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Februar er en flott tid å besøke Svalbard på. Det «blå lyset» og 
nordlyset skaper en magisk atmosfære. Bak hundespannet nytes 
stillheten og inne i isgrotten imponeres vi av en krystallverden. 
Inkludert i reisens pris: Direktefly Oslo - Svalbard t/r, transfer, tre 
netter på nyrenoverte Funken Lodge (del i dbl. rom) inkludert frokost, 
isgrotte- og scootertur og hundesledekjøring i Bolterdalen. 
Pris fra kr. 9 795,- (del i dbl rom). Tillegg for enkeltrom fra kr. 1995,-.  
”Polarjazz” arrangeres i Longyearbyen denne helgen (for musikkinteresserte). Kun 6 ledige plasser!

2. februar
4 dager
Polarjazz

Arktiske vinteropplevelser på 78° nord - Svalbard!        
Foto: Theodor Kristensen

Kjell Kvamme
kjell.kvamme@vl.no

– Jeg har prøveligget den, 
sier Gunnar Adolf Aanesland, 
fabrikk eieren som rett før jul 
begynte å lage en type likkiste 
i tre – som byggesett.

I prøveliggingen la mannen 
på 120 kilo seg i kisten og ble 
kastet opp i lufta. Bunnen holdt. 
Aanesland mener den tilfreds-
stiller Gravferdslovens forskrift 
om kister, men den skal også tes-
tes i testlaboratorium.

Billigere død. Den flatpakkede 
gjør-det-selv-kisten fra Aanes-
land fabrikker på Birkenes kos-
ter omtrent halvparten av fer-
diglagede kister, og produseres 

for «å gjøre prosessen rundt å 
dø billigere», ifølge produsenten. 
Etter hvert håper Aanesland at 
han kan selge rundt 1.000 av de 
totalt 40.000 kistene som selges 
årlig i Norge.

Kisten i ubehandlet gran kan 
males, pusses og dekoreres slik 
man vil. 

– Tanken er at det er terapi i 
å gjøre kisten ferdig. Døden blir 
ufarliggjort, sier Gunnar Adolf 
Aanesland.

Snart skal også en gjør-det-
selv-urne settes i produksjon.

Sensitivt. Nå tar gravferds-
bransjen grep for å sikre kva-
liteten på begravelsesmateriel-
let, melder KA, som er arbeids-
giverorganisasjon for kirkelige 
virksomheter. Standardiserings-

utvalg for kister og urner (SKU) 
skal vurdere både eksisterende 
og nye modeller som kommer 
på markedet.

– Dette er såpass sensitive ting 
at kvalitetssikringen må styrkes, 
sier Eirik Stople.

Han er seniorrådgiver i KA og 
sekretær i utvalget. 

Kollaps. En likkiste skal fortest 
mulig gå i oppløsning, men den 
skal heller ikke være av så dårlig 
kvalitet at den kollapser når pre-
sten kaster jord på lokket. Man 
vil også være sikker på at urner 
som senkes i havet faktisk synker 
og ikke driver opp på en strand.

Utvalget av kister og urner vil 
trolig bli større i framtiden. På 
det internasjonale markedet til-
bys allerede kister i mange for-

mer og fasonger. Hva med en lig-
gende telefonkiosk? I Sverige kan 
du kjøpe en pappkiste til kreme-
ring. Flere tilbyr miljøkister som 
komposteres fortere. 

Endring kommer. På Tore 
Konnestads begravelsesbyrå i 
Grimstad er det lov å lage sin 
egen kiste. Konnestad forteller 
at eik tidligere var brukt i kister, 
men det harde treslaget brytes 
for sakte ned. Bønder på Sørlan-
det vil ha furukister, erfarer han. 
Nordmenn er ellers tradisjonelle 
og velger oftest hvite sponkister.

Om ti år vil imidlertid mye 
være annerledes, mener han. 
Blant annet tror han at flere vil 
velge gjør-det-selv-kister. At 
standardene blir tydeligere sy-
nes han er «ryddig og greit».

Gravferd: Lag gjerne din egen kiste, eller kjøp en av papp. Kistebygging 
er sunn deltakelse i omsorgen for den døde, mener teolog. Men din siste reis 
må følge norsk standard. 

Denne likkisten lager du selv
– Det er mange forskjelli-

ge kister på markedet, og flere 
kommer til å importere kister 
fremover, sier Tore Konnestad, 
som selv importerer kister fra 
Ukraina. 

Like i døden. Standarder er 
bra for både for pårørende og 
kirken, mener Birgitte Lerheim, 
teolog og forsker ved Det teo-
logiske fakultet.

– I gravferdsritualet er det 
likheten mellom oss som un-
derstrekes. Trenden med indi-
vidualiserte gravferder under-
streker tanken om vår unikhet, 
men bibel tekstene understreker 
at vi skal bli til støv, og at vi er 
like for Gud i døden. 

– Hva kan kirken tillate av kis-
ter og urner?

– Innslag som snakker mot 
liturgien om at vi alle er like 
overfor døden, er kanskje ikke 
så lurt. Men kirken må være 
forsiktig med å være smaks-
dommer over hva som hjelper 
folk til å leve med tap, sier Ler-
heim.

Kiste er omsorg. I kirken er 
det rom for mer individualise-
ring, mener hun. En kiste som er 
utformet som en racerbil vil uan-
sett bli «innhentet» i jorda eller i 
kremasjonsovnen og bli til støv.

Valget av kiste eller urne er 
også en del av omsorgen på-
rørende vil vise avdøde. Det-
te har Birgitte Lerheim sett i 
estetiseringen av døde spedbarn 
gjennom historien, noe hun har 
forsket på.

– Det er noe dypt menneskelig 
i dette, sier hun.

Penger og miljø. Standarder 
hjelper pårørende til å stå mot 
presset til å bruke for mye penger 
på gravferden, mener teologen. 

At man kan bygge en kiste selv 
er i tråd med gamle tradisjoner, 
peker hun på. Det er dessuten 
sunt å slik delta i omsorgen for 
den døde.

Også av miljøhensyn er det 
lurt med standarder på kister og 
urner, mener Birgitte Lerheim:

– Hvor mye lakk og dritt skal 
vi putte i jorda?

SELVGJORT: Denne 
kisten kan du sette 
sammen selv. Det blir 
billigere enn ferdige 
kister. Dessuten kan 
du male og dekorere 
den som du vil. 
 Foto: Norgeskisten 

STandaRd fOR 
KISTER OG uRnER

 Y Likkister har øvre  
grenser for lengde, bredde 
og høyde. De skal være laget 
av tre virke eller trebaserte 
produkter og må være  
nedbrytbare i jord innen 
fredningstiden som gjelder 
for gravplassen. 

 Y Kister må kunne  
brennes i kremasjonsovn 
uten å avgi skadelige gasser 
eller gi skade på ovn. 

 Y Ved innsetting i  
kremasjonsovn må en kiste 
antennes etter tidligst ti  
sekunder ved en temperatur 
på 700 grader. 

 Y Lokket må være så solid  
at det ikke brister ved når  
en grav fylles igjen på  
normal måte.

Kilde: KA – arbeidsgiverorganisasjon 
for kirkelige virksomheter

undER PRESS: Trond Giske.
Foto: NTB scanpix

– Det er både uaktuelt og 
utenkelig at Giske får lede 
finansfraksjonen hvis han 
må gå av som nestleder fordi 
han har sextrakassert kvinner 
i partiet, sier en sentral kilde 
i Ap til avisa.

En annen sentral kilde ser 
det annerledes og viser til at 
det også er viktig at man er 
kvalifisert.

– Og det er det ingen tvil om 
at Giske er. Han viste det sist 
i høst, da han la fram et vel-
dig godt alternativt budsjett. 
Han er høyst kvalifisert til den 
jobben.

Giskes rådgiver Bård Flaa-
rønning skriver i en tekstmel-
ding til VG at Trond Giske er 
syk, og derfor ikke er tilgjen-
gelig for kommentarer.

Avisen skriver at det vak-
te sterke reaksjoner i par-
tiet det ble klart at Ap-leder 
Jonas Gahr Støre ofret Mari-
anne Marthinsen som finans-
politisk talsperson for å gi job-
ben til Giske. Det toppet seg da 
to av partiets finanspolitiske 
rådgivere, Harald Jacobsen og 
Maria Schumacher Walberg, 
sa opp jobbene sine i protest 
mot Giske.

Marthinsen selv skal over-
for flere ha gitt uttrykk for at 
det er uaktuelt å gå tilbake 
til vervet som finanspolitisk 
talsperson. Begrunnelsen skal 
være at det kan svekke vars-
lernes troverdighet, og heller 
forsterke inntrykket enkelte 
forsøker å skape av at dette 
dreier seg om maktkamp.
©NTB

aP: Dersom Trond 
Giske tvinges til å gå  
av som nestleder i  
Arbeiderpartiet, kan 
han også miste posisjo
nen som finanspolitisk 
talsperson, skriver VG.

Kan bli  
presset ut 
som finans-
politisk  
talsmann

– Det er dessverre ingen over-
raskelse, sier fylkesleder Simen 
Bondevik i KrFU Akershus til 
rikskringkasteren.

Han var en av de åtte fylke-
slederne som før jul kom med 
krav om ekstraordinært lands-
møte og valg av ny ledelse. Bak-
grunnen for kravet var ledel-
sens håndtering av saken der 
KrFU-politiker Julia Sandstø 
varslet om trakassering fra en 
eldre politiker i ungdomspar-
tiet.

Men i etterkant har en av de 
andre fylkeslederne gått vekk 
fra kravet, og for å kreve et 
ekstraordinært landsmøte må 

minst åtte fylkeslag stille seg 
bak. Det er en av grunnene til 
at kontrollkomiteen har kom-
met fram til at kravet er ugyldig.

– Det er synd at et av fylkene 
trakk seg fra kravet. Vi mener at 
sentralstyret sprer et budskap 
om at dette er en maktkamp og 
de prøver å dysse ned saken til 
Julia, sier Bondevik.

Generalsekretær Otto Gal-
tung i KrFU kjenner seg ikke 
igjen i anklagene.

– Vi tar denne saken på det 
dypeste alvor, og ser fram til 
landsstyremøtet der vi skal be-
handle denne saken, skriver han 
i en epost til NRK. ©NTB

Trakasseringssak  
skaper strid i KrFU
KrfU: Kontrollkomiteen sier nei til ekstraordinært 
landsmøte i KrFU slik flere fylkesledere i ungdoms
partiet ønsker, melder NRK.

Markering for ofrene i 
Charlie Hebdo-angrepet
MINNeMarKerING: Emmanuel Macron mintes i går  
de 17 som ble drept da islamistiske ekstremister angrep 
satiremagasinet Charlie Hebdo og et jødisk super
marked for tre år siden.

Markeringene ble holdt utenfor 
de tidligere redaksjonslokalene 
til det ukentlige satiremagasi-
net Charlie Hebdo og super-
markedet Hyper Cacher i Paris. 

Sammen med Paris-borger-
mester Anne Hidalgo, Charlie 
Hebdos sjefredaktør og avisteg-
ner Laurent Sourisseau og flere 
andre, la Macron ned kranser 
og holdt ett minutts stillhet for 
å minnes de 17 som ble drept i 
angrepene 7. januar 2015.

Da gikk brødrene Cherif og 
Said Kouachi til angrep på 

Charlie Hebdos lokaler i Pa-
ris og drepte elleve mennes-
ker, samt en politimann i en 
gate like bortenfor. Kort tid 
etter drepte deres medsam-
mensvorne Amedy Coulibaly 
en politikvinne utenfor Paris, 
og fire personer under en gis-
selsituasjon i supermarkedet 
Hyper Cacher.

De tre angriperne ble senere 
drept i sammenstøt med politiet. 
Dette var de første av flere ter-
rorangrep som har rystet Frank-
rike de siste årene. ©NTB

PRESIdEnT: Emmanuel Macron og borgermesteren i Paris, Anne 
Hidalgo, deltok i går i ett minutts stillhet utenfor lokalene til satirebladet 
Charlie Hebdo, som ble angrepet i 2015. Foto: Christophe EnaAP/NTB scanpix  
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