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Døden kom på menyen for første gang i Norge denne uken. På dødskafeen samtalte gjestene om mange ting man tenker på ved livets slutt. 

Gjestene på en dødskafé  
serveres også mange historier  
om livet.

Med døden 
på menyen

tekst Wenche Fuglehaug
foto Rolf Øhman

En leilighet i Pilestredet i Oslo 
denne uken. Inne er det dekket 
på til mange gjester Det er duker 
på bordene, det knitrer fra flere 
peiser i de mange rommene. Og 
på kjøkkenet putrer suppen i 
rause kjeler. Folk banker på dø-
ren og kommer inn. Til Norges 
første dødskafé. Et fenomen som 
allerede er populært i USA og 
Europa.

På menyen står god mat, kaf-
fe, te og kake. Og det mørkeste 
blant temaer: døden.

Oppslukt av døden
Mia Andresen se!er seg ned i en 
av sofaene. På armen har Mia en 
tatovering med teksten memen-
to mori: Husk, du skal dø.

– Den minner meg hele ti-
den om hvor viktig det er å leve 
mens man har livet, sier Mia.

Det har ikke Mias bror Einar 
lenger. Han dør "# år gammel i 
en bilulykke. Einar som ble født 
hjemme med Mia til stede, seks 
år gammel. Mia som var med på 
å klippe navlestrengen til Einar, 
Einar som hun var så glad i.

– E!er tragedien ble jeg opp-
slukt av døden. Jeg studerte an-
tropologi, men begynte på syke-
pleierutdannelsen fordi jeg e!er 
hvert kan jobbe mer helhetlig 
med livet og døden.

– Er du redd for å dø?
– Ja, for å miste livet og alle 

mulighetene, men ellers ikke. 

Så tenker jeg på dem som blir 
igjen. Derfor er det viktig å snak-
ke om døden med dem du er 
glad i. 
$#-åringen mener døden er 

tabubelagt i vårt samfunn, at 
vi snakker for lite om den. I alle 
sammenhenger.

– Taushet rundt døden synes 
jeg er typisk også på institusjo-
ner der eldre bor, som oftest i på-
vente av døden. Gamle mennes-
ker kan også være redde for å dø, 
ikke alle er me!e av dage, som 
det heter.

Spis meg opp 
Det summer fra kafébordene. 
Her er menn og kvinner i alle al-
dre. På kjøkkenet har Katarina 
Zwilgmeyer (%&) og Else Werring 
('%) det travelt. De to bestemte 
seg for å arrangere dødskafé et-
ter å ha lest et intervju med bri-
ten Jon Underwood, som i $&"" 
åpnet den første britiske døds-
kafeen. Fenomenet har senere 
spredt seg til hele verden.

– Døden er et he! tema for ti-
den. Kanskje har det alltid vært 
det. Døden er det eneste sikre, 
det som forener alle mennesker. 
Alle skal dø, de vi bryr oss om, og 
de vi ikke liker. Likevel er døden 
tabu. Ved å etablere dødskafé øn-
sker vi å ufarliggjøre døden ved 
å snakke om den, sier Katarina 
Zwilgmeyer.

Som gravferdskonsulent har 
hun god erfaring med å arrange-
re verdige seremonier og gi råd 
til pårørende som skal ta avskjed 
med sine døde. X
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Mia Andresen (!") sier hun ble oppslukt av døden etter at broren Einar døde i en bilulykke  
i !##$. 

Venninnene Else Werring (t.v.) og Katarina Zwilgmeyer var vertinner på Norges første 
dødskafé denne uken.

Dødskafé
�X Ideen om Café Mortel ble opprin-
nelig utarbeidet av den sveitsis-
ke sosiologen Bernard Crettaz.
�X Ideen var at mennesker skulle 
samles, spise mat, kake, drikke 
kaffe og snakke om døden.
�X Han mener døden er et tabu-
belagt tema som folk ikke tør 
snakke om.
�X En dødskafé er ikke en sorg-
gruppe eller terapitime.
�X I dag er Café Mortel blitt en 
større bevegelse i USA og Europa.
�X Den første dødskafeene i Norge 
samlet denne uken !" mennes-
ker. Folk står på venteliste for å 
delta, og neste kafé arrangeres 
på nyåret.
Kilde: deathcafe.com

– Jeg håper barna mine vil legge krop-
pen min ut i skogen slik at jeg kan spises 
opp og bli en del av naturens kretsløp, 
sier trebarnsmoren, og byr sine gjester på 
mer mat.

Hun sier familien hennes nok ikke vil 
godta hennes ønske.

– Men jeg vil absolu! at de som kom-
mer i min begravelse skal se at jeg er bli! 
et lik, sier Zwilgmeyer.

Direkte tale, akkurat sånn hennes ven-
ninne, filosof Else Werring mener det bør 
være.

– Noen synes ordet «dødskafé» er skum-
melt, li! deprimerende og ville den skul-
le hete «Hjerterom» eller noe … Men selv 
om samtalene mellom gjestene er posi-
tive, er det viktig ikke å pakke inn hva dø-
den er, og hva den betyr, sier Else Werring.

Skeptisk til egen ro
Roger Fagereng ("#) er seniorrådgiver i 
Forsvarsdepartementet og filosof. Han 
sier døden er et fenomen som kan inten-
sivere og avdekke det som er viktig i livet. 

– En samtale om hvordan vi skal forhol-
de oss til selve frykten for døden, tror jeg 
kan gi en helende og livsbejaende e$ekt.

– På hvilken måte?
–  Døden i en intellektuell samtale må 

e!er hvert vike plass for en mer kroppslig 
oppstemthet i takknemlighet og undring 
over livet og de nære relasjoner.

– Frykter du døden?
–  Det kjennes ikke slik ut når jeg tenker 

e!er. Men å tenke seg det, kan aldri erstat-
te det å være der, å være i ferd med å dø. 
Så jeg er noe skeptisk til mine egne tan-

ker om hvor rolig jeg egentlig er i forhold 
til spørsmålet.   

– Har du planlagt din egen begra-
velse?

– Nei, jeg ønsker ikke å gi regi til noen. 

De e!erla!e kan selv få kjenne e!er hvor-
dan de husker meg og hvordan de vil 
minnes meg. Kanskje jeg skal gi et hint 
om at jeg ikke vil kremeres?

Han mener en samtale om døden i 

W
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Spørsmål fra 
denne uken

! Hvem er Norges Europa-
minister? 

" Hvor mange kilo mat  
kaster hver nordmann  

årlig? 

# I forbindelse med hva 
har Trygve Hegnar skapt 

overskrifter denne uken? 

$ Hvilken pris mottok 
Folkebiblioteket denne 

uken? 

% Når feires Edvard  
Munchs !"#-års dag? 

& …..og hvem ble denne 
uken tildelt litteraturpris 

for å ha skrevet tegneserie-
biogra$ om Munch? 

' Hva heter hovedstaden  
i Mosambik – landet som 

nå trues av krig? 

( I hvilken fransk avis- 
redaksjon ble en foto- 

grafassistent skutt mandag? 

) Hva er  
bitcoin? 

!* Hvor i India arrange-
res sjakk-VM? 

!! Tidligere utenriks- 
minister Espen Barth 

Eide har fått ny jobb. Som 
hva? 

!" Erna Solberg var 
denne uken på sin al-

ler første utenlandstur som 
statsminister. Hvor dro hun? 

!# Hvilken debatt ble 
denne uken satt i gang 

av Warsan Ismail? 

!$ På hvilken dato og  
i hvilket år ble  

president John F. Kennedy 
skutt og drept? 

!% ......og i hvilken by falt 
skuddene?

!.   Vidar Helgesen (H)
".  "! kilo
#.   I forbindelse med en ny biogra-

$ som er skrevet om ham.
$.   Brageprisen (Hederspris).
%.  !%. desember.
&.   Steffen Kverneland (Bragepri-

sen, sakprosa)
'.  Maputo
(.  Liberation.
).   Internettvaluta – dvs. digitale 

penger som du kan betale med 
over internett.

!*. Chennai
!!.  Direktør i World Economic Fo-

rum
!". Berlin, Tyskland.
!#. Rasismedebatten.
!$. %%. november !&'(.
!%. Dallas, USA.

Svar:

– Døden er tabubelagt i vårt samfunn, 
vi snakker for lite om den i alle sam-
menhenger, sier Mia Andresen (med 
briller). Hun deler sine tanker om 
døden med andre kafégjester.

Birte Vestergaard (!") lever intenst som kreft-
syk, og sier meditasjon hjelper henne til å bli 
kvitt dødsangsten. 

– Å snakke om døden, betyr i praksis en samtale 
om livet, sier Ronny Fagereng.

praksis er å snakke om livet og det som be-
tyr noe.

– Hvordan påvirker di! syn på døden, 
måten du lever på?

– Jeg lever på samme måte, det vil si, jeg 
følger de samme ønskene for livet. Men 
tanken på det endelige får meg til å ville 
rydde unna uoppgjorte saker jeg må!e ha 
med noen, og å vise de jeg er glad i at de er 
viktig for meg.

– Hvordan er det egentlig å være gjest 
her?

– Magisk. Det fine er at vi alle er forskjelli-
ge mennesker som gjensidig har vist åpen-
het og omsorg for hverandre i samtalen 
om døden, sier Ronny Fagereng.

Leter etter forklaringer  
Ståle Økland er sosiolog og trendforsker. 
Han tror foreløpig ikke dødskafeene er en 
trend.

– En trend endrer tanker, verdier og 
handlinger hos oss. En trend er gjennom-
gripende. Jeg tror dødskafeene er mer en 
døgnflue.

Økland sier imidlertid at det er spen-
nende å følge med på hva fenomenet er et 
utslag av. 

– Samfunnet vårt har de siste årene bli! 
stadig mer sekularisert. Nordmenn er et 
av de folkeslagene som tror minst. Før i ti-
den le!e mennesker e!er svar gjennom 
religionene. Nå leter vi e!er ulike forkla-

ringsmodeller, også på døden og alt som 
skjer e!er livet.

Han sier det er naturlig at mennesker sø-
ker sammen for å samtale om et tema som 
døden fordi den ofte skaper uro hos folk.

Angsten forsvant
Birte Vestergaard føler ikke lenger uro 
rundt døden. "#-åringen er født i Dan-
mark, men har ha! adresse i Bærum i ti år 
med mann og fire barn. Hun har master-
grad i matematikk og er lærer ved Oslo by 
Steinerskole.

Birte forteller om $#. august i år. Hun er 
på Bærum sykehus der hele tykktarmen 
skal undersøkes. Hennes far døde av tarm-
kreft for flere år siden. Selv har hun ingen 
symptomer på kreft og er bare til kontroll 
fordi fastlegen har henvist flere ganger. 

– Du har en stor polypp, og du kan godt 
regne med at det er kreft, sier legen til 
Birte.

– Den første reaksjonen min var sjokk. 
Maktesløsheten ved så brå! å se døden i 
øynene. Jeg var helt uforberedt på beskje-
den.

 Birte Vestergaard tar en bit av kaken 
hun får servert mens hun tenker tilbake 
på farens kreft og spredning, hvordan den 
fortærte alle hans krefter og var årsaken 
til hans død seks måneder e!er at han 
hadde få! samme diagnose. I tiden e!er 
at hun fikk sin diagnose fikk hun av og til 

angstanfall. Hun bestemte seg for at hun 
ikke vil leve med angst, og tok fa! på en 
egen, indre reise med meditasjon.

–  Det har vært noen tø%e måneder med 
krevende behandling, men samtidig også 
en sterk prosess for å finne sinnsro i en så 
utfordrende livssituasjon.

Birte Vestergaard lever nå livet fullt ut. 
Legger vekt på kjærligheten til menneske-
ne og tingene omkring seg, lever intenst 
og gir seg ikke frykten i vold. Hun er syk-
meldt, har gjennomgå! stråle- og celle-
giftbehandling og skal opereres i desem-
ber. Men prognosene er gode, optimismen 
stor.

– Jeg er lei meg for å ha få! kreft, men 
takknemlig for at den ble oppdaget i tide. 
Jeg takker alle de menneskene som gjør 
alt de kan for å få meg frisk, og når det ble 
sånn at jeg skulle få kreft, er jeg glad for 
all den utviklingen jeg personlig har gå! 
igjennom som følge av sykdommen, sier 
Birte Vestergaard.

 Norges første dødskafé stenger dørene 
e!er noen timer.

 På to timer har &' ulike mennesker mø! 
hverandre til et dystert tema. Mange går 
hjem i mørket. Lys til sinns.

Wenche.fuglehaug@aftenposten.no
@WencheFuglehaug
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