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Vad är en borgerlig begravning?

E

n borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma
hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga
ceremonin innehålla kristna förtecken.
Så, oavsett vad den avlidna uttryckt för tro i livet, går det bra att använda den borgerliga
ordningen, med eller utan inslag av kristna förtecken.
En av de personer som en gång var en drivande kraft för att få till stånd en begravningsordning som varken följde Svenska kyrkans ordning eller andra trossamfunds ordning var
journalisten, författaren och samhällsdebattören Per-Anders Fogelström. Men, det var först
genom en lagändring 1957 som det fastslogs, att alternativet borgerlig begravning är en
medborgerlig rättighet och att det är en privat angelägenhet vad man väljer. Att det sedan
kom att kallas borgerlig begravningsordning beror nog mest på tillfälligheter.
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Kan den som tillhör
Svenska Kyrkan ha en
borgerlig begravning?
Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan
eller något annat trossamfund kan man
välja en borgerlig begravningsakt.

Vem får förrätta en
borgerlig akt?
Många begravningsbyråer har egna officianter som genomgått Sveriges Bergravningsbyråers Förbunds utbildning för borgerliga
begravningsförrättare. I en del kommuner
finns också särskilt utsedda begravnings
förrättare. För den som önskar kan en
anhörig, arbetskamrat eller annan person
förrätta begravningsakten. Här finns inga
lagliga hinder.
Rådgör gärna med personalen på
begravningsbyrån i de här frågorna.
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Var får man ha den
borgerliga begravningsakten?
Enligt begravningslagen är det huvudmannen (Svenska kyrkan, med undantag i
Stockholm och Tranås där kommunen har
ansvaret) som är skyldig att upplåta lämplig
lokal för alla begravningar oavsett trossamfund. Det vanligaste är att man hänvisas till
befintliga begravnings- eller krematoriekapell. Självklart går det att förlägga begravningen någon annanstans än i de av huvudmannen anvisade lokalerna. Man får i
sådana fall räkna med att stå för eventuell
hyreskostnad själv.
Det finns heller ingenting som hindrar
att begravningen förläggs utomhus, i det
egna hemmet eller annan plats, bara det är
praktiskt och etiskt möjligt.
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Hur kan en borgerlig
begravningsakt utformas?
Eftersom ceremonin saknar givna ramar är
det upp till efterlevande att utifrån egna eller
den avlidnes önskemål utforma ett avsked
som känns rätt för dem. Nedan finns ett förslag till ceremoniordning men naturligtvis
kan inslag läggas till eller uteslutas.
1. Inledningsmusik
2. Inledning av officianten
3. Sång eller musik
4. Diktläsning
5. Minnestal
6. Officianten säger några avskedsord eller
pålyser en tyst minut eller lägger en eller
flera blommor på kistan eller tänder ljus.
7. Begravningsgästerna går fram till kistan
och tar avsked.
8. Sång eller musik
9. Diktläsning
10. Avslutningsord
11. Avslutningsmusik
Många väljer att utforma ceremonin
utifrån den avlidne. Man kan hålla till
hemma i trädgården med begravning av
den som satte hemmet framför allt, den
hängivne golfarens begravning kan hållas
i klubbhuset, fiskarens begravning kan
hållas ute på en klippa med utsikt över
fiskevattnen, en jägares begravning kan
förläggas i en skogsglänta.
Allt detta är bara förslag men visar att
det finns alternativ.
Man kan välja att låta en officiant sköta
hela begravningen utifrån anhörigas önskemål eller anhöriga kan själva medverka med
t ex diktläsning, musik eller minnestal.

Får man spela vilken
musik som helst på en
borgerlig begravning?
Musiken har som regel stor betydelse vid
en begravning. Det finns inget som säger
att viss musik inte passar vid en borgerlig
begravning. Många väljer musik som är
förknippat med den avlidne. En del vill ha
kristna inslag i ceremonin och då kan en
psalm passa bra medan andra vill ha en
ceremoni helt utan kristna förtecken och
då kan visor, rockmusik eller klassisk musik
vara ett alternativ. Det viktigaste är att
musiken känns rätt för anhöriga. Om
musiken framförs levande eller på annat sätt
t ex cd-skiva beror på önskemål och möjlighet.
Man bör dock ha klart för sig att den
musik man väljer, för lång tid eller
kanske för alltid, kommer att förknippas
med begravningen.

Innebär en borgerlig begravning
ökade kostnader?
Kostnader som inte ingår i begravnings
avgiften är arvode till officiant och musiker.
På vissa orter tillhandahåller kommunen
borgerlig officiant. I några fall utan kostnad.
Kostnader för lokal kan tillkomma om man
väljer annat alternativ än det huvudmannen
erbjuder.
Vi hoppas att vi i denna broschyr har givit
svar på många frågor kring borgerlig
begravning. Finns det ytterligare funderingar
och frågor är ni alltid välkommen att ringa
vår konsumenttelefon 020-210 210.
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Garantin för
rätt hjälp
Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) omfattar 400 auktoriserade
begravningsbyråer vars personal genomgått en omfattande
auktorisationsutbildning. En auktoriserad byrå är ansvarsförsäkrad och
kontrollerad av SBF:s reklamationsnämnd.
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