
NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 
 Vi har følgende tidligere utkomne nummer av bladet KIRKEGÅRDEN for salg: 

NR. INNHOLD ANTALL 
1/98 Graver åpnes på Svalbard * Gardermoen: Begravelser bremser flytrafikk * Kirkegårdene i endring * Absolutt Aud (Wefald) 

* Kremasjoner og utslipp til miljøet * Kulturminner og kirkegården * Highgate Cementery: De dødes tivoli * Flytting av 
gravlagte * Når trær blir farlige * Design og urbanitet * Er det arealkrise? 

 
 

2/98 Døde på TV * Leketøy på gravminner * 1800-tallets metropolkirkegårder: De elysiske marker * Første norske kurs i 
krematorieteknikk * Tidsfrister ved gravlegging * Store kvikksølvutslipp fra Svenske krematorier * Vandring i dette 
århundres hagekunst * Sommerhjelp på Vestre gravlund * Kirkegårdsplanlegging: Symbol og virkemiddelbruk * Er du 
vaksinert mot stivkrampe? * Amerikansk oppkjøp av norske begravelsesbyråer: Kommers og kapital * Wergelands 
gravmonument rehabiliteres  

 
 

3/98 Fagdager i Bodø * Kirkegård på nettet * Ta vare på vegetasjonen * Hvor ble det av Gravminnerådet? * Beva-ring av navn 
til besvær * Rapport fra NLH-kurs: Vern av gamle kirkegårder * Kirkegården og kulturminnevernet  

 
 

4/98 Hele Norge èn kirkegård? * Nytt krematorium i Trondheim * En grav - en vegkant, en mor - et sukk * Kirkegården som 
kulturminne: Vårt arkeologiske materiale  

 
 

1/99 Kjemisk kremering -løser et problem? * Kirkegårdsareal: Hundremeterskog fra Oslo til Tromsø? * 
Kirkegårdsundersøkelsen -99 * Knapt med kisteplasser i Bergen: Trangt mellom fjellene * Symbol på gravminner * 
Kirkegårdskonsulenten: Lær av andres hverdag * Barcelona: De dødes drabantby * Nye tanker om almesyken: La 
naturen gå sin gang * Slik registrerer du kulturhistoriske verdier på en kirkegård * Ein funksjonell og vakker kyrkjegard * 
Stauder på kirkegården * Kremasjonstatistikk  

 
 

2/99 Nordisk forbund for kirkegårder og krematorier * Arendal: Hever kirkegårdene * Arendal kirkegård * Trafikkstøy på Ullern 
kirkegård * Ut med kjemisk ugressbekjempelse i Danmark * Tromsø: Gravlundene går gjerne i glemmeboken * Hvem kan 
sørge for gravferden? * Lær av kollegaer: Fra Kirkegårdskonsulentens journal * Relieff etter Thorvaldsen * Leire på 
Grefsen kirkegårds utvidelse: Tvilsom gave fra ubudne gjester 

 
 

3/99 Årsmøte i LFK: Fra formann til Lederkvinne * LFK ble NFK * Kirkegårdens mange roller: Arena for riter * Sorgprosessen: 
Hvordan kan vi hjelpe? * Keltisk mysterium * Fra Kirkegårdskonsulentens journal * Nye vedtekter for NFK * Hamardomen: 
Ruiner i solnedgang * I riktig fæle gamle dager: Gamle gravferdsskikker * Flertydig historie * Lære av fortiden * Hol 
kirkegård på Hamar * Trær på kirkegården * Tidstypisk urnefelt 

 
 

4/99 Nidaros: Nordens mest unike gravsteinsamling * Skogskirkegård i Køln * Kirkegårdsgartner -egen utdannelse i Tyrkland * 
Gravminne som formelement på kirkegården * Hans Petter Berntsen: Kirketjener og spelemann * Kirkegårdene på Syd-
Georgia  

 
 

1/00 Slutt med moms på kremasjon * Ny mva-lov trolig neste år * Flott Hans Petter!  * Stordal løste avfallsproblemet * 
Alternative gravminner * Minner på ei fjøl * Kremasjonsstatistikk 1999 * Kurs 2000 * Rådyr på kirkegården? * 
Hvalfangergraver på Svalbard 

 
 

2/00 Bladet AFortidsvern@ 1/00 * Sigrid Shristie: Kirkegårdens AGrand old lady@ * Gravminner: Bruk dem om igjen * Grevens 
gartner * Gamle gravminner utstilt på Dovre * Fra kirkegårdskonsulentens journal * Gravplasser utenom det vanlige * Hit, 
men ikke lenger i Mandal * Holum: Hevet over jordene * Harkmark: Forntidig gravplass * Stjernøy: Nesten kirkegård. 

 
 

3/00 Momskompensasjon på kirkegården * Kunsten å se * Årsmøtet 2000 * Kirkegårdens musikalitet * Ny standard for 
grøntanleggskjøtsel: Kan verdighet standardiseres? * Verdighetens sinnbilder * Verdighet i Nord-Irland * Åpen drensslutt 
på Hatlehol * Fyller opp til ny verdighet * Fra kirkegårdskonsulentens journal 

 
 

4/00 Politisk respons på seminar på AKirke 2000" * Helge Klingberg 60 år: Reisende i kirkegårdskultur * Varhaug gamle 
kyrkjegard * Vikøy kyrkjegard * Rømskog kirkegård * Restaurering av Wergelands gravmonoment * Svenska Kyrkan etter 
skillet fra staten * Fra kirkegårdskonsulentens journal 

 
 

1/01 Siste generasjon kvikksølv * Hvordan vurderes kirkegårdsplaner? * Gjør noe med det (praktiske tips) * Databaser -
m/något attåt * Virtuell kirkegård -en fremtidsvisjon? * Anskaffelse av krematorieovn * Kirkegårdssøk * Fra 
kirkegårdskonsulentens journal 

 
 

2/01 Kremasjonsstatistikk * Nærkontakt med døden * Arendal i mai * Hisøy kirkegård * Einer for enhver anledning * Steinpleie 
med svamp * Flosta kikregård * Eide kirkegård * Voks i høyden * Nye bøker: AGravskick i förändring@, AUtvidelser og 
nyanlegg av kirkegårder@ og AKirkegårdens dag@(hefte) * Om gravminner: Hvor bærer det hen? * Holdbare symboler * Fra 
kirkegårdskonsulentens journal 

 
 

3-
4/01 

To dager i buss for å se på kirkegårder i Sverige * Mon tro hvor den døde er gravlagt? * Allsidig av natur: Harald Gunnar 
Varland * Fra kistegravfelt til urnegravfelt * På studiebesøk i Åbo og Reso i Finland * Fra kirkegårdskonsulentens journal  

 
 

1/02 Notert * Litteratur om kirkegården * Tid for beskjæring * Pioneren Prede i Sandefjord * Hjulkorsene ved Sørum kirke * 
Anonym gravlegging * Trondheim: Registrerer mer enn 4000 trær * Fra kirkegårdskonsulentens journal  

 
 

2/02 Fagdagar i midnattsolens rike * Kvalitet over og under bakken * Salten krematorium ferdig til høsten * Følger opp og 
kvalitetsikrer * God planlegging og plantetrivsel -kampen mot ugraset * Notert * Merking av kirkegårdsarbeideren * Karen 
Reistad: En pioner i norsk landskapsarkitektur * Skjeberg: Kirkegårdsutvidelse i historisk landskap * Fra 
kirkegårdskonsulentens journal 
 

 
 

3/02 Naturens høsthilsen * Noen av Jorunns favoritter * Kirkegården -et viktig møterom * Krigsgravtjenesten * Engasjert leder  



med ansvar for krigsgravtjenesten * Fra Tyskland til Alfaset gravlund * Krigens sanne ansikt * Tro og overtro gjennom 
kirkegårdshistorien * Bort med plastproblemet * Fra kirkegårdskonsulentens journal  

 

4/02 Fargelegg med stauder * NFK-kurs: Forum for ideer og erfaringer * Ung kyrkjeverje i Setesdalen * På ferie med gravkarta 
i ryggsekken * Nye kulturer og religioner gir nye gravferdsskikker * Hovslykka gravplass med positive, estetiske bidrag * 
Fem millioner til historiske kirkegårder i Bergen *ASCE * Fra kirkegårdskonsulentens journal  

 
 

1/03 Fagdagar i Haugesund * Boligutbygging ved Engene kirkegård i Arendal * Eidsborg kirke i Telemark * Steinskogen 
gravlund i Bærum: Baserer drift på norsk standard * Gravminneveltet i Kristiansand: Anket til lagmannsretten * Om grav-
minner: Godkjenning, tilsyn, salg og montering * Tipset * Kremasjonsstatistikk 2002 * Fra kirkegårdskonsulentens journal  

 
 

2/03 Sørgetrær * Årsmøte med fokus på fremtiden * Med yrket som hobby: Portrett av Morten Grindaker * Mellom barken og 
veden -strid om felling av trær i Skaun * Kirkegården -En arena for andre livssyn * Grønt team opprettet i Bergen * 
Åpenhet og god dialog i Oslo mot andre trossamfunn * Fra kirkegårdskonsulentens journal  

 
 

3/03 Trær på kirkegården * Steinskogen: Ny gravlund med enestående beliggenhet * Sikring av gravminner * Tromsø 
Gravlund Vel * Trist syn i Trondheim (hærverk) * Kirkevergen i Trondheim på nett * Fra kirkegårdskonsulentens journal  

 
 

4/03 Hvordan skal vi ta vare på trærne? * Inspirerande og minnerikt i Tyskland -tur til hagebruksutstillinga IGA * Nye 
gravminne frå IGA * Konsekvenser av den nye krematorieforskriften * Oddny Nordås: Må ha lov til å være menneske * 
Gjenbruk og rehabilitering i Trondheim * Nytt begrep: Navnet minnelund * Fra kirkegårdskonsulentens journal  

 
 

1/04 Kartlegging av minnelunder for barn * Utredning om NKFs framtid * Utvidelse av Onsøy kirkegård * Gravholmen: En 
spesiell kirkegård * Gravsteinene taler * Flere billedgrimt fra studietur i Tyskland * Fra kirkegårdskonsulentens journal * 
Kremasjonsstatistikk 

 
 

2/04 Nye uttrykksformer på kirkegården * Fagdagar 2004 i Tønsberg * Trekirurgen * Designer gravminner * La Père Lachaise -
verdens mest berømte kirkegård? * Kirkelandet: Eksotisk kirkegård med særpreg * Et spesielt gravsted * Fra 
kirkegårdskonsulentens journal  

 
 

3/04 Tjenesteyting - Når kommune eller entreprenør overtar vedlikehold av grøntanlegget * Gras - det levende teppet * Runde 
kirkegårder * Lennart Angselius: En Stresskoffert til minne om far * Russergravene på Helgøye kirkegård * Presentasjon 
av boka AArendal kirkegård@ AHells Angels@-gravminne på Lade kirkegård i Trondheim * Fra kirkegårdskonsulentens 
journal 

 
 

4/04 Billig teletiner for urnegrav * Beleggingsplan i nye gravfelt * Åsmund Thomsen:Tusenkunstner fra Fister * Et verdig grav-
monument frå 1923 * Forhåndsgodkjenning av gravminner * Gravstein med datahilsen * Fra bygd til by - fra åker til park: 
Planleggingsmessige utfordringer i Lørenskog * Nordisk kongress 2005 på Island *  Fra kirkegårdskonsulentens journal 

 

1/05 Østenstad kirkegård i Asker: Kirkegård på tegnebrettet * Hvor er lederne? * Lagård gravlund i Stavanger: Fredfull idyll i 
170 år *Gravminne uten grav * Folket fornøyd med kirkegården * Registrerer gamle gravminner * Årets fagdagar: 
Kyrkjegarden i ei ny tid * Kremasjonsstatistikk * Fra kirkegårdskonsulentens journal 

 

2/05 Kirkegården og verneinteressene * Fagdager med bokslepp * Torbjørg Sægrov: Svært viktige kulturminner * Fotokonk. I 
Bergen: Minnenes park – tidens stille hage * Legatgraver: En løsning for fremtiden? * Fra kirkegårdskonsulentens journal 

 

3/05 Nordisk kongress på Island: Det gamle møter det nye * Vesentlig funksjon i vår kultur * Åpen kirkegårdskultur * 
Kirkegårdskultur i Australia: Skal jeg gravlegges som min far? * Usømmelige gravminner, hva er det? * Fagbøker med 
kirkegården i fokus * Kirkegårdsvedtektene * Gravlegging av aborterte fostre * Fra kirkegårdskonsulentens journal  

 

4/05 Kremasjon –den stille begravelse * Kremasjon og kirkegård –erfaringer og muligheter * Sejs Svejbæk kirkegård * Mye 
sorg gir mange gleder: Portrett av Jan Johansen i Sel * Stolte over sin ”nye” kirkegård i Ålen * Fagus: Du spør, vi svarer * 
Fra kirkegårdskonsulentens journal * årskavalkade 2005 

 

1/06 Beskjæring av trær * St.Pauls kirkegård, New York * Krigsgravene i Norge * Folksomt på kurs i Bergen *  Med 
kirkegården som hovedfag * Nedsetjing av oskeurne *Filminnspilling på kirkegården * gravrøveren * Fra 
kirkegårdskonsulentens journal 

 

2/06 Framover – samme spor og på nye veier * Middelalderen og den tids gravminner * Gravminner og ritualer i middelalderen 
* Brenner for middelalderens gravminner * Nyoppdaget gravstein på kirkemuren * Bortgjemt sarkofag i bårerommet * 
Friske innspill til Gjønnesutvalget * Kurs på Solkysten i Spania * Staten og kirken: Hvilken fremtid møter kirkegårdene? * 
Kremasjonsstatistikk * Ny medarbeider i NFK* Fra kistegrav til urnegrav * Fra kirkegårdskonsulentens journal 

 

3/06 En større befolkning –et voksende problem * Norske soldatgraver uten vern * Årsmøte og Fagdager i Bærum * Nye og 
viktige år for NFK * Spennende fremtid for kirkegårdene * Nye tider – nye gravleggingsformer * Skuffende reisehåndbok * 
”2 fot under” * Tilfeldig at jeg havnet på kirkegården * Kirkegårdsutvidelse eller fortetting? * Kvekerkirkegårdene * Ved en 
gammel gniers begravelse * Kirkegårdsvedtekter fra en annen tid * Fra kirkegårdskonsulentens journal 

 

4/06 Gjenfylling av graver * Kirkegården og økonomi * Hva er festeavgift? * Maze gamle kirkegård: Kirkehistorie fra 1700-tallet 
* Fornøyde kursdeltakere på solkysten * Leplanting –noe for kirkegårdene? Flytt sørover – i hvert fall klimatisk * Trær og 
graver * En gravskrift * Gravlagt etter 32 år * Om kirkegårder og slektsforskere *  Fra kirkegårdskonsulentens journal 

 

1/07 Funksjonelle og vakre vannposter * Stat-Kirke-høringen og gravferdsspørsmålet * Urnelunden: Et fremmedelement på 
landsbygdas kirkegård? * Nye trender på kirkegården * Jan Arild Lunde: Brenner for kirkegården * Hva er en minnelund? 
* Stauder for krikegården * Svekket krematorietilbud * Verktøy for kartlegging av ansattes realkompetanse - Et kart til økt 
trivsel og bedre drift? * Fra kirkegårdskonsulentens journal 

 

2/07 Kunstnerisk utsmykking av kirkegårder – Pilotprosjekt i Trondheim * Begravelser på internett * Gravferdsrådet oppfordrer 
til å arrangere ”Kirkegårdens dag” * Gjerde med verdig utseende * Fortsatt kremering til tross for nedleggelser * 
Æreslunden på Vår Frelsers gravlund i Oslo * Fra kirkegårdskonsulentens journal 

 

3/07 Nytt kirkegårdsgjerde rundt Borgund stavkirke * Alta i sentrum for fagdagene * Graven betyr mye * Etterlengtet utvidelse  



av Melhus kirkegård * Sigrid Undsets grav * Pensjonister mot bruk av tau * Stadig økning av muslimske gravferder * 
Solgte sin egen likkiste * 0,8 m jordoverdekning? * Fra kirkegårdskonsulentens journal 

4/07 ASCE-konferanse i Stavanger * Urnegraver: En enkel vri gir perfekt harmoni * Mye spennende skjuler seg i Drammen * 
Nytt gjerde ved Strømsø kirke * Undersøker krypten * Avdekket kulturskatt i Drammen * Nils Flønes: Nesten pensjonist * 
Kirkegårdens dag” i Lesja * Trafalgar cemetery: Et minne fra napoleonskrigene * Muslimer får eget gravfelt i Slagen, 
Tønsberg * Fra kirkegårdskonsulentens journal 

 

1/08 Kolbotn gravlund: Skiftet ut all masse * Den som graver en grav…(Hva gjør vi med uegnet jord?) * Frysetørring som 
alternativ til kremasjon * Dugnadsrapport fra Gransherad * Skibotn kirkegård: En naturkirkegård i nord * Miljøvennlige 
kirkegården * Gammel stein god som ny * Mester Grønn satser miljøvennlig * Hamjern med gravminner i støpejern * Tør 
ikke gå på kirkegården * Fra kirkegårdskonsulentens journal 

 

2/08 Modum foregangskommune innen bevaring * Enestående gave til Ringsaker kirkegård * Ballangen: Nytt liv til gammel 
kirkegård * Ola Midttun: Deilig å være pensjonist * Positivt med plantekasser * Kirkegårder vi kanskje ikke trenger * 
Helhetlig og langsiktig gravferdsforvaltning * Bømlo: Park og kyrkjegard * Ny forskrift – færre krematorier * Dugnadsånd i 
Sulitjelma * Fra kirkegårdskonsulentens journal 

 

3/08 Tilrettelegger for fagbrev * Fagdager på Gardermoen * Fisknes: Samme regler gjelder for alle * Kalking av plastgraver * 
København: Kulturarbeider på kirkegården * Husabø i Leikanger: Nye gravfelt rundt gamle grav-røyser * Osen: 
Kirkegårdsmuseum * Trær og graver * Narvik: Rallarkirkegård frem fra glemselen * Uteliggere på kirkegården * Ørretbekk 
på kirkegården * Skattejakt på gravplass * Fra kirkegårdskonsulentens journal 

 

4/08 Navnede minnelunder klare i Trondheim * Skien ut av krematoriesamarbeid * Kjører kistene til krematoriet i Odda * 
Kyrkjegarden har mange rom * Mister historisk dimensjon * Hemnes: Gammel kirkegård blir som ny * Rike rosefunn * 
Moslingfamiliens private gravsted * Fra kirkegårdskonsulentens journal 

 

1/09 Kurs i omregulering * Bispebjerg krematorium: Et besøk verdt * Nordisk kongress i Göteborg * Når kirkegården eier 
gravminnet * Den katolske kirkegården i Alta * Fant roen på kirkegården * Spennende fagdager i Stavanger * Snart 
byggestart i Vestfold * Ber staten betale for plastgravene * Fra kirkegårdskonsulentens journal  

 

2/09 Fagagar 2009: Brukeren i fokus * Kultur på gravlunden * Universell utforming * Stilrent anlegg på Hausken * Vellykket 
omregulering i Mandal * Os i Østerdalen: En kirkegård med særpreg * Mur av gravsteiner * Hedensk på Voksen * Faglig 
råd: -Spennende forum * Fra kirkegårdskonsulentens journal * Nyrestaurert klokketårn ved Tilfredshet kirkegård 

 

3/09 Naturskader * Smart bruk av stauder * Gravminner – etikk og estetikk * Bremnes kirkegård: Tursti og kirkegård * Lagård 
gravlund: Gravkart over kjendiser * Vil vire kirkegårdshistorie * Vellykket kongress i Göteborg * Fant ”utdødd” bille på 
kirkegården * Profilen: Kirkeverge i Stjørdal Gunn-Eli Leren * Fra kirkegårdskonsulentens journal  

 

Pris kr. 30 pr. stk.  Porto kommer i tillegg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Andre publikasjoner for salg 

 
TITTEL PRIS ANTALL 
 
KIRKEGÅRDEN ABC -En førsteinnføring i hva en vanlig norsk kirkegård er. (Hefte) 

 
kr. 30 

 
 

LOV OM KIRKEGÅRDER, KREMASJON OG GRAVFERD. FORSKRIFTER  (Hefte)   
Revidert utgave fra 2003.  
Gravferdsloven * Forskrifter * Forslag til lokale vedtekter * Saksgang ved anlegg og utvidelse av kirkegård 

 
kr. 30 

 
 

KIRKEGÅRDENS DAG -tipshefte. 
Kirkegårdens dag, hvorfor og hvordan? * Programtips * Andre tips * Litteraturliste  

 
kr. 30 

 
 

IDÈKONKURRANSE OM FORGIVING AV GRAVMINNER (Hefte)                                                              
     Presentasjon av vinnerutkastene fra gravminnekonk. i 1993                                                                 
Salg 

 
kr. 10 

 
 

IDÈKONKURRANSE OM FORGIVING AV GRAVMINNER (Plakat)                                                             
      Presentasjon av vinnerutkastene fra gravminnekonk. i 1993                                                                
Salg 

 
kr. 10 

 
 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KIRKEGÅRDEN -ARBEIDSFORBRUK OG KOSTNADER, Ås 1993 
Arbeidstidsundersøkelse fra 24 kirkegårder i 13 kommuner forskjellige steder i landet 

 
kr. 150 

 
 

UTVIDELSER OG NYANLEGG AV KIRKEGÅRDER -håndbok for tiltakshaver 
Vegviser gjennom hele prosessen fra behovet for flere graver melder seg, til ferdigstillelse av ny kirkegård 

 
kr. 150 

 
 

KIRKEGÅRDSBOKA av Helge Klingberg. Lærebok i kirkegårdsdrift   obs: ny utgave kr. 359  
KIRKEGÅRDEN – ET LEVENDE KULTURMINNE.  
Red.: Helge Klingberg, Oddbjørn Sørmoen og Aud Wefald 
Dekker kirkegårdsforvaltningens behov for kunnskap om drift, rehabilitering og vern av gamle kirkegårder 

 
Kr. 348 

 
 

                                                                                                                                                                       Porto kommer i tillegg 
 
 
 
 
 
 
Navn ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Bestilling sendes:  

NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR  
Sagodden, 3760 Neslandsvatn, Tlf 35 99 45 74  -   

post@kirkegaardskultur .no  -  www.kirkegaardskultur.no 
 


