
5Interview

Jeg passer Guds have
Af Sune Skarsholm

- Jeg har stor glæde ved alt det grønne 
arbejde på kirkegården. Kirken er Guds 
hus, og så passer jeg hans have.

Livet mellem de døde
Claus Wesley Andersen er graver i Løs-
ning og Korning, og har dermed sit ar-
bejdsliv mellem de døde. Det kunne 
godt få en til at tænke, at stemningen må 
være tung og trist på den arbejdsplads. 
Men sådan oplever Claus det ikke: 
- Jeg er her jo også for de levende, som 
har mistet en, som de holdt af. Jeg vil ger-
ne som medmenneske være noget for 
dem på vegne af Gud og kirken. Det er 
ikke min natur at stille mig op foran an-
dre og sige noget. Men som graver kan 
jeg hjælpe mennesker i sorg på anden 
vis. Det sætter jeg stor pris på!
Kirkegården er ikke blot de dødes have. 
Det vrimler her med liv hver eneste dag, 
fortæller Claus. Dels folk, som besøger et 
gravsted. Andre kommer her for at nyde 
den ro og eftertanke, som kirkegården 
indbyder til. Han har ikke en fast ide om 
antallet. Det svinger selvfølgeligt med 
årstiden og dagens vejr, forklarer han. 
Dertil kommer liv og lyd, farver og dufte, 
som hører til enhver have, også en kirke-
gård. 
- For planter er det ligesom med os men-
nesker. De bliver syge og der er nogle 
som dør. Efter en lang vinter er der en 
masse dødt plantevæv som skal væk, så 
der igen kan friskes op i haven, når for-
året kommer.
- På det tidspunkt i vinteren hvor gran-
dækningen er tør og brun, længes jeg 
efter at se de grønne farver igen. Vi ved 
altid hvilke træer, som først vil springe 
ud. Med bladene kommer farverne og 
flere lyde fra fuglene. Og så kommer de 
dufte, som hører foråret til. 

Et sted for ro og opmærksomhed
Claus har arbejdet som graver siden 2005 
og blev ansat i Løsning-Korning i 2014. I 
mange år havde han aldrig forestillet 
sig den type arbejde. Det ændrede sig, 
da han opdagede glæden og roen ved 
havearbejde i sin egen have. Han søgte 
en stilling som graver og fik den. I kir-
kegårdshaven oplever han nu en ro og 
dybde, som er anderledes end den virke-
lighed, man møder på gaden.
- På gaden, lige uden for kirkegårdsdiget, 
udveksler vi typisk et par floskler med 

hinanden om, hvor godt det går, selvom 
vi har det rigtig skidt. Men på kirkegår-
den giver vi os tid til lige at se hinanden, 
hvis vi vil. Når jeg møder en pårørende, 
som fortæller om sin afdøde, har jeg må-
ske ikke så meget at sige. Men jeg kan 
holde mit blik på dem et øjeblik, sukke 
og på den måde vise min deltagelse. Der 
skal faktisk ofte meget lidt til, for at et 
sørgende medmenneske oplever sig set 
og hørt den dag.
- Jeg bliver selv berørt, når jeg hører folk 

fortælle historier om deres afdøde. Det 
sker, at jeg græder lidt sammen med 
dem, eller når jeg vender ryggen til og 
går videre. Vi deler også glæder og sor-
ger med hinanden som personale. At få 
lidt indsigt i de menneskers liv, som er 
begravet her, knytter et bånd mellem 
personalet, de pårørende og den afdøde.

Gravsted kan lette afskeden
Graverens arbejde indebærer et samar-
bejde med de pårørende om, hvordan 
afdødes gravsted skal indrettes. Claus 
finder stor motivation i den opgave. 
- Jeg kan nærmest få kuldegysninger, når 
det lykkes at gøre afskeden lettere for de 
pårørende ved at få arrangeret gravste-
det, som de ønsker det. Det er ofte små 
detaljer, som lige at få lagt trædestenene 
rigtigt, der kan gøre hele forskellen og 
give mening.

De dødes opstandelse
Forår, påske og liv hører sammen. I kirken 
bekender vi troen på, at Jesus opstod 
lyslevende fra graven påskemorgen og 
dermed har besejret døden. Vi beken-
der derfor også frimodigt troen på vores 
egen fysiske opstandelse til nyt liv på 
den yderste dag. I den tro finder Claus de 
dybeste rødder for roen, glæden og dyb-
den i sit arbejdet mellem de døde.
- Jeg har altid håbet om de dødes op-
standelse med mig, når jeg går på kirke-
gården. Havens ro er et meditationsrum. 
Her kan jeg bede. Når jeg ligger på knæ 
og kravler rundt på et gravsted for at 
ordne et eller andet, så tænker jeg ikke 
så meget på, hvem der ligger her. Men 
det er et trygt sted, hvorfra jeg kan sende 
min egne bønner afsted.

Det sker, at jeg græder lidt sammen med de pårørende, eller når jeg vender ryggen til og 
går videre siger graver Claus Wesley Andersen. Foto: Lars Grønvang Stilling.

På kirkegården giver vi 
os tid til lige at se 
hinanden, hvis vi vil.

Claus Wesley Andersen, graver.
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Af Sune Skarsholm

Når et menneske, man har levet længe 
sammen med, dør og pludselig ikke er der 
længere, forandres ens virkelighed fuld-
stændigt. Mange oplever, at de skal lære 
at leve i en verden, som de ikke rigtig kan 
kende igen. Man famler efter holdepunk-
ter.
Synet på døden påvirkes også. Ikke mindst 
snittet eller brudfladen mellem liv og død. 
Døden er tilværelsens definitive grænse. 
Alligevel oplever mange, at den skarpe 
linje ikke er så absolut endda, når man står 
alene tilbage. Der er stadig en forbindelse 
mellem os og den døde. Et håb. Kærlighe-
den bevæger sig, uden at spørge om lov, 
hen over den grænse, som døden er.

Der er forbindelse mellem os
Birgit Damgaard Kjærgaard genkender 
den erfaring. I 2017 mistede hun sin mand, 

Aage Kjærgaard. I mange år drev de en 
elektrikervirksomhed i Løsning. Ved deres 
vielse i Barrit kirke i 1967 lovede de, som 
alle brudepar i kirken, at elske og ære hin-
anden … ”indtil døden skiller jer ad”. Det er 
fem år siden, at Aage døde, men helt ad-
skilt er parret ikke. 
- De første par år efter Aages død, var jeg på 
kirkegården næsten hver dag. Jeg havde 

sådan en trang, jeg skulle derned. Det var 
ligesom,  jeg kom tættere på ham, når jeg 
var dernede. Det var ikke altid, at jeg græd, 
når jeg gik derned eller stod der. Men jeg 
blev fyldt med en eller anden varme og 
nærhed. Den følelse kan være svær at be-
skrive, men den var rar. Og sådan har jeg 
følt det lige siden, når jeg er ved graven.
 - Selvom Aage er væk for mig, så er der al-
ligevel en forbindelse mellem os. Det lyder 
mærkeligt, når han ikke er her. Men jeg 
tænker jo på ham hver eneste dag på en 
eller anden måde. Af og til mange gange i 
løbet af en dag.

Dødens magtesløshed 
mod kærligheden
Som præst møder jeg ofte mennesker, der 
deler Birgits oplevelse af en forbindelse 
med den døde. I grunden er det ikke så 
underligt. For et menneske, som man har 
elsket hele livet, fortsætter man naturligvis 

Håbet trodser døden

Kærligheden bevæger 
sig, uden at spørge 
om lov, hen over den 
grænse, som døden er.

Sune Skarsholm, sognepræst

”Sommetider tænker jeg om kirkegården som en stor historiebog. Jeg kender mange af historierne fra de mange år, hvor jeg har boet i 
byen. Der ligger mange mennesker der, som jeg har kendt mere eller mindre godt, men i al fald kendt til. Og så er der selvfølgelig også 
mange skæbner gemt under jorden” fortæller Birgit Damgaard Kjærgaard. Foto: Lars Grønvang Stilling.
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med at elske, selvom døden har adskilt os. 
Der foregår noget mellem os og dem, som 
vi har mistet. Døden er magtesløs mod den 
kærlighed.
Birgit Kjærgaard besøger Aages gravsted 
flere gange om ugen for at udtrykke sin 
kærlighed og taknemlighed.
- Aage selv ønskede sig et meget lille, en-
kelt og beskedent urnegravsted. Sådan er 
det blevet. Jeg skal helt sikkert til graven i 
forbindelse med højtiderne, fødselsdage, 
bryllupsdag og dødsdag. Men også alle 
de andre dage, så har jeg svært ved at gå 
forbi kirkegården, uden at skulle ind og se 
til hans grav.
- Jeg har ofte lidt blomster med, som jeg 
pynter med eller sætter ned. Så står jeg 
ellers bare og kigger. Jeg kigger ned på 
stenen og tænker på ham, som jeg husker 
ham. Med årene er jeg blevet bedre til at 
huske ham i hans velmagtsdage. I begyn-
delsen kunne jeg kun kalde ham frem for 
mig som syg. Det er mere livsbekræftende 
at huske ham fra de bedste år, som vi havde 
sammen. Den Aage, som jeg elskede, selv-

om jeg da også elskede ham som syg og 
afkræftet. 

Håbets anker
Når jeg som præst taler med de efter-
ladte, støder jeg af og til på dem, som si-
ger: ”Tænk, hvis vi kunne få bare en time 
sammen!”. Det er typisk i forbindelse med 
særlige begivenheder, hvor savnet efter 
at kunne fortælle, hvad der er sket, bliver 
særlig stærkt. Længslen vækker det store 
spørgsmål: Skal vi se hinanden igen. Sådan 
rigtigt? Jeg spørger Birgit Kjærgaard, om 
hun kender det spørgsmål fra sig selv. Hun 
er stille længe, tøver, før hun siger:
- Det er et meget stort spørgsmål, et meget 
stort spørgsmål. Men jeg tror ikke, at det er 
slut, når vi skal herfra og dør. Om vi mødes 
igen? Det håb, har jeg jo, selvom jeg slet 
ikke kan forestille mig, hvordan det møde 
bliver. Det vil ske i en dimension, som er 
svær for os at beskrive og forestille os.
Jeg forstår så godt Birgits tøven. For ingen 
sidder med en facitliste i hånden, når vi 
spørger om gensyn med hinanden efter 

døden. Ønskedrømme blandes sammen 
med kristentro. Men det er ikke forbudt at 
række hinanden fragmenter af de håb, som 
vi bærer i vore hjerter. Mit eget fragment er, 
at troen på et gensyn bliver stærkere med 
årene. Jeg tror fuldt og fast på, at vi skal 
mødes igen. Jeg tror, at den evige hvile vil 
vrimle af liv, af gensynsglæde og gode mø-
der mellem mennesker. Både dåbs- og be-
gravelsesritualet har samme indledning fra 
Bibelen om, at vi ”er genfødt til et levende 
håb ved Jesu opstandelse fra de døde”. Jesu 
opstandelse fra de døde er håbets anker.

Jeg tror fuldt og fast på, 
at vi skal mødes igen. 
Jesu opstandelse fra de 
døde er håbets anker.

Sune Skarsholm, sognepræst

“Selvom Aage er væk for mig, så er der alligevel en forbindelse mellem os” siger Birgit Damgaard Kjærgaard. Foto: Lars Grønvang Stilling.


