
Biskoparna: Nära anhöriga kan delta i jordfästningar 

Att maximalt tio personer får delta i kyrkliga förrättningar har väckt många frågor, speciellt när det gäller 

jordfästningar. Det är förståeligt eftersom en närståendes död och jordfästning är något som berör oss 

djupt. 

Den förvirring som uppstått med anledning av deltagarbegränsningarna handlar främst om att 

begränsningen till tio deltagare som gavs 17 mars i viss mån har tolkats olika av olika myndigheter. Det 

rådde oklarhet om man på kyrkliga förrättningar tillämpar lagen om smittsamma sjukdomar eller lagen om 

sammankomster och vad det betyder i undantagsförhållanden. 

På begäran av biskoparna har saken behandlats av ministerierna. Man har format en rådande uppfattning 

om att kyrkan har möjlighet att göra en ändamålsenlig övervägning i saken, om bara grundlinjen om att det 

ska vara en begränsad sammankomst bevaras. 

På basen av detta har biskoparna preciserat sina anvisningar som de gav 16.3 till församlingarna. På 

pastorala grunder kan den avlidnas allra närmaste anhöriga vara närvarande, fastän de också skulle 

överskrida den angivna gränsen på 10 personer. Till andra delar gäller fortfarande biskoparnas tidigare 

linjedragningar om gudstjänster och kyrkliga förrättningar. 

Allmän linje är fortsättningsvis en sammankomst för 10 personer 

Den allmänna linjen är fortsättningsvis begränsningen om att tio personer får delta. Grunden för det är den 

allvarliga smittsituationen och strävan efter att bromsa utbredningen av coronaviruset som är speciellt 

farligt framför allt för äldre personer och personer som hör till riskgrupper. Biskoparna hoppas att alla har 

förståelse för det faktumet. 

Om jordfästningen med de närmaste anhöriga närvarande blir en sammankomst med över 10 personer ska 

man med alla tillgängliga medel sträva efter att undvika smittorisk, till exempel så att deltagarna är på 

tillräckligt långt avstånd från varandra i begravningskapellet eller vid graven. Det är naturligtvis självklart att 

en person som fått också bara lindriga andningssymtom inte ska delta i jordfästningen. 

Då det gäller andra kyrkliga förrättningar ger varje biskop i sitt eget stift vid behov i enskilda fall anvisningar 

i enlighet med den grundlinje som getts här. 

 

 


