
Gravplasser og krematorium
Å skape inkluderende offentlige rom i Drammen, Norge

 

HØYRE:  Et begravelsesbyrå som 
tilbyr streaming under pandemien. 
Umeå (Sverige), Sommern 2020. 

Relevante internasjonale eksempler på 
god praksis

•  I Nederland, Irland og Skottland kan innbyggere ta med 
seg asken fra etterlatte hjem. Asken kan spres i naturen 
eller i egen hage, men kan også brukes i smykker eller 
lignende. Dette er per dags dato ikke lov verken i Sverige 
eller Norge, men kan være aktuelt i fremtiden.

• I noen nederlandske gravplassen som Selwerderhof 
i Groningen, er det etablert et «åpent felt» i tillegg til 
de tradisjonelle gravfeltene, tilgjengelig for de som har 
andre estetiske eller trospreferanser.

•  Bærekreftsperspektivet knyttet til gjenbruk av gravsteiner 
bør undersøkes nærmere. I Umeå har en av gravplass-
ene  et showroom hvor de stiller ut gravsteiner som ikke 
lenger er i bruk, og som andre kan få kjøpe.

Cemeteries and Crematoria as public spaces of 
belonging in multicultural Europe (CeMi)
Gravplasser og krematorium utgjør viktige offentlige rom og et viktig 
tilbud til alle innbyggere - noe som også Covid 19 pandemien har 
vist. CeMi prosjektet har undersøkt gravplasser og krematorium i 8 
mellomstore kommuner i Irland, Luxemburg, Nederland, Norge, Skottland 
og Sverige. Hver av kommunene har over lang tid hatt innbyggere 
med etniske eller religiøse minoritetsbakgrunn, men også hatt høy 
innvandring i senere tid. Forskere har snakket med lokalt ansatte ved 
gravplassene, krematoriia, kommuner, tros- og livssynssamfunn. Håpet 
er at et sammendrag vil skape større forståelse for kulturelle praksiser, 
rette for dialog mellom lokale myndigheter og lokalsamfunnet, og 
bidra inn i fremtidig planlegging både lokalt og internasjonalt. 

OVER:  En muslimsk gravstein på et 
muslimsk felt på Skoger pyntet med 
et tradisjonelt skjerf. Juli 2021.

VENSTRE:  Skilter som viser 
forskjellelige områder på  St Eskil 
gravplass,  Eskilstuna (Sverige), 
Oktober 2020. 

Pandemispesifikke og andre viktige

strategier og tiltak

• Å etablere et verdinøytral område utendørs på gravplas-
sen uten religiøs tilknytning med sitteplasser, tak og 
høyttaleranlegg er et viktig supplement til gravplassen 
spesielt i lys av Covid 19 pandemien. I Eskilstuna i Sver-
ige finnes det en muslimsk utendørs seremoniplass som 
har blitt brukt under pandemien. I Umeå er det bygd et 
midlertidig utendørs sermonirom.

•  Noen begravelsesbyråer tilbyr streaming på nett. Digi-
tale løsninger bør integreres i de eksisterende opplegget 
rundt begravelser på gravplassen og i kapeller. 
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Forslag til tiltak 
• En nasjonal plan for mer mangfoldige løsninger for 

begravelser.

• Mer informasjon om hva som er tillatt, for eksempel at 
det er lov å være tilstede under en kremasjon eller at 
pårørende kan være med når asken spres i en minnelund. 
En brosjyre oversatt til flere språk med informasjon om 
lokale begravelses - og kremasjons muligheter ville ført til 
større åpenhet om dette.

• Det trengs mer fleksible og inkluderende retningslinjer for 
valg av gravsteiner, innramming og dekorering av graver 
med mer. For eksempel vil muslimer ofte ramme inn 
gravstedet ofte markert med et opphøyd bed eller stein. 
Noen steder i Skandinavia er det inngått kompromiss 
med markering av hjørner med steiner som gjør det mulig 
å slå gresset med maskin.

• Det er viktig med forskjellige soner på en gravplass slik 
at de som bruker området til rekreasjon ikke forstyrrer de 
som sørger.

• Gravplassen kan i større grad brukes som en pedagogisk 
plattform for botanisk utforskning vi foreslår at trær og 
busker skiltes. Gravplassen kan også være en viktig 
arena for å oppnå kontakt og forståelse på tvers av 
tros- og livssyn. Noen steder har man guidede turer 
eller åpne dager for å fremme dette. Det er mulig å 
invitere organisasjoner, skoler og universiteter som en 
måte for å informere innbyggere om begravelses- og 
kremasjonspraksis. Bruk sosiale media for å nå ut til flest 
mulig innbyggere om lokale arrangement

Viktige trekk ved majoritetens og 
minoritetenes problemstillinger for 
gravplasser og krematorium

• I Drammen er Den Norske Kirke ansvarlig for gravplas-
sene og krematoriet. Gravplassene er likevel åpne for 
alle trossamfunn. Bare muslimene har en egen avdeling 
på gravplassen på Skoger. 

• Flere personer med minoritetsbakgrunn som vi interv-
juet henviste til kommunen som den ansvarlige enheten 
for gravplassene og ikke den norske kirke, som faktisk 
har ansvaret. Dette bekrefter delvis at kirken har klart å 
skille aktivitet rundt gravferd fra andre kirkelige aktivi-
teter som er basert på kristne verdier.

• Drammen har ett krematorium og andelen kremasjoner 
i Drammen ligger på 79 %. For å spre asken må man 
ha spesiell tillatelse. Det er behov for å se nærmere på 
mer fleksible løsninger rundt kremasjon og askespred-
ning.

• Deltakerne i studien setter pris på gravplassen som en 
grønn oase uavhengig av hvilken tro de har. Rolige 
aktiviteter som gåing, det å sitte på en benk for å lese 
eller drikke en kopp kaffe, blir sett på som aksept-
abelt, og noen ganger til og med en ønsket aktivitet 
på gravplassene. Meningene om mer aktive former 
for rekreasjon som jogging, sykling eller å gå tur med 
hunden, var mer avhengig av om hva som er utgang-
spunktet for aktiviteten, typ av gravplass , personens 
religiøs tilhørighet, troen på et liv etter døden osv. 

• De ansatte på gravplassene prøver å tilpasse seg ulike 
livs - og tros- retninger. De ansatte har en avslappet 
holdning til håndtering av regelverket og tillater ulike 
paksis hvis de ikke gjør vedlikeholdet vanskeligere. 

VENSTRE:   Når benken er for 
langt unna. En krakk skjult bak 
markeringen av en ny grav på 
et muslimsk felt på Skoger. Den 
midlertidige grønne markeringen 
indikerer at det en muslimsk 
grav. De nærmeste benkene 
er plassert langs hekkene i 
bakgrunnen. Drammen, Juli 2021.

Generell informasjon om Drammen 

Dette sammendraget gir et overblikk 
over resultatene fra Drammen, en 
by og kommune som ligger i Viken 
fylkeskommune i Norge, nærmere bestemt 
44 kilometer sørvest fra Oslo. Det er 
rundt 102 000 innbyggere i Drammen, 
men med regionen rundt i tillegg er 
det rundt 150 000 innbyggere. I 2021 
hadde totalt sett 29 000 innbyggere 
innvandrerbakgrunn, noe som utgjør 
rundt 28 prosent av befolkningen. Tallene 
under viser de største opprinnelseslandet 
til innvandrergruppene:

 
Polen  3.35% 
Tyrkia  2.64% 
Irak   1.63% 
Afghanistan 1.40% 
Pakistan  1.24% 
Litauen  1.17%
Somalia  1.08%
Kosovo  1.01%
India  0.94%
Iran  0.90%

«Fordi vi er forskjellige trossamfunn, og mus-
limer […] skal ikke tråkke over på grava, så de 
legger steiner rundt hele sitt område […] De skal 
følge vedtektene som vi har for kirkegården, så 
når jeg oppdager at her har de begynt å mure 
kanter, støpe opp liksom ja, gjøre sånne ting, jeg 
konfronterer jeg min sjef, og han går videre til 
sin sjef, som da skal ta hånd om det og sender da 
brev til pårørende.» Gravplassansatt, Drammen. 

VENSTRE:  En kroatisk gravstein 
med norsk dekorasjon på 
et muslimsk felt på Skoger. 
Drammen, Juli 2021.

OVER:  Den midlertidige grønne 
markeringen indikerer at det en 
muslimsk grav. Drammen, Juli 2021.


