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Slik løses begravelsene
etter koronautbruddet

 Av Stefanie Margrethe Stein

På grunn av koronaviruset, kan
ikke begravelsesbyråene ha
seremonier med !ere enn femten
mennesker til stede. Filming av
begravelsene kan bli løsningen.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

KORONA Tips oss Alle saker Tall
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A N N O N S E

Torsdag ble det avholdt et felles
møte mellom alle begravelsesbyråer
og kirkevergene i Gjøvik og Toten,
samt prosten, der retningslinjene for
gjennomføring av

begravelseseremoniene ble endret.
Bakgrunnen for møtet var
innstrammingen for hvor mange som kan
møtes i seremoniene.

– Biskopen hadde sagt at det ikke skulle
være mer enn femti stykker til stede i
seremoniene, men vi har valgt å følge
våre kommuners retningslinjer. Da skal
det ikke være mer enn femten samlet, sier
assisterende kirkeverge i Gjøvik
kommune, Line Bakkum.

Med hensyn til ansatte og familier, ble det
besluttet at antall besøkende begrenses
til femten stykker for alle byråene.

– Det vil gi alle en trygghet. Da prater vi
med bare én stemme, sier Bakkum.

Filming er mulig, men krever
planlegging

Daglig leder og eier av Trostrud
begravelsesbyrå, Harald Trostrud, sier at
de har snakket om muligheten til å ta
opptak av seremonien. Det kan opprettes
en minneside på nett, der pårørende,
venner og bekjente kan gi kondolanser
på.

– Streaming av seremoni krever en del
planlegging og utstyr, man kan la seg
gjennomføre. Opptak er seremonien kan
legges ut på nett i etterkant.

Byrået tar også de andre forholdsreglene
om smittevern:

– Vi håndhilser ikke i begravelsene lenger.
Det er rart, men vi antar at de pårørende
forstår at det er sånn det er, sier han.

Han har også et annet forslag til hvordan
begravelsesseremoniene kan
gjennomføres. Hvis det er en kremasjon,
kan urna oppbevares inntil seks måneder,
før den settes ned. Om situasjonen med
koronaviruset endres, kan det bli mulig å
holde en urneseremoni som er åpen for
alle i etterkant.

–Vi håper at situasjonen bedres, men det
vet vi jo ikke noe om. Dette er
bestemmelser som har kommet fra
myndighetene, og det må vi bare forholde
oss til. Det skjønner alle, sier Trostrud.

Vil ha færrest mulig besøkende

Synnøve Rustad, gravferdskonsulent i
Nettum begravelsesbyrå på Gjøvik, sier at
de nå hjelper familier med å formulere
dødsannonsene slik at antallet besøkende
begrenses til et minimum.

– På grunn av smittefare, vil seremonien
kun !nne sted med de nærmeste til stede,
sier Rustad at det kan stå i
dødsannonsene.

Det skal være maks femten personer til
stede i begravelsen. Det er familiene som
bestemmer hvem som skal være med.
Foreløpig har ikke begravelsesbyrået hatt
noen familier der dette har vært aktuelt.

Rustad påpeker at begravelser som
allerede er planlagt fredag, kommer til å
holdes med maks femti personer.

– Men når denne dagen er omme, blir det
maks femten personer i seremonien. Fra
og med neste uke gir vi beskjed om at det
må komme færrest mulig.

Ikke aktuelt med livestream

Ellers vil begravelsesbyrået oppfordre folk
til å sitte med god avstand i kirken i
begravelsene. Nettum begravelsesbyrå
kommer ikke til å streame begravelsene
sine, som Trostrud begravelsesbyrå
vurderer. Det forklarer Rustad med at alle
i lokalet må godkjenne at !lming tillates.

Hun sier at "ere begravelsesbyråer har
prøvd å streame gjennom Facebook, men
at Facebook har reagert på streamingen
på grunn av patent på musikken. Det skal
også være god kvalitet på videoen. Derfor
ser ikke Nettum begravelsesbyrå dette
som en god løsning enda.

– Det som kan være aktuelt, er at familien
!lmer begravelsen selv fra første rad. Vi
som byrå vil ikke gjøre det nå som vi har
andre ting å konsentrere oss om. Vi er i
beredskap når det kommer til smitte, sier
Synnøve Rustad, gravferdskonsulent i
Nettum begravelsesbyrå.

Lik Oppland Arbeiderblad på Facebook

29 k personer liker dette. Registrer deg for å se
hva vennene dine liker.Liker
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