Idag ser avskeden annorlunda ut, men kan ändå bli en fin stund man minns tillsammans.

2020-07-08 11:08 CEST

Begravningar under Corona
Från en natt till en annan har förutsättningarna att ta farväl av våra
närstående förändrats. För att möta riktlinjerna under coronapandemin finns
nya lösningar. Som möjligheten att följa begravningen direktsänt via länk.
Bara de närmaste är samlade. Där, framför kistan. De utvalda melodierna
spelas på gitarr och en svag doft av rosor sprider sig.
En bit bort från familjen står en kamera, knappt märkbar. Den spelar in
ceremonin och gör det möjligt för många fler att ta avsked av en älskad vän.

När en anhörig eller närstående dör är själva begravningsceremonin en stor
del av sorgebearbetningen. Det är ett unikt sista tillfälle att samlas,
tillsammans sörja och ta avsked.
- Vi vet att det inte finns samma möjligheter för personliga avsked för mer än 50
personer idag. Men vi har hittat sätt att komma så nära som möjligt, säger
Veronica Hallsénius, Regionchef på Klarahill.
På grund av coronaviruset befinner vi oss just nu i en speciell situation där
Klarahill, liksom alla andra begravningsbyråer, behöver rätta sig efter
Regeringens och Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer - och
anpassa begravningsceremonierna för att förhindra smittspridning.
Redan veckan efter det stod klart att begravningsceremonier som vi är vana
att hålla dem inte i samma utsträckning skulle vara möjligt, erbjöd Klarahill
möjligheten att närvara på begravning direktsänt via dator eller surfplatta
hemmavid.
- Det här togs emot väldigt positivt från dag ett och många har visat stor
tacksamhet att alternativet finns, säger Veronica och fortsätter:
- Det går också bra att förlägga ceremonin i två delar. Själva huvudceremonin för
närmaste familjen och en möjlighet för övriga gäster att i all enkelhet komma till
platsen och ta ett personligt farväl och kanske lägga en blomma på kistan.
Förutom livestreaming lyfter Veronica också utomhusbegravningar som ett
passande upplägg. Möjligheterna utomhus är många och det öppnar upp för
att kunna samlas med större avstånd.
- Att samlas utomhus med naturen som kuliss ger extra grönska och fina
möjligheter till unika farväl. Kanske kan var och en få skriva en hälsning på en
lapp och lägga på kistan, med en fin sten som tyngd om vinden får fart. Kistan
kan fint dekoreras med murgröna i krukor, som gästerna sedan får ta med sig
hem.
För de som inte har möjlighet att fysiskt närvara vid en begravning menar
Veronica att det kan vara bra att ända ta ett ordentligt avsked.
Mer om de olika möjligheterna kan du läsa i vår artikel "Begravningar under

Corona" - läs den här.

Klarahill startade 2014 och består av kunniga lokala familjeföretag som
tillsammans driver en femtedel av de auktoriserade begravningsbyråerna
inom Sveriges begravningsbyråers förbund (SBF).
Det personliga är centralt, både när det gäller bemötande och skräddarsydda
personliga begravningar. Juridiken som är aktuell vid ett dödsfall erbjuder
man via Verahill Familjejuridik.
Familjen Andersson, genom Mellby Gård, är med som långsiktig partner och
delägare i Klarahill.
Läs mer på www.klarahill.se

