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DØDEN

Mange færre dør i
Norge: – Jevnt over
roligere

 Av Per Skjønberg

Laeskogen begravelsesbyrå
bekrefter tall fra hele Norge. Det
er mange færre nå som Norge er
stengt ned. En sidee!ekt av
korona-krisen.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

FÆRRE DØR: Det var 500 færre som døde i
uke 14 og 14 i Norge i år sammenlignet
med i fjor. - Det merker vi også, sier Tom
Roger Gulbrandsen i Laeskogen
begravelsesbyrå. Foto: Laeskogen
begravelsesbyrå

24. april 2020, kl. 07:42 

A N N O N S E

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå
døde det 1538 mennesker til
sammen i uke 14 og 15 i fjor. I begge
de to ukene var det enda høyere
dødstall i alle de tre foregående

årene. 2019 var altså ikke noe toppår på
statistikken, men heller det motsatte.
Dette er alle dødsfall som er registrert i
Norge, samme hva som er dødsårsak. I år
er tallene for de samme to ukene samlet
1038, altså nøyaktig 500 personer færre.

– Vi har sett dette også, sier Tom Roger
Gulbrandsen.

Han er gravferdskonsulent hos Laeskogen
begravelsesbyrå. De holder til i Østre
Toten men har også begravelser i både
Gjøvik og på Vestre Toten.

Forbereder seg på mer

Vi beveger oss mindre. Vi holder oss i ro
og det er fore eksempel mindre
anledninger til å bli utsatt for ulykker.

– Vi har vanligvis lite av slike dødsfall, sier
Gulbrandsen.

Hos dem er dødsårsaker ofte relatert til
kreft, hjerte- og karsykdommer og vanlig
in!uensa, men dette er det altså mye
mindre av nå.

Han ser at den bremsen myndigheten har
satt på har vært e"ektiv også mot
sykdommer som de ofte får dødsfall
forbundet med.

– Jevnt over er det roligere. Dette er det
motsatte av det vi har forberedt oss på.
Det er blant annet mye mindre dødsfall av
vanlig in!uensa, sier Gulbrandsen.

LES OGSÅ

Ingen påvist
koronasmitte ved
sykehjemmene i
Gjøvik: – Vi har vært
heldige så langt

De forbereder seg imidlertid på det kan
komme en topp litt senere.

– Vi tror jo at det kan komme en bølgeselv
om smitten har blitt bremset opp. Viruset
er ikke borte – det er bare bremset opp,
sier Gulbrandsen.

Færre syke

Anne Kristine Fagerheim Skaug,
avdelingsoverlege ved sykehuset på
Gjøvik forteller at de har hatt færre
innleggelser enn det som er normalt. Men
hun kan ikke si noe sikkert om dette
henger sammen med stengingen av
Norge i forbindelse med Korona-krisen.

Tabell: Per Skjønberg • Kilde: SSB • Last ned data
• Created with Datawrapper

2019 2020

0-24 år Uke 14 5 5

Uke 15 7 1

25-34 år Uke 14 3 4

Uke 15 10 3

35-44 år Uke 14 16 9

Uke 15 9 5

45-69 år Uke 14 132 96

Uke 15 114 60

70-79 år Uke 14 174 134

Uke 15 168 103

80 år eller
eldre Uke 14 451 370

Uke 15 449 248

Totalt 1 538 1 038

Registrerte døde i Norge i uke 14
og 15.
Tallene er hentet fra SSB og talene for i år er foreløpige.

– Det er så små tall at det også kan være
lokale forskjeller og utslag gjennom året.
De færreste dør jo på sykehus, sier hun.

Man samtidig har den sosiale isolasjonen
ført til at det er mindre smitte blant andre
smittsomme sykdommer og det er
mindre ulykker fordi vi beveger oss
mindre rundt i samfunnet.

Færre begravelser

Sokneprest Ole Jakob Nyhus i Gjøvik kan
også fortelle at det er færre begravelser
nå i det siste.

– Inntrykket mitt er at det er stillere enn
vanlig, selv om jeg ikke har sett på tallene,
sier han.

Han forteller at det er litt færre som dør
og det samme ser sokneprest Øystein
Wang i Søndre Land.

– Vi har hatt rundt en begravelse i uka,
mens vi normalt har både to og tre, sier
han.

Annerledes begravelser

Nyhus forteller også at de ser fram til at
ting normaliseres noe, slik at det kan
åpnes for å være !ere til stede under
begravelsene.

LES OGSÅ

– Vi må se etter
mulighetene, sier
presten, som holder
gudstjeneste på
Facebook

– Vi ser veldig fram til at familie og alle
som ønsker det kan få komme og ta
avskjed med sine kjære. Det er veldig
vondt og trist å ikke få gi hverandre en
klem og være sammen i en sorgprosess,
sier han.

Han forteller at de har hatt begravelser
der familien har valgt å streame
begravelsen til en de#nert gruppe og han
har også hørt fra familier som vil ha en
minnestund for sin kjøre senere. Det er
eksempler på familier som har ønsket
oppmøte langs kjøreruta til kirken, slik at
folk der kan vise som deltakelse i sorgen.

– Det er noe, det er lite, men det er mye
bedre enn ingenting, sier Nyhus.

Lik Oppland Arbeiderblad på Facebook

29 k personer liker dette. Registrer deg for å se
hva vennene dine liker.Liker

Les mer om: Døden Begravelse Prest
Korona
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ROLIGERE TIDER: Begravelsesbyråer og

prester i distriktet merker at det er litt

færre som dør enn normalår. Foto:

Laeskogen begravelsesbyrå
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Se kommentarer

BuFéforbudet er opphevet: – Vi er helt
avhengige av at alle spriter seg

Filip (16) fra
Gjøvik er smittet
av korona: – Jeg
bor hos
besteforeldrene
mine og er redd
for å smitte dem

Kantiner ved
omsorgssentrene
er åpnet igjen: –
Personalet har
ekstra ansvar

A N N O N S E

Lerke (6) går på et
litt spesielt
hilsekurs før
første skoledag

17-åringer selger
munnbind til
inntekt for
russetida
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Til toppen
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