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YRKESLIV

Kathrine Espelien
Gjestvang er
gravferdskonsulent: –
Det sies at klarer man
det første året, holder
man

 Av Frode Hermanrud

Det eneste som er sikkert her i
livet er at vi en dag skal dø.
Kathrine Espelien Gjestvang (34)
lever med døde hver dag og vil
ikke bytte yrke med noen.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

NØYAKTIGHET: Kathrine Espelien Gjestvang
fra Skreia har jobbet som
begravelseskonsulent i to år, og har ikke
angret et sekund på yrkesvalget. Foto:
Frode Hermanrud

23. august 2020, kl. 16:53 

A N N O N S E

Latter og muntre replikker fyller
lokalene til Laeskogen
begravelsesbyrå på Lena der
gravferdskonsulent Tom Roger
Gulbrandsen er innom kollega

Kathrine Espelien Gjestvang som snarest.
Han har jobbet i bransjen i mange år og
skal bare hente nøklene til den ene
bårebilen som har noe trøbbel med
mekanikken.

– Det er mye humor på bakrommet. Vi
som jobber med dette opplever mye
forskjellig, og da er det godt å kunne blåse
ut litt ut, sier Espelien Gjestvang som kom
rett fra jobb som fengselsbetjent i Oslo
kretsfengsel til Laeskogen
begravelsesbyrå der hun har jobbet som
gravferdskonsulent i to år.

Ikke skummelt

Det var etter at hun selv begynte å miste
nære rundt seg at Kathrine Espelien
Gjestvang for alvor begynte å bli
oppmerksom på yrket.

– Da bestemoren til mannen min døde,
var det Tom Roger som var
gravferdskonsulenten. Jeg fulgte med på
hva han gjorde og hvordan han arbeidet,
og syntes det virket interessant. I denne
bransjen er det derimot langt mellom
ledige stillinger, og da det ble ledig jobb
her så søkte jeg – og !kk jobben, sier hun
fornøyd og griper etter ka"ekoppen.

LES OGSÅ

Da Ida (30) begynte i
ambulansen var hun en
av få damer. Nå er det
snart like mange
kvinner som menn

– Det sies at klarer man det første året,
holder man. Nå har jeg jobbet i to, så jeg
føler jeg har klart testen, smiler hun og
forteller at det er #ere og #ere kvinner
som velger å bli gravferdskonsulenter.

– I vårt byrå er det faktisk overvekt av
damer, sier hun og forteller at av totalt sju
ansatte er !re konsulenter kvinner.

– Det er å være gravferdskonsulent, eller
begravelsesagent som det het tidligere, er
et yrke #ere er nysgjerrige på. Død og
begravelser er fortsatt et tabu, men det
!nnes ikke noe som er mer naturlig enn
døden og den er ikke skummel, sier
Espelien Gjestvang som likevel måtte
gjennom en liten ilddåp første gangen
hun var ute på jobb alene.

– Det var et dødsfall i et privathus, men
det var litt ekstra dramatisk fordi politiet
var der. Da må jeg innrømme at jeg ble litt
usikker, men heldigvis bodde ikke Tom
Roger så langt unna, så han ble med og
bisto. Det hører med til historien at det
ikke hadde skjedd noe kriminelt, det var
et naturlig dødsfall, presiserer
gravferdskonsulenten som med det
demonstrerer at hun er i en bransje der
orden og nøyaktighet er en dyd.

LES OGSÅ

Fredag var Line i
begravelse for sin egen
far. Samme kveld Gkk
hun hjerteinfarkt.
Søndag ble hun
bestemor

Avstand

Da koronapandemien brøt ut, måtte alle
puste dypt og forberede seg på at det
meste kunne skje. Så også i
begravelsesbransjen der byråene ble
presentert dramatiske prognoser. Også
hos Laeskogen begravelsesbyrå på Østre
Toten, som er en del av Begravelsesbyrået
Innlandet som i tillegg består av Nettum
begravelsesbyrå på Gjøvik og Vestre Toten
og Kampenes begravelsesbyrå i Valdres,
begynte man å forberede seg på lange
arbeidsdager. I starten ble korona
nærmest sammenlignet med
svartedauden, men selv om folk ble syke,
holdt de seg likevel i live.

– De første månedene var veldig stille.
Mars og april hadde vi nesten ingenting å
gjøre, mens det i mai og juni begynte bli
litt mer aktivitet igjen. Grunnen til at det
var så få dødsfall de første månedene, var
nok at folk holdt seg hjemme og var
ekstra nøye med hygienen. De aller #este
dødsfall skjer på sykehjem eller på
sykehus, og når pasientene ikke !kk
besøk ble de heller ikke smittet, sier hun
og tar en ny slurk ka"e.

– Jeg vet det er noen begravelsesbyråer
som sliter på grunn av fallende inntekter
under koronaen, men vi er vant til
bølgedaler og at det dør et antall
mennesker hvert år. Slik sett jevner det
seg ut utover året likevel, sier Kathrine
Espelien Gjestvang som i starten av
koronaen synes det var trist å ikke kunne
møte pårørende ansikt til ansikt.

– I begynnelsen hadde vi konsultasjoner
per telefon til vi etter hvert kunne møtes
ute med god avstand til hverandre. Vi
jobbet alene på kontoret og måtte lufte ut
og sprite ned kontoret til neste mann kom
på jobb. Vi tar fortsatt strenge hensyn,
men det er godt at vi kan jobbe litt mer
normalt, sier hun og tar på seg jakka. Vi
skal nemlig ut på tur.

LES OGSÅ

Mange færre dør i
Norge: – Jevnt over
roligere

Mest med levende

Nede på kapellet ved Gjøvik sykehus
venter kollega og nestor i faget Øistein
Nettum. Han har vært ute i god tid for å
forberede en bisettelse. Nettum har
jobbet i bransjen i 32 år og har trivdes
kjempegodt.

– Vi var tre som begynte i bransjen
samtidig – bare jeg er igjen. Det ble litt
spesielt for meg ettersom jeg tidlig kjøpte
meg inn og etter hvert startet for meg
selv, men det har vært !ne år.

– Hvilke egenskaper bør man inneha
for å gjøre en god jobb som
gravferdskonsulent?

– Man må være rolig, tålmodig og
omsorgsfull, begynner Kathrine Espelien
Gjestvang og Øistein Nettum henger seg
på:

– Man må bry seg om andre mennesker
og det hender jeg etter begravelser ringer
og spør hvordan det går. Det er mange
som synes jobben vår er merkelig,
ettersom vi jobber med døde mennesker,
men vi jobber veldig lite med de døde,
sier han og retter på slipset.

– De vi jobber mest med og bruker mest
tid på, er levende mennesker.

Lik Oppland Arbeiderblad på Facebook

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

Les mer om: Yrkesliv Begravelsesbyrå
Døden Lena Østre Toten

KOLLEGER: En begravelseskonsulent

kommer borti mange forskjellige

situasjoner på jobb, men Kathrine og

kollega Tom Roger Gulbrandsen er #inke til

å snakke med hverandre etter oppdrag

som kanskje har vært ekstra utfordrende.

Foto: Frode Hermanrud

A N N O N S E

PÅ UTSTILLING: I et begravelsesbyrå blir

utstillingene naturlig nok av en noe spesiell

karakter, men for mange er det helt sikkert

!nt å vite at man har noe å velge mellom

når man etter hvert skal legge ut på sin

aller siste reise også. Foto: Frode

Hermanrud

A N N O N S E

HUSBESØK: Begravelsesbyrået jobber tett

med Eidsvoll naturstein som leverer

gravstøtter. Nå gjelder det et ekstra navn

som skal føyes til på en eksisterende støtte,

og fungerende daglig leder Henning Aulom

er innom Kathrine for å vite hvor denne er

plassert. Foto: Frode Hermanrud

A N N O N S E

UTE I FELT: I kapellet på Gjøvik sykehus,

møter Kathrine kollega Øistein Nettum som

har vært i bransjen i over 30 år. Foto: Frode

Hermanrud

Se kommentarer

Kjøper opp regnskapsGrma – og blir
blant de største i Innlandet

Kvinne mistet
lappen etter
ulykke på Lena

Forbipasserende
så svart røyk og
ringte
brannvesenet: –
Vi vet ikke hva
som har skjedd
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Fabrikksjefen er
en av de skadde i
kornsilo-
eksplosjonen: –
Ble slått overende
av trykket

Felleskjøpet: –
Håper å få i gang
kornmottaket
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