
 
 

 
 

Viktig og nyttig bok om å gå med dødsbud 
 
Det er ikke så mange bøker om død og sorg det man blir klokere av, 
men nå er det kommet en bok som ikke bør gå forbi. Den heter Bud 
Bærer og er skrevet av tidligere politiprest i Oslo, Erik J. Stabrun. 
 
Med vel 15 år som politiprest med 
omgang med dødsfall, øser Stabrun 
av sine kunnskaper og deler viktige 
erfaringer som han tar leseren med 
inn i og peker på mulighetene til å 
leve videre. 
  
I Bud bærer handler det om ulike 
typer dødsfall man som profesjonell 
kommer opp i. Det er tungt å lese, 
men Stabrun har gitt det en god 
form. Den er full av kliniske 
eksempler og tar oss med i en 
prosess de fleste ikke vil møte før vi 
må, men hvor det kan være 
nødvendig å ha kunnskaper om 
emnet. Da står en tryggere i møtet 
med både livet og døden. 
  
Bud Bærer er konsis og pakker ikke inn døden i vatt, men peker på det 
som er vanskelig. Foruten å hente stoffet fra sitt yrkesliv, trekker 
Stabrun inn litterære elementer i form av dikt og henvisninger. Det 
gjør Bud Bærer til en leseropplevelse. 
  
Boken er lavmælt, men konkret om døden og det å gi dødsbud. Den gir 
også råd og veiledning til den som står i denne oppgaven. Det er en 
jobb som ikke kan gjøres godt nok, og Stabrun forteller på sin måte om 
hvordan. Bud Bærer er personlig Det styrker dens troverdighet. 
Boken kan trygt anbefales til alle som vil vite mer om noe alle bør vite 
noe om. 
  
Dobbeltbunnen i tittelen Bud Bærer sier at den som går med dødsbud 
er budbringer; ikke minst at budet man kommer med skal bære.  
 



Jobben man gjør vil vise om budet bærer. Det er på sett og vis et måten 
å måle det på.. 
  
Stemmen til både innsatslederen og politietterforskeren m.fl. kommer 
frem i boken, og Stabrun beskriver møtet med de pårørende der de 
befinner seg da budet kom. Det er sterkt. 
  
Fordi emnet død er vanskelig, er det viktig at boken er holdt i et lett 
språk. . Det gjør det enklere å tilegne seg stoffet. Det er en god bok. 
  
Bud Bærer er den eneste boken i sitt slag på norsk. Den bør hilses 
velkommen som viktig faglitteratur og bør bli å finne på enhver 
kriminalvakt og i politimannens bokhylle. Bud Bærer er et flott levert 
arbeid av Erik J. Stabrun. 

 
 
HVA HETER POLITIMANNEN? 
Dette bildet av Sigfrid W. Fehmer 
– en av Gestapos verste 
torturister på Victoria 
Terrasse under krigen – foto-
grafert på cella – trolig på 
Akershus Festning – har vært 
gjengitt i mange bøker i 
forbindelse med 2. verdens-
krig. Meget sjelden – så godt 
som aldri – er politimannen 
navngitt – men en kilde 
forteller: «Slik det er blitt meg fortalt av eldre kolleger, heter 
politimannen Vestengen. Han jobbet enda på Piperviken politistasjon i 
1973. Bildet er tatt idet Westengen sitter vakt på sella hos Fehmer før 
han skal henrettes.» 
 
Er det noen av våre lesere som vet noe om dette, så ta for all del 
kontakt med oss. Dette er av stor historisk interesse. 
 
 
 



GRÜNERLØKKA POLITISTASJON  

 
Dette er Grünerløkka politi-og brannstasjon i Thorvald Meyers gate 38 
- opprettet 1876 i forbindelse med byutvidelsen i 1878. Bygningen er 
oppført i nyromansk stil av arkitekt J. W. Nordan – samme mann som 
tegnet Møllergaten 19 og flere kirker i byen.  
 
I følge folketellingen i 1885 bodde det 41 beboere i dette huset, de 
fleste knyttet til brannvesenet. Ledelsen av brannkorpset bodde også 
her. Politistasjonen ble nedlagt i 1967 - mens Brannstasjonen ble 
nedlagt i 1973. Grünerløkka seniorsenter har holdt til der i senere år 
og er der fortsatt i 2022. 
 
Det fortelles at barna i strøket kunne navnet på alle politi-konstab-
lene og at det representerte fin trygghet på «Løkka» for både unge og 
voksne. «Alle visste om alle.» 
 
LITT OM POLITILEGEN I HOVEDSTADEN 
Den første politilegen ved Oslo politikammer ble ansatt i 1867. 
Arbeids-oppgavene tilsvarte mange av de 
funksjoner som senere ble utført av 
helserådet, og kunne for eksempel som vi 
har sett tidligere omfatte undersøkelse 
og kontroll av byens prostituerte.  

Politilegen hadde også oppgaver som i 
dag utføres av Bedriftshelsetjenesten - 



som helsekontroll av nyansatte politifolk og andre kurative oppgaver i 
forhold til politietaten. Videre omfattet arbeidet klinisk rettspatologi 
ved at politilegen dro til aktuelle åsteder for å undersøke avdøde, eller 
forhold av betydning for etterforskningen.  

Før den psykiatriske vakttjeneste i Oslo ble utbygget, hadde politiet 
stadig psykiatriske pasienter i sin varetekt. Undersøkelse og 
innleggelse av disse pasienter var en vesentlig del av politilegens 
oppgaver, og førte til at Politiets observasjonsavdeling på Ullevål 
sykehus ble opprettet i 1950. (Avd. 16, senere avd. C). Frem til 1991 
var politilegen også overlege ved Psykiatriske avdeling C ved Ullevål 
sykehus. Samme år ble det opprettet en egen stilling som 
avdelingsoverlege ved Politilegekontoret i Oslo politikammer, men 
uten den tidligere tilknytningen til Ullevål sykehus. 

Ved opprettelsen av Universitetet i Oslo i 1813 ble de medisinske 
professorene pålagt å avgi uttalelse om en tiltalt hadde ”handlet i 
villelse og fantasi”, og derfor ikke kunne straffes. Ved innføring av ny 
straffelov i 1902, ble rettspsykiatriske problemstillinger brakt inn ved 
vurdering av tilregnelighet.  

Straffelovens § 44 tilsier i dag at personer som er psykotiske, 
bevisstløse eller psykisk utviklingshemmede i høy grad, ikke kan 
straffes. Rettspsykiatriens oppgave blir derfor å bringe på det rene om 
tiltaltes sinnstilstand på handlingstiden var slik at det har betydning 
for den strafferettslige reaksjonen.   

Her er en kort oversikt over noen av de leger som har vært politileger 
i Oslo politi: 

Politilegens kopibok over behandlede saker er godt bevart i arkivene. 



Cæsar Haakon Boeck 1832-1898 1872–1892 Hadde antakelig 
helserådfunksjoner som 
kontroll av prostituerte osv.  

Paul Winge 1857–1920 1892–1920 Meget aktiv 
samfunnsdebattant. Skrev 
mye om rettpsykiatri og 
strafferett. Den mest 
prominente. Vi har ikke 
noen av hans skrifter i 
Politihuset. Er antakelig 
stjålet til Ullevål 
universitetssykehus.  

Kristian Johan Kristiansen 1884 –
1944.  

1922–1944 Omkom i bombeangrep på 
Victoria Terrasse 31. 
desember 1944. Satt på 
trikken som ble truffet. 
 

Irmelin Christensen 1898–1975 1949–1964 Opprettet politiets 
observasjonsavdeling på 
Ullevål (avd 16) i 1950.  

Henrik Bauge 1919–2005 1964–1989 Samtidig overlege ved 
psykiatrisk avdeling på 
Ullevål. 

Yngve Ystad 1948-  Fra 1989 Samtidig overlege ved psyk 
avdeling Ullevål. 

Stein Egil Ikdahl 1943- Fra 1991 Overlege ved Dikemark og 
frem til 2003 militærlege/ 
psykiater.  

 

 


