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"Våre levedager er talte!"  
– forestillinger og praksis knyttet til døden som fenomen1 
 
- Av forsker, cand.polit. Marit Myrvoll, Árran lulesamisk senter2 
 
(Foredrag på Høgskolen i Bodø 25.09.06 under forskningsdagene 2006. Foredraget bygger på 
arbeidet i forskningsprosjektet ”Etniske relasjoner i nordre Nordland i historisk perspektiv”, 
finansiert av Norges forskningsråd og administrert av Árran.) 
 
Innledning 
Døden er det eneste vi kan være sikre på her i livet, sies det. Liv og død er motsetninger som 
tilsynelatende ser ut til å gjensidig utelukke hverandre, og har alltid hatt en sentral plass i 
menneskers religiøse forestillinger til alle tider og over hele verden. Forestillingene om 
sammenhengen mellom livet og døden ligger dypt hos ethvert folk. 
Hvilke forestillinger har vi om døden? Er døden noe som inntreffer helt tilfeldig, eller kan det 
være slik at våre levedager er talte, som mange sier? Kan død forutsies gjennom varsler?  
Og hvilke relasjoner har vi til avdøde slektninger og venner? Hvorfor kaller vi barna våre opp 
etter avdøde forfedre? Hva med skikker og tradisjoner i forbindelse med begravelse? 
 
Dette var noen av de spørsmål som dette prosjektet ville fokusere på. Det er folks egne 
fortellinger om sine eller andres erfaringer med å forstå eller fortolke ulike forestillinger og 
praksiser knyttet til døden som er det sentrale datamaterialet i prosjektet. Folk har fortalt om 
sitt forhold til skjebne, til varsler, om gjengangere og om navneoppkalling – alt relatert til 
døden. 
 
Prosjektet har vært et komparativt studium som har fokusert både på samiske og norske 
forestillinger og praksis. Som de andre foreleserne før meg i dag har påpekt, så har norsk og 
samisk befolkning bodd i samme område og med nærhet til hverandre gjennom århundrer. 
Fordi kirka, som en del av den norske staten, fikk monopol på forkynning av tro og forvaltning 
av religiøse ritualer som dåp, konfirmasjon, giftemål og begravelse overfor både samer og 
nordmenn, skulle man anta at tro og forestillinger ble like. Derfor ble den ene hoveddelen av 
problemstillingen å se på mulige ulikheter i kultur: Er det mulig å finne forestillinger i dag 
som peker tilbake til ulike virkelighetsforståelser som den norrøne og den samiske? Vil det 
være mulig å finne ulike forestillinger avhengig av kulturelt ståsted? Den andre delen av 

                                                           
1 Fra Bokmålsordboka 2005: 
Fenomen: Døden blir kalt et fenomen i denne framstillinga, og begrepet fenomen vil i denne sammenhengen 
 forstås som ”noe som tiltrekker seg oppmerksomhet” og ”det som oppfattes gjennom sansene”.  
Forestilling: Dette handler om et reprodusert sanseinntrykk; et erindringsbilde; et begrep, en tanke, en idé på det 
 kognitive nivået. Vi snakker ofte om å ha forestilling om noe. 
Praksis: Dette er knyttet til handling, og kort sagt er det skikk og bruk: hva vi gjør. 
2 Marit Myrvoll var ansatt på Árran i dette forskningsprosjektet. Nå arbeider hun som forsker på Nordisk Samisk 
Institutt. 
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problemstillingen vektla endring, evt. kontinuitet over tid: Er det mulig å finne det som kalles 
uoffisiell religion, folketro3 eller folkereligiøse forestillinger og tradisjoner knyttet til døden?  
 
Virkelighetsforståelse og kulturelt perspektiv  
Forestillinger og praksiser knyttet til døden som fenomen inngår som en del av folks 
virkelighetsforståelse; hvordan vi forklarer oss i verden - opprinnelse, opprettholdelse og 
relasjoner mellom krefter (Berthelsen mfl.1998).  
 
Forestillinger blir ofte videreformidlet i fortellingen mens praksis er knyttet til handling. Over 
tid kan forestillinger bli glemt og erstattet av nyere eller andre forestillinger. Et religionsskifte 
kan forårsake slike endringer. Men det kan jo også være slik at selv om vi kjøper nye møbler, 
så trenger vi ikke å kaste ut alt det gamle inventaret. Slik kan det være ved et religionsskifte 
også. Enkelte fenomener er så sentrale i folks virkelighet at elementer fra den tidligere 
religionen blir tatt med over i den nye og satt inn i en ny sammenheng – med ei ny forklaring, 
slik at virkeligheten skal framstå logisk og holdbar. Et eksempel på dette er hvordan folk har 
laget ei nærmest bibelsk skapelsesberetning om de underjordiske/hulderfolket. Etter 
religionsskiftet erfarte man fremdeles hulderfolket, og de trengte derfor å inkorporeres i 
skaperverket.  
 
Det er ikke alltid egenerfaringen som er den viktigste kilden til vedlikehold og bekreftelse på 
uvanlige fenomener, men overleveringen gjennom fortellingen (Myrvoll 2000). Forestillinger 
blir ofte videreformidlet i fortellingen. Den muntlige fortellingen står sentralt i vedlikehold av 
trosforestillinger. En muntlig fortellerform i en lavteknologisk hverdag forutsetter et sosialt 
fellesskap som ramme rundt fortellingen. Dette gjør at forestillingene blir felles eie og etter 
hvert felles hukommelse. 
 
Det vi kaller muntlig fortellertradisjon, er grunnet i og vokst fram av en bestemt 
virkelighetsforståelse. Dette gjør at forestillingene blir satt i et kulturelt perspektiv. De fleste 
av informantene mente at menneskene ikke er alene i verden. Det finnes fenomener som 
vanlige folk sjelden eller aldri har tilgang til, men som like fullt eksisterer, og som vi må lære 
oss å ta hensyn til og mestre i et eventuelt møte med slike. Avdøde personer er et slikt 
fenomen. Virkeligheten består med andre ord ikke bare av den verden vi kan se og ta på og i 
fortellingen finnes ikke bare beskrivelse og forklaring på ulike fenomener, men også hvordan 
mennesket skal kunne mestre dem (Myrvoll 2005). I forbindelse med død er det mange 
fenomener som kan framstå som potensielle kaos-makter og da er det viktig å ha kompetanse 
på hvordan håndtere slikt.  
 
Fortidige forestillinger 
I det gamle samfunnet betød ikke døden slutten på en eksistens, men overgangen til en annen 
relasjon mellom levende og døde (Karsten 1951, Rydving 1993, Straum 2002). Navneskikken 
med oppkalling av avdøde slektninger er en slik relasjon (Rydving 1993). Ved religionsskiftet 
tok kirka over og fikk monopol på fortolkning av døden og rituell praksis ved begravelser. Det 
ble blant annet påbudt at alle skulle gravlegges på kirkegården. Men dette monopolet innebar 
ikke at kirka kunne kontrollere de religiøse forestillingene som allerede eksisterte. Disse 
forestillingene, som i dag ofte kalles folkereligiøsitet, levde side om side med den offisielle 
                                                           
3 Folketro blir sett på som tro som er nedarvet (Bokmålsordboken 2005). Folketro har sjelden den offisielle 
kirketro sine dogmer.  
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kirkereligiøsiteten. Spørsmålet blir da om vi også i dag kan se sammenhenger mellom verdier 
og forestillinger fra gammel tid og nutidig praksis. Selv om døden er helt sentral i 
kristendommen gjennom troen på at Jesus seiret over den (1. påskedag), er likevel døden som 
fenomen i svært liten grad ”regulert” og forklart i Bibelen. Det gir grunnlag for kontinuitet av 
førkristne forestillinger og praksiser. 
 
Datagrunnlaget 
Materialet ble i hovedsak innsamlet sommeren 2004 og er fra nordre Nordland - i hovedsak 
kommunene Steigen, Sørfold og Tysfjord. Men jeg har snakket med folk i de fleste 
kommunene i Salten4, til sammen 31 personer fra 16 til 90 år, de fleste i alderen 45 – 60 år. I 
tillegg er det samtaler med fem teologer og en innehaver av et begravelsesbyrå. Dessuten har 
jeg gått gjennom kommunenes årbøker for å se hvordan både tros-materiale og etnisitet blir 
framstilt.  
 
Jeg skal i det videre si noe om funnene, og da har jeg av tidshensyn måttet velge bort 
gjengangeri og navneoppkalling, så fokus blir på skjebnetro og varsler. 
 
1 TALTE LEVEDAGER 
 
En fisker forteller: Skjebnen grep inn 
Dette var i begynnelsen av februar for 40 år siden. Jeg hadde fått hyre på en båt som 
skulle på fiske til Finnmarka. Men før jeg rakk å hyre på, fikk jeg blindtarmbetennelse. 
Dermed kunne de ikke vente på meg, og jeg fikk ikke være med. Så jeg kjøpte meg sjark 
og dro på Lofoten. Den andre båten dro på Finnmarka etter lodde. Der forliste den. 
Den gikk rett inn i Syltefjordklubben og bare to av tretten mann klarte seg fordi de ble 
slengt på land. Jeg tror at skjebnen ordnet det slik at jeg skulle være på land og ikke 
med båten.  
 
En mor forteller: Å ha ”englevakt”  
Å ha englevakt har jeg sjøl erfart. Jeg og dattera mi var ute og kjørte bil, plutselig smalt 
bilen i en fjellvegg, men både jeg og dattera mi klatret uskadd ut av bilvraket. Jeg tror 
at dette handler om englevakt – om det guddommelige. Det er Gud som griper inn.  
 
Disse fortellingene er eksempler på det vi kaller tro på skjebne eller predestinasjon; det at livet 
er forutbestemt av en ekstern makt og at livets begynnelse så vel som slutt, er utenfor 
menneskelig kontroll. De aller fleste av de jeg snakket med tror på talte levedager. Noen 
ordlegger seg slik: ”Jeg tror at det er forutbestemt. Det er så mye uforklarlig, så mye 
uforutsigbart i livet. Det er Gud som har bestemt – det er ei høyere makt som bestemmer – på 
individnivå.” Andre kaller denne høyere makta for skjebnen, og sier at ”Når dagen vår er 
kommet, så er den der.” Med andre ord, som menneske kan vi ikke kontrollere dødsdagen vår, 
og vi kan heller ikke unnslippe den. Dødsdagen er forutbestemt som andre viktige hendelser i 
livet vårt. Hvis vi unnslipper, for eksempel ved alvorlige ulykker som i fortellingene ovenfor, 
er det fordi levedagene våre ikke ennå er talte, men at vi trenger hjelp for å overleve. Det 
kalles englevakt og om dette sier folk: ”Å ha englevakt” – det er når noen blir mirakuløst 
reddet – når ting kunne gått mye verre.” Andre uttrykker seg omtrent på samme måte:”Å ha 

                                                           
4 Disse kommunene er Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Evenes og Skånland (Sør-Troms). 
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englevakt” – det er noen som holder ei hånd over deg i situasjoner som burde fått et annet 
utfall – men dagene var vel ikke talte…” 
 
Ingen knyttet troen på skjebne til samisk eller norrøn tro; den ble knyttet til kristen lære. 
Derfor ble også Bibelen referert for å underbygge disse forestillingene. Salme 39 i det gamle 
testamentet har tittelen Lær meg å kjenne mine tilmålte dager!:  

 
 Da tok jeg til orde og sa: 

  ”Lær meg, Herre, 
   å kjenne min utgang, 
  mine tilmålte dager, 
   hvor få de er, 
  så jeg kan skjønne 
   hvor forgjengelig jeg er.” 
     Salme 39, 5 (GT, Bibelen) 

 
Dette bibelverset kan relateres til uttrykket Våre levedager er talte.  Det er med andre ord Gud 
eller skjebnen som har bestemt lengden på våre liv. I tilknytning til dette refererte flere 
informanter til Bibelens ord om den store boka som alle er skrevet inn i. Mange hadde lært at 
Gud har skrevet inn alle mennesker i sin bok. I Bibelen står det flere steder om ”boka”, for 
eksempel i 2. Mosebok, 32:32-33: Da svarte Herren: Den som synder mot meg, stryker jeg ut 
av min bok.  
 
2 VARSLER5 
 
Fortelling: Bestemor satt hjemme en kveld i stua og strikket på strikkemaskinen. Da fikk hun 
høre et forferdelig rabalder fra naustet. De hadde ei tysker-trillebåre i naustet, ei slik som var 
laget av jern, stor og tung. Nå hørtes det ut som om noen drev og lempa (flyttet) på trillebåra. 
Hun spurte han Karl som var kjent for at han både så og hørte, hva dette kunne bety, og han 
svarte at det er vel noen som vil ligge der. Noen dager etter døde han bestefar og da måtte de 
flytte trillebåra for å få plass til kista. Det ble samme rabalder som bestemor hadde hørt.  
 
Denne fortellinga inngår i en rekke ulike fortellinger om varsler på dødsfall. Ikke bare 
underlige og uforklarlige lyder, men også merkelige lys, unaturlig atferd hos fugler og dyr, 
samt drømmer, kan varsle død. Varsler kan også bli gitt av mennesker. Fortelleren av denne 
hendelsen viderefører ei erfaring som han har fått seg fortalt – sannsynligvis av bestemora som 
hadde opplevd dette. At bestemor assosierer det forferdelige rabalderet hun hørte fra naustet 
som noe som ikke varsler godt, kan vi skjønne ut fra at hun rådspurte en som var kjent for at 
han både så og hørte. Varslet i fortellinga blir derfor ikke tilfeldig, men oppfattet helt logisk i 
forhold til de etterfølgende begivenhetene. Fortellinga sier også noe om hvordan vi ser på 
sammenhengen mellom liv og død: Som mennesker råder vi ikke over døden, men på ulikt vis 
kan vi forberedes når den rammer. En tysk prest som gjør tjeneste i Nord-Norge fortalte at noe 
av forskjellen mellom folk i Tyskland og her nord, er at her er de pårørende opptatte av om 
dødsfallet har blitt varslet på noe vis. 
 

                                                           
5 Bokmålsordboka 2005: tegn, forvarsel, omen. Verbformen varsle: spå; være tegn på, bære bud om 
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Varsler handler altså om å få vite om kommende hendelser som vanligvis ingen kan vite noe 
om, for eksempel dødsfall. Vi finner beskrivelser av varsler i både norrøn og samisk tro og her 
har varslene en selvfølgelig plass (Hødnebø&Magerøy 1998, Drake 1918, Pettersson 1957, 
Storå 1971). Mennesket bor ikke i verden alene, selv om man ikke alltid, ja til og med svært 
sjelden, kan få innsyn i de andre delene av virkeligheten. Likevel kan man ikke overse disse 
dimensjonene. På spørsmål om hvor kunnskap om framtidige hendelser kommer fra, hvem 
som besitter denne kunnskapen og hvordan den blir tilgjengelig for mennesket, svarte mange 
at det visste de ikke. Det bare er slik, var som oftest svaret. Troen på varsler er grunnet i en 
erfaringsbasert tradisjon, og i et slikt perspektiv er det rom for at det eksisterer dimensjoner 
eller verdener med en annen type tid-rom-logikk enn i menneskets dagligliv. I den grad noen 
ord-satte denne dimensjonen, ble den kalt for gud, skjebnen eller en høyere energi. 
 
Det er mange typer varsel: varsler fra fugler, lys og lyd som blir tolket som varsel, drømmer og 
syn og dessuten varsel fra den som dør/skal dø. Jeg skal vise noen få eksempler på folks 
fortellinger: 

1 ”Det med småfugler og dødsvarsel tror jeg på. Husker da søsteren min sin første 
unge var nyfødt. Da var jeg på fisketur en dag, og det kom en liten fugl og satte seg 
på fiskestanga. Ungen var død da jeg kom hjem.” 

 
2 ”Gjøken som varsel har jeg opplevd sjøl. Den satt i buskene i hagen og gol – 3-4 

meter unna. Det var på vårsommeren samme året som sønnen min døde.” 
 
3 ”Jeg hadde en gang fått ei ugle som en kamerat hadde skutt. Jeg ville legge den i 

fryseren, men det fikk jeg ikke. Mora mi nektet meg plent å ha ugla innomhus.” 
 
4 ”Ei ugle ble sett og hørt oppfor nabogården. Sønnen i huset omkom det året.” 
 
5 En kvinne fortalte om blått lys: ”En gang så jeg blått lys i Jonterohtu – og det 

nyfødte barnet der døde – 14 dager gammelt.”  
       Lyssfenomener kan også være et stort bål som brenner eller et skarpt lys i vinduene 
       fra et tomt hus.  
 
6 Å møte et likfølge ved å høre lyden av det, er også ansett som et dødsvarsel. En 

person minnes at han som 5-åring hørte et begravelsesfølge med salmesang. 14 
dager etter var det begravelse i bygda. Han fikk ikke være med da folk dannet 
likfølge og dro til kirkegården. Men da hørte han at de sang samme salme. 

 
7 Ei mor som sammen med resten av familien hørte bankelyder i huset en hel måned 

før sønnen forulykket, opplevde dette en natt-morgen: Jeg våknet av at han stod i 
soveromsdøra og ropte ”Mamma, tørn ut!!! Han brukte bestandig å si ”tørn ut” 
når han skulle vekke noen. Senere viste det seg at det var samme tidspunkt som han 
hadde forulykket. 

 
 
AVSLUTNING 
 
Som tidligere sagt har jeg ikke berørt de ulike formene for gjengangeri som jeg fikk fortalt. 
Heller ikke tradisjonen med navneoppkalling av barn.  
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Ingen av informantene var spesielt opptatt av døden i hverdagslivet sitt. Det overordnede 
perspektivet var at døden er utenfor menneskelig kontroll. Døden er ”den andre verden” som 
vi enkelte ganger kan få innblikk i gjennom englevakt, ulike varsler og gjengangere og 
dessuten avdøde slektninger som kommer i drømme og krever oppkalling etter seg. Et av 
spørsmålene innledningsvis var om der er mulig å finne det som kalles uoffisiell religion, 
folketro eller folkereligiøse forestillinger og tradisjoner knyttet til døden?  
Fortellingene om både skjebne, varsler, gjengangeri og navneoppkalling viser sammenfall med 
ulike forestillinger fra norrøn og samisk tro. Det betyr ikke at disse forestillingene blir ansett 
som ikke-kristne i dag. De har gått inn i den kristne virkelighetsforståelsen og blir i dag 
praktisert innenfor en trosverden hvor kristendommens gud er enerådende. Fortellingene om 
hvordan man tilkaller presten for å bli kvitt uro i hus vitner om dette. De gamle gudene i 
norrøn og samisk tro er for lengst borte.  
 
Forestillinger om varsler, gjengangeri og oppkalling finner vi over hele verden – dette er 
universelle fenomener. Samtidig er fortellingene om disse forestillingene forankret i sine 
lokale miljøer og blir fortolket innenfor en lokal kulturell virkelighetsforståelse. Fenomenene 
jeg har beskrevet i dette innlegget har kanskje ikke sin opprinnelse i kristen tro, men de er 
heller ikke fremmede i en kristen sammenheng. Fenomener tilsvarende både varsler, 
gjengangeri og oppkalling er beskrevet flere steder i Bibelen. Et bibelsk eksempel på 
dødsvarsel gjennom drøm står i Matteus-evangeliet (27:19): Mens han nå satt på dommersetet, 
sendte hans hustru bud til ham: ”Ha ikke noe å gjøre med denne uskyldige mannen! Jeg 
hadde onde drømmer i natt for hans skyld.” Dette var Pontius Pilatus’ sin hustru som under 
rettergangen av Jesus sendte advarselen til sin mann. Men han tok ikke hensyn til sin hustrus 
drøm. Og det er jo kjent hvordan utfallet av Jesu rettergang ble.  
 
Et annet spørsmål som ble reist innledningsvis, var om det er mulig å finne ulikheter mellom 
samisk og norsk virkelighetsforståelse når det gjelder et tema som døden? Det foreliggende 
materialet kan ikke peke på svært mange ulikheter, men viser at den muntlige 
fortellertradisjonen står sterkere i det samiske samfunnet enn det norske. I tillegg til 
fenomenene som hittil er beskrevet, bidro de samiske informantene med fortellinger om 
levende forestillinger om underjordiske og draug, fortellinger som nesten var helt borte blant 
de norske informantene.  
 
For kontinuitet av forestillinger er vedlikehold viktig. Fortellinger om egne og andres 
erfaringer med ulike varsler og gjengangere, samt bevissthet om navneoppkalling, er brensel 
for å holde det kulturelle bålet vedlike. Hvis fortellingene tar slutt og praksis opphører, vil 
virkelighetsforståelsen slik fortellingene i dette prosjektet beskriver den, endres. Kulturelle 
forestillinger er ikke medfødte. De må læres og er avhengige av formidling fra en generasjon 
til den neste for å være levende.  
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