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Bård Løtveit (59) 
mener vi må forholde 
oss til døden på en 
nærere måte enn i 
dag. Derfor har han 
startet produksjon av 
kister du blant annet 
kan sette sammen 
selv.
HENNING JØNHOLDT
henning.jonholdt@rha.no
452 76 655

Man kan få ganske mye galgen-
humor ut av Bård Løtveits nye 
produktlinje. Men for ham er 
dette bokstavelig gravalvorlig. 
Mannen fra Sætre er for mange 
kjent som oppfinneren av Auto 
Sock, en snøsokk i tekstil som 
man kler på dekkene på bilen 
for å unngå å spinne på glatt 
snøføre. Men i en alder av 59 år 
begynner tankene å svirre på 
helt andre ting enn snøsokker.

– Livet går i bølger og jeg har 
begynt å bli et voksent mennes-
ke. Jeg fyller 60 år neste år og 
mange sier jeg fortsatt er på rik-
tig side av livet, men det er den-
ne type retorikk jeg vil til livs, 
sier gründeren.

Kisteprodusent
I tre-fire år har han nå jobbet 
med tanken om det som har 
blitt Norgeskisten. Løtveit for-
teller om at før i tiden var det 
vanlig at det var mer eller min-
dre en kistebygger i hver by og 
bygd, men nå finnes det ingen 
norske igjen. 

– Alt er lagt ned nå, enten ved 
konkurs eller oppkjøp. Jeg 
tenkte derfor at her må vi kun-
ne gjøre noe. Vi har jo så mye fin 
gran her i Norge, forklarer Lø-
tveit.

Han har nå fått med seg Aa-
nesland fabrikker AS som ligger 
utenfor Kristiansand til å lage 
likkistene og urner. Alt sammen 
er laget med norske hender og 
norsk gran, noe som er svært 
viktig for Løtveit.

– Jeg ønsker at det skal være 
gran og at produktet er laget i 
Norge og ikke produsert billig i 
Asia. Dette er en av drivkrefte-
ne mine, for jeg tenker litt på 
det norske håpet, sier Løtveit 
før han legger til:

– Jeg er utrolig glad for å ha 

fått med meg Aanesland fabrik-
ker, for de er så framoverlente 
og kanskje det eneste selskapet 
som kan ta en slik idé som det-
te, mener Løtveit.

Utfordrer kirken
Kistene Løtveit selger finnes i 
flere versjoner, og en av dem 
kommer som selvbyggersett 
som man kan sette sammen 
selv. Men alle kistene kommer 
med kisteklede i lin. På hjem-
mesiden til selskapet er det 
også lagt ut instruksjonsvideo 
og tegninger.

Løtveit har nylig startet sal-
get av de første kistene, men så 
langt har det ikke vært det helt 
store volumet.

– Det er et veldig tungt pro-
dukt å selge. Jeg har et budskap 
om at vi må ta døden tilbake. I 
dag går alt på skinner ved hjelp 

av begravelsesbyråene. De gjør 
en fantastisk jobb, men det gjør 
at vi får en distanse til døden og 
det mener jeg er feil, sier Lø-
tveit.

Kistene Løtveit lager er ifølge 
ham godkjente etter dagens 
krav og spesifikasjoner. Han 
har også laget urner i gran, og 
prismessig ligger han fra 5 000 
kroner og over 20 000 for den 
dyreste.

– Jeg mener begravelsesbyrå-
ene gjør mye av det kirken 
egentlig har som oppgave å gjø-
re. Kistene jeg selger er vel så 
mye en utfordring til kirken, for 
det å begrave våre nærmeste er 
noe av det vanskeligste vi gjør. 
Jeg mener det bør bli lettere å 
håndtere begravelsen uten å ta 
alt gjennom et byrå, mener Lø-
tveit.

Bård Løtveit fra Sætre med nytt konsept

Bygg din egen kiste

KRAV: Det stilles strenge krav til hvordan kister og urner lages, og 
Løtveit sier alle produktene er godkjente i henhold til reglementet.

– TA DØDEN TILBAKE: Bård Løtveit mener man har mistet den nødvendige nærheten til døden ved at begravelsesbyråene gjør en så god 
og effektiv jobb.  BEGGE FOTO: HENNING JØNHOLDT


