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Om begravningar under coronapandemin
Att samlas till begravning när någon gått bort och överlämna den vi sörjer i Guds händer är
viktig del av livet. I coronapandemins spår behöver vi tänka på hur avskedet kan genomföras
på ett tryggt sätt, så att vi inte bidrar till smittspridning i samhället.
Det är under rådande förhållanden lämpligt att så få som möjligt samlas på samma plats. De
regler och rekommendationer som myndigheterna ger säger att vi behöver hålla fysiskt
avstånd till varandra när vi ses och att alla samlingar med mer än femtio personer är
förbjudna. Rekommendationerna som säger att personer i riskgrupper och personer med
symptom på luftvägssjukdom inte ska delta i samlingar gäller även för begravningar.
Begravningsgudstjänsten behöver därför anpassas efter dessa förhållanden. Den pastor som
förrättar begravningen kan stödja sorgehuset i hur man kan göra dessa anpassningar. Det kan
till exempel handla om att hålla gudstjänsten utomhus eller att ge möjlighet att vara med på
distans. I många församlingar finns någon som kan hjälpa till att göra en enkel livesändning
och många begravningsbyråer erbjuder också denna möjlighet. Kanske vill man ha en
begravning med bara den närmsta kretsen nu för att sedan samlas till en större minnesstund
när förhållandena ger möjlighet till det.
Av flera skäl är det viktigt att hålla begravningar även i dessa tider. Vi behöver ta vårt farväl
som en del av sorgeprocessen. Begravningslagen säger också att en avliden ska kremeras eller
gravsättas så snart som möjligt, senast en månad efter dödsfallet. Pastor bör så långt det är
möjligt stötta sorgehuset i att genomföra begravningen inom denna tid.
Om begravningen ändå behöver äga rum längre fram så finns möjligheten att kremation sker
före gudstjänsten. Vid begravningen finns då urnan med i gudstjänstrummet istället för en
kista och tidsramen är ett år istället för en månad.

