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Av gravferdstaler Jo Clausen, Human-Etisk Forbund  
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Du ga oss lov til å drømme 
Du ga drømmen lov til å leve 

Du ga drømmen liv 
Du ga livet fylde 

Takk for livet du ga oss 
 
 
Slik hilser sønnen Bjørn sin mor på vegne av familien ved hennes død. 
 
Vi er samlet her på Bukonnfjell for å spre asken til Margit Sandemo, 
slik hun selv hadde ønsket at hennes siste jordiske levninger skulle bli 
ett med naturen. 
 
Margit døde 1. september i fjor, 94 år ung, som det sto 
dødsannonsen. 
 
Margit var en person som har satt spor etter seg.  Mest kjent er hun 
som forfatter, og hun etterlater seg en produksjon på 183 boktitler. 
 
ETTHUNDREOGÅTTITRE titler. 
 
Jeg tar det for gitt at de som er med her har god kjennskap til de 
viktigste hendelser i Margits liv og til hennes forfatterskap.  Jeg vil 
derfor ikke dvele noe ved dette, men heller framheve en side ved 
henne som ikke er så vel kjent. 



 
Margit var et menneske som brød seg om og hadde omsorg for andre 
mennesker – også i praktisk handling. 
 
Hun engasjerte seg i arbeid for handikappede, både individuelle saker 
og på organisatorisk plan.  Hun jobbet for at ungdom skulle få 
utfoldelse og muligheter.  Da familien flyttet til Valdres, stiftet hun en 
viseklubb, Kaos, som ble et populært innslag i kulturen i flere år. 
 
Både før hun opplevde å få suksess og god råd og etterpå, var hun 
generøs overfor folk omkring seg, og delte både mens hun ikke hadde 
så mye og etter at hun fikk penger mellom hendene. 
 
Margit var nok et sammensatt menneske, med mange erfaringer og 
tanker og fantasier.  Det spørs om den mest treffende 
karakteristikken av henne er den som sønnen Bjørn har satt som 
overskrift på et kapittel i minneboken om henne som kom ut som 
Årbok for Valdres 2018: "Når mor ikke er A4".   Han beskriver en mor 
som ikke nødvendigvis tok dagligdags struktur og krav så veldig tungt, 
men som sørget for inspirasjon og opplevelse – og psykisk 
tilstedeværelse. 
 
 

Mange forbinder nok Margit Sandemo med en person som trodde på 
mange overnaturlige fenomener.  Det er nok sant at hun gjorde det i 
ganske stor grad, hun var f. eks. helt overbevist om at vi alle har 
"hjelpere" som står oss bi i vanskelige situasjoner og som kan veilede 
oss om vi lærer oss å lytte til dem. 
 
Hun tok tidlig avstand fra en restriktiv og fordømmende form for 
kristendom og meldte seg ut av statskirken.  Hun trodde derimot på 
overnaturlige krefter og en form for evighet gjennom å ha flere liv. 
 
Det som i alle fall er karakteristisk for hennes syn på tro og 
trosspørsmål, er at hun mente dette er spørsmål som hver enkelt må 
finne ut av.  Hun var ikke en som misjonerte for sin oppfatning. 



 
Hun var medlem av Human Etisk Forbund og hun har ønsket en 
seremoni i vår regi.  Jeg vil da framheve at hennes raushet og innsats 
for andre mennesker er verdier som settes høyt i humanistisk 
tenkning.  En utstrakt livssynstoleranse er også en viktig verdi. 
 
Uansett hva vi måtte mene og tro om evig liv, er det i alle fall sikkert 
at Margits verk vil leve i mange menneskers bevissthet, i lang tid 
framover.  Også hos personer som sto henne nær, vil minnene om 
hennes person leve videre i lang tid. 
 
Så, på det samme sted som asken til din kjære Asbjørn ble spredd, 
overlater vi deg, Margit, til luftens vinder, markens blomster, 
steinenes ro og fjellets stillhet. 
 

 
 
 
 
 


