
Gravferd - alminnelige bestemmelser 
(13.5) 
Fastsatt av Kirkemøtet 9. nov. 2002 med hjemmel i kronprinsreg. res. 26. okt. 1990. 
jf. Grunnloven § 16, jf. rskr. KR 2-2003. Sist endret 17. april 2012, jf. sak KM 8/12 

1. Handlingen gravferd er fellesskapets siste tjeneste overfor sine medlemmer. Når en 
person er død, sørger de som stod vedkommende nær, vanligvis familien, for at den 
dødes legeme behandles på verdig vis og får en verdig gravferd. Grunnleggende 
bestemmelser vedrørende gravferd er gitt i gravferdsloven.

Hvem som har rett til, og dermed også det rettslige ansvaret for, å sørge for gravferden, er 
regulert i gravferdsloven § 9. 

Når en person som hører inn under Den norske kirke, dør, bør det etableres kontakt 
mellom menighetens prest og de pårørende så snart som mulig etter dødsfallet. Gravferd 
skal skje senest 10 dager etter dødsfallet, jf. gravferdsloven § 10 tredje ledd og § 12.1 

2. Gravferd etter kirkens ordning er en kirkelig handling av gudstjenestlig karakter. I den
liturgiske utforming av handlingen uttrykker kirken det grunnleggende i den kristne tro:
at mennesket er Guds skapning, at Gud gjennom Jesu Kristi død og oppstandelse og troen
på ham har lagt grunnlaget for menneskets frelse, at det på dommens dag skal stå til
ansvar for sitt liv, og at det skal gjenreises i legemets oppstandelse.

3. Gjennom valg av skriftlesninger, bønner og salmer og det som ellers sies og gjøres,
skal alle som har ansvar for eller medvirker til gravferdshandlingen, bidra til at det
bibelske budskap kommer til uttrykk i sin fylde.

Enkelthetene ved handlingen, herunder utsmykning, symboler og kransepålegging må 
tilpasses handlingens gudstjenestlige karakter. Det bør tilstrebes nøkternhet i bruk av 
blomster, kranser og lignende.  

Tale ved eventuell kransepålegging må ikke finne sted uten at den som sørger for 
gravferden, har gitt samtykke til det. 

Det bør legges til rette for medvirkning fra de pårørende. 

4. Salmer og sanger skal godkjennes på forhånd av den som skal forrette. Det samme
gjelder æresbevisninger og andre tiltak som ønskes i tillegg til gravferdsordningen. Alt
musikkstoff som skal brukes, skal på forhånd godkjennes av kantor/organist. For å gjøre



 

det mulig å finne frem til sang og musikk og andre innslag som er best mulig egnet, bør 
kontakten med de pårørende opprettes så snart som mulig. 

5. For å sikre en verdig gjennomføring av handlingen er det viktig at det avsettes 
tilstrekkelig tid. 
Den som forretter skal også påse at alle som medvirker i forbindelse med gravferden, 
opptrer slik at handlingen kan gjennomføres på en god og verdig måte, i samsvar med 
kirkens ordninger. 

6. Når det ønskes kirkelig medvirkning ved gravferden, skal den som sørger for 
gravferden gi melding om gravferden skal etterfølges av kistebegravelse eller kremasjon.2 
 
Etter forholdene og sedvanen på stedet medvirker liturgen enten i kirke/kapell og ved 
graven, eller i hjemmet og ved graven, eller bare ved graven.  
 
Gravferdshandlingen kan finne sted i kirken også når det skal være kremasjon. 
 
Når liturgen medvirker bare i hjemmet og ved graven eller bare ved graven, brukes 
ordningen Gravferd fra kirke eller krematorium i den utstrekning det er naturlig. Det 
samme gjelder ved gravferd hvor det ikke er en forsamling til stede. Den kirkelige 
medvirkning kan ikke begrenses til jordpåkastelse alene. 
 
Ordningen Gravferd fra kirke eller krematorium kan med nødvendige tillempninger 
benyttes ved minneandakt i kirke eller kapell når kisten ikke står i kirken under 
handlingen. 

7. Ved spedbarns gravferd gjelder samme bestemmelser som ved barns gravferd. 
Tilsvarende gjelder når foreldre ønsker gravferd for barn som er døde før fødselen. I disse 
tilfellene vil det være mulig å foreta de endringer i liturgiens ledd som forholdene måtte 
tilsi, men slik at Herrens bønn alltid tas med. 
 
I kontakt med foreldre til døde spedbarn eller barn som er døde før fødselen, kan det være 
viktig å gi foreldrene hjelp til å gi det døde barnet navn. 
 
Når foreldre som ønsket sitt barn døpt, mister barnet før dåp, minner presten dem om 
trøsteord som “Den himmelske Far vil ikke at en eneste av disse små skal gå tapt“ (Matt 
18,14) e.l. 

8. Jordpåkastelse finner sted ved graven. Liturgen kan rent unntaksvis når ytre forhold 
eller vektige personlige grunner gjør det påkrevd, beslutte at den skal skje inne i 
kirke/kapell. 
 
Ved kremasjon finner jordpåkastelsen sted ved avslutningen av handlingen. 
 
Som hovedregel skal kisten senkes før jordpåkastelsen. Menighetsrådet kan vedta at 
jordpåkastelsen skal finne sted før kisten senkes. 
 
Kisten skal som hovedregel senkes helt ned. 



 

 
Dersom det er tvil om at jordpåkastelse har funnet sted, for eksempel ved kremasjon i 
utlandet, kan jordpåkastelse foretas i forbindelse med nedsettelsen av urnen. 

9. Gravferd kan forrettes av diakon etter avtale mellom diakonen, soknepresten og 
biskopen. 
Er både presten og diakonen forhindret fra å forrette ved gravferden, kan en lek kristen 
forrette etter godkjennelse fra biskopen. 

10. Det kan klemtes med den største klokken i ca. 5 minutter før sammenringingen, som 
skjer med samme klokke.  
 
Det kan klemtes mens følget går til graven og mens kisten senkes, og ved handlingens 
slutt kan det slås 3 ganger 3 slag.  
 
Det kan ringes mens følget går fra graven. 

11. Liturgisk farge er fiolett. 

 

 

 
1)  
I henhold til gravferdsloven vil det si 10 virkedager 

2) 
Endret av Kirkemøtet 2012 (KM 8/12) 
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