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Dagens tema

• Gravlunder blir i større grad sett som en del av byens grøntstruktur, og mye av kirkens oppgaver overtas av 

andre. 

• Samtidig påvirker samfunnsendringer hvordan gravlunden kan brukes som offentlig rom. 

• Den norske kirke fremdeles en sterk stemme inn i planleggingen og gjennomføringen av begravelser. 

• Fysisk sett får gravlundene en annen utforming

• Men nye praksiser endrer også bruken eller synet vi har på bruken av gravlundene. 

• Dette vil påvirke hvordan vi planlegger fremtidas gravlunder 

• Hva vet vi, hvor er de største uenighetene og usikkerhetene, hva slags ny kunnskap har vi behov for?



Bakgrunnsinformasjon om forskningsprosjektet

• «Green Urban Spaces – the role of

the cemetery in multicultural and 

interreligious urban contexts» 

[GRUS]

• Finansiert av Norges forskningsråd i 

perioden 2014-2017

• Et samarbeidsprosjekt mellom 

forskere fra NINA, NMBU, med 

NIKU som prosjektleder



Forskningsspørsmål

• Hvilken rolle fyller gravlunder i dag om kulturarv, offentlig rom og religiøse steder 

i dagens multikulturelle og interreligiøse bysamfunn?

• I hvilken grad brukes slike gravlunder til andre formål enn opprinnelig intensjon 

og representerer ny bruk konkurrerende interesser mellom ulike brukergrupper så 

vel som til eksisterende retningslinjer som forvalterne praktiserer? 

• Å antyde nye bruksformer som kan sikre tilfredsstillende ivaretaking av stedet som 

kulturmiljø og fylle behov for folk som oppholder seg i byer



Metode og valg av undersøkelsesområder

• En kombinasjon av ulike feltarbeidsmetoder

• En serie kriterier for valg av 
undersøkelsesområder 

• Valget falt på: 

• Gravlunden i Gamlebyen (som inkluderer en 
muslimsk gravplass etablert i 1972) 

• Østre Aker (som grenser opp mot gravplassen til 
det Mosaiske samfunn)



Hva brukes dagens gravlunder til?

• En eller flere aktiviteter i 
kombinasjon:

• Stell av grav  - gjennomgangssykling 
– Spasering - Lufting av hund - Trille 
barnevogn og spasering med barn -
Hvile/ rekreasjon/ refleksjon –
Utforske stedet - Møte venner og 
bekjente - Jogging - Piknik -
Skateboard – Drikking & rus -
Ankomst til kapellet – Leking -
Diverse



Formiddag vs. ettermiddag
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Mer enn en park…

• Ulike delproblemstillinger fra GRUS har blitt 
presentert i ulike sammenhenger (noen 
fokuserer på dagens bruk, ulike forvaltnings-
modeller, kulturmøter etc.). 

• Artikler har blitt publisert i:  Landscape and 
Urban Planning (2), Urban Forestry and Urban 
Greening (2), Journal of Urbanism: International 
Research on Planning and Placemaking, 
Norwegian Journal of Geography, Landscape 
History.



Gravlunder, religion og livssyn – noen poenger fra en av 
delundersøkelsene

• Hvilke forventninger har folk med 

ulik religions- og livssynstilhørighet 

til gravsteder for at de kan 

tilfredsstille deres behov?

• Fungerer offentlig tilgjengelige 

gravlunder i by på måter som 

fremmer samhandling på tvers av 

kulturelle og religiøse ulikheter?



Den sammensatte byen ….
• I 2019 var 1/3 av befolkningen i Oslo 

innvandrere eller norskfødte med 
innvandrerforeldre

• Ifølge statistikk var det immigranter fra 221 
forskjellige land i Norge i 2017

• Vi sier gjerne at Norge er et utpreget 
sekularisert samfunn

• Men det er en generell mistolkning at 
religion er i tilbakegang (Calhoun 2010)

• Religion er fremdeles full av livskraft – den 
har bare endret form



Noen resultater fra et fokusgruppeintervju

• Medlemmer fra seks ulike religions- og livssynssamfunn deltok: Holistisk forbund/ Kirkelig 

dialogsenter/ Human-Etisk forbund/Norsk Forening for Gravferdskultur/ Norsk Hinduistisk 

kultursenter (2)/Representant for muslimsk gravferdsbyrå

• Samtalen i fokusgruppeintervjuet avdekket en serie ulikheter i begravelsesritualene mellom de 

ulike religions- og livssynssamfunnene.

• I den tidlige fasen av immigrasjonen (tidlig 1980-tallet) var det vanlig at folk fulgte de avdødes 

levninger (evt. aske) til hjemlandene for å gjennomføre begravelse eller askespredning der. 

• Det har endret seg nå

• Hyppighet i bruken av gravlundene varierer mellom de ulike trossamfunnene 



Kvaliteter som verdsettes

• Ro, kontemplasjon, kulturhistorien

• Steder å minnes sine døde

• Ulikheter i gravskikker blir verdsatt av besøkende på gravlunder

• Å dele medfølelse er en felles erfaring som bygger bro mellom folk 
med ulik religions- og livssynstilhørighet 

• Hvis en gravlund skal omgjøres til et sted som muliggjør kulturell 
og religiøs samhandling mellom folk, forutsettes en serie 
tilpasninger i forvaltning og design



Hvorfor folk ikke vil bruke gravplasser

• Intervjuing av folk som gikk utenom gravlunden

• 11 av de intervjuete var migranter, og forklaringene var 
ulike 

• Er rollen gravlunder i Norge har som offentlige steder for 
implisitt?

• Regler og skilt som finnes er fortrinnsvis formulert som 
forbud

• Hvis intensjonen er å styrke gravlunder som møtesteder

• … bør det anlegges en mer inkluderende tilnærming 



Forslag til endringer som 
virker integrerende

• En praksis som reduserer grense-markeringer, bør dominere med hensyn til forvaltningen av 
gravlundene

• Gjerder, hekker, porter, stier, gangveier og religiøse symboler kan oppfattes enten som 
skremmende eller imøtekommende – avhengig av form og design

• Den norske kirka har lenge hatt ansvar i forhold til forvaltningen (inkludert Kirkelig Fellesråds 
ansvar for å arrangere årlig møte mellom en serie ulike religions- og livssynssamfunn)

• Er et religiøst assosiert eierskap og forvaltning av gravlunder i tråd med forvaltning av 
gravlunder som offentlig rom som skal være tilgjengelig for alle?



Ivareta funksjon både som sekulære og 
hellige rom

• Vi må erkjenne at kulturelt og religiøst mangfold har blitt en vesentlig faktor i 
bylivet

• For lite søkelys på migrasjon som en positiv faktor i samfunnsutviklingen

• Rollen som offentlig tilgjengelige steder spiller for å fremme 
kommunikasjonen og forståelsen mellom folk

• Det er ikke selvfølgelig for migranter at gravlunden er offentlig rom og 
tilgjengelig for alle – derfor må deres status som offentlige rom tydeliggjøres

• Vektlegge å avmystifisere «de religiøst andre» (Agrawall & Baratt 2014)

• Mål å bryte ned barrierer – det å ikke erfare fysiske grenser



Noen avsluttende poenger

• At døden er en erfaring som knytter folk sammen uavhengig av 
kjønn, alder, etnisitet og religiøs tilhørighet

• Karakteren disse gravlundene har som grønne byrom med en 
spesiell atmosfære

• Fortetting i by skaper behov for lett tilgjengelige og attraktive 
offentlige steder

• Det er behov for i større grad å vektlegge samhandling på tvers 
av kulturelle og religiøse forskjeller

• Vi har noe å lære av immigranter rundt å bygge et naturlig 
forhold til døden


