
Døden berører meg 
 

Jeg syns at gravferd og dødsbud er noe av det mest meningsfulle med 

prestetjenesten. For meg er det mye mening i de mest krevende og 

vanskelige oppgavene prestetjenesten har å by på. 

 

Men møtet med døden gjør noe med meg, enten det har med andres 

død eller min egen dødelighet å gjøre. Som Ingunn Dalan Vik skriver 

senere i bladet; «hver gang vet jeg at det ganske sikkert blir en ny 

fortelling som også vil prege mitt liv» og «[h]ver gang går jeg hjem 

med et større hjerte». 

 

Døden berører meg når fireåringen hjemme spør om gjør det vondt når 

vi forlater kroppen eller om jeg er mamman hennes også når jeg er 

død. Når noen i min egen familie rammes av alvorlig sykdom. Og når 

jeg tenker på min egen dødelighet, og i denne livsfasen kanskje særlig 

på hvem jeg skal dø fra. 

 

Og så går jeg på jobb, og der berører døden meg når jeg står utenfor 

en dør og skal ringe på for å fortelle at noen er død. Når jeg står med 

en ny gravferdsmelding i hånda og skal ta kontakt med en fremmed 

familie. Døden berører meg når jeg banker på døra inne på 

sykehjemmet, enten fordi jeg skal besøke noen på lindrende avdeling, 

noen jeg kjenner eller jeg er tilkalt til en fremmed avdeling fordi de 

pårørende gjerne vil snakke med presten mens mor fremdeles ligger 

på senga, slik hun gjorde da hun levde for halvannen time siden også. 

Døden berører meg når jeg i sjelesorg møter et menneske som ikke 

lenger vil leve. Og når jeg snakker med hun som nettopp fikk en 

uventet telefon fra politiet om at de trengte DNA for å identifisere det 

de tror er en slektning som er funnet død. Når jeg forlater en rødøyd 

sørgeskare som holder rundt hverandre på kirkebakken og har et 

felleskap så berører døden meg. Det gjør den også når jeg står alene 

sammen med begravelsesbyrået og Gjertrudvennene rundt ei kiste i et 

kapell og lurer på hvem hun vi skal bære ut var. Da er det godt å vite 

at jeg ikke er alene om å bli berørt, og at også rettsmedisineren brydde 

seg ekstra mye om å stelle pent med kroppen, fordi det har med 

verdighet og felleskap å gjøre. 



 

For de fleste prester er det antagelig gravferd som bringer døden mest 

nær i arbeidet. For ei tid tilbake hørte jeg Ole Andreas Holen tenke 

høyt om rammer rundt det på Verdibørsen. Vi trykker dette essayet i 

en lett bearbeida versjon. Kristine Elisabeth Berg deler tanker om ord 

og sanger som brukes i gravferd, mens Gaute Granlund skriver om 

ensomhet og fellesskap en gravferdsprest kan erfare, og om forskjeller 

fra Røst til Oslo. Yvonne Andersen tar oss med til sykehjemmet og 

deler betraktninger om pårørende og døden der. I salmeboka takker 

Frans av Assisi Gud for vår hjelper, søster død, mens Merete 

Thomassen skriver i dette bladet om døden som vår siste fiende, og 

om hvordan døden hverken trenger å være god eller vakker. 

 

I tillegg til gravferd, har mange prester mye erfaring med døden 

gjennom dødsbud eller varsling på vegne av politiet. Siden juni fjor 

har dette oppdraget stått under debatt. Ingunn Dalan Vik skriver om 

denne tjenesten i lys av både livsynsåpenhet og kompetanse. 

 

Vi har dessuten fått rettsmedisiner Silje Osberg til å reflektere over 

hvordan hun preges av å arbeide med døden fra sitt perspektiv. Jeg 

registrerer at hun flere ganger skriver om hvor viktig det er å kunne 

snakke med kollegaer om det hun erfarer. Selv har jeg tidligere tatt en 

videreutdanning i omsorg ved livet slutt, og i den forbindelse gikk jeg 

i en jeg-og-døden-gruppe. Det er kanskje den viktigste gruppa jeg 

noen gang har gått i. For det å jobbe med døden gjør noe med meg og 

jeg tror det gjør noe med andre, uansett om vi er prester i menighet, på 

institusjon, i by eller land eller om vi berøres av døden fra andre 

yrkessituasjoner. Derfor har vi også fått Anne Hirsch og Ingebrigt 

Røen til å presentere et gruppeopplegg som kan brukes til samtaler for 

å skape slitestyrke hos dem som arbeider med døden. For det å jobbe 

med døden gjør noe med oss, uansett hvor proffe og erfarne vi er. 

 

Men døden er ikke det eneste som berører i dette bladet. Kristi 

himmelfartsdag i vår var det 25 år siden Rosemarie Köhn ble innsatt 

som biskop i Hamar bispedømme og Den norske kirke fikk sin første 

kvinnelige biskop. Dette ble feiret grundig i Hamar domkirke i år. Vår 

redaksjonssekretær var med å arrangere jubileet og har sendt bladet et 



korrespondentbrev. I tillegg har vi fått anledning til å trykke noen av 

festtalene som ble holdt på Hamar. 

Med dette ønsker redaksjonen alle en riktig god sommer! 
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