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1.0 Innledning. 

Liktale (minnetale) er ikke noe nytt fenomen. Talen over avdøde finner vi allerede hos den greske 

historikeren Thukydid.1 I sin fremstilling av den peloponnesiske krigshistorie gjengir han i fornem 

rekonstruksjon den talen, som Perikles, etter athensk skikk, holdt over de falne i de første krigsår. 

Mens grekerne brakte Europas humanister liktalen, kom de romerske historikere med biografien. 

Cornelus Nepos og Sueton fortalte de berømte menns historie.2 Plinius den yngre bygde opp sin 

biografiske lovtale til Keiser Trajan ganske systematisk. Dette ble et forbilde for lang tid. Det 

kommer også til syne i uttrykksformen til Christian Machabæus' liktale over Herluf Trolle. Det er 

en vesentlig linje mellom disse klassiske forfattere og humanister så vel som reformerte. Akkurat 

som romerne trodde også disse på den historiske anekdotens oppdragende virkning. 

Biskopen i Verona skriver en lærebok (1474) i geistlig talekunst som heter «De rhetorica 

ecclesiastica libri tres» at talen bør inneholde en rekke faste biografiske elementer: Patria (forholdet 

til fedrelandet, deretter til foreldrene (parentes) og forfedre (majores). Deretter skal en behandle 

personenes gode egenskaper (virtutes), lærdom (doctrina), embeter og verv (munera), store 

gjerninger (res gestae), familie og vennskapsforbindelser (familiaritates og amicitiae. Talen 

avrundes i bildet av alle disse forhold som forberedelser til en harmonisk livsavslutning som kronen 

på et kristent liv.3 

Som menighetsprest gjennom snart 14 år har jeg forrettet en rekke bisettelser og begravelser. Både 

etter ritualet av 1986, og det nyeste av 2003. Det er imidlertid liturgien og tekstutvalget som er 

forandret, ikke konstruksjonen med minnetale og andakt som adskilt i ritualet. Hvis en imidlertid 

går tilbake til før 1986, vil en se at minneord og andakt er slått sammen. Med bakgrunn i den 

klassiske lutherske liktalen er det svært interessant å gjøre et studium i forhold til nettopp denne 

formen. Her vil jeg særlig se på et verk fra tidlig dansk-norsk protestantisme: Mindetaler over 

Herlluf Trolle, 1565 og 1566.  

Jeg ønsker å se nettopp på denne formen i forhold til den lutherske liktalen. Her vil jeg ta for meg 

en samling taler som ble samlet av Karl Hafstad i boken Ord i Sorg som kom ut i 1980. Dette er en 

samling med taler av mange forskjellige prester, og utgjør som sådan ikke grunnlag for noen 

vitenskapelig sammenligning. Det er imidlertid en lesning av disse hvor jeg ønsker å se hva jeg 

finner igjen i forkynnelsen til en rekke prester som sine ulikheter tatt i betraktning var typiske for 

sin sammenheng/ samtid. Tiden rundt 1980 er interessant nettopp av grunnene ovenfor. Minnetale 

og andakt holdes under samme punkt i ritualet. Som prest har jeg erfart de to ritualene som kom 

etter dette, med minnetale og andakt skarpt adskilt. (selv om dette naturligvis kan variere avhengig 

                                                 

1 Hemmingsen, Niels og Machabæus, Christian. Ved Jansen, F.J. Billeskov. Humanitas Christiana, Mindetaler 

over Herluf Trolle. København, C.A.Reitzels Forlag, 1990, s31 

2 Samme verk, s32 

3 Samme verk, s33 
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av prest og sted). I det moderne ritualet er det ofte mitt inntrykk at det er en verdslig minnedel og en 

kirkelig del med tekst, andakt, bønn og jordpåkastelse.  

 

2.0 Den lutherske minnetalens fremvekst 

Den lutherske minnetalen vokser frem på bakgrunn av skiftet som skjer i dødritene i forbindelse 

med bruddet fra den katolske kirke. Dødsforberedelsen får en helt annen karakter, likeså 

begravelsen. Forbønn for avdøde er ikke lenger nødvendig, og adressaten for riten er ikke lenger 

avdøde. Han blir mer et eksempel til etterfølgelse. Adressaten er ikke avdøde, men de etterlatte, og 

det bærer også talene preg av. Der helgenene tidligere ved sine liv var eksempler for god levnet, 

virker det nesten som om den gode kristne, gjerne den gode kristne adelsmannen, blir et eksempel 

til etterfølgelse. 

Bønnene til de trofaste hjalp ikke avdøde. Det var heller den avdøde, gjennom sitt positive 

eksempel, som kunne hjelpe de som var igjen slik at andre kunne følge i avdødes fotspor. Derfor var 

gravferden med biografi/ minnetale viktig.  

Minnetalen i dansk-norsk sammenheng på slutten av 1500-tallet  har sitt utgangspunkt i den formen 

begravelsen får i Luthers tid ca 50 år tidligere. Endringene i gravferdens form og innhold som kom 

ved reformasjonen var et direkte resultat av grunnleggende endringer i doktrinen.4 

I Luthers nittifem teser avviser Luther tanken at sjelene i skjærsilden kan hjelpes av bønner hos de 

trofaste her på jorden. Siden Luther avviser skjærsilden er slik forbønn unødvendig. Vekten på 

«Troen alene» gjør det å oppnå frelse til et intimt forhold mellom hvert enkelt individ og skaperen.5  

Minnetalens funksjon er grundig gjennomgått i boken Patterned lives av Moore. Hun skriver at hver 

biografisk hendelse i minnetalen vektla at troen hadde vært instrumentell i å veillede individet til 

frelsen.6 Det blir slik ved lesning av talene fra denne tiden at biografiene bekrefter og fastholder den 

lutherske læren om frelsen. Like mye som minnetalene i vår tid, så skrives også disse inennfor en 

kontekst. Minnetalenes hensikt er også å definere forskjellene på luthersk og katolsk soteriologi. De 

avdøde ble definert tydelig innenfor en bekjennelse. Biografien bekreftet og fastholdt den lutherske 

læren om frelsen. 

Nå er det viktig å understreke at en biografisk minnetale, som forresten ofte også ble utgitt i 

bokform, ikke var for alle. Når formen vokser frem er det det for det meste adel og akademikere 

som får holdt slike taler over sine liv. Først på 1600-tallet begymmer de  å inkludere høytstående 

borgere. Det er interessant at biografene også så sine verk som del av en samtidig retorisk genre 

med en lang tradisjon. Dette hjelper til å forklare de konvensjonene de benyttet, tilnærmingen, 

                                                 

4 Moore, Cornelia Niekus Patterned lives. The Lutheran funeral biography i early modern Germany (utvalg). 

Wiesbaden, Harrasowitz Verlag, 2006, s 25 

5 Samme verk, s 26 

6 Samme verk, s 30. 
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tolkningene de valgte og begrensningene de gjenkjente og aksepterte.7 Selve hensikten med 

minnetalen skulle være at den bar vitnesbyrd om at avdøde skulle nå et bestemt mål: at personen 

hadde levd og dødd i troen. Livshistoriene blir religiøse biografier. Etter rundt to hundre år 

begynner liktalen i denne formen å forvitre. Rundt år 1700 legges det etterhvert mer vekt på 

individets søken etter åndelig gjenfødelse, noe som reflekterer den gradvise individualisering. 

 

3.0 Minnetalen i tidlig protestantisk tradisjon siste halvdel av 1500-tallet 

I denne delen ønsker jeg særlig å se på boken «Humanitas Christiana, mindetaler over Herluf 

Trolle». Hvordan er forholdet mellom disse og den norske minnetalen/andakten. Hva er forsvunnet 

på den fire hundre år lange veien, og hva er beholdt?  

Når en går til Humanitas Christiana så er det felles både for likprekenen av 1565 og Oratio Funebris 

i 1566 den biografiske skildringen av Herluf Trolle.8 Videre er det slik at det slik at den geistlige og 

verdslige levnetsskildring har et felles formål: biografien skal tjene som moralsk veileder, som et 

forbilde til etterfølgelse.9 Når jeg går mer detaljert inn på disse to, vil det bli spennende å 

sammenligne dem med biografiene som er utformet i Karl Hafstads samling.  

Likprekenen i Humanitas Christiana har følgende oppbygning. Det første er om om den dødes liv 

kan tjene til eksempel, videre om lærdom og formaning fra den hellige skrift. Deretter om hele den 

kristne kirke. Til sist et avsnitt om den kommende herlighet og ære som en møter ved oppstandelsen 

fra de døde. 

Dette er del av et helt bestemt program for minnetalen på denne tiden. Minnetalen skulle bære 

vitnesbyrd om at personen hadde levd og dødd i troen. Det var en helt bestemt retning og 

konklusjon for biografien: at den skulle lede mot et bestemt mål.10 

 

3.1 Philip Melanchtons innflytelse. 

Melanchton har utvilsomt hatt en sterk innflytelse både på Niels Hemmingsen og Christian 

Machabeæus, slik han var av betydning for utallige studenter ved universitetet i Wittenberg. Han 

kom til Wittenberg i 1518, og ble der resten av sitt liv.  Han begynte allerede i 1514 å undervise i 

Tübingen over romerske forfattere som Vergil, Terents, Cicero og Livius. Det er vesentlig å merke 

seg dette i denne sammenhengen. Melanchton bygger altså bro mellom reformatorene og 

klassikerne, og en form som blir betydningsfull er nettopp deres liktaler (se ovenfor i pkt 1.0). 

                                                 
7 Samme verk, s 35. 

8  Hemmingsen, Niels og Machabæus, Christian. Ved Jansen, F.J. Billeskov. Humanitas Christiana, Mindetaler 

over Herluf Trolle. København, C.A.Reitzels Forlag, 1990, s31 

9  Samme verk, s 31 

10 Moore, Cornelia Niekus Patterned lives. The Lutheran funeral biography i early modern Germany (utvalg). 

Wiesbaden, Harrasowitz Verlag, 2006, s 48 
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Allerede i Tübingen i 1517 i en tale om de frie kunster, de aritibus liberalibus, at historie og poesi 

er inngangen til sann viten.11 Viktigere enn systematisk filosofi er historien, for den lærer oss ved 

sine eksempler hva som er skjønt og heslig, nyttig og unyttig. I Wittenberg studerte Herluf Trolle 

selv i 1536-37. Retorikk hadde en stor plass i Melanchtons undervisning. Hvis en ser på hans emner 

for nettopp disse to årene, så ser man at retorikk og etikk har vært dominerende emner. 

 

3.2 Likprekenens teologiske temaer.  

Hvis en skal arbeide med Niels Hemmingsens teologi er hans latinske veilledning for de menige 

prester, Pastor (1562), svært viktig. Jeg velger å kommentere denne særlig, selv om andre 

håndbøker også er av betydning.12 I denne håndboken roser Hemmingsen fremfor alle Melanctons 

tyskspråklige folio, Corpus Doctrinæ Christianæ. I kollegial fortrolighet anbefaler Hemmingsen 

presten å «dyrke dette værk, for heri er det intet dunkelt, tvivlsomt eller fejlaktig».13 I likprekenen 

som skal gjennomgås legger Hemmingsen stor vekt på at Gud vil alles frelse. Dette skal behandles i 

oppgavens siste del. Det finnes også i Hafstads samling svært mange eksempler på at norske 

forkynnere vil uttrykke det samme.  

Hos Melanchton er den universelle frelse et grunntema. Han siterer gjerne 1.Tim. 2:4 «Gott will 

dass alle Menschen selig werden»14 Hos Hemmingsen «Gud vil at vi alle blive salige», hvor dette 

tilføyes «med dette vilkår, at vi gøre pønitens, stå af synden og forlade os på Herre Jesum Kristum, 

som haver tålt døden for os»15 Som hos Luther så betones også troens avgjørende faktor. Det 

betones hvor viktig det er at bønn og bot altid øves med «en stadig tro». Det er tradisjonell luthersk 

lære som betones: at gjerninger ikke kan bidra til frelse. Alle våre muligheter for frelse bygger på 

Jesu stedfortredende offer på korset. Jesus har dermed til vår frelse, erhvervet et overskudd, så å si 

en merverdi, som veier opp for alle våre synder hvis vi tror og gjør bot.16 Denne grunntanken i 

prekenen er uttrykt uttrykket «Jesu Christi fortienste oc verdskyld».17 Videre er ordet rettferdighet, 

naturlig nok , sentralt i denne konteksten.  

 

3.3 Niels Hemmingsen: En predicken, 156518 

                                                 

11 Hemmingsen, Niels og Machabæus, Christian. Ved Jansen, F.J. Billeskov. Humanitas Christiana, Mindetaler 

over Herluf Trolle. København, C.A.Reitzels Forlag, 1990, s14 

12 Jansen nevner foruten Pastor også Hemmingsens danske veilledning til et liv i fromhet Liffsens vei (1570), samt den 

latinske ovrsettelsen av denne, Via vitæ, som i 1574 ble gjort av den unge Anders Sørensen Vedel. 

13 Hemmingsen, Niels og Machabæus, Christian. Ved Jansen, F.J. Billeskov. Humanitas Christiana, Mindetaler 

over Herluf Trolle. København, C.A.Reitzels Forlag, 1990, s49 

14 I den nye norske oversettelsen av 2011: Han som vil at alle mennesker skal bli frelst. 

15 Hemmingsen, Niels og Machabæus, Christian. Ved Jansen, F.J. Billeskov. Humanitas Christiana, Mindetaler 

over Herluf Trolle. København, C.A.Reitzels Forlag, 1990, s51 

16 Samme verk, s51 

17 Det siste ordet er sammensatt av ordet verd: altså verdi, kraft og skyld som opprinnelig betyr hva jeg har tilgode. 

18 Teksten (grammatikk og ordstilling) er fra 1565-66, språket dansk. Jeg tar meg friheten å tidvis sitere, tidvis 
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Forfatteren åpner med å tidfeste prekenens tid og sted. En preken av Niels Hemmingsøn holdt ved 

salige herr ridder Herluff Trolles begravelse ved Herluffsholm den 15.07. 1565. Det som følger etter 

er svært relevant i denne sammenhengen. Han skriver: Til Læseren. «Vdi denne Predicken finder du 

baade Exempel oc Lerdom, huorlunde du skalt leffue, om du vilt vel dø, oc gladelig affskedis fra 

denne Verden»19 Livet til til Trolle skal altså tjene til eksempel og lærdom om hvordan livet du skal 

leve skal være, hvordan du skal dø og ta farvel med verden. Umiddelbart er det sammenheng 

mellom flere av minnetalene/andaktene som skal behandles videre i essayet. Den første delen, livet 

som eksempel har umiddelbar tilknytning til en av talene under. Den andre delen, dødsforberedelsen 

som eksempel, har også en tydelig parallell. I den første delen knytter forfatteren an til Jesajas tolvte 

kapittel om å øse vann av salighetens kilde. Så kommer et svært sentralt avsnitt: Troen skal se til 

fire vesentlige ting når mennesket er redd. Det første er Gud Fader, det andre er Jesus Kristus, det 

tredje er hele den Kristne Kirke, det fjerde er den herligheten og æren som tilfaller oss ved 

oppstandelsen fra de døde.20 La oss se litt på disse fire. Hemmingsen skriver: «Først skal Troen se 

til Gud Fader, oc betenke hans vilie, Retferdighed, Visdom oc Barmhiertighed, Gud Faders vilie 

betencker Troen effter Christi ord oc Løffte.»21 Hemmingsen fortsetter med å slå fast at Kristus med 

disse ord lærer hvilke kors og motganger mennesker overkommer i denne verden ved Guds gode 

vilje. Konsekvensen er vesentlig for hvordan livet skal leves: Etter denne Guds vilje bør et kristent 

menneske skikke sin vilje. 

Det andre troen skal se til ved angsten er Jesus Kristus. Hans motgang i verden blir eksempel for 

menneskets etterfølgelse.22 Han skriver: «Det er (betyr) wi skulle icke falde vnder kaarsit, men 

bære det met taalmodighed, oc see til den Herre Christum, som gick for oss vdi Kaarsit, oc vil at wi 

skulle vere seg lig der vdi».23 

Det tredje som troen skal se til ved motgang er hele den kristne kirke. Slik vil mennesket ved hele 

den kristne kirkes eksempel lære å bære korset tålmodig.  Han bruker her 1.Pet.5. Kirken skal under 

korset være fri i verden. Troen under korset skal se til hele den kristnes kirke vilkår, som «i denne 

Verden aleniste Dømmis oc ræffsis met Kaarsit. Men alle Wgudelige skulle Dømmis med wendelig 

pine»24 

Det fjerde er kanskje det mest vesentlige innenfor denne oppgavens kontekst. Hemmingsen skriver 

                                                                                                                                                                  
omsette. Så får oversettelsene stå for undertegnedes regning. 

19 Hemmingsen, Niels og Machabæus, Christian. Ved Jansen, F.J. Billeskov. Humanitas Christiana, Mindetaler 

over Herluf Trolle. København, C.A.Reitzels Forlag, 1990, s51 

20 Samme verk, s77 

21 Her fortsetter Hemmingsen med å henvise til Matt.10: selges ikke to spurver for en skilling? Og ikke en av 

dem faller til Jorden uten at deres Far er der. (Norsk Bibel 2011) 

22 Hemmingsen, Niels og Machabæus, Christian. Ved Jansen, F.J. Billeskov. Humanitas Christiana, Mindetaler 

over Herluf Trolle. København, C.A.Reitzels Forlag, 1990, s80 

23 Samme verk, s80 

24 Samme verk, s81 
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at troen under korset skal se til den tilkommende herlighet og ære som er beredt for mennesket i 

himmelen. Dette er dødsforberedelse ved menneskets angst for døden. Deretter skal denne evige 

herlighet settes opp mot den motgangen vi opplever i verden. Her bruker Hemmingsen Rom. 8 hvor 

Paulus nettopp setter opp denne verdens pine opp mot den herlighet som Kristus kaller mennesker 

til. 

Hemmingsen er klart påvirket av Luthers «Sermon von der Beretung zum sterben». Det er 

interessant hvordan Luther selv behandler menneskets frykt i møtet med døden. Luther setter tre 

størrelser opp mot hverandre. De tre onde bilder er døden, synden og helvetet. Han snakker om 

disse som bilder. Ved døden sier han at den har to dimensjoner. Den naturlige frykt for døden og den 

teologiske frykten for Guds dom. Det andre er synden. Mennesket er i sin svakhet  skamfullt 

ovenfor Gud. Resultatet er at mennesket blir uvillig til å dø, ulydighet ovenfor Gud og evig dom. 

Det tredje er helvete. Menneskets ignorering av Guds dom leder sjelen til det farligste av alt:  å søke 

og forstå hemmelighetene til Gud. Mennesket blir utålmodig og søker tegn på Guds vilje.25 Luther 

holder så frem tre Kristi bilder som beseirer disse. Det er livet, nåden og himmelen. Livet beseirer 

døden når en fokuserer på den levende Kristus og alle hans helgener. Da forstår mennesket at ens 

egen død er overvunnet. Dette er bilder en gjenkjenner hos Hemmingsen. Men hos ham, 40 år etter, 

står Kristus igjen. Helgener nevnes ikke. Det andre er nåden. En skal ikke se på synden hos syndere, 

men på nådebildet som er Kristus på korset og alle hans helgener. Den kristne som fester blikket på 

det nådefulle bilde av den døende Kristus trenger ikke lenger frykte Guds dom. Det tredje er 

himmelen. Helvetet overvinnes når leseren ser på Kristi guddommelige bilde, som for hans skyld 

gikk ned til helvetet, og ble forlatt av Gud, uttrykt ved sine ord på korset. Når han ser Kristus forlatt 

av Gud forstår han at hans helvete er overvunnet.26 

Luther legger også større vekt på sakramentene som forberedelse enn Hemmingsen gjør. 

 

3.4 Christian Machabæus: Oratio funebris, 156627 

Allerede på første side av denne kommer det frem at dette er en annerledes tekst enn den 

foregående. Machabæus skriver: Mindetale over den berømte mand, Herluf Trolle (....) Heri 

fortælles der kort om hans levned og bortgang»28 To elementer skal altså gjennomgås i talen: Trolles 

liv og bortgang. Teksten innledes ikke med en teologisk gjennomgang av dødsforberedelsen som 

hos Hemmingsen, men går rett på en tiltale til avdøde i minnetalens form. Av og til skildres 

                                                 
25

 Reinis, Austra. Reforming the Art of Dying. The ars moriendi in the German Reformation (1519-1528), Aldershot, 

Ashgate publishing limited, 2007, s 55-57 

26 Samme verk, s 58-60 

27 Se fotnote 15. 

28 Hemmingsen, Niels og Machabæus, Christian. Ved Jansen, F.J. Billeskov. Humanitas Christiana, Mindetaler 

over Herluf Trolle. København, C.A.Reitzels Forlag, 1990, s153 
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tiltaleform i andre person entall «du» som et moderne fenomen. Det er det ikke. Macæbeus bruker 

du-form fra side 2 i sin minnetale. I tiltaleform er altså talen umiddelbart sammenfallende med 

minnetalene som holdes av pårørende i mange av undertegnede begravelser! Dette er en 

overraskende likhet. Det har altså vært gjort for 450 år siden.  

Machabæus henter også frem klassikerne, og skriver «Thi ligesom Dido hos digteren, optændt av 

rasende elskov, gentog at hun ville tage Æenas' avrejse roligere, hvis hun havde haft en Julus, der 

med sit ydre kunne gøre Æneas nærværende. På samme måde går det ,med os, når vi betragter hr. 

Herlufs strålende egenskaber, som klarere end alle kunstneres hænder viser os, hvilken mand han 

var».29 Det er eiendommelig at Gud i liten grad nevnes i denne delen av minnetalen. Herlufs 

strålende egenskaper er derimot svært til stede (nærmest pompøst). Det er forsåvidt også interessant 

i forhold til moderne minnetaler. Det er i min presteerfaring ikke så ofte at pårørende ønsker 

avdødes mer problematiske sider nevnt. Tekstene blir ofte udelt positive, og ikke alltid balanserte. 

Forhåpentligvis er få minnetaler like pompøse som denne, men allikevel er det muligens en 

sammenheng?  

Avdøde holdes frem som eksempel for de levende, og følger derfor mønsteret i Hemmingsens 

likpreken, selv om Machabæus legger større vekt på avdødes liv, og mindre på teologisk 

oppbygning. Først et stykke ut i talen nevner Macæbæus Trolles fromhet som eksempel. Han 

skriver at Trolles karakteregenskaper ikke kan overføres på oss.30, men er et eksempel til 

etterlignelse. Det er et fremragende og iøynefallende eksempel på fromhet og etterfølgelse som vil 

være til eksempel for ettertiden.31 Etter dette  innleder Machabæus en biografi. Det kommer et svært 

vesentlig poeng i forbindelse med Trolles studieår. Han studerte i Wittenberg, og tilegnet «sig med 

stor omhu en ufordærvet lære om Evangeliet.»32 Deretter fortsetter forfatteren med å understreke 

hvordan Luther og Melanchton har bidratt til å renses, spres og sås i disse avgjørende tider. Deretter 

en videre levnetsbeskrivelse, før flere sider mot slutten er viet Trolles dødsforberedelse. Vi ser altså 

at minnetalen, om enn euforisk, i kraft av sin utilslørte positivitet har mye til felles med flere av 

levnetsbeskrivelsene i Karls Hafstads samling. 

 

4.0 Minnetalen/andakten i norsk tradisjon 1970-1980 

 I denne delen foretar jeg et sprang på drøyt firehundre år. Hva vil en se hvis en foretar et nærmere 

studium av denne perioden når en sammenligner det med ovennevnte periode? 

Det er et interessant studium å observere utviklingen gravferden har hatt i løpet av de fire siste tiår. 

                                                 

29 Samme verk, s159 

30 Se pkt 4.1 om inklusivt språk 

31 Samme verk, s160 

32 Hemmingsen, Niels og Machabæus, Christian. Ved Jansen, F.J. Billeskov. Humanitas Christiana, Mindetaler 

over Herluf Trolle. København, C.A.Reitzels Forlag, 1990, s162 



10 

 

Jeg tror at dette tiåret er en nøkkel til utviklingen av den formen gravferden har i dag. Det skjer på 

mange måter et skifte i denne perioden. Minneordene får en større og større plass som integrert del 

av prestens andakt. Dette kan observeres tydelig i Karl Hafstads samling. Ved lesning av 

andaktene/minnetalene er det store ulikheter hos de forskjellige prestene. Ekstra spennende er det 

også at Hafstad har inkludert to stykker skrevet av en katolsk prest. Disse vil ikke bli behandlet 

spesielt annet enn om det er noen helt umiddelbare avvik fra bidragene fra lutherske presters bidrag.  

Etter lesning av denne samlingen kan talene deles opp i tre ulike kategorier. Den første varianten er 

der presten helt utelater personlige betraktninger. Talen blir da holdt helt og fullt til de gjenlevende 

uten at det nødvendigvis er noen som helst sammenheng mellom andakten og avdøde. Den andre 

varianten er en todeling. Her er dette ofte strengt disponert. Presten har gjerne en personlig 

minnetale først, deretter en markant overgang til andakt. Dette er markert i overgangen av tiltale fra  

tale om avdøde i tredje person til et inkluderende «vi». Den tredje gruppen er den mest komplekse 

og kanskje mest interessante. Her er levd liv og forkynnelse sammenvevd. Presten skifter pronomen 

flere ganger og sammenholder livet til avdøde med bibeltekst og/ eller bibelsk person.  

Det er også interessant (og et eget studie verdt) å se at prestenes teologi trekker veksler på flere 

konfesjoner. Dette gjelder særlig innenfor protestantisk tradisjon. Det finnes, hos lutherske norske 

prester, uttrykk for både luthersk, reformert og anglikansk tradisjon og teologi. Dette er imidlertid 

ikke oppgavens hovedanliggende. 

 

4.1 Den «upersonlige» varianten.  

Den første jeg ønsker å se på av disse heter «Trøst» av Ragnar Leivestad.33 Den er skrevet uten 

noen ord om avdøde. Bibelteksten som brukes er fra 2.Kor: 1: 3-4: «Lovet være Gud, vår Herre 

Jesu Kristi Far, den Far som er rik på miskunn, den Gud som gir all trøst. Han trøster oss i all vår 

nød, for at vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får fra Gud.» Hele teksten er 

rettet mot sørgeskaren, men med et inklusivt, nærmest intimt språk. Presten inkluderer seg selv i 

sorgen, og sier for eksempel at «vi er flere om å bære den samme sorg».34 Predikanten kommer med 

en rekke generelle betraktninger om trøst av allmennmenneskelig karakter. Trøst ved 

medmenneskelig sympati, en blomst, et håndtrykk. Alt dette karakteriseres imidlertid som svak 

trøst, som et «halmstrå». Trøsten ved Guds trøst (som også er andaktsteksten) innebærer å rekke den 

druknende «en kjepp» Det interessante her er at Leivestad tilsynelatende inkluderer alle lytterne 

denne evnen. Han sier «når vi (min utheving) kan rekke en kjepp til den druknende kan han slippe 

halmstrået».35 Den tiltalen er ikke spesielt god når forsamlingen er sammensatt.  

                                                 

33      Hafstad, Karl. Ord I Sorg. Taler ved begravelser. Oslo, Gyldendal Norsk forlag, 1980, s 79-81 

34      Hafstad, Karl. Ord I Sorg. Taler ved begravelser. Oslo, Gyldendal Norsk forlag, 1980, s 79 

35     Samme verk, s 80 
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Videre er andakten så å si helt uten formaning. Et av avsnittene kan muligens tolkes som en liten 

rest av formaning der Leivestad skriver «å søke Gud (...) det er å vende seg til ham som har gjort 

seg til kjenne gjennom den korsfestede»36  

Denne talen står svært langt unna liktalen slik jeg har beskrevet den fra slutten av 1500-tallet. Den 

er helt uten personlig liv til etterfølgelse, den inneholder ikke noe bibelsk eksempel og den har 

heller ingen formanende karakter. Så kan en også spørre seg om prestens inklusive språk bidrar til å 

gjøre forkynneren utydelig. Han er en «medlider» mer enn en trøster. 

  

4.2 Den todelte talen 

Eksempelet jeg ønsker å holde frem er skrevet av Per Lønning og heter «Død hvor er din brodd?»37 

og er svært interessant i vår sammenheng. Teksten er hentet fra 1.Kor. 15: 55. 38 Talen er holdt over 

en avdød prestekollega og er holdt i den kirke hvor han var sokneprest. Talen er på drøyt fire 

boksider, og den første siden er en minnetale over avdøde, hvor Lønning avslutter med å lyse fred 

over prestens minne. I minneordene er det prestens livsgjerning som holdes frem. Det er ingen 

biografi, men en refleksjon over hans presteliv. Videre har talen form av en takk for tjenesten, og 

nærmest en lovprisning av hans gode egenskaper. I talens andaktsdel, er det igjen en overgang til å 

snakke om «oss». Det er interessant å merke seg at det endog er et element av dødsforberedelse i 

teksten, nærmest en ars moriendi. Lønning skriver: «Dødens brodd er synden(...) Hva vil det si? 

Kort og godt dette: Fordi vi er syndere, mestrer vi ikke den kunst dø»39 Det Lønning skriver videre i 

talen kunne nærmest vært hentet fra en luthersk likpreken på 1500-tallet. Han skriver om den 

egentlige tillitsfulle døden, den død som han (Jesus) erobrer for å dele den med oss.40 Denne talen 

er nærmest oppskriftsmessig slik som på sent 1500-tall i Danmark-Norge. Niels Hemmingsen 

skriver i sin liktale over Herluf Trolle at det er tradisjon for at det er skikk over hele landet ved 

begravelser å holde en prediken i to deler, den første om den avdødes liv og død, særlig om det som 

kan være et godt eksempel for de gjenlevende, den andre er en formaning fra den hellige skrift.41 

Talen som Lønning holder står altså i umiddelbar sammenheng med en tale holdt mer enn 400 år 

tidligere. Han holder først fremst den avdødes gode eksempel og hans gode egenskaper som kristent 

menneske frem. Deretter holder han en tale/ formaning om det å møte døden.  

 

4.3 Den sammenvevde talen 

                                                 

36     Samme verk, s 81 

37     Samme verk, s 94-98 

38    Død hvor er din brudd? Død, hvor er din seier. 

39      Hafstad, Karl. Ord I Sorg. Taler ved begravelser. Oslo, Gyldendal Norsk forlag, 1980, s 96 

40    Samme verk, s 97 

41     Hemmingsen, Niels og Machabæus, Christian. Ved Jansen, F.J. Billeskov. Humanitas Christiana, Mindetaler 

over   Herluf Trolle. København, C.A.Reitzels Forlag, 1990, s 35 
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Det er flere eksempler på denne typen i Hafstads samling. De er også ganske interessant lesning. 

Jeg kommer til å ta for meg talen «Inn til Guds herlighet» av Finn Thorn42. Teksten er over Joh 

17:24-26, og taleren nevner særlig «Far, jeg vil at der hvor jeg er, skal også de som du har gitt meg 

være». Etter noen korte ord om at vi er sammen for å ta farvel, så kommer her bibelteksten med en 

gang. Her plasseres virkelig avdøde i himmelen. Forfatteren nevner fra teksten «den som ser meg, 

ser Faderen». Han skriver at det «dermed er klart at de er Jesu guddommelige vilje, at de som 

tilhører ha,, alltid skal være forenet med ham, og ha del i hans herlighet. Dette er nå gått i 

oppfyllelse for vår kjære avdøde».43 Saligheten knyttes til troen på at hun har fått del i den herlighet 

som alle som dør i troen får del i. Videre holdes avdøde også frem nærmest som et forbilde siden 

det nevnes at hun så fram til dette med stadig større glede. Avdøde har selv valgt hjemkomsten i 

lignelsen om den bortkomne sønnen som den tekst hun selv vil ha lest i sin egen begravelse. Thorn 

skriver videre at hennes eksempel også har sagt noe annet om sin tro: «døden er ikke slutten på alt, 

men tvert om begynnelsen til alt, til noe uendelig mye bedre, fordi den fører over fra et forgjengelig 

til et uforgjengelig liv».44 

Det er svært interessant at denne talen faktisk er skrevet av en katolsk prest. Han virket som 

dominikanerpater i Oslo i en årrekke. 

 

5.0 Berøringspunkter mellom de to periodene. 

Det er flere berøringspunkter mellom de to periodene, flere enn jeg trodde da jeg startet dette 

arbeidet. Jeg hadde som utgangspunkt at andaktene i denne samlingen skulle stå svært langt unna de 

to liktalene over Herluf Trolle, men det viste seg ikke nødvendigvis å være tilfellet.  

 

5.1 Fellestrekk 

Det er flere ting som er sammenfallende. Som nevnt er Per Lønnings tale den som er nærmest 

oppskriftsmessig etter luthersk modell.  

Felles er også biografien. Forsåvidt ligger også Machabæus svært nær en «sekulær» biografi, idet 

hans tekst, ihvertfall den første delen, er en lovprisning av Trolles gode egenskaper. Fromhet er 

nevnt som en god egenskap, men Gud er nærmest ikke til stede som faktor i biografien. En svært 

overraskende likhet har vært Machabæus' bruk av inklusivt språk. Da jeg begynte å arbeide med 

materialet, var «du-form» noe jeg trodde var et helt nytt fenomen. Ja, så nytt at det er kommet til det 

siste tiåret. Det er i så fall ikke nytt men kommet tilbake. Et studium av minnetaler holdt av 

pårørende ville sikkert utgjøre et spennende studium, men det er såvidt meg bekjent ikke utgitt eller 

                                                 

42     Hafstad, Karl. Ord I Sorg. Taler ved begravelser. Oslo, Gyldendal Norsk forlag, 1980, s 131-133 

43      Hafstad, Karl. Ord I Sorg. Taler ved begravelser. Oslo, Gyldendal Norsk forlag, 1980, s 132 

44      Hafstad, Karl. Ord I Sorg. Taler ved begravelser. Oslo, Gyldendal Norsk forlag, 1980, s 132 



13 

 

godkjent for bruk slike minnetaler i bokform.  Det som i hvert fall er nytt er at  minnetalen kobles 

fra andakten, og blir en selvstendig, personlig del av gravferden. Blir så minnetalen i siste instans en 

helt «sekulær» del av gravferdsritualet? I noen tilfeller opplever jeg at minnetalen blir kun en 

biografi med en sentimental skildring av avdødes egenskaper. Den taler ikke lenger som eksempel 

til etterfølgelse eller formaning, men er en frittstående skildring av avdødes liv.  

 

5.2 Ulikheter 

Etter det arbeidet jeg foreløpig har gjort med talene, er det langt flere likheter enn forskjeller. Det 

elementet som imidlertid er til stede i mindre grad i talene i Hafstads samling er dødsforberedelsen. 

Mens både Hemmingsen og Machabæus vier Trolles dødsforberedelse (og lytteren/leserens) stor 

plass, er den nesten borte i Hafstads samling. Det virker som om den omfattende plassen til 

dødsforberedelsen er blitt til den lille resten «sovnet fredfullt inn» eller «døde fredfullt med sine 

nærmeste hos seg.» 

 

5.3 En brytningstid? 

Mitt arbeid med materialet så langt indikerer ikke at vi er inne i noen brytningstid, men i en 

endringstid. Minnetalen og andakten skiller lag i ritualet av 1986. Dette innebærer allikevel ikke en 

nyordning, men en tilbakevending til en langt eldre tradisjon. Selv om minnetalene ikke på noen 

måte er like lange som sine forbilder, så har de like fullt en lignende struktur, særlig hvis minnetalen 

til Christian Machabæus er et eksempel. Det er klart at det er en vesentlig forskjell siden 

minnetalene over Trolle er skrevet om en adelig, svært betydningsfull person i sin samtid. Allikevel: 

i vår tid får mange en biografi og minnetale der avdødes positive egenskaper holdes frem på 

tilsvarende måte.  

Det er vanskelig å spekulere på hvordan utviklingen vil komme til å bli i løpet av for eksempel de 

neste tretti år. Kanskje kan det være interessant å kaste et blikk på andre land for å se hvilke uttrykk 

deres seremonier får. I denne sammenheng har jeg sett på Thomas Longs bok «Accompany them 

with singing». Her nevner han et typisk eksempel på hvordan en amerikansk begravelse kan være i 

dag. En interessant beskrivelse er en konstruert fortelling han lager. Imidlertid er den godt forankret 

i forhold til hvordan seremonien har utviklet seg i USA. Det første som skjer er at sykehuset 

informerer datteren om dødsfallet. Hun får sin mor kremert, setter inn en dødsannonse, og tar i 

november med seg sin mors urne til en innsjø i Minnesota hvor hun sprer asken over et vann der. 

En uke senere holdes en minnestund i en kirke i nærheten. Ved inngangen var det gjenstander 

knyttet til henne, noen bilder, bibelen hennes, en vase hun hadde laget, og andre personlige ting. 

Siden leste døtrene et dikt hun likte og fortalte en morsom liten historie fra deres barndom. Presten 

fra sykehjemmet leste deretter Salme 23 og ba en kort bønn, før to av hennes tidligere elever fortalte  



14 

 

gode minner fra deres tid med henne som lærer. Etter en stunds stille refleksjon, hvor Amazing 

Grace ble avspilt, gikk alle stille ut.45 Dette er en form som virkelig bryter med den klassiske 

lutherske gravferden med liktale. Her er det så og si ingen liturgi, det er ikke salmesang, ingen 

minnetale i tradisjonell forstand og ingen andakt. Avdødes kropp er heller ikke der! Respekten en 

viser avdøde som tilstede i gravferden er borte. Dette er nesten like nær et minnesamvær som en 

gravferd. Thomas Long beskriver hvordan gravferdsskikkene blant amerikanske kristne har 

forandret seg dramatisk og svært raskt i løpet av de siste femti år. De tradisjonelle 

gravferdsskikkene er erstattet med et helt nytt mønster i forhold til hvordan en minnes den avdøde. 

Det nye mønsteret er ikke så fastlagt, og inneholder ofte improvisasjon og personlig tilpasning.46 

Long nevner noen tydelige karakteristika som har utviklet seg. For det første er det ofte en 

minnestund istedenfor en begravelse. Denne skjer ofte lenge etter dødsfallet. Videre holdes det ofte 

en svært enkel, kort, personlig og tilpasset seremoni. Det er ofte en rekke personlige ting tilstede. 

Til sist legges vekten mer på glede enn tristhet, mer en feiring av avdødes liv enn en refleksjon over 

dødens realitet. 

Så kan en spekulere på om dette også blir utviklingen i Norge, men det finnes tegn som tyder på 

det. Nylig rykket Jølstads begravelsesbyrå ut en helsides annonse i flere av landets aviser hvor de 

reklamerte for at den som nærmet seg døden selv kunne få designe sin egen begravelse/ 

minnestund. Dette kan også inneholde en prest, men begravelsen kobles helt fra de formene som 

både kirkesamfunnene  og Human-etisk Forbund representerer. Videre er den gruppen som ikke har 

noen religiøs eller livsynsmessig tilknytning den gruppen som øker mest i Norge. Hva skisserer så 

Long som veien videre? Han skisserer hvordan han mener en «god» begravelse skal være. Den skal 

inneholde følgende elementer. Først trenger den en «hellig person». Denne er årsaken til at en 

samles til begravelse. En god begravelse gjør det klart at avdøde er en «helgen». Et menneske skapt 

i Guds bilde, et prisme der Guds nåde kommer til syne.47 

For det andre trenger den et «hellig sted». Det er et håpets sted, et sted som Guds folk alltid vil reise 

mot, et rettferdighetens sted hvor menneskelig liv vil bli fornyet: helt, trygt og fritt. Innenfor en slik 

kontekst understreker Long også betydningen av å holde begravelsen i et «hellig rom», med alle de 

hendelser som har utspilt seg der.48 Det tredje er et «hellig folk». Ved alle kristne begravelser er det 

felles at en gruppe tilbedere møtes. De er mer enn det kan se ut som. De er del av resten av 

fellesskapet, det store fellesskap av helgener som transcenderer både tid og sted. Faren i vår tid er at 

                                                 

45 Long, Thomas G. Accompany Them with Singing- The Christian Funeral. Westminster John 

Knox Press, Louisville Kentucky, 2009, s 57 

46 Samme verk, s 58 

47  Long, Thomas G. Accompany Them with Singing- The Christian Funeral. Westminster John 

Knox Press, Louisville Kentucky, 2009, s 124 
 

48  Samme verk, 126-127 
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den gamle infrastrukturen av støtte ved begravelser forvitrer. De som samles er færre, ikke 

nødvendigvis resten av fellesskapet, men bare en liten gruppe av individuelle sørgende. Fellesskapet 

blir borte.49 

 Det siste er «Hellig skrift». I en «god begravelse» er evangeliefortellingen nødvendig. Begravelsen 

proklamerer evangeliet. Long nevner at ironisk nok at den sterkeste rivalen til evangeliefortellingen 

er den avdødes livshistorie. Faren er at begravelsen utelukkende blir minnestunden for avdøde. Men 

når den utformes riktig, trenger ikke avdødes livshistorie være en trussel mot evangeliefortellingen i 

det hele tatt. Evangeliet minner oss om at historien om avdøde ikke avsluttes i begravelsen Den 

ender hos Gud. Begravelsen handler ikke om at noen venner kommer sammen for å være med 

minnet om avdøde, den handler om at avdøde går til Gud.50 

 

6.0 Avslutning 

Det har vært spennende å jobbe med disse talene som er skrevet med 400 års mellomrom. Talene fra 

1565 og 1566 er skrevet strengt etter luthersk mønster. Talene fra Haftads samling er nok langt mer 

varierte. Det er blitt klart for meg i disse lesningene at talene fra 1970-80 står i en tydelig 

kontinuitet, selv gjennom fire århundrer. Det sies at liktalen som definert sjanger begynner å forvitre 

i pietismen, men i lesningen av disse talene synes ikke dette så entydig. 

Det kanskje mest interessante i Hafstads samling er at de representerer tiden like før minnetale og 

andakt skiller lag og blir to helt adskilte taler. Jeg tror dette representerer et vesentlig brudd i 

gravferdens fokus. Fra den allmenne andakten til de gjenlevendes formaning med eksempler til 

etterfølgelse fra avdødes liv, til et rituale hvor talen er en «personlig» minnestund uten formaning. 

I denne sammenhengen er Longs bok svært interessant. Er det denne veien norske gravferder også 

er på vei? Jeg tenker at gravferden innebærer en sjanse til fokus også på mitt eget liv. Hva kan jeg 

lære av avdøde. Samtidig inneholder den et minst like viktig element. Hvordan kan gravferden 

bringe mitt liv håp? Håp om at livet står i en større sammenheng. At det å miste et kjært menneske 

også medfører en påminnelse om det håp som gjennomsyrer hele den kristne tro. Det er det fokus 

jeg tror vi må hegne om. Det er det fokus som gjør gravferden til mer enn en minnestund. Det er det 

som gjør den til livshjelp 

 

 

 

 

 

                                                 

49  Samme verk, s 133-136 

50  Samme verk, 136-137 
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