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BEGRAVELSE

Døden på trykk endrer
seg sakte

 Av Trude Dale

Artikkelen er over 3 år gammel

– Her i distriktet er vi fortsatt
ganske tradisjonelle når vi skal
informere om døden, sier Øistein
Nettum i Nettum begravelsesbyrå
på Gjøvik.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

FOLK VELGER DET VANLIGSTE: - Korset er
fortsatt det mest brukte symbolet på
dødsannonsene herover, sier Øistein
Nettum i Nettum Begravelsesbyrå. Foto:
Henning Gulbrandsen

20. januar 2017, kl. 15:24 

A N N O N S E

Han har drevet med begravelser i
nærmere 30 år, og bistår årlig ved
170–180 begravelser. En del av
jobben er å hjelpe de pårørende
med utforming av dødsannonse.

– Det er ofte arbeidet med dødsannonsen
som tar mest tid, sier Nettum. De
pårørende må ta stilling til mange ting.
Skal det være kors og ramme eller et
annet symbol? Hva skal det stå i
annonsen? Er vår kjære mor et dekkende
uttrykk, eller var hun ikke så kjær? Skal
det være et vers på annonsen og i så fall
hvilket? Og hvilke pårørende skal med?
Teller 20 års samliv mest eller er det den
nye samboeren som bør oppføres?

LES OGSÅ: – Den verste kjeltring går fra å
være en bengel til å bli en engel

En utfordring

– Samlivsbrudd byr ofte på utfordringer
når det gjelder hvem som skal stå på
listen over pårørende. Noen velger to
annonser fordi de ikke blir enige, sier
Nettum. Han har overvært mang en heftig
diskusjoner i årenes løp, og det kan til
tider være temmelig opphetet stemning i
byråets andektige samtalerom på hjørnet
av Fastland.

LES OGSÅ: Å håndtere døden kan være
utfordrende, uansett hvor lang erfaring
man har.

Ny trend

Nettum har for øvrig notert seg en ny
trend de senere år, nemlig at stadig !ere
tar med navn på avdøde pårørende i
dødsannonsen. Det markeres med et kors
bak navnet. Selv forholder han seg nøytral
til den nye skikken. 

– Jeg gjør det kundene ønsker, så det
spiller mindre rolle hva jeg mener, sier
han.

Kors, due og hjerte

Symbolbruken i dødsannonsene har
utviklet seg en hel del de siste tiårene,
men jeg har foreløpig ikke vært borti noen
som ikke har valgt et av disse symbolene,
sier han og viser oss et A4-ark med 33
symboler. 

– Flertallet velger fortsatt korset, men det
er også veldig vanlig med due, hjerte,
blomst og anker. Happy-man symbolet til
humanetisk forbund blir også mye brukt.
Hvis avdøde har vært aktiv i
Frimurerlosjen eller Odd Fellow, er det
vanlig å bruke et av deres symboler. Vi har
dessuten egne symboler for folk med
andre religioner, sier Nettum.

I dødsannonsene i Oppland Arbeiderblad
dukker det tidvis opp trekkspill og andre
symboler som forteller hva avdøde var
interessert i, men det er fortsatt ganske
sjeldent.

LES OGSÅ: Snart kommer den nye
gravferdskikken til Norge også

Sverige i særklasse

dI Sverige er det derimot et enormt
mylder av symboler i dødsannonsene.

– Vi har 23.000 symboler i vårt «arkiv», og
det legges til omtrent to nye per dag,
opplyser Ulf Lerngéus, förbundsdirektør i
Sveriges Begravningsbyråers Förbund.
Fiskestenger og golfkøller, biler og
motorsykler, – variasjonen er stor. På
forbundets hjemmeside "nnes det blant
annet et eksempel på dødsannonse med
motorsykkelhjelm og følgende forslag til
tekst: «Har lagt motorcykelhjälmen på
hyllan i det här livet. Hvem vet vad som
väntar i nästa?»

Aftenposten i førersetet

- Ja, Sverige har en mye større variasjon i
symbolbruken enn både Norge og
Danmark, sier Gunnar Hammersmark,
bransjedirektør for Virke gravferd. Han
oppsummerer kort dødsannonsenes
historie i Norge på denne måten:

– På 70-tallet var det Aftenposten som
satte standarden på hvilke symboler som
var akseptert å bruke . Dette satte
standard for mange andre aviser. Det var
også Aftenposten som først kom med
ideen om å åpne opp for bilder av avdøde
i dødsannonsen på slutten av 80-tallet.
Men det har aldri slått til, verken i
Aftenposten eller i andre aviser. Det er
fortsatt en sjeldenhet at man ser et bilde
av avdøde i dødsannonsen, sier
Hammersmark.

LES OGSÅ: Allehelgensdag: Tid for stillhet
og ettertanke

Lokale variasjoner

Symbolbruken i annonsene varierer
derimot fra distrikt til distrikt, sier han.
Størrelsen på annonsene er stort sett den
samme, men også der kan det være lokale
forskjeller.

– Nordpå har det blant annet vært vanlig
med tospalters dødsannonser. Det har jeg
ikke sett andre steder, sier han.

Hammersmark tror for øvrig at bruken av
digitale medier vil endre måten vi
averterer dødsfallene på i framtiden.

LES OGSÅ: I fem av elleve dødsannonser
hadde begravelsen funnet sted i stillhet

Digitale minnesider

– Nærmere halvparten av
begravelsesbyråene her i landet har
allerede opprettet minnesider, der folk
kan legge inn bilder og videoer, tenne lys,
skrive minneord, gi en gave, bestille
blomster med mer. Foreløpig brukes
minnesiden for det meste i tillegg til
dødsannonsen i papiravisen, men dette er
nok bare begynnelsen på en dreining vi vil
se mer av, konkluderer bransjedirektør
Gunnar Hammersmark.

På Gjøvik og Toten er det foreløpig ingen
av begravelsesbyråene som har begynt
med minnesider på nett.

– Men hvis noen av konkurrentene
begynner med det, er vi nødt til å henge
oss på, sier Øistein Nettum ved Nettum
Begravelsesbyrå avslutningsvis.

LES OGSÅ: Gir ikke opp begravelser etter
konkurs

Lik Oppland Arbeiderblad på Facebook

29 k personer liker dette. Registrer deg for å se
hva vennene dine liker.Liker

Les mer om: begravelse Gjøvik aviser
Oppland Arbeiderblad religion og livssyn
Samliv

UVANLIG MED BILDER: Aftenposten kom

med ideen om å åpne opp for bilder av

avdøde i dødsannonsen på slutten av 80-

tallet, men det har aldri slått til, sier Gunnar

Hammersmark, bransjedirektør for Virke

gravferd Foto: Pressefoto/Virke

Se kommentarer

Verdikort på journalistikk

Ble rasende da
regningene kom
etter søsterens
begravelse: – De
utnytter personer
i sorg

Psykolog: Ferien
kan bli ekstra
viktig for par i år –
slik unngår dere
samlivskrise

Aurora innså at
hun ville ha Fere
kjærester på
samme tid: – Jeg
vil ikke skamme
meg

Kirkeledere og
misjonsvenner
ville fylt Fluberg
kirke. Men
misjonshøvdingen
ønsket å
prioritere naboer
og jaktlaget

  Eldste Nyeste Populære

Debattregler Logg inn

A N N O N S E

Til toppen

DEL





Begravelsesbyra Kampenes

MENY

18.08.2020, 09:28
Side 1 av 1


