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Griftetal vid Øyvind Dahles begravning 

Dunkehalla gravkapell, Jönköping, onsdag 20/4-11 
 

 

Den fasta punkten 
 

------------------ 

 

I Guds, Faderns och Sonens och Den Helige Andes, namn. 

 

------------------ 

 

Vi är samlade till begravningsgudstjänst för att ta avsked med Öyvind Dahle – som vi alla 

hade ett nära förhållande till.  

 

Enligt Pappa Öyvinds eget otvetydiga önskemål ska denna begravningsgudstjänsten inte 

innehålla något minnestal eller minnesord, Men fokus ska vara ”Jesus Kristus vår Herre och 

Frälsare” som Pappa vittnade om och levde för.  

 

Dunkehalla kyrkogård och stilla veckan utgör de vackra ocg tankeväckande ramarna runt vår 

ljusa sorgehögtid idag.  

 

Men lika vacker och tankeväckande är bibeltexten som Pappa Øyvind själv har valt. Vi ska nu 

lyssna till ett av de mäktigaste avsnitten i det Nya Testamentet om liv och död, nämligen 

Romarbrevet 8, verserna 32 till 39. Ett textavsnitt som har betytt oerhört mycket för oerhört 

många människor genom historien. 

 

-------------------- 

 

Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen 

med ham? 

Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner.  Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er 

den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. 35 Hvem kan 

skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? 

Som det står skrevet: 

           For din skyld drepes vi dagen lang, 

           vi regnes som slaktesauer. 

Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.  

For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som kommer, 

eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra 

Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.
1
 

                                                           
1
 Textavsnittet i Rom. 8:32-39 lästes av Margunn Serigstad Dahle.  
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Bön: ”Herre, helga oss i sanningen. Detta ditt Ord är sanning. I Jesu namn. Amen.” 

 

-------------------- 

 

Den norska biskopen Dagfinn Hauge var präst på Akershus fästning i Oslo under andra 

världskriget. Han berättar att norska dödsdömda från motståndsrörelsen önskade att just detta 

bibelord skulle läsas under deras sista timmar. 

 

Men också under fredstid i vår del av världen i dag har detta bibelord sin kraft, både under 

livet och inför döden: 

 

” Varken död eller liv ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus ....” 

 

 

När jag har reflekterat över denna djupa och innehållsrika bibeltexten de senaste två, tre 

veckorna, har tre illustrationer dykt upp i min tanke: 

 

-------------------- 

 

Den första illustrationen är ett citat om Arkimedes och hävstången (på norska 

”vektstang”!). Enligt traditionen ska Arkimedes ha sagt följande: ”Ge mig en fast punkt och 

jag ska rubba jorden.” 

 

Men vi kan ibland få en känsla av att allt flyter – i världen, i samhället och ibland också i våra 

egna liv. Det verkar inte alltid som det finns någon fast punkt längre... 

 

Inte minst när vi möter ondskan och våldet. Med Tegnérs ord: Vad våldet må skapa är 

vanskligt och kort, Det dör som en stormvind i öknen bort. 

 

Men vår största utmaning är våra egna problem – vår egoism, vår synd, vår skuld och vår död. 

 

Men textens budskap är att det finns en enda verkligt fast punkt – också i dödens väntrum och 

genom döden: Guds kärlek i Jesus Kristus. Han är Ställföreträdaren från Golgata och 

Segerherren på Påskdagen. 

 

Det strömmar ljus och hopp från den tomma graven: Jesus är Livets Herre.  

 

Ljuset från den tomma graven kastar ljus över Jesu kors, in i dödens väntrum, in i sorgen och 

saknadens rum och in i våra liv. 

 

------------- 

 

Den andra illustrationen är ett samtal mellan Aslan och Lucy i boken / filmen Prins 

Caspian i Narniasagan. Som säkert många vet, skrevs de kända Narniaböckerna av C S 

Lewis, den kristne litteraturprofessoren i  Oxford. (Aslan symboliserar ju Jesus i dessa 

böcker.) 

 

’Aslan’, said Lucy, ’you’re bigger.’ 

 ‘That is because you are older, little one’, answered he. 
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 ‘Not because you are?’ 

 ‘I am not. But every year you grow, you will find me bigger.’
2
 

 

Vi behöver inte växa från tron på Jesus, eftersom han önskar att låta oss växa i tro, hopp och 

kärlek genom livets olika faser – som barn, som ung, som vuxen, som äldre, som åldrig. 

 

Enligt kristen tro är Jesus som Frälsare och Herre den fasta punkten i alla livsfaser,  

 

------------ 

 

Den tredje illustrationen är en utmaning från Afrika. Min farmor Lina (som vilar här på 

Dunkehalla) föddes ju som missionärsbarn på Madagaskar. I höstas hade Margunn och jag 

förmånen att medverka på en global missionskongress i Cape Town. 

 

Vi delar ofta in livet i vår del av världen i religiösa/andliga och vardagsliga/världsliga delar. 

Men vi utmanades av den kristna kyrkan i det globala syd (”the Global South”):  

- Se hela livet utifrån Jesus som den fasta punkten – antingen vår livsuppgift är att ta 

hand om skaparverket, att främja rättfärdigheten, att leva ut barmhärtigheten, att 

undervisa om kristen tro eller att dela kristen tro med andra människor. 

 

Ett av huvudbudskapen från denna historiska afrikanska världskongressen var helt enkelt att 

Jesus Kristus är den fasta punkten i olika livsuppgifter!  

 

------------ 

 

Utifrån Romarbrevet 8 och tre illustrationer har vi nu tillsammans reflekterat över Jesus som 

tillvarons fasta punkt – i dödens väntrum, genom döden, i olika livsfaser och i olika 

livsuppgifter. 

 

Låt oss bli stilla i eftertanke och bön... 

 

Låt oss be... 

 Tack, käre Herre Jesus för att Du är den Uppståndne Segerherren och vår 

Ställföreträdare. Tack för ljuset från den tomma graven!  

 

 Tack för att Du, Jesus, är vår fasta punkt – i dödens väntrum, genom döden, i livets 

olika faser och i våra olika livsuppgifter. Tack för att Du är densamme från evighet 

till evighet! 

 

 Tack, Herre Jesus, för att varken död eller liv kan skilja oss från Guds kärlek i tron på 

dig som är vår Frälsare och Herre.  

 

I ditt namn ber vi allt detta. Amen. 

 

 

[Lars Dahle] 

                                                           
2
 [Parafraserat till svenska:] “’Aslan’, sa Lucy, ’du är ju större nu!’ ’Det är du som är äldre, lilla vän’, svarade 

Aslan. ’Är det inte du som är större?’, sa Lucy. ’Nej’, sa Aslan. ’Men för varje år som går, vill du upptäcka mer av 
min storhet.’” 


