
virksomhetens konkurransekraft i årene
fremover.

• Når kriteriene er oppfylt, vil en uavhenSom medlem av Virke får du:
• Gratis kommunikasjonspakke med
tekstforslag, bilder, digitale bannere og
tips for å synliggjøre virksomhetens miljøengasjement og satsing på bærekraft.
Pakken inneholder også inspirasjon til
videre grønn vekst (Verdi 1500 kr).
• Gratis produktpakke med ekstra profi-
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gig sertifisør komme å godkjenne dere
som gyldig Miljøfyrtårn, og sertifikatet
utstedes.
• Etter tre år må dere resertifiseres.
Hva koster Miljøfyrtårn-sertifisering?
1. Rådgivning fra konsulent med fastpris
kr 950,- per time (veiledende tidsbruk
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PRISER FRA
2.000–6.200 kr
Medlemmer får opptil
50% på alle kurs

Har du lyst å bli bedre i jobben din?
Eller er du litt redd for å bli utdatert?
Da må du aktivt søke ny kunnskap og få litt inspirasjon!

Velg mellom kurs som:

Virke har årlig

140 kurs
og mer enn 1400 deltakere
på kursene våre.

• Excel
• Lederkurs
• Styrekurs
• Arbeidsrett
• Lovpålagte kurs for verneombud
og øverste leder
• Nedbemanning

Våre kursholdere er dyktige og gir kursdeltakerne

• Google-kurs

mest mulig utbytte som kan brukes hverdagen.

• Innholdsmarkedsføring
• Forbrukerkjøpsloven

GÅ INN PÅ VIRKE.NO/KURS

VI LEVERER UNIFORMER
TIL GRAVFERDSBYRÅ!

Ta kontakt for pristilbud

post@swm.no

55 94 52 00

swm.no

FlexCoSeal

ALTERNATIVET TIL SINKKISTE
Trostrud-Freno AS tilbyr nå FlexCoSeal, den fleksible «metallbeholderen» «bodyseal». FlexCoSeal
er et kostnadseffektivt og tidsbesparende alternativ til sinkkister. Beholderen er et fleksibelt hermetisk forseglet system som kan brukes til internasjonal begravelsestransport.
OBS! Reguleringer kan avvike fra land til land og fra stat til stat i USA. Derfor er hver bruker av
FlexCoSeal® ansvarlig for å overholde lokale, nasjonale og internasjonale regler.

• FlexCoSeal forsegles ved hjelp av et varmejern
• Folien er en V-folie, som brettes ut og legges i kisten
• Den avdøde legges i folien, som brettes over den avdøde
• Varmejernet smelter og forsegler sidene
• Enkelt, raskt og vektbesparende

Ta kontakt for bestilling eller om du har spørsmål!
info@trostrudfreno.no eller tlf. 61 14 35 50

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

Hvordan
håndterer
vi døden?

Streames på jolstad.no

PANELDELTAGERE

ORDSTYRER

VELKOMMEN TIL LITTERATURHUSET I OSLO 2. APRIL KL. 19.00. FRI ENTRÉ.

SOLVEIG
KLOPPEN

ERIK POPPE
Filmregissør og
manusforfatter

Pårørende og
journalist

NINA
SANDBERG

HEGE
SANDANGER

CORA ALEXA
DØVING

Pårørende, ordfører Sykepleier for
Forsker ved
i Nesodden og
sørgende på
Holocaustsenteret
stortingspolitiker
Akershus
universitetssykehus

PER ARNE
DAHL

JAN WILLY
LØKEN

Skribent, forfatter og
tidl. biskop

Administrerende
direktør i Jølstad

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

EKH.no

• Muligheter for
egen design

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

WANG REPATRIATION TEAM

Wang begravelsesbyrå har i over 50 år bistått begravelsesbyråer,
privatpersoner, alarmsentraler og ambassader med hjemtransport,
både ved dødsfall i Norge og utenlands.
Med meget erfarne medarbeidere, egne avtaler med alarmsentraler i Skandinavia, Europa, Asia,
Afrika og USA, og tilgang til et internasjonalt nettverk av begravelsesbyråer, er vi alltid beredt til å hjelpe.
Å fremskaffe korrekte dokumenter ved forsendelse er essensielt og vi har stor kunnskap og oversikt over
hva som kreves til de forskjellige land.
Med vår lange erfaring og unike kompetanse ordner vi all nødvendig dokumentasjon raskt og effektivt.
Der det kreves oversettelse av dokumenter har vi avtaler med autoriserte oversettere.
Alle produkter som kreves ved forsendelser i inn- og til utland er av høy kvalitet og tilfredsstiller de krav
og behov mottakerland krever.
Det koster ingen ting å ringe oss for noen gode råd.
Vi gir, som alltid, gode kollegarabatter
og deler av vår kunnskap.
Et prisestimat kan vi gi på kort varsel.

Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon!
repatriation@wbeg.no - telefon 23 16 83 30
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K VA L I T E T

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 fullserviceleverandør til begravelsesbransjen.

TROSTRUD-FRENO AS
w w w. t ro st r u d fren o .n o
inf o @t ro st r u d fren o .n o
61 14 35 50

Et moderne og brukervennlig
program for begravelsesbyrå

Et moderne og brukervennlig
program for begravelsesbyrå

• Lett å bruke
• Alltid oppdatert
• Hvor som helst
Statistikkoversikt
Oversiktelig dagbok
Logistikkfunksjon
• Lett å bruke
Fakturering
fra programmet
• Alltiddirekte
oppdatert

• Hvor som helst

Lag sangprogrammene selv, eller få profesjonell hjelp av WBT
Kan brukes på alle digitale flater: PC, mac, smarttelefon, nettbrett etc.
Ved interesse, ta kontakt på: post@baldris.no eller 51 66 11 00

en
Navn Nad.vnes
00 - 00 - 0000

f. 00 - 00 - 0000

kapell
Vestre gravlund, gamle
2016
Fredag 29. april

Hjertelig takk
Hjertelig takk
for all vennlig deltagelse.
for all vennlig deltagelse.

Til minne

Hjertelig
takk
for all ven
nlig deltage

lse.

Navn Navnesen

en
Navn Nad.vnes
00 - 00 - 0000

f. 00 - 00 - 0000

f. 00 - 00 - 0000

kapell
Vestre gravlund, gamle
2016
Fredag 29. april

d. 00 - 00 - 0000

Vestre gravlund, gamle kapell
Fredag 29. april 2016

Til minne

Takk for all vennlig detagelse ved
Navn Navnersens bortgang
Familien

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

Est. 1932 - ditt trykkeri i flere generasjoner!

Tlf.:
Fax:
E-post:
Nett:

22 70 90 00
22 38 57 12
post@wbt.no
www.wbt.no

- Personlig service fra A - Å.
- Typografer og inhouse designere.
- Minnebøker, flere formater.
- Program i personalisert cover.
- Lag program og takkekort selv,
i vår portal.
- Vi utvikler unike motiver
i samarbeid med våre kunder.
- Send filer direkte til oss fra Baldris.
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loops.no

MIDLERTIDIG
MIDLERTIDIG GRAVMERKERING
www.AskerProdukt.no
GRAVMARKERING
Vi leverer ventetegn, kors,
barnetegn, muslimsk tegn og
navneplater.

Asker Produkt:
Produkt:
• leverer
levererkors,
kors,ventetegn,
ventetegn,barnetegn
barnetegn
og muslimske
muslimske tegn
• har
har rask
rasklevering
leveringav
avnavneplater
navneplater
• legger
legger stor
storvekt
vektpå
pånært
nærtogoggodt
godtsamarbeid
samarbeid
• har
har en
enrekke
rekkestore
storelandsomfattende
landsomfattendekunder
kunder
• er
erkonkurransedyktig
konkurransedyktigpå
påpris,
pris,kvalitet
kvalitet
og punktlighet
punktlighet
• har
har topp
topp moderne
moderneproduksjonsutstyr
produksjonsutstyr
• vi tilbyr også navneplater til askeurner

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.

Ta kontakt for nærmere avtale.
Ta kontakt for nærmere avtale.

Gamle Borgen
Borgenvei
vei55 › 1383
1383Asker
Asker
8080 › Faks:
Tlf.: 66
6676
761414
Faks: 66
66761
761481
481
post@askerprodukt.no › www.askerprodukt.no
post@askerprodukt.no

Tlf: 66 76 14 80 - post@askerprodukt.no - www.AskerProdukt.no

HVA TRENGER
DU HJELP TIL?
• Via vårt internasjonale nettverk kan vi hjelpe med
forsendelser i hele verden.
• Vi kan hente på avtalt sted og koordinere forsendelsen.
• Vi kan emballere avdøde i zinkfolie ved vårt stellerom,
før overføring til OSL Gardermoen.
• Ordner du hentingen selv, kan vi hjelpe med dokumentene.
• Vi kan avklare kravene og sende deg en oversikt.
• Vi kan ordne autorisert oversettelse av dokumentene.
• Du kan ha kontakt med kunden, vi kan hjelpe deg
med forsendelsen.

Tlf.: +47 22 79 77 45
repatriation.no
Andrew Havnen
Case Coordinator

Jarle Skjennum
Case Coordinator

GRAVFERDS NYTT JULI 2013

Terje Sveum
Case Coordinator

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

Minnestener
Silseth Sten har generasjoners erfaring i bearbeiding og håndtering av stein, og vi
tilbyr et bredt utvalg av gravmonumenter. Vi har dyktige håndverkere med solid
erfaring kombinert med en god slump yrkesstolthet.
VI TILBYR:
• Gode betingelser
• Hurtig levering
• Høy kvalitet
• Nytt og spennende design
• Egen tilpasning av steindesign
Ønsker du en solid, pålitelig og punktlig samarbeidspartner som samtidig er kreativ,
nyskapende og kan tilby det helt unike og eksklusive, ta kontakt med oss i Silseth Sten!

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

LYSESTAKER
I EDELSTÅL

Lysestakene tar liten plass ved transport, da alle tre lysestakene kan monteres inni hverandre.
Leveres i tre høyder - 90 cm, 105 cm og 120 cm.
Leveres også med topp og fot i tremateriale,
mørklakkert eller lyslakkert.
Samme pris!

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

EN TIDLØS TRADISJON
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.

G

frena-trykk.no

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

ravminner
Vi tilbyr
gunstige
betingelser

Kvalitet og dyktig håndverk
Høy servicegrad og pålitelighet
Stort utvalg og moderne design
Hurtig levering
Service på kirkegården

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

Norsk kvalitet
i over 100 år
Oppnå større fordeler
ved å ha Eide Stein as
som din leverandør av
gravminner.
Ta kontakt med oss for et tilbud
om agentur i ditt område.

NY

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

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

Stor steinutstilling på Lier.

Vi utfører omsliping av gamle steiner.

Returadresse:
Virke Gravferd, Pb 2900, 0230 Oslo

CHEVROLET SUBURBAN
FREMRAGENDE BÅREBIL

STOR PLASS
I FØRER- OG
BÅREROM!

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

Våre biler tilfredsstiller alle krav til begravelseskjøretøy med god margin, uten fordyrende
tilpasninger. Som markedsledende leverandør
av begravelsesbiler, har vi et godt refreansegrunnlag og god kjennskap til de krav og
ønsker dere som kundegruppe har.
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Kontakt oss for ytterligere informasjon og pristilbud!

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

04.03.2019 09:01

