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Annet Møte 9. sept i Hafjell 

Hovedtema Om sorgarbeide; kjærlighetens pris er sorgen 

Foredragsholder Professor Hans-Jørgen Wallin Weihe, fra HIL 

Kort om foredraget Hans-Jørgen tok oss med inn i tema sorg. I forbindelse med en bok han har 
utgitt i 2012 sammen med Marie Smith-Solbakken.  
 
Hans-Jørgen snakket om sorg i et livsløpsperspektiv og som et kulturelt 
fenomen. Bakgrunnsmaterialet er både egen forskning og gjennomgang av 
andres forskning. En rekke mennesker har bidratt med sine egne erfaringer. 
Noen av dem har mistet sine nærmeste, andre har hatt andre typer tap. Sorg 
er en del av livet. Vi kan aldri fjerne eller behandle bort sorg, men det å 
snakke om sorg vil  bidra til innsikt og åpenhet rundt sorg som en felles 
menneskelig utfordring vi alle vil kunne bli berørt av. Marie Smith-Solbakken 
er historiker og instituttleder ved Instituttet for Kultur- og Språkvitenskap 
ved Universitetet i Stavanger. Hans-Jørgen Wallin Weihe er professor i sosialt 
arbeid ved Høgskolen i Lillehammer.  
 
Sorg er kjærlighetens pris. Mange sammenligner sorg med en amputasjon.  
Sorg er ofte drømmer om fremtiden som ikke kan bli realiserte, det man ikke 
får oppleve. Det kan være vanskelig å få mennesker til å snakke om sin sorg. 
Vi sørger forskjellig og det er viktig at alle får reagere på en måte som er 
naturlig for dem. Man må finne egne veier for å leve med sorgen, at det blir 
en del av livet  
 
Hans-Jørgen har også skrevet flere bøker om temaet. Han snakket om 
”Silente heroes”.  Boka handler om falne fra samveldelandene. Førtifem av 
disse ligger begravet på Eiganes kirkegård i Stavanger. I tillegg er sju flygere 
begravet på Helleland kirkegård og fem ingeniørsoldater på Vestre gravlund i 
Oslo. Disse deltok i operasjon Freshman. Den handler også om de som mistet 
sine kjære. Målet er å fortelle hvem disse mennene var, hvilke oppdrag de 
deltok i, hvordan de døde, hvordan de er blitt minnet og hedret i ettertid, og 
hvordan det var for familiene å leve videre med tapet av sine kjære.  
 
Sorg var et tema som engasjerte så det ble mange og gode innspill/spørsmål 
fra medlemmene etter foredraget. 
 

Referent Elin Lyftingsmo 

Neste møte 2. september på Rica. Seniorrådgiver Gunnar Bjertnæs fra Madshus kommer 

 


