Dødens speilbilder
livets selvbilder
Terje Østigård
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Introduksjon
”Døden er viss, men dagen er uviss” heter det i et gammelt
ordtak på Voss. Alle skal dø, men ingen vet når, hva som skjer
og om det er et liv etterpå. Dette har medført at døden har vært
livets store gåte og mysterium i tusenvis av år. På den ene
siden, det eneste man med sikkerhet kan vite er at man skal
død, men på den andre siden, det eneste man med sikkerhet
ikke kan vite er hva som skjer når man dør.
Hva som skiller kropp og sjel har vært et religiøst og
filosofisk debattert tema i over 2500 år i både vestlige og
østlige religioner og åndstradisjoner. Ulike religioner gir
forskjellige svar på hva som skjer med både sjelen og kroppen
når et menneske dør. En fellesnevner for mange religioner er
at menneskets eksistens ikke slutter når dette livet dør ut. Det
menneskelige er en del av noe større som omfatter hele
kosmos hvor en eller flere guder har gitt premissene for alt liv
og væren. Menneskene har fri vilje og det er en forutsetning for
at Gud kan straffe eller belønne dem på bakgrunn av deres
handlinger. I et religiøst perspektiv karakteriseres den frie
viljen av muligheten til ikke å følge Guds lov, som per
definisjon er synd, og derfor må menneskene stå til ansvar for
sine handlinger i et liv etter døden.
Eksistensialismen som idéhistorisk prosjekt hevder på
motsatt side at det ikke fins noe liv etter døden. Humanismen
som filosofisk retning er et livssyn uten guder hvor mennesket
er i sentrum. Innen eksistensialismen og humanismen skilles
det ofte mellom ateister og agnostikere. Ordet ”ateisme”
stammer fra det greske uttrykket ”atheos” som betyr ”uten
gud”, og henspiller på at ateister ikke tror det fins en eller flere
guder. Agnostikere på sin side hevder at man ikke kan vite om
det fins noen guddommer eller overskridende tilværelser.
Ordet ”gnosis” stammer fra gresk og betyr viten mens ”a” som
forstavelse er en nektelse. Man vet ikke om det eksisterer en
guddommelig tilværelse, men man benekter det heller ikke.
Ulike kulturer og religioner, eksistensialistiske eller
humanistiske perspektiver, gir alle et utgangspunkt for å forstå
døden fordi spørsmålene, problemene og svarene knyttet til
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død overskrider den enkelte trosretning. Uavhengig av
endelige eller åndelige svar på hva som skjer med et menneske
etter at døden inntrer, så er det mange fellestrekk og
problemer alle må forholde seg til når et menneske dør. Døden
er meningsfull i seg selv ved at de gjenlevende gir fraværet av
liv betydning, og derfor er døden og de ritualene menneskene
utfører når en person faller bort en innfallsvinkel til å belyse
hva livet betyr for oss uavhengig av et eventuelt videre liv i en
annen eksistens.

Hellig mann i Bangladesh, døde naturlig.

4

Hvordan oppsto døden og hvilken kunnskap kan vi ha
om død?
I et religiøst perspektiv, og først og fremst i kristen tradisjon,
har døden i stor grad vært knyttet opp til forestillinger om et
evig liv i himmelen eller helvetet. Dette er likevel en sekundær
forestilling i forhold til beskrivelser av døden i skapelsesmyten
i Edens hage, og ulike religioner gir forskjellige svar på hva
døden egentlig representerer.
En fellesnevner for mange åndstradisjoner er den nære
forbindelsen mellom død og kunnskap i en eller annen form.
I Edens hage sa Gud til Adam og Eva at de skulle dø hvis de
spiste av den forbudte frukt på kunnskapens tre (1. Mosebok 2:
17). Slangen var listigere enn alle ville dyr som Gud hadde
skapt. Den sa til kvinnen, ”Har Gud virkelig sagt at dere ikke
skal spise av noe tre i
hagen?” Kvinnen svarte
slangen, ”Vi kan godt
spise av frukten på
trærne i hagen. Bare om
frukten på det treet som
står midt i hagen, har
Gud sagt: Den må dere
ikke spise av og ikke
røre; ellers skal dere dø!”
(1. Mosebok 3: 1-3).
Dødelighet er å ha
kunnskap om godt og
ondt.
Da
sa
slangen
til
kvinnen, ”Dere kommer
slett ikke til å dø! Men
Gud vet at den dagen
dere spiser av frukten, vil
deres øyne bli åpnet;
dere vil bli som Gud og
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Jesu korsfestelse. Gustav Doré.

kjenne godt og ondt.” (1. Mosebok 3: 4-5). Eva så at treet var
godt å spise av og flott å se på siden det kunne gi forstand, så
hun tok av frukten og spiste. Hun ga også et eple til Adam, og
da han spiste ble øynene deres åpnet og de merket at de var
nakne.
Dødelighet og dermed menneskelighet er kunnskap og
frihet til å handle mot Guds vilje. Dødelighet er å vite hva som
skiller godt fra ondt. I et slikt perspektiv er refleksjon og
visshet om seg selv og andre det som skiller en evig eksistens i
Guds nærvær fra døden og det ufullkomne. Kunnskap er det
som skiller menneskene fra Gud; det er en erfaring og
erkjennelse som opphever enheten i himmelen. Isteden for at
Gud og mennesker er ett, så fremstår de som to separate
skapninger, tilværelser eller eksistenser.
Hvis døden er kunnskap om livet, hvilken kunnskap kan
man ha om livet etter døden? Svaret på dette spørsmålet
avhenger av hvilken religion eller åndstradisjon man belyser
problemet ut fra. Siddhartha Gautama, bedre kjent som
Buddha, hadde en spesiell tilnærming til slike metafysiske
spørsmål. I en kjent dialog blir Buddha satt på prøve av en
hinduisk hellig mann. Den hellige mannen vil vite hva Buddha
mente om livets store spørsmål. Er universet endelig? Er
universet uendelig? Hva er forskjellen på kropp og sjel? Er
sjelen udødelig? Er sjelen dødelig? Den hellige mannen stilte
en rekke slike metafysiske spørsmål.
I stedet for å svare på spørsmålene, så var Buddha stille.
Hver gang den hellige mannen stilte et metafysisk spørsmål, så
svarte Buddha med taushet. Den hellige mannen tolket
Buddhas taushet som et tegn på at han hadde vunnet debatten
og dermed hadde bedre kunnskap om livet og døden.
Senere forklarte Buddha til disippelen Ananda hvorfor han
valgte taushet som svar. Noen spørsmål kan ikke besvares med
sikkerhet. Hvordan kan man ha kunnskap om hva som skjer
etter døden før man har dødd? Hvordan kan man si at
universet er uendelig hvis man ikke har vært der? Hvordan kan
man si at universet er endelig hvis man ikke har vært der?
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Statue av Buddha, Kathmandu, Nepal.
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Det er mange måter å forstå Buddhas taushet på. Tausheten
kan representere det beste svaret på spørsmål som ikke kan
besvares. Tausheten kan også være det endelige svaret på alle
disse spørsmålene. I buddhismen er det ingen ”himmel” eller
”liv” etter døden slik det blir forstått i kristendommen. En evig
tilstand kan kun være en tilstand som ikke forandres. Alle
former for materialitet eller kropper vil endres; mennesker blir
gamle og dør, til og med en sjel som en ”tenkende” substans vil
være foranderlig nettopp fordi den har bevissthet eller
kunnskap. Evigheten kan derfor bare være det absolutt intet
eller en ”tilværelse” hvor det er ingenting. Dette er det
buddhistiske nirvana eller ”himmelen”. I et slikt perspektiv er
Buddhas taushet det eneste svaret han kunne gi – stillhet og
absolutt intet: sannheten og det endelige og åndelige svaret.
Ord ville være forgjengelige og dermed representere en
foranderlig og ikke evig tilstand.
Kunnskap kan være det som skiller en evig tilværelse og en
foranderlig verden. I et slikt lys kan man forstå den
opprinnelige døden slik den blir fremstilt i Mosebøkene.
Kunnskap om livet og forskjellen mellom godt og ondt vil være
foranderlig. Denne kunnskapen innfører et skille mellom Gud
eller det evige og menneskene, og derfor representerer
kunnskapen døden: det forgjengelige, det foranderlige eller det
ikke-evige.
Det er slangen i paradiset som splitter enheten av Gud og
mennesker i himmelen. Et slikt skille kan ikke være evig, og
Adam og Eva blir derfor utvist fra Paradiset. Kun det evige og
det enhetlige kan eksistere i himmelen.
I et slikt perspektiv blir ikke døden skremmende. Senere
forestillinger om himmel og helvete som steder hvor man
enten blir belønnet eller straffet for sine handlinger, opererer
med et skille mellom det guddommelige og det menneskelige.
Denne dualismen baserer seg på andre premisser om hva
døden representerer i forhold til hva døden var da Adam og
Eva ble utvist fra Paradiset.
Hvilken kunnskap kan man ha om døden? Når det gjelder
metafysiske spørsmål om hva som skjer med sjelen etter
kroppens bortgang, hvordan livet i himmelen eller helvete er,
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så avhenger svarene av tro.
Personlige trosoppfatninger
om liv etter døden vil variere.
Fokuset vil derfor være på
mellommenneskelige aspekter
når det gjelder døden.
Hvis kunnskap er død, hvilken
kunnskap har vi om døden?
Hva vet vi om døden?
Selv om denne kunnskapen
ikke gir endelige svar om
meningen med livet og døden,
så vet vi mye om hva som
skjer med oss når vi dør:
•

•

•

Fysisk. Slektningene tar hånd om kroppen til den
avdøde, enten ved å gi vedkommende en kremasjon
eller begravelse i henhold til hva som var den avdødes
ønske eller hva som er tradisjon i familien og kulturen.
Rituelt. Slektninger og venner gir avdøde et verdig
døderitual. De kan ta vare på etterlevingene til den
avdøde i en grav og reise en grevstein som hedrer den
døde. Ved kremasjoner kan asken spres i en elv eller for
vinden. Uavhengig av hva som skjer med den dødes
etterlevninger, så er ritualene som utføres viktige for de
gjenlevende.
Mentalt/spirituelt. Slektningene tar vare på minnet til
den avdøde. Den døde forsvinner ikke selv om kroppen
er borte. I Håvamål står det:
”Fe dør, frender dør, en selv dør på samme vis;
men ordets glans skal aldri dø i ærefullt ettermæle”.

Hvis vi ser bort fra den avdøde, så er døden først og fremst et
problem for de gjenlevende. Døden er en gradvis prosess og
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forandring som omfatter mye mer enn kun hva som skjer med
avdøde selv i en hinsidig verden. De etterlevendes holdninger
til døden muliggjør et inntak til å forstå menneskenes
oppfattelse av seg selv og sin verden.
Fysisk vil kroppen begynne å råtne når livsånden forlater
mennesket. Problemet med kjødet og legemet må løses på en
eller annen måte. Valg av begravelsesform er likevel ikke kun
et praktisk spørsmål. Det har betydning for hva som skjer med
den avdøde i det neste liv og hvordan døden er en del av livet.
Ulike typer gravskikker og forestillinger uttrykker hva som
kulturelt sett er viktig for de gjenlevende i deres liv og virke.
Foruten tekniske og medisinske definisjoner av døden, er det
vanlig å skille mellom de levende og sørgende (den kulturelle
dimensjonen), liket og begravelsen (den rituelle dimensjonen)
og sjelen og den avdøde (den religiøse dimensjonen). Et
utgangspunkt for å få kunnskap om døden er derfor å se på
døden ut fra disse innfallsvinklene:
•
•
•
•

Medisinsk er døden slutten på livet.
Sosialt er døden en forandring for de etterlevende.
Rituelt er døden en transformasjon av livet.
Religiøst er døden en forlengelse av livet.

Medisinsk er døden slutten på livet
I dag har den medisinske vitenskapen som mål å redde liv og
hindre død. Mennesker dør ikke av ”dødelighet”, men av
sykdom eller ulykke. I tanatologien – læren om døden – deles
døden inn i fire kategorier:
1) Sosial død er tilstanden hvor andre mennesker tar
avstand fra den dødende. Når en person er døende kan
vedkommende ofte bli behandlet som om han eller hun
faktisk var død. Personen blir en ting uten liv.
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2) Psykisk død er tilstanden hvor den dødende aksepterer
den forestående død og isolerer seg selv fra familie,
slekt, venner og omverden.
3) Biologisk død er tilstanden hvor vi ikke lenger
eksisterer som tenkende vesener. Mennesket er kun en
vegeterende organsime avhengig av hjelp fra leger eller
respiratorer for å overleve. Denne tilstanden kan
inntreffe ved for eksempel hjernedød.
4) Fysiologisk død er tilstanden hvor vitale organer ikke
fungerer lenger, først og fremst hjerte eller lunger.
De to første formene for død er sosial død mens de to siste
formene er fysisk eller definitiv død. De to vanligste formene
for definitiv død er hjertestans og hjernestans.
Den medisinske døden definerer både hva som er liv og
hva som er død, men dette er ingen enkel eller absolutt grense.
Forholdet mellom hjertestans og hjernestans kan
sammenlignes med forholdet mellom kropp og sjel. Hva
definerer døden? Hvis hjertet stopper er kroppen død, men
legemet kan holdes i live i en respirator over lang tid, spesielt
hvis hjernen er uskadet. Ved hjernestans kan kroppens
organer fungere, men er det liv?
Forholdet mellom kropp og sjel eller hjerte og hjerne er
komplisert. Døden er ikke en enkel og entydig grense, men en
endringsprosess som kan være langvarig. I mange kulturer blir
derfor det å sove sett på som en parallell prosess til det å dø –
man dør ”halvt” når man sovner – og våkner til ”liv” igjen
neste dag.
Sosialt er døden en forandring for de etterlevende
Hegel skrev en gang at historien er nedtegnelsen av hva
mennesket gjør med døden. Dødsfall skaper en rekke sosiale
problemer samtidig som døden skaper nye muligheter. Døden
representerer en fare og trussel mot det eksisterende
sammfunnet, og samfunnsstrukturen eller den sosiale ordenen
forandres. Når en person dør, skal vedkommendes rettigheter,
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Slektningene forbereder døderitualet, Kathmandu, Nepal.
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plikter og økonomiske fordeler videreføres til neste generasjon.
Arv mellom generasjoner er viktig for å tilegne seg avdødes
status, prestisje eller økonomiske midler.
Dette ses tydeligst i et samfunn når kongen dør. Hvis ikke
arverekkefølgen er klar, vil det være kamp om å overta den
avdødes posisjon blant rivaliserende kandidater til tronen. Jo
større og viktigere den avdøde var, desto mer kritisk kan denne
overføringen være. Ritualene vil derfor kunne ha en
avgjørende betydning nettopp som en offentlig manifestasjon
og legitimering av denne overføringen av rettigheter og plikter
mellom generasjonene.
Uavhengig av den dødes status og posisjon innad i et gitt
samfunn, vil overføring av rettigheter og plikter til de
etterlevende være av avgjørende betydning for slekten. På et
familienivå er de samfunnsmessige konsekvensene mindre,
men odelsrettigheter og generelle krangler om arv og penger
viser hvilke endringer, problemer eller muligheter et dødsfall
kan medføre.
Foruten endring i maktposisjoner og økonomi,
kjennetegnes den sosiale endringen for de etterlevende ved
sorgen over å ha mistet en av sine kjære. Sorgreaksjoner er
sosialt og kulturelt bestemt, og ulike mennesker opplever og
uttrykker sorgen på forskjellige måter. Likevel vil det alltid
være et savn eller et tomrom blant de etterlatte som kjente den
avdøde, og dette fraværet kan belyse hva livet betyr for oss
mennesker. Meningen med livet kan ses i lys av tomrommet og
savnet av den døde.
Rituelt er døden en transformasjon av livet
I døden er vi like blir det sagt, men det gjelder ikke i
begravelsen. En “begravelse” er en bred kategori av
handlinger, og kan sammenliknes med begrepet “selskap”. Et
høytidelig selskap på slottet med Kongen er et strengt
hierarkisert og formalisert rituale, motsatt kan en russefeiring
eller avskjedsfest for studenter være karakterisert av seksuell
løssluppenhet, store mengder alkohol, høy musikk og en “alt
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går” holdning”. Begge hendelsene er “selskaper”. Tilsvarende
variasjon fra rigid formalitet til vilt kaos fins innen
begravelsesritualer hvis man sammenligner ulike kulturer til
ulike tider.
Hva som er en “grav” og hvordan døden blir oppfattet vil
også avhenge av kulturelle, rituelle og religiøse praksiser.
Pyramidene i Egypt er en form for “grav”, en tibetansk
luftbegravelse er en annen, en sjømanns begravelse i havet er
en tredje type av “grav”. Ingen enhetlig definisjon av “grav”
kan gi en tilfredsstillende forståelse av disse tre ulike
gravskikkene. En forståelse av “død” og “gravskikk” må være
spesifikk og ta hensyn til de kulturelle, rituelle og religiøse
praksisene menneskene utøver.
Hvorfor utføres gravritualer? Mennesker trenger ritualer.
Ritualer lærer mennesker til å tro på kulturelle og religiøse
prinsipper gjennom å skape erfaringer som de kan forstå.
Ritualene skaper sosial orden gjennom å skape en forståelse av
samfunnets prosesser og premisser. Ritualene gir svar på
spørsmål som ikke kan besvares med ord. Deltakelse i
ritualene som praksis kan definere viktige forhold eller
relasjoner. Å være med i ritualene skaper erfarings- og
følelsesmessige bånd deltakerne i mellom som kan være
sterkere og mer dyptgripende enn ord.
Ritualer er også et mål i seg selv, legitimert ved deltakelse
og utførelsen av dem, handlinger som blir gjort fordi de er “det
rette å gjøre”, men også fordi det er umulig ikke å gjøre det.
Selve meningen kan ligge i utførelsen av handlingene, og ingen
ritualer har så sterk betydning i vår kultur som døderitualer.
Hvis man av ulike grunner ikke kan komme i bryllupet til de
nærmeste i familien, så kan det unnskyldes. I begravelsen skal
alle stille.
Fra et helt pragmatisk og profant utgangspunkt
representerer et dødsfall et sosialt problem. Liket til den
avdøde vil begynne å råtne. Dette er et hygienisk problem fordi
en råtten, organisk kropp er ”uren”. Hva som er uklart i et
samfunn er ofte ansett som urent.
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Kremasjon ved Pashupatinath, Kathmandu.

Det er derfor vanlig å dele et ritual inn i tre faser; en
separasjonsfase, en liminalfase og en inkorporasjonsfase. Når
man dør, går individet gjennom en separasjonsfase som skiller
den døde fra de levende. Før begravelsen er den avdøde i en
liminalfase. Vedkommende er et lik som vil begynne å råtne.
Personer i en liminal fase er spesielt forurensende fordi en
overgang er karakterisert ved farer. Ritualer vil dermed
kontrollere disse farene i og gjennom forestillinger om renhet
og urenhet. Et døderitual vil dermed ikke bare gjenskape en
tapt status eller rense vedkommendes urenhet, men det
definerer også en ny status. Den avdøde blir inkorporert i en
ny sfære for eksempel i himmelen eller blant forfedrene når
døderitualet blir sluttført. Livssyklusritualer er derfor en
spesiell kategori av seremonier med formål å muliggjøre at et
individ kan gå fra en definert posisjon til en annen like definert
posisjon. Fra å leve dør man for deretter å gjenoppstå.
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Religiøst er døden en forlengelse av livet
Det religiøse representerer fundamentale verdier og
verdensanskuelser som inkluderer både dette livet og videre liv
i en hinsidig eksistens. For et religiøst menneske er ei religiøs
handling rasjonell og praktisk, det pragmatiske og det
funksjonelle er umulig å skille ut i forhold til det kosmologiske
og de guddommelige aspektene. Helheten av hellige symboler
vevd sammen i en ordnet helhet utgjør et religiøst system. En
religion omfatter alt og alle, og gir svar på tre fundamentale
spørsmål:
1) Hva skjer med oss etter døden?
2) Hvordan skal vi leve et moralsk liv?
3) Hvordan og hvorfor var universet, livet og menneskene
skapt?
I tradisjonelle religioner er disse tre spørsmålene og svarene
på dem uatskillelige og integrert. Hva som skjer med
menneskene etter døden, hvordan universet og menneskene
ble skapt og hvordan man skal leve et moralsk liv, utgjør en
rasjonell helhet. I en tradisjonell, kristen tankegang vil
forestillingene om hvorvidt vi kommer til himmelen eller
helvete, være relatert til forestillingen om det syndige
mennesket og overholdelse av de ti bud.
I dag har det skjedd en fragmentering av de tre ulike
spørsmål- og svarkompleksene innen religionen, og det er
ingen nødvendig sammenheng mellom en persons
forestillinger om et liv etter døden, den moralske væremåten
eller liv og levne, og skapelsen av universet. Et menneske kan
tro på en himmel og et liv etter døden, leve som en humanist
etter en humanetisk kodeks og tro på The Big-Bang teorien om
universets skapelse. Dette gjør at det ikke er enkelt å finne
enhetlige svar på metafysiske spørsmål.
Ulike religioner gir forskjellige svar på meningen med livet,
som også inkluderer liv etter døden. Det kan likevel synes som
om mangfoldet av svarene på endelige og åndelige spørsmål i
den vestlige verden ikke har skapt en større fortrolighet med
døden.
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Slektningene ber for den avdøde. Pashupatinath, Kathmandu.

Er døden et tabu?
Til tross for at alle vet de skal dø, så er døden sjelden belyst
eller diskutert. Døden er et ikke-tema. De fleste mennesker i
den vestlige verdenen går gjennom hele livet uten å se en død
person. Døden har blitt institusjonalisert og fremmedgjort.
Er døden et tabu? Har døden blitt annerledes med
moderniseringen og kapitalismen? Dikteren Hans Børli har
beskrevet problemet slik i diktet
”Den nye døden”
Den gamle Døden,
han med ljå og timeglass
og klemt i kirkeklokker,
han kan simpelthen legge seg til å dø
sin egen gammeldagse død.
Den nye døden,
han griper med nikotingule fingrer
rundt rattet i panservognen,
styrer den fram gjennom rykende ruiner
der menneskekroppene bare gir
beltene bedre feste,
han sitter i messen på flyplassen
og drikker en halv coca-cola
før han starter opp superfestningen
med kurs for en fjern by,
han disser i mordets orgasme
bak mitraljøsen som spyr ut
to tusen kuler i minuttet,
han stirrer med kalde fiskeøyne
ned på formelen i coden som
avslører de siste forbedringer
av H-bomben.
han sprøyter lidenskapsløst
brennende fosfor
inn i barneansikter---18

Vi som lever i den vestlige verden har ofte et ”distansert”
forhold til døden. Livets siste fase er ikke en del av vårt
hverdagsliv. Døden er institusjonalisert og overlatt til
profesjonelle entreprenører. Kan dette endrede og
instrumentelle synet på døden ha en sammenheng med
teknologiseringen av å drepe mennesker?
Hvis døden har skiftet karakter, så har også livet gjort det. I
dag kan det synes som døden kun er nærliggende og naturlig å
snakke om hvis man har fått en dødsdom i form av sykdom
som for eksempel kreft eller AIDS. Først når den endelige
slutten ikke lenger er fjern og fremmed, men kan og vil inntre
når som helst, da blir døden et legitimt tema både å snakke om
og erkjenne som realitet.
Hvorfor blir døden først akseptert når man har fått en
dødsdom i form av en diagnose? Vi vet at vi alle skal dø. Hva er
det vi frykter ved døden?
• Er det hva vi vet?
• Er det hva vi ikke vet?
• Er det smerten ved å dø?
• Er det savnet av familie og venner?
• Er det frykt for straff i en hinsidig tilværelse?
• Er det å opphøre og være?
• Er det alle tapte muligheter i livet; ting vi ikke fikk
gjort?
Kan svaret være at det ikke er døden som er tabu likevel?
Er livet et tabu?
Aqua Vita – livets vann – er den sagnomsuste ungdomskilden
som forhindrer aldring. Kan det være at frykten for å bli
gammel er sterkere enn frykten for å dø? I den vestlige
kulturen står ungdomsidealet sterkere enn noensinne. Det
levde livet skal ikke synes på kroppen. Plastiske operasjoner,
anti-rynkekremer og slankekurer skal skape det perfekte
mennesket. Hvorfor er ungdommen idealet mens det å bli
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gammel må fortrenges og fornektes? Hvilke kroppsidealer er
dominerende?
Når kroppen blir eldre så merker man at livet har satt sine
spor. Om kroppen ikke forfaller dramatisk de første femti
årene, så blir det flere og større fysiske begrensninger etter
hvert som tiden går. Det er først og fremst på kroppen man
merker at ingenting varer evig. Tankene derimot, kan blomstre
og videreutvikle seg til tross for fysiske problemer eller
skavanker.
Hva kan våre forestillinger om kroppen si om vårt forhold
til døden? Vår nærhet til døden har blitt sammenliknet med
hvordan vi forholder oss til pornografi. I de fleste kulturer
bortsett fra den vestlige er porno et tabu mens døden er en
integrert del av livet og hverdagen. Hypotesen er at jo mer
porno som er akseptert i et samfunn, desto mer dødsangst er
det generelt blant folk. Hvor langt man skal strekke denne
tolkningen skal være usagt, men poenget relaterer seg til
hvordan vi forholder oss til det kroppslige. Er man fortrolig
med kroppen eller den en fremmed og eksternalisert ting, en
ting som til og med kan være en vare?
Lik og ulik
Kroppen vil begynne å råtne når man dør hvis man ikke gjør
noe annet. Uavhengig av skjønnhet i det levende livet, når
døden innhenter et menneske vil legemet forfalle raskt.
Nedbrytingen av kroppens kjødelige organer og substanser er
det sterkeste vitnesbyrdet om menneskets forgjengelighet, og i
dette perspektivet, det meningsløse med ungdomsidealets
forfengelighet.
Å gå fra å være et varmt menneske til å bli et kaldt lik er
kanskje den prosessen som aller mest definerer hva det er å dø.
Uavhengig av religion, forestillinger om en sjel eller et liv etter
døden, ethvert menneske vil bli et lik når det dør. Hva som
skjer med liket er derimot en annen sak, og det er mange ulike
måter å behandle liket på avhengig av religiøse eller
trosmessige forestillinger om et liv etter døden.
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Kroppen nedbrytes i døden.

Døden slik den oppfattes hos oss er først og fremst relatert til
liket – kroppen uten liv. Det er den døde kroppen som definer
både hva livet er og ikke er.
Kropp, kryonikk og kremasjon
Evig liv har ikke bare vært representert ved vår tids
ungdomsideal. Mumifisering av de avdøde var de gamle
egypternes måte å forevige de døde. Innvollene ble tatt ut av
kroppen og hjernen dradd ut av nesen med kroker før liket ble
balsamert med ulike lag av tøyer og oljer. Pyramidene er
verdens største dødemonumenter som manifesterer de
religiøse og kosmologiske betydningene av død og faraoene i
datidens Egypt.
I dag fins det en annen metode, først og fremst praktisert i
USA, som søker å skape evig liv. Mens mumifisering av avdøde
var en religiøs praksis kulturelt institusjonelt i det gamle
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egyptiske samfunnet, så er kryonismen basert på et personlig
individuelt ønske om å leve. Kryonikk er en teknikk hvor målet
er, i henhold til dem selv, å redde liv og overkomme sykdom.
Den avdøde blir ikke beskrevet som død, men som en
”pasient”. ”Pasienten” blir nedkjølt i flytende nitrogen, som
fryser ved minus 196 grader celsius, og nedkjølingen gjør at
nedbrytningsprosessene i kroppen stanser. Målet er at en dag i
fremtiden vil vitenskapen kunne opptine ”pasienten” – våkne
vedkommende til liv og med god helse. Døden er fornektet og
eksisterer ikke lenger, og derfor benekter de at reiser de døde
opp fra graven i en religiøs forstand; de har aldri dødd.
Kroppens forfall er kun en sykdom som kan og skal overvinnes
ved hjelp av medisinsk vitenskap. Det evige livet etter døden
søkes ved at vedkommende ønsker å våkne til liv i den samme
kroppen på den samme kloden han eller hun tidligere levde på.
Kroppen er hellig og skal bevares, bokstavelig talt, for enhver
pris.
Kremasjon er derimot den raskeste og mest hygieniske
måten å løse problemet med en kropp som vil råtne. Selv om
de praktiske aspektene ved kremasjon som en teknologisk
prosess har mange likheter verden over, så er det stor
variasjon i meningsinnholdet som blir tillagt ildens symbolske
og destruerende kvaliteter i døderitualer.
Kristendommen har opp gjennom tidene vært mot
kremasjon, og fra 200 tallet e.Kr. var det forbudt. Under den
industrielle revolusjon i de store byene i Europa medførte
plassmangel og hygieniske forhold at kremasjon ble godtatt
som en kristen praksis. I Norge kom det en lov som tillot å
kremere i 1898, men det har tatt lang tid før kremasjon som
kristen gravskikk ble teologisk akseptert. I 1951 herjet det en
ny kremasjonsdebatt i Norge. Motstanderne hevdet at
kremasjon var en hedensk gravskikk og følgelig synd. Den
romersk-katolske kirken opphevet forbudet mot kremasjon i
1963 mens den ortodokse kirken fremdeles opprettholder
forbudet.
I dag fins det 41 krematorier i Norge. På landsbasis blir
drøye 30 prosent av de som dør hvert år kremert. Generelt sett
blir det kremert flere i byene enn på bygdene selv om det er
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stor variasjon innad blant de ulike byene. Enkelte byer har en
kremasjonsprosent på nærmere 80 mens andre byer er under
20. Forskjellene skyldes både tradisjon og plassmangel med
hensyn til gravlegging på kirkegård.
Møllendal kapell i Bergen
Det første krematoriet i Norge ble åpnet i 1907 på samme tomt
som Møllendal kapell i Bergen ligger på i dag. Edvard Grieg var
den syvende personen som ble kremert i Bergen. Da
krematoriet ble åpnet var en kremasjon en kostbar og
eksklusiv gravform for de få. I dag blir omtrent 70 prosent av
alle de som dør i Bergen kremert. Møllendal kapell er det
eneste krematoriet i Bergen, og hvert år blir det kremert omlag
1500 personer her.
Seremonien som utføres forut for en kremasjon kalles
bisettelse. Kisten blir deretter senket ned i kjelleren på kapellet
hvor den blir stående noen dager på et kjølelager før selve
kremasjonen finner sted. I henhold til norsk lov kan en person
ligge maksimalt åtte dager på kjølelager før vedkommende må
kremeres.
Det er to ovner i kapellet. De blir automatisk startet
klokken 03.00 på morgenen slik at temperaturen i ovnene
overstiger 700 grader. Ved denne temperaturen blir kroppen
selvantennelig. Temperaturen i ovnene kan stige til ca. 1000
grader. Oljebrennerne varmer opp mursteinene i ovnene slik at
de blir rødglødende. Alt trevirke som kisten er laget av samt
kroppen brenner bort, og igjen er det kun den avdødes
skjelettmateriale.
En kremasjon tar ca. to timer og beinrestene blir deretter
rensket ut av ovnen og over i en beholder. Beinbygningen og
knoklene blir malt opp i en maskin som kalles en askebereder.
Beinene blir malt i ca. femten minutter før det kun er finmalt
aske igjen av det brente skjelettet. All aske blir deretter
forseglet i en urne som slektningene får slik at de kan sluttføre
sitt gravritual.
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Krematoriet i Møllendal kapell, Bergen.
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Inne i kremasjonsovnen.

Asken kan bli sprett for vinden i åpent hav eller i fjellområder
som ikke er brukt som turområder. Urnen kan også bli begravd
på en gravplass. Det vanligste er at urnen får en grav med
separat gravstein tilsvarende en kistebegravelse. Det fins også
anonyme gravfelt hvor urnen kan gravlegges uten et
minnesmerke. Til sist fins halvanonyme gravfelt hvor navnet
til den avdøde blir skrevet inn på et felles minnesmerke og
urnen gravd ned foran steinen sammen med andre urner.
Urnene er laget av blikk og oppløser seg selv etter 25 år slik at
gravplassen kan gjenbrukes hvis slektningene velger det.
Kremasjon i hinduismen
Kremasjon som gravform blir ofte forbundet med hindusimen.
Nepal er et hinduistisk kongedømme som ligger mellom India
og Kina. Pashupatinath-tempelet ved Bagmati-elven i
Kathmandu er det helligste stedet i Nepal. I følge
hindukosmologi er hodet til Shiva – en av de tre største gudene
i hinduismen – skapt på dette stedet og har manifestert seg
som en linga – en fallos – inne i tempelet. Siden
Pashupatinath-tempelet er det helligste stedet i Nepal, er dette
det foretrukne stedet å dø og bli kremert.
Døende mennesker kommer gjerne til Pashupatinathtempelet når de merker at deres siste dager nærmer seg. De
bor i De Døendes Hus hvor målet er å dø med beinene i den
hellige elven. En slik død hvorpå den avdøde kremeres langs
elven sikrer den døde en plass i himmelen og vedkommende
blir ikke gjenfødt på ny. I hinduismen skal alle i følge den
ortodokse læren bli gjenfødt 8,4 millioner ganger. Hvis den
døende renser bort sine synder i Bagmati-elven forut for døden
og dør med beinene i det hellige vannet, så kan vedkommende
komme ut av reinkarnasjonssyklusen.
På kremasjonsplattformene langs Bagmati-elven blir det
årlig kremert mellom 5-6,000 mennesker. Sønnen til den
avdøde tenner på bålet i munnen til sin far siden det var her
den siste livsånden forlot individet, og det er her at den første
livsånden skal starte i det neste livet. Etter at bålet er påtent er
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Kremasjon, Nepal.

det profesjonelle prester som kremerer den døde. Asken og
beinene blir gitt til den hellige elven etter at kremasjonen er
fullført. Det er verken levninger igjen etter den døde eller
minnesmerker på gravplassen.
Det helligste stedet i hindukosmos er Varanasi i India hvor
kremasjonsbålene brenner døgnet rundt. Det er to
kremasjonssteder, Manikarnika og Harishchandra, og hvert år
kremeres mellom 30-40,000 døde her. Kremasjon med åpen
ild foretrekkes, selv om det er opprettet et elektrisk
krematorium som kremerer de fattigste.
I henhold til en myte kremerte Shiva sin kone Parvati på
kremasjonsplassen
Manikarnika.
I
et
tempel
på
kremasjonsplassen brenner fremdeles den ilden Shiva brukte
til å kremere sin kone. Trevirke fra kremasjonene blir fraktet
til dette bålet slik at det aldri dør ut, og når en sønn skal tenne
på en kremasjon så henter han ilden fra nettopp dette bålet.
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Dermed blir den enkeltes kremasjon en del av den
guddommelige verden, og i følge mytene vil det føre til
undergang for både verden og kosmos hvis det ikke kremeres
kontinuerlig i Varansi. Kremering av de døde opprettholder
både menneskenes og gudenes verden.
Avslutning
Uavhengig av kultur eller religion, ingen er likegyldige til hva
som hender når man dør. Døden vil alltid stå som livets
spørsmålstegn. Likevel er det mye vi kan vite om døden.
Jordfestelse er en langsom nedbrytningsprosess, mens en
kremasjon er en rask nedbryting av kroppen. Døden er likevel
mer enn kun nedbryting av kjødet eller legemet. Døden er også
et sosial og religiøst fenomen, og den avdøde har betydning for
de etterlevende lenge etter at han eller hun har gått bort.
Betydningen og viktigheten av døden i et samfunn er
kulturspesifikk og avhenger av sosiale forhold og religiøse
forestillinger. Stedet hvor den avdøde enten kremeres eller
begraves har som oftest en spesiell rolle i menneskets
forståelse av seg selv, døden og den guddommelige verden.
I kristendommen er kirkegården eller gravlunden et viktig
sted for mennesker. Stedet hvor den avdødes etterlevinger er
bevart har mange betydninger. Gravlunder er kulturbærere og
uttrykk for en historisk tradisjon. Sorgen kan bearbeides og
stedet gir mulighet for, og tid til, ettertanke.
På gravplassen er det stillheten som hersker, og nettopp
denne fredligheten kan kanskje oppsummere noe
fundamentalt ved livet og døden i kristendommen.
Hans Børli beskriver det slik i diktet ”Døden”:
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Hå kirkegård, Rogaland.

”Døden”
Døden er ikke slik:
En knokkelmann
som kveler ditt siste, ville skrik
med heslig hand.
Døden er ikke angst og ljå
og djevlekrav,
ikke måneskygger
rundt ei ribbet grav.
Nei, døden er fjeld
som løfter sin svale snø
over vegen du drar.
Der skal du stå den siste kveld,
og se i skjær av solfalls-eld
hvor vakkert livet var.
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