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En promesjon er en mekanisk forstøvelsesprosess av en død kropp. 
Prosessen er lik en kremasjon, men det benyttes kulde i stedet for 
flamme. 

Først blir den døde kroppen frosset ned til minus 18 grader celsius i 
et kjølelager. Deretter blir kisten med den avdøde ført inn i ”ovnen” 
som utviklerne har valgt å kalle en promator. Prosessen er helt 
mekanisk, og skjer uten at de ansatte må håndtere noe biologisk ma-
teriale underveis.

Kroppen føres gjennom flytende nitrogen. Denne kjøleprosessen 
gjør kroppen svært skjør, før den blir utsatt for vibrasjoner som 
reduserer den frosne kroppen til fint organisk pulver. 

Det organiske pulveret behandles i et vakuumkammer hvor all 
fuktighet fordampes.

Det nå tørre pulveret blir så behandlet i en magnetisk prosess hvor 
alt metall blir separert ut. Dette er både kvikksølv fra fyllinger, ki-
rurgisk metall, kunstige ledd, skruer og pacemakere. Metallet kan 
resirkuleres.

Pulveret veier nå omtrent en fjerdedel av det den opprinnelige 
kroppen gjorde. Det er helt hygienisk og luktfritt og vil ikke brytes 
videre ned så lenge det holdes tørt. Dette gir økt fleksibilitet ved 
planlegging av begravelsesseremonien. 

Siste ledd i prosessen er at pulveret havner i en liten kiste/urne laget 
av maisstivelse. Denne kisten kan gravlegges med så lite som 30-
50cm overdekning. Det oksygenrike øverste jordlaget gjør at kisten 
og innholdet omdannes til jord i løpet av så lite som 6 til 12 
måneder. Dette gir også grunnlag for et rikt planteliv. Etter denne 
perioden kan man i teorien gjenbruke gravplassen. Den korte 
gjenbrukstida og den begrensede kistestørrelsen gjør denne formen 
for begravelse svært arealeffektiv.

Essens: Tilbakeføring

Promesjon



Generelt er et livssynsåpent seremonirom et rom eller et bygg som 
er utformet slik at mennesker fra ulike tros- og livssynssamfunn og 
mennesker uten noen tilhørighet til noe tros- eller livssynssamfunn 
kan ta rommet i bruk til sentrale seremonier, slik som for eksempel 
ekteskapsinngåelse eller gravferd. Et livssynsåpent seremonirom vil 
også kunne gi en åpen felles ramme for alle grupper i samfunnet ved 
felles minnemarkeringer ved for eksempel ulykker eller katastrofer. 
Seremonirommet skal dermed ikke ha utforming eller fastmontert 
utsmykking som gir det preg av en spesiell religion eller et spesielt 
livssyn, men det kan ha en fleksibilitet som gjør at rommet for en 
bestemt anledning kan tilpasses en konkret religion eller et konk-
ret livssyn. Flyttbare religiøse eller livssynstilknyttede symboler kan 
brukes, og deler av rommet kan ha elementer som er av betydning 
for enkelte grupper, for eksempel retningsmarkører for bestemte 
himmelretninger.

Det er valgt å bruke benevnelsen livssynsåpent seremonirom, 
framfor det mer brukte livssynsnøytralt seremonirom. Det er for å 
vektlegge at et slikt seremonirom ikke skal være et sted der tro og 
livssyn ikke hører hjemme. Derimot skal dette kunne være 
seremonirom som skal kunne være åpent og tilgjengelig for ulike 
religioner og livssyn. Det er også viktig at slike egnede og verdige 
lokaler finnes tilgjengelig for den økende gruppen av personer som 
velger å stå utenfor tros- og livssynssamfunn; disse har også behov 
for lokaler til livsfasemarkeringer.5

Essens: Mangfold

Livssynsåpent seremonirom



I Norge finnes det flere definisjoner på hva en navnet minnelund er. 
Bærum kommune, ved kirkegårdsavdelingen definerer det på 
følgende måte:

”Dette [enkel urnegrav] er et tilbud som imøtekommer ønske om en 
grav å gå til uten noe form forforpliktelse eller ansvar i ettertid. En 
gravtype som ikke krever stell, men som heller ikke er helt 
anonym. Her er det kun plass til 1 urne, det er ikke mulig å reservere 
en tilleggsgrav til livsledsager. Det er ikke mulig å feste graven etter 
fredningstidens utløp.” 

Det nærmeste som finnes en nasjonal vedtatt definisjon på navnet 
minnelund er først presentert i høringsnotat til gravferdsforskriften i 
juni 2012. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet defi-
nerer det slik:

”De senere årene er det flere steder utviklet et tilbud om en ny form 
for gravlegging som er kjent under betegnelsen ”navnet minnelund”. 
Dette er gravfelt for urner med graver av størrelse 0,5 x0,5 meter 
med plass for en urne, eller grav med størrelse 3 x 1,5 meter med 
plass for en kiste. Det er i hovedsak graver på 0,5 x 0,5 meter som 
benyttes. Graven har ikke gravminne. Navn og data plasseres på et 
minnesmerke ved siden av gravfeltet. Ved dette minnesmerket vil det 
eventuelt kunne legges til rette for at det plasseres blomsterbuketter 
og tennes lys” 

Tilfredshet kirkegård, Trondheim. Oddvar I.N. Daren 2008.

Navnet minnelund

Essens: Arealbesparelse.



Harstad er nest største kommune i Troms, etter folketall. Tettstedet 
Harstad har 19 983 innbyggere og kommunen 24 600. Harstad 
omfatter den nordøstlige delen av Hinnøya, og fra 1. januar 2013 
også tidligere Bjarkøy kommune.

Gjennom artikler i lokalavisen har jeg lest at det har vært stor 
gravplassmangel i kommunen. Krematoriet er gammelt og utdatert 
og har vært utsatt for brann. Det finnes ingen reelle alternativer til 
begravelse i kirken.

Tomten jeg har valgt ligger i på Trondenes, et vakkert naturområde 
område ca 2 kilometer fra sentrum. Trondenes er en halvøy med 
lang historie som gravsted. Der finnes graver helt tilbake til 
vikingtiden. Det står en steinkirke her fra 1200-tallet som fortsatt 
brukes i dag. Og byens krematorium ligger også her. Området har 
lenge vært et populært gravsted for byens befolkning, på grunn av 
sin sterke historie og sin flotte sjøutsikt og natur.

Tomten ligger i skrående terreng med tett skog ned mot sjøen. 
Plasseringen ved sjøen er symbolsk. Sjøen binder sammen alt land. 
Selv om en man er glad i ligger gravlagt i Harstad kan man kanskje 
føle en kobling med denne personen om man oppsøker havet et 
annet sted i verden.

Plasseringen i skogen er også symbolsk. Den kan vise til livet og 
døden som et uendelig kretsløp med blomster og trær som spirer og 
gjennomgår sesongforandringer. Den viser også til at promesjon er 
bra for miljøet og spiller på lag med naturlige prosesser i naturen. 
Plasseringen i skogen mellom røtter og trær er også mulig nettopp 
på grunn av den begrensede kistestørrelsen og den grunne 
gravdybden som følger en promesjon.

Harstad, Trondenes.

Tomt
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Bærende gavlvegger i massivtre.



Konstruktivt formede dragere av limtre krager ut 1.5 meter.



Takplater av massivtre spenner mellom dragerne.



Hengende gavlvegg av stenderverk for lavere vekt og bedre isolasjonsverdi.



Konstruksjonen kles med trykkfast isolasjon som festes med lange skruer.



Kledning og glass gjør bygget tett. Resultatet er søylefrie svalganger ut mot gård-

srommene.





Fasade mot nord



Fasade mot sør



Fasade mot øst



Fasade mot vest
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Opprinnelig terreng



Annenhver høydemeter graves det inn en gangvei i terrenget.



En 1.5 meter høy støttemur føres opp langs gangveien. Massene som ble tatt ut 
for å etablere gangveien fylles tilbake bak muren. Området brukes for kistened-

settelse.



Gangvei

Annenhver høydemeter graves det inn en gangvei i terrenget. Gangveiene forbindes med ramper.



Gravplass

Tilgjengelig areal for gravlegging. Totalt 3000m2. Kapasitet 1333 begravelser per år.
Gravarealet er tilstrekkelig for det tekniske anleggets maksimale kapasitet.

Dersom man antar ca 200 årlige begravelser vil gjenbrukstiden i praksis være 6-7 år.



Urørt natur

Mellom gangveiene og gravarealet ligger det belter med urørt natur.



Minnevegg

Avhengig av størrelse og plassering på navneskiltene vil det være plass til mellom 50 000 og 400 000 navne-
merker i anlegget.

Om vi ser bort fra befolkningsvekst, vil det med dagens dødsrate i kommunen ta mellom 250 og 2000 år før 
anlegget er fult. Et alternativ kan være at større navnemerker erstattes av mindre navnemerker etter en gitt 

periode på f. eks 20 år. 
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