
ÅÅ

10 Allers 35/2018

– Vi må våge  
å snakke sant

Åse vet selv hva det er å miste. Hun har jobbet med barn og 
i begravelsesbyrå. Nå har hun skrevet bok for å lære voksne 

å snakke med barn om døden.  
TEKST: EVA KYLLAND FOTO: EVA KYLLAND OG JURGEN BENDER

Åse har skrevet bok for å gjøre døden mindre farlig å prate om:

MINNER OG SAVN: – Jeg kjenner 
naturligvis på savn, for jeg har 
hatt et veldig godt liv med mye 
lykke. I hodet mitt forsøker jeg  
å kalle det minner i stedet for 
savn. Da blir det noe positivt, 
sier Åse.
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Åse Gulbrandsen (54) er mor til 
tre voksne barn. Sammen med 
far Rolf levde de i andre etasje  
i en hvit sveitservilla fra 1800-
tallet, med �ott askeallé og 
utsikt til Mandalselva. I første 
etasje bodde Åses svigerforeldre. 
De elsket lydene fra barna i 
etasjen over. Når de små stakk 
innom, satt o�e besteforeldrene 
i stuen og lot ungene utfolde seg 
i fri lek. Simon, �ea og Ola 
elsket besteforeldrene sine. 
Hjertegode, nydelige farmor 
levde lengst, og hun hadde alltid 
tid til barna. Det var virkelig en 
berikelse for barn å vokse opp  
i en generasjonsbolig. 

For vel to år siden døde 
farmor. Da var hun veldig 
gammel og hadde vært så syk en 
tid at hun bodde på sykehjem. 
Sånn som bestemor i Åses 
barnebok «Da Vilmas bestemor 
døde». Den kom i vår.

– Svigermor er på mange 
måter modell for bestemor  
i boken. Vilma er både inspirert 
av mine barn, og deres forhold 
til farmor, og av mitt eget 
forhold til henne. For å bli kjent 
med Vilma og �nne ut hvordan 

«En viktig årsak til at vi ikke 
ønsker å nærme oss død og sorg, 

er kjærligheten til livet.»

«Da Vilmas bestemor døde» 
Boken kan bestilles i Norli-butikker. Se Bøkene om Vilma 
på facebook, der kan du bestille boken og følge med på 
det Åse legger ut. Boken kan også bestilles på biblioteket. 
Den er utgitt på Forlaget Sputnik, som tilhører Jurgen 
Bender.
Åse Gulbrandsen har også utgitt «Det er i øyeblikket vi 
møtes…», som er en tekst- og diktbok. «En liten bok om 
det å være menneske, det å miste og det å bli borte.» Utgitt 
på Forlaget Sputnik (2017). 
Musiker Trond Nilsen har skrevet tekst og melodi til sangen 
«Vilma». Du �nner den på Spotify.

LESESTUND: 
Ikke noe er 
bedre enn et 
bestemorfang, 
synes Mikkel.

hun ville gjort det, måtte jeg gå 
inn i meg selv, forklarer Åse.

Hun mistet sin egen mor  
i �or sommer. Mamma hadde  
i løpet av �ere år forsvunnet 
stadig mer inn i sin egen verden. 
Det var alzheimer. Mors historie 
har også vært med på å legge 
farger til Vilma i boken.   

I �or mistet i tillegg Åse og 
Rolf hverandre. Etter 37 år. De 
har gått hver sin vei som venner.

Åse bor nå i skogen Ebelto� 
sammen med danske Jurgen 
(55), som har illustrert og gitt ut 
boken deres på eget forlag. De 

har felles kontor i Latinerkvar-
teret i Århus. Åse er blitt 
forfatter på fulltid.

VÆR KONKRET
I nesten 30 år arbeidet Åse som 
førskolelærer. Så drev hun 
begravelsesbyrå alene i �re år. 
Denne faglige tyngden har vært 

avgjørende for at hun kunne gi 
ut bok om barn og død. Den er 
skrevet like mye til den voksne 
som leser for barnet. Hvis vi blir 
tryggere, vil det smitte over på 
barna, mener hun. 

Åse har lenge savnet bøker 
om dette temaet. Nå er det 
naturlig for henne å samle erfa-
ringene sine.

– Å miste en vi er glad i er 
noe av det vanskeligste vi 
mennesker opplever. Jeg ønsker 
at vi voksne skal våge å snakke 
sant om sånt som vi kan vite.  
Og det kan hjelpe å øve på  
å �nne ord.

«Hvor er bestemor nå da? – 
spør Vilma.

Lukk øynene, sier mamma, 
og tenk på bestemor. Hva ser 
du?

Jeg ser bestemor, sier Vilma.
Der er bestemor nå, sier 

mamma, nå er bestemor inne  
i ditt minne.»

(Slutten av boken.)
– Det synes jeg det er en 

fantastisk trøst i, sier Åse. – Men 
vi har lett for heller å snakke om 
hvor vi tror den døde drar, om 
evig liv og om mer liv. Jeg vil 
ikke avmysti�sere døden, og 

trøstetanker er helt i orden, men 
jeg vil at vi skal snakke konkret 
til barna.  

– Døden er et tabubelagt 
tema. Den er skremmende. Noe 
nytt, som vi ikke har kontroll på. 
Og vi gjemmer den bort i mørke 
biler og rom i kjellere på syke-
hjem. I stedet for å bruke ordet 

død, sier vi sånt som sovnet inn, 
reiste bort og dro hjem. 

Det kan være sunt at personer 
som ikke er for langt inne i 
sorgen, tar vare på barna. I «Da 
Vilmas bestemor døde» 
forsvinner mor litt, fordi hennes 
sorg er dyp. Da informerer en 
klok sykepleier Vilma om det 
som skjer med bestemor. Hun 
puster rart, fordi hun snart skal 
dø. Når mamma og Vilma kjører 
hjem, vil damen være hos 
bestemor hele natten. 

– Akkurat det barnet trenger 
å vite, mener Åse.

Og det er viktig ikke å være  
i tvil om hvem som holder hvem 
i hånden. En liten jente fortalte 
veslevoksent til Åse at det var 
hun som holdt mamma  
i hånden på syning, for mamma 
var så redd datteren skulle bli 
redd. 

– Voksne vil gjerne at barn 
ikke skal ha det vondt. Men å ha 
det vondt er en del av det å 
bearbeide. Så vi må tåle at barn 
har det like vondt som voksne.

I stedet for å si til barnet at 
«dette går �nt», kan vi bekre�e 
at nå ser vi at barnet er lei seg, 
og det forstår vi veldig godt. Og 
jeg er også lei meg. For 
bestemor er død. Og det kan 
godt hende vi blir lei oss en 
stund, men deretter kommer vi 
til å være mindre lei oss. 

Som gravferdskonsulent 
opplevde Åse å møte like mye 
kjærlighet som hun tror hun 
ville opplevd som jordmor. Ved 
livets begynnelse er den blandet 
med glede og lett å snakke om. 
Ved livets slutt er den blandet 
med sorg. Da mysti�serer vi, 
snakker om det vi ikke vet. 
Overfor barn er det viktig  
å svare på sånt som: Hva er det  
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FELLES INTERESSE: Åse og 
Jurgen leter etter østers på 
strender både i Danmark og 
Mandal. Han liker å lage mat.

å være død? Puster den døde? 
Hva annet enn den døde er 
oppe i kista? Hvem har lagt den 
døde oppi der? 

– Når jeg som gravferdskon-
sulent har snakket om sånt, lett 
og informativt, har jeg merket 
at det har løsnet for barn, de 
har begynt å bli nysgjerrige. 
Mange av dem kommer med 
stress i kroppen, fordi forel-
drene er stresset, forklarer Åse.

– En viktig årsak til at vi ikke 
ønsker å nærme oss død og 
sorg, er kjærligheten til livet. Vi 
vil helst ikke vedkjenne oss at 
prisen alle betaler for livet, det 
er døden.

Dette kan vi også snakke om. 
Hvorfor er vi redde for å dø? Er 
du redd for å dø? Når vi blir 
glad i noen, innebærer det også 
at vi kommer til å oppleve 
smerten ved å miste hverandre. 
Det kan vi snakke om. Våge  

å se realiteten i øynene. Sånn  
er det. 

FØLELSER OG TANKER
Både barn og voksne som har 
mistet en av sine kjære, er o�e 
ærlige og sårbare. Det er også et 
kjennetegn på Åse selv.

– Det er �nt å være sammen 
med Åse, men hun gråter mye, 
sier Jurgen, med et smil. 

– Jeg er nok høysensitiv og 
blir fort berørt, sier Åse. – Det 
må ut. Og det skaper balanse  
i kroppen min.

Mellom jobbene som førskole-
lærer og gravferdskonsulent, var 
Åse sykmeldt i ett år. Utbrent. 
Kroppen sa fullstendig stopp. 
Da arbeidet hun med seg selv. 
Lille, spretne Åse er vant til å 
trene kroppens muskler. 16 år 
gammel ble hun norgesmester i 
turn. Det året Åse var sykmeldt, 
arbeidet hun med sine egne 

følelsesmuskler: Det handler om 
å identi�sere egne følelser og 
tanker. Å skille mellom hva som 
er en følelse og hva som er en 
tanke. Og å snakke sant om dem, 
å erkjenne dem. Selv om akkurat 
den følelsen og den tanken er 
veldig ubeleilig der og da.

Det er enklere å kommuni-
sere ekte og ærlig i et parforhold 
når begge er klar over hva de 
selv føler og tenker. Når følelser 
blir oppfattet og kjent på, ender 
det ikke med at de blir større og 
vanskeligere, sånn innestengte 
følelser har en tendens til. 

Jurgen har også vært gi� 
lenge og opplevde samlivsbrudd 
omtrent samtidig med Åse. 
Hans sønn Mathias er 25 år og 
like gammel som Åses yngste. 
Som ung var Jurgen profesjonell 
soldat, da lærte han veldig mye 
om å oppfatte egne følelser og 
tanker, og så opptre rasjonelt. 

– Du er veldig god på det, 
sier Åse.

Alle de voksne og ungdom-
mene som er involvert i samlivs-
bruddene til Åse og Jurgen, 
klarer å omgås hverandre. Hver 
enkelt har brukt den tiden de 
har hatt behov for. Åse og 
Jurgen liker både å snakke selv 
og å lytte til den andre. Fore-
løpig har de klart å �nne fram 
til løsninger, de har sluppet 
unna kon�ikter og krangling. 
Når de er uenige om noe, prater 
de om det med en gang, eller de 
venter til begge er klare. 

LEI MEG OG SABLA GLAD
For Åse var det ikke et lett valg  
å �ytte til Danmark når tre barn 
og tre barnebarn bor i Norge. 
Hun har brukt god tid, og mest 
på barna. Avgjørelsen koster 
mye, det er tø�, hun kjenner på 
glede, sorg og savn.
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«Jeg merker at 
livet mitt kan 
være uendelig 
godt mens jeg 

sørger.»

Barn er 
kloke små 
mennesker...
Hun var seks år og sto 
på kanten av graven ved 
siden av onkel Jan. 
De så ned på den hvite 
kisten med oldefar, som 
nettopp var senket  
i jorden.
«Hvor tror du oldefar er 
nå?» spurte onkel Jan 
henne forsiktig og 
omsorgsfullt. 
Hun kikket på ham med 
et litt forundret blikk – og 
svarte med klar og 
tydelig røst:
«Der nede i jorden, din 
tøysekopp.»
– Åse –

TID TIL LEK: Åse vil fortsette å være en like god mor og bestemor, 
selv om hun har flyttet til Danmark. – Jeg er uendelig takknemlig for 
det livet jeg har hatt sammen med Rolf, barna og etter hvert barne-
barn, sier hun, i lek sammen med datteren Thea og lille Mikkel. 

PRAKTISK ARBEID: Åse elsker å arbeide praktisk i skogen utenfor 
sommerhuset i Ebeltoft. Her bygger hun hotell til insekter. Samtidig 
dukker det opp setninger og ord i hodet, og Åse springer stadig inn 
for å skrive dem ned. 

– Åse –

PRAKTISK ARBEID: Åse elsker å arbeide praktisk i skogen utenfor 

– Det føles ikke som et svik, 
jeg kjenner inne i meg at det 
ikke er det.

– Jeg merker at livet mitt kan 
være uendelig godt mens jeg 
sørger. Selv om jeg er lei meg, så 
er jeg samtidig så sabla glad, og 
det er egentlig veldig �nt, sier 
Åse og lar en liten latter trille.  

I yrkeslivet har Åse gitt 
hundre prosent. Engasjementet 
har tatt av med henne. Og hun 
kjenner så altfor godt de kropps-

lige symptomene på stress. Nå 
tar hun på alvor at hun faktisk 
er et introvert menneske.

– Jeg trenger enormt mye 
stillhet. Når jeg er mye sammen 
med andre mennesker, kommer 
jeg i ubalanse. Det ordner seg 
ved å være alene. Men også ved 
å ha tid hjemme sammen med 
Jurgen. Vi kan være stille 
sammen og drive med hvert 
vårt i samme rom, og da 

opplever jeg å få alenetid.
Åse lytter til følelsene sine og 

innretter hverdagen etter egen 
grunnrytme. Bare de dagene 
hun er klar for det, blir hun 
med Jurgen til kontoret i Århus.

– Livet her er stort og fritt, 
med plass til hele meg. 

TA BARNA MED
Da farmor til Åses barn var 
død, hentet familien henne 
hjem. Kisten sto åpen i stor-
stuen i første etasje, der Åses 
svigerforeldre hadde bodd. 
Hele familien møttes. De drakk 
ka�e i andre etasje, hos Åse og 
Rolf. Så satt og sto folk nede 
rundt kisten. Noen hadde med 
blomster. Farmor ble der  
i mange timer. Og det var 
utrolig �nt. De hadde bodd 
sammen i sveitservillaen i 25 år, 
og de som skulle leve videre, 
kunne dele masse gode minner.

Selv husker ikke Åse så mye 
fra da hennes egne bestefor-
eldre døde. Hun var ikke med  
i mormors begravelse. Men da 
mamma kom hjem igjen, fant 
Åse et tårevått lommetørkle  
i lommen hennes. Det gjorde 
dypt inntrykk.  

– Jeg tror mye av det vi gjør  

i dag er bra. Når foreldrene 
opplever det naturlig, tror jeg 
det er �nt for barna både å være 
med i begravelse og på syning. 
Det hjelper barna til å forstå 
mer av hva død er, forklarer Åse.

Hun lover oss �ere bøker om 
seks år gamle Vilma, en hel 
serie. «Da Vilmas bestemor 
skulle begraves» vil bli gitt ut til 
høsten. Da får Vilma se henne  
i kisten.

Åse har lært å ta ett skritt av 
gangen. Hun vil gjerne selv 
re�ektere sammen med barn. 
Hun samarbeider med en 
musiker, som har laget en sang 
om Vilma. Og Åse holder fore-
drag.  

– Jeg gløder for å formidle 
informasjon og motivere til 
samtaler om barn og død. Det 
blir spennende å se hvilke 
muligheter som åpner seg.   




