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MERKNAD  TIL  HØRINGSNOTAT  GRAVFERDS-  OG KIRKELOVEN  JUNI  2010 

Av Terje Alfnes 15.9.2010 

 

Jeg er pensjonist og opptatt av de store integrasjonsutfordringene som den økte innvandringen til landet har 
medført. Et viktig integrasjonstiltak etter min mening er å gi våre nye landsmenn et likeverdig tilbud som oss 

etnisk norske den dagen de trenger en gravplass, og da er det en utfordring å forene vår norske kirkegårdstra-

disjoner med kravene i de "fremmede" religionene som stadig flere nordmenn bekjenner seg til. 

 
Til utsendte høringsnotat vil jeg spesielt bemerke: 

 

Overskrift og innhold i § 5 
Jeg mener en bør gå over fra å "vigsle" hele gravlunden eller deler av den til å "vigsle" enkeltgraver. Det 

kan best gjøres ved å innta "vigslingsritualet" i liturgien/alterboken som benyttes ved gravleggingen/-

urnenedsettingen, og på en slik måte at den gjelder for denne personen. Dette vil gjøre det enklere også for 
de som ikke tilhører noen bestemt trosretning. Alternativt kan det åpnes for lokalt å velge mellom områdevis 

vigsling eller "vigsling" av enkeltgraver. 

 

De foreslåtte endringene i vigslingsreglene mener jeg ikke går langt nok i retning av kommende behov. Å 
"vigsle" ulike deler av gravlunden til ulike religioner vil gi et lappeteppe som ikke fremmer integrasjonen 

mellom ulike folkegrupper, snarere tvert imot. Ved siden av at det vil bli mer plasskrevende å reservere om-

råder som ikke blir fylte opp samtidig, vil valg av område gi mer fokus på vigslingsmomentet enn i dag. Men 
framfor alt imøtekommer det ikke ønsket om å videreføre vår verdifulle tradisjon med familiegravsted. Vi 

må forutsette at det endog i en kjernefamilie vil forekomme ulike trosretninger, noe som det vil bli enda mer 

av fra generasjon til generasjon. 
 

Som overskrift vil jeg beholde ordet Vigsling, det er ikke forbudt å beholde en gammel og tradisjonsrik over-

skrift selv om innholdet i det etterfølgende er noe utvidet. Seremoni virker så hverdagslig og platt i denne 

sammenheng. De fleste av oss knytter vigsling til våre kirkegårder og ikke spesifikt til kristendommen, og 
det er lov å videreføre et ord til en annen betydning enn den opprinnelige, jf. den generelle utviklingen i 

språket vårt. 

 
Ved bisettelse for kremasjon har jeg mange ganger opplevd at de sørgende har blitt stående rådville etter at 

kisten er båret ut til en ventende bil. Jeg ber om at det vurderes om en justering/supplering av litur-

gi/kirkebok kan gi en mer verdig avslutning på denne avskjeden, dvs. jeg ønsker noe som minimum dekker 

alle handlinger som skjer i kirken/seremonirommet og på gravlunden i forbindelse med gravlegging og kre-
masjon, herunder også ved urnenedsettelse og askespredning. 

 

 
Mitt slagord har blitt: "I gode og vonde dager, til døden forener oss!" 

 

 

Med vennlig hilsen 

Terje Alfnes 


