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Foreldrene, Berit og Ludvig, var nesten 40 år da Joralf kom til verden. Her er familien avbildet på gården
tidlig på 1960-tallet. Foto: PRIVAT

Ingen meldte seg
da Joralf døde
- Jeg vet ikke hvor mange som kommer. Eller om det
kommer noen i det hele tatt.

»Moholt sermonirom

Hun er blomsterdekoratør og
har kommet for å dandere
rosene. Selv sørger Hokstad for
at det bogner litt ekstra av
levende lys - i tilfelle det ikke
kommer mer blomster enn de
50 rosene.

Kommunal
begravelse

Det er fredag 10. desember
og klokka er litt over åtte. To
sortkledde menn kommer
gående gjennom ytterdøra
og ned mellom byggets
herskapelige søyler.
Den ene av dem, Roger
Hokstad, er gravferdskonsulent
ved Svan- holm & Vigdal
gravferd. Han har få tt i
oppdrag fra kommunen å
arrangere Joralfs siste reise.
- Det er ikke så vanlig at de
planlegger sin egen gravferd
før de dør. Men Joralf har lagt
igjen noen ord, sier Hokstad.

Ingen pårørende
Joralf ble født i 1937, og døde i
2021, akkurat én må ned før
han skulle fylle 84.
- Det er det jeg vet om Joralf,
sier Hokstad.
Hadde han hatt barn, ville
gravferdskonsulenten hørt fra
tingretten. Sykehjemmet ville
formidlet kontaktinformasjon,
dersom det var registrert nære
på rørende. Men det har vært
stille. Fra alle kanter.
- I dødsannonsen stå r det
«fettere og kusiner»?
- Han hadde et ønske om at
det skulle stå det. Men om han
har noen, det vet jeg ikke, sier
Hoks- tad, og legger til at noen
med samme etternavn har tent
et lys for Joralf inne på den
digitale minnesiden.

- Like verdig
Joralf hadde et ønske om to
salmer og én sang.
Hokstad retter på den hvite
kista, som helt naken stå r og
peker ned mellom de fire stolradene i Moholt seremonirom.
- Av og til er det noen som
melder seg nå r de ser minnesiden. Da setter jeg dem i
kontakt med presten, som det
stort sett er i kommunale
begravelser.

50 røde roser
Som oftest legger ikke avdøde
igjen noen ønsker for egen gravferd. I dette tilfellet var det flere.
- Han hadde et ønske om to
salmer og én sang. Så skulle
det være 50 røde roser, som
en kistedekorasjon. I tillegg
har jeg foreslå tt et bå nd på
langs
over
kista,
med
på skriften «Hvil i fred». Det
tror jeg blir fint, sier Hokstad.
Kommunen har overlatt alle
avgjørelser
til
gravferdskonsulenten.
- Jeg legger litt ekstra av
sjela mi i det, nå r jeg vet at det
ikke er andre på rørende, sier
Berit Bortne.

Ifølge enhetsleder ved Falkenborg helse- og velferdskontor,
Ann Karin Ehlie, arrangeres
det hvert å r mellom 15 og 20
kommunale
begravelser
i
Trondheim kommune.
Hokstad synes det er spesielt
å ikke ha nære på rørende å forholde seg til. I det hele tatt noen
som kjente personen som er
gå tt bort.
- Jeg er opptatt av at det skal
være like verdig og fint, selv
om det ikke er etterlatte. Det
er hovedmå let mitt, sier han.
- Og jeg prøver alltid å nøste
for å få til noe personlig. Så
hender det en sjelden gang at
jeg ikke klarer å finne ut noe
som helst om den avdøde.
Da Hokstad
fikk dette
oppdra- get, startet han med å
kontakte avdelingslederen ved
helsehuset hvor Joralf tilbrakte
siste del av livet. Der fikk han
avdødes siste ønsker, og
beskjed om at det finnes noe
som kan være interessant i
journalen hans.
- Da jeg senere kontaktet
presten, ba jeg ham om å ta
kontakt med helsehuset, for å
få informasjon han kunne ta
med seg i minnetalen.
- Nå blir det spennende å høre

hva presten har funnet ut om
Joralf.
I gravplassloven stå r det at
«gravlegging skal skje med
res- pekt for avdødes religion
eller livssyn.». Det hensynet
har Hokstad tatt gjennom hele
plan- leggingsprosessen. Joralf
hadde selv et ønske om to
salmer, og dermed antok
gravferdskonsu- lenten at han
også ønsket prest.
- Men
hvorfor
her
i
seremoni- rommet, og ikke i
kirka?
- Dette er et livssynsnøytralt
rom Så antar jeg, må jeg innrømme, at det er lite folk som
kommer. Så det er et passende
rom så nn sett. Det er også en
økonomisk rimelig må te å
gjøre det på , og det med
økonomi er noe vi må ta
hensyn til ved de kommunale
gravferdene, sier Hokstad.

Kommer sjelden ingen
Det gå r i de tunge inngangsdørene, og inn kommer en mann
bærende på en bukett. Det er

En siste hilsen med hvite roser
omringet av brudeslør og furu.
blomsterbudet. Under den sorte
innpakningen titter tre hvite
ridderstjerner frem. Majestetisk
ruver de over skimmiabuskens røde knopper.
Og så skjer det igjen. Denne
gangen få r Joralf en siste
hilsen sendt med hvite roser
omringet av brudeslør og furu.
Hokstad finner to gulvstå ende
vaser og plasserer blomsterkvastene på hver sin side av kista.
- Jeg har ennå ikke opplevd
at det ikke har kommet noen i
en seremoni, men det har vært
vel- dig få. To-tre stykker. Og
kanskje
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To sortkledde menn kommer gående gjennom ytterdøra og ned
mellom byggets herskapelige søyler.Den ene av dem, Roger Hokstad,
er gravferdskonsulent ved Svanholm & Vigdal gravferd. Han har fått i
oppdrag fra kommunen å arrangere Joralfs siste reise.

Jeg er opptatt av at det skal være
like verdig og fint, selv om det
ikke er etterlatte. Det er
hovedmålet mitt, sier Roger
Hokstad, gravferdskonsulent ved
Svanholm & Vigdal gravferd.
Foto: Terje Svaan

En time før begravelsen starter, er dekoratør Berit Bortne i gang med å
pynte kisten. Ingenting er overlatt tilfeldighetene når hun danderer det er en tanke bak hver og en. FOTO: TERJE SVAAN

Til venstre sitter Joralfs gamle kollega. Til høyre fetteren Knut. Ingen
av dem kjenner til hverandre. FOTO: TERJE SVAAN

ikke familie i det hele tatt, sier
han.

Midler til solist
I de tilfellene avdøde ikke
etterlater
seg
formue,
innvilger Nav gravferdsstønad.
Denne er på 25 377 kroner, og
begravelses- byrå et som få r
oppdraget fra kommunen skal
forholde
seg
til
denne
kostnadsrammen. Da blir det
litt enklere sanghefter og litt
mindre blomster, forteller
Hokstad.
- Men i dag har jeg bestilt
solist. Jeg visste at Joralf
etterlot seg midler, og hvis det
ikke kommer noen, så har vi i
alle fall noen som kan synge
salmene, sier han.
Prest Per Even Robertstad
kommer inn til melodien «Har
du fyr». Organist Thomas
Immanuel Weisser og solist
Jarand Nøstdahl Julsrud spiller
gjennom en siste gang før
bisettelsen.
Klokka er 10.15, og det er 15

minutter
til
seremonien
starter. Ennå har det ikke
kommet noen.
- Det er fryktelig sjelden jeg
opplever at det ikke kommer
noen. I løpet av 30 å r som
prest, kan jeg telle de
gravferdene på é n hå nd. Det
har vært seremonier med
veldig få til stede, men det har
vært nær familie likevel.

Levde alene
Nå r klokka slå r 10.30 og
rommet fylles med toner fra
«Liten fug- gel», har elleve
personer møtt opp for å ta
farvel med Joralf. Gamle
kolleger, representanter fra
sykehjemmet
og
fjerne
slektninger.
Senere skal vi få prate med
noen av dem.
«Så føre vinden/ Deg av
sted/ Nå r minnet ditt e lyst i
fred», synger Julsrud.
Weisser slipper opp på siste
tangent, og det blir helt stille i
rommet.
- I dag er vi samlet for å ta et

siste farvel med Joralf, sier
presten.

Minnetalen
Omsider kommer han til minnetalen, og vi få r høre at Joralf
ble født på en gå rd i Snillfjord i
Trøndelag. Der vokste han opp
som enebarn. Senere flyttet
han til Trondheim, hvor han
utdannet seg til adjunkt og ble
ansatt ved Brundalen videregå ende skole. Han jobbet der
fem til han var nesten 60 å r og
gradvis mistet synet.
- Joralf tilbrakte mye tid på
jobb, og uttrykte selv at det til
tider kanskje var for mye, sier
presten.
Vi få r høre at han levde
alene gjennom livet, men at
han en tid hadde «et slags
forhold» til en 27 å r eldre
kollega. De to hadde en
sammenfallende interesse for
kryssord, og samarbeidet om å
finne løsningsordet.
- Hver dag snakket de lenge
på telefonen og løste kryssord.
Det

Solist Jarand Nøstdahl Julsrud
bruker den triste stemningen
som en inspirasjon når han synger i bisettelser. FOTO: TERJE
SVAAN

var helst hun som trengte
hjelp, sier presten, mens det
humres blant de fremmøtte.
I mange å r bodde Joralf i en
treroms leilighet på Hallset i
Trondheim, før han gradvis
mistet
synet
og
ble
pleietrengende.
- Joralf uttrykte at han satte
pris på en god samtale med
folk,

men at han nok ikke var den
første som tok initiativet til en
prat. Men om noen var
interess- ert i å prate, så var
han alltid imøtekommende,
sier presten, og legger til at
Joralf likte best at de han
pratet med hadde noen- lunde
samme dannelsesnivå og like
interesser.
Så spilles en av Joralfs
favoritt- sanger. Musikkstykket
Svanen av Camille Saint-Sä ens,
som han selv hadde ønsket.
Utenfor
de
store
vindusflatene ligger snøen som
et blekt teppe over bakken.
Snøkrystallene
glitrer
i
karmene, og himmelen er klar.
Helt blå . Dette må vel være en
fin dag å bisettes på .

- En underfundig fyr
Etter seremonien forsvinner
noen av de fremmøtte raskt ut
av lokalet. Andre blir stå ende
igjen å mimre. Eyvind Aas, Jan
Erik Vold og Britt Greiff
Johnsen var
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«Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jord skal du igjen oppstå.». Jordpåkastelse blir også utført ved kremasjon.

kolleger
av
Joralf
ved
Brundalen videregå ende skole.
De husker ham som «en
underfundig
fyr»
som
utmerket
seg på
lærerværelset.
- En gang i tiden hadde Dagbladet hver lørdag en parodi
på
enkeltmennesker
som
hadde gjort noe sprell. Joralf
og en annen kollega gjorde det
samme på lærerværelset. De
hadde opp- slag hver fredag,
med en ansatt som hadde gjort
noe tilsvarende, sier Johnsen.
- Han var tidlig ute om
morgenen og hengte opp dette
- før alle andre kom på jobb.
Ingen visste hvem som hadde
gjort det. Så gikk han og sa «ah,
det må jeg se på », sier Aas.
De tre ler litt.
- Og så hadde han så fine
formuleringer. Han formulerte
seg så flott, sier Aas.
Adresseavisen har bladd i
gamle arkiver, og funnet bå de
leserinnlegg og dikt skrevet av
Joralf.
- Joralf var en underfundig
fyr, sier Johnsen, og legger til
at han var veldig trivelig å
være sammen med.
- Kjente dere ham privat?
- Vi kolleger var mye ute og
drakk kaffe og pratet tull rett

Dette diktet fra Joralf sto på trykk
i adresseavisen 18. januar i 1965.
Foto: ADRESSEAVISEN ARKIV

Fetteren Knut har møtt opp for å
ta farvel med Joralf.

etter skoletid. Men vi møtte
ikke Joralf så mye om kvelden,
sier Vold.
De forteller at han arbeidet
som journalist i Arbeideravisa i
en periode, og at han ellers var
veldig interessert i sport, og da
spesielt travsport.
- Hvis han tapte penger, så
straffet han seg selv med å gå
hjem fra Leangen til Byå sen, sier
Aas.
- Han var også veldig hjelpsom. Spesielt innenfor yrkesfag
var det lærere som tok utdanning, og som må tte ta
pedagog- ikk. I disse tilfellene
var Joralf veldig hjelpsom, sier
Vold.

- Han var nok ensom

Fetteren, Knut, er også til
stede. Han vokste opp i
Trondheim, og ble kjent med
Joralf i voksen alder. Men de
siste å rene fikk han ikke møtt
ham.
- Han var nok ensom, men
trivdes nok også i eget selskap,
sier han.
Knut forteller at Joralf ikke
var så interessert i å ha kontakt,
men at han var «veldig å pen og
grei» nå r han først fikk pratet
med ham.
- Han var en kunnskapsrik
mann, med veldig mange interesser. Vi har hatt mange fine
samtaler, minnes fetteren, som

ikke var klar over at han kom
til en «kommunal begravelse».
Adresseavisen spurte Knut
om han hadde noen bilder av
Joralf. Da han ikke kunne finne
det, tok han kontakt med dem
som kjøpte hjemstedet i
Snillfjord et- ter Joralf. De
fant ett familie- bilde, tatt
tidlig på 60-tallet.
Knut forteller at Joralfs far
var en godt belest mann, som
abonnerte
på
mange
tidsskrifter, og diskuterte det
meste av det han leste med
Joralf. Joralf var derfor en
vitebegjærlig og intelligent kar
allerede som ung.
- Joralf ble mobbet på hjemstedet, fordi han valgte å ta utdannelse. På den tiden var det
unntaket å gjøre det blant dem
som vokste opp på små gå rder
på landsbygda.

Navnet minnelund

Bisettelsen er over og kista
trilles inn i krematoriet, som
ligger vegg i vegg med
seremoni- rommet.
Senere skal Joralf settes ned i
«navnet
minnelund».
Det
betyr at han få r en navneplate
nær graven, med dato for nå r
han ble født og nå r han døde.
- Dette har en kostnad på
mellom 12 og 13 tusen kroner.
Da har man betalt for 20 å r,
sier Hokstad.
Etter 20 å r er det opp til
eventuelle etterlatte å avgjøre
om det fremdeles skal være
navneplakett.
Noen blir også satt ned i
anonym minnelund. I disse
tilfellene vil ikke etterlatte ha
mulighet til å være med på
urnenedsettelsen
eller
begravelsen.
TERJE SVAAN 901 08 606

terje.svaan@adresseavisen.no

KARI-ANNE AARVÅG

kari-anne.aarvag@adresseavisen.no

Talglys pynter opp i seremonirommet i vintermørket.

Joralf hadde et ønske om at rosene som lå på toppen av kista skulle
sendes til sykehjemmet han bodde på. Foto: TERJE SVAAN

