Kring begravningar i nutid
Tre studier

Red:
Curt Dahlgren och Göran Gustafsson

LUND STUDIES
IN SOCIOLOGY OF RELIGION
Editor
Curt Dahlgren
VOLUME 6

© Författarna
ISSN: 1651-4433
ISBN: 91-974760-2-1
Tryck: Print@soc, Lund. 2006.

Innehåll
Förord..................................................................................................... 5
Curt Dahlgren och Jan Hermanson
”Här ska min aska vila.” Nya platser och riter för gravsättning
av aska på andra platser än begravningsplats........................................ 7
Anna Davidsson Bremborg
Mat och minnen. En studie av samlingar efter begravning.................57
Göran Gustafsson
Kände prästen den döda? Känner sorgehusen prästen?
Om personliga relationer vid begravningar.........................................85
Anförd litteratur och källor................................................................133

Förord
Vid Centrum för Teologi och Religionsvetenskap (CTR) i Lund har under senare år flera forskare inom religionssociologi (Curt Dahlgren,
Anna Davidsson Bremborg och Göran Gustafsson) och inom kyrko- och
samfundsvetenskap (Jan-Olof Aggedal och Anna J Evertsson) ägnat sig
åt undersökningar kring dödsfall och begravningar. Curt Dahlgren analyserade i När döden skiljer oss åt … (2000) hur dödsannonserna förändrades under den senare delen av 1900-talet samt hur anhöriga till de avlidna motiverade sin utformning av annonserna. Anna Davidsson Bremborg klarlade i sin avhandling Yrke: begravningsentreprenör (2002) hur
de som handskas med döda kroppar ser på sitt yrke och hur yrket steg
för steg professionaliserats. Göran Gustafsson redovisade i Begravningssed på 1990-talet (2001) råuppgifter från ett enkätmaterial som täcker ett
par tusen begravningar och belyste i När det sociala kapitalet växlas in
(2003) med hjälp av samma material hur de sociala nätverken inom olika
grupper kommer till synes då människor samlas till en begravning. JanOlof Aggedal och Anna J Evertsson koncentrerade sig i sina avhandlingar på olika aspekter av begravningsgudstjänsten. Aggedal behandlade Griftetalet mellan trostolkning och livstydning (2003) medan Evertsson i ”Gå vi till paradis med sång” (2002) tog upp psalmerna och den
andra musiken.
De tre artiklarna i föreliggande volym ansluter till den tidigare forskningen. De har ”mellanformat” – för omfattande för att publiceras som
tidskriftsartiklar och inte nog omfattande för att ges ut som monografier
– och vi har sammanfört dem till en skrift. Curt Dahlgren och Jan Hermanson tar i ”Här ska min aska vila”. Nya platser och riter för gravsättning av aska på andra platser än begravningsplats upp ett fenomen
som långsamt vinner terräng. Artikeln bygger på en genomgång av ett
stort antal ansökningar om tillstånd att sprida askan efter kremerad anhörig samt på intervjuer med anhöriga om olika aspekter av detta förfaringssätt. Anna Davidsson Bremborg behandlar i Mat och minnen. En
studie av samlingar efter begravning den sociala betydelse minnesstunderna efter en begravningsgudstjänst har. Hon utgår från flera olika typer
av material – etnologiska frågelistor, enkätundersökningar och egna observationer – och kan därmed ge en bred beskrivning av en speciell typ
av mänsklig samvaro. Göran Gustafsson utgår i Kände prästen den
5

döda? Känner sorgehusen prästen? Om personliga relationer vid begravningar från samma enkätmaterial som utnyttjades för den ovannämnda boken om begravningar och socialt kapital och den här presenterade artikeln spinner delvis vidare på samma tema.
Den religionssociologiska forskningen om begravningar vid CTR, som
nämndes inledningsvis, finansierades med anslag från Socialvetenskapliga forskningsrådet och Rådet för arbetslivsforskning. De sammanfördes senare till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. De material som ligger till grund för artiklarna i föreliggande volym har – på
sin tid – till stor del insamlats med hjälp av de nämnda anslagen. Curt
Dahlgrens och Jan Hermansons bidrag har möjliggjorts tack vare ekonomiskt stöd från Crafoordska stiftelsen, från Stiftelsen Lars Hiertas
Minne, personer på Sveriges länsstyrelser som tagit fram arkivmaterial
samt dem som intervjuades.
Med förhoppning om att forskning om begravningar och begravningsseder även i fortsättningen skall kunna bedrivas vid CTR.
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Framväxten och utvecklingen av kremation i Sverige
Befolkningstillväxt och en ökad urbanisering under 1800-talet medförde
utmaningar för svenska begravningstraditioner. De alarmerande dåliga
hygieniska förhållandena vid kyrkogårdarna och en framväxande materialistisk och utilitaristisk modern ideologi skapade förutsättningar för
framväxandet av nya begravningsformer (Enström 1964; Åhrén Snickare
2002). Avgörande för spridningen av nya idéer för omhändertagande av
den döda kroppen var också lokala förespråkare för kremation. Den första eldbegängelseföreningen grundades i Stockholm 1882 och inom tio
år bildades ytterligare fem lokala föreningar i större svenska städer. Under 1900-talets första år stöddes också idén om kremation av ledande
kulturpersonligheter som exempelvis Ellen Key och Verner von Heidenstam. Ledarna inom den nationella eldbegängelseorganisationen insåg pressens betydelse, och organisationen fick stöd av omkring sjuttio
dagstidningar genom gratis annonsering av lokala föreningars verksamheter. Bland de mest inflytelserika dagstidningarna fanns Dagens Nyheter och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, båda liberala (Enström
1964: 58).
Den första kremationen i Sverige i modern tid utfördes den 15 oktober 1887 vid krematoriet i Stockholm (Enström 1964: 67–69; Wall
2000: 11). En kunglig förordning från 1888 fastslår att ett krematorium
måste ansöka om tillstånd för att bruka det (SFS 1888: 77). Villkoren för
kremation slogs fast mer i detalj 1917. Landshövdingen måste ge tillstånd till kremation under förutsättning att det var den dödes önskan. I
de fall där den döde var yngre än 15 år krävdes föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd. Vidare krävdes att intyg från läkare att döden inte
var orsakad av någon kriminell handling, eftersom en rättsmedicinsk undersökning omöjliggjordes av kremeringen. Jordfästning arrangerad av
Svenska kyrkan skulle föregå kremeringen. Spridning av aska var inte
tillåtet i förordningen, utan askan skulle begravas i en urngrav i vigd jord
(SFS 1917: 659).
Ett omedelbart genomslag för detta nya sätt att hantera den döda
kroppen uteblev. Svenska kyrkan ifrågasatte (framförallt mellan åren
1882 och 1909) på olika sätt om kremationens radikala och ibland visionära ideologi var i överensstämmelse med traditionell kristen tro, och det
är troligt att denna kritik mot försvarare av kremation bidrog till ett modest anslutande till det nya bruket. Statistik från 1887 till 1931 visar det9

ta tydligt. Mellan dessa år kremerades 8 698 personer, vilket ger ett medeltal på omkring 200 personer/år. Under denna period fanns krematori1
er enbart i sex städer, Stockholm (1887) , Göteborg (1890), Örebro
(1922), Helsingborg (1928), Luleå (1930) och Vänersborg (1931) (Kyrkogården 2003: 12). Mellankrigsperioden innebar emellertid en expansion för eldbegängelserörelsen och bidragande orsaker är flera. Pressens
betydelse för spridandet av kremationens ideologi till allmänheten har
tidigare nämnts. Ledande inom rörelsen publicerade böcker och broschyrer i ämnet. Radioutsändningar med föredrag utnyttjades. Inte minst en
livlig föredragsverksamhet (med filmförevisningar) i landet bidrog ofta
till att en lokal förening skapades (Enström 1964: 137–281).
Prästerskapet i Svenska kyrkan uppvisar en attitydförändring visavi
kremation under 1930-talet. Teologiskt börjar ett accepterande av kremation ta form. Centralt i den teologiska debatten är att det kristna löftet
om ett evigt liv är riktat mot den mänskliga själen eller anden och inte
kroppen. Hur denna behandlas efter döden är följaktligen av mindre betydelse. Av betydelse är också mer praktiskt-ekonomiska skäl. Att bygga
ett krematorium är i de flesta fall billigare än att anlägga nya begravningsplatser eller utöka de befintliga. Under 1930-talet etableras inte
2
mindre än 18 nya krematorier och 1939 finns 22 krematorier i landet.
Antalet kremeringar stiger från 2,1 % år 1932 till 6,3 % år 1939 (Kyrko3
gården 2003: 12).
De förändringar och de fakta som redovisats ovan, indikerar att de radikala idéer, som härrör från en liberal elit under 1800-talets slut, om
handhavandet av den döda kroppen har spridits till större delar av befolkningen, och detta banar väg för ett etablerade av kremationen. När
det gäller lagstiftningen, ändrar inte Kungörelsen 1933: 659 ”angående
eldbegängelse” på kraven för tillstånd till kremering. Den avlidnas önskan står fortfarande i främsta rummet, men om den döda var medlem i
1

Årtalen inom parentes anger när krematoriet togs i bruk.

2

Enström nämner den rådande lågkonjunkturen under 1930-talets början som en faktor vilken gynnade krematoriebyggandet. Statsmakterna satte in en rad stödåtgärder
mot arbetslösheten (beredskapsarbeten) och den statliga Arbetslöshetskommittén tillstyrkte i flera fall statsanslag till byggandet av krematorier (Enström 1964: 240).
3

Lagstiftningen från 1933 slår fast att ett tillräckligt skäl för att tillgodose önskemålet
om kremering är att den döde tillhör en eldbegängelseförening. Kravet, att en jordfästning ska ske i Svenska kyrkans regi kvarstår, men nu accepteras även jordfästning i
andra trossamfund (Kungörelse 1933: 659).
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en eldbegängelseförening, var det ett tillräckligt skäl. Det krävdes också
ett intyg till krematorieföreståndaren om att den som skulle kremeras var
jordfäst, eller att han eller hon kunde begravas ”utan jordfästning i
svenska kyrkans ordning” (§ 12). Kravet för förfarandet med askan är
detsamma som tidigare, d.v.s. den skall
nedsättas å kyrkogård eller annan begravningsplats antingen i grav eller och i tillsluten urna ovan jord.
Urna, som ej är insatt i överbyggt och stängt förvaringsrum, skall vara fast förenad med underlaget (§ 13).

Möjlighet att föra askan till någon annan plats medgav således inte
lagstiftningen.
Andra världskriget medförde en avsevärd minskning av nyetableringen, och enbart sex nya krematorier byggdes under 1940-talet. Dessa omständigheter påverkade emellertid inte eldbegängelserörelsens ambitioner att informera allmänheten om kremationens fördelar. Mellan 1941
och 1949 hölls årligen konferensen ”Eldbegängelsens dag” på flera orter
i landet, och informationen var riktad till lokala representanter för kyrkor
och kommunala förvaltningar. Innehållet i informationen från rörelsen
under den här tiden skiftade från ideologiskt till ekonomiskt. De hygieniska och estetiska motiven fanns kvar, men hade tonats ned. Krigsåren
och åren direkt efter betydde inte en nedgång i antalet kremeringar,
tvärtom. År 1940 var frekvensen 7,2 % och den ökade till 14,5 % år
1949. Kremeringsbruket fick också dessa år en gemensam struktur, krematorierna byggdes som begravningskapell och ceremonin fann sin rituella form (Åhrén Snickare 2002: 193–222).
Under 1950-talet fortsatte kremeringarna att öka (25 % år 1959) och
lagstiftningen ändrades. Lagen om religionsfrihet från 1951 aktualiserade frågan om begravningsformer och ”Lag om jordfästning m.m.;” från
1957 (SFS 1957: 585), gällande från 1958, möjliggör ett annat förfarande med askan. Andra paragrafen innehåller passusen ”Efter eldbegängelse må dock med askan förfaras på så sätt Konungen bestämmer.” Vad
som avses tydliggörs i ”Kungörelse om ändring i kungörelsen den 8 december 1933 (nr 659) angående eldbegängelse;” (SFS 1957: 640). Där
står det, förutom att ovanstående från 1933: 659 fortfarande gäller, nämligen att askan efter kremerad person ska
a) nedgrävas på begravningsplats inom särskilt iordningställd minneslund, där
gravplatser icke avskilts, eller
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b) efter särskilt tillstånd utströs i minneslund eller på plats som ej är begravningsplats (§13 a). (vår kursivering)

Lagändringen innebär att från 1958 medgav lagstiftningen att askan
efter kremerad person kunde begravas i minneslund eller spridas på
4
andra platser än allmänna eller privata begravningsplatser. Möjligheterna till olika begravningsformer som lagstiftningen medgav slog inte
omedelbart igenom. Statistik från åren 1958/1961 visar att fallen där
man valde att begrava eller sprida askan i minneslund enbart var ett
hundratal (Enström 1964: 387).
Emellertid ökade kremationsfrekvensen. År 1969 var den 38,3 % för
att öka till 50,0 % år 1979. År 2005 mättes den till 73,8 %, och detta år
fanns krematorier i 67 orter i Sverige. Många av de kremerades aska är
gravsatta i minneslundar, men här finns tillförlitlig statistik enbart att
tillgå för dem som tillhört församlingar i krematorieorterna. Av de kre5
merade gravsattes 38,0 % i minneslundar 2005 (www.skkf.se/se/Index/). Alla kremerades aska hamnar således inte i minneslundar. Alternativen till gravsättning i minneslund är olika möjligheter för gravsättning av urnan och att askan sprids på annan plats än ”på allmän eller enskild begravningsplats” (Begravningslag § 5; SFS 1990: 1144). Det är
denna typ av hanterandet av askan som följande framför allt handlar om.
Ansökan om att få strö askan på annan plats än begravningsplats ställs
till länsstyrelsen i det län man avser sprida askan i. Länsstyrelsen måste
godkänna platsen. En ytterligare förutsättning för att tillstånd ska ges är,
att man kan anta att askan behandlas på ett pietetsfullt sätt (SFS 1957:
640). Varken 1990 års begravningslag (SFS 1990: 1144) eller ändringarna av denna 1999 (SFS 1999: 306) förändrar villkoren för förfarandet
med askan efter kremering.
De första krematorierna i landet byggdes av de lokala eldbegängelseföreningarna. Senare, när Svenska kyrkan var byggherre, deltog de loka4

Lagstiftningen från 1957 behåller innehållet i lagstiftningen från 1933 med tillägget
att det är tillåtet att sprida askan i minneslund eller på annan plats än allmän eller privat begravningsplats. Tillstånd från länsstyrelsen i det län askan är tänkt att spridas
krävs, och länsstyrelsen måste godkänna platsen för spridningen. Ett ytterligare villkor
för tillstånd är att tillse att askan behandlas pietetsfullt.
5

Denna siffra kan inte gälla för hela landet, på grund av att krematorierna är belägna i
städer, och att man kan anta att jordbegravningar är vanligare på landsbygden än i städerna.
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la föreningarna i byggprocessen. Andra lösningar förekom, en kommun
kunde ansvara för byggnation för att sedan överlåta krematoriet till kyrkan. I vissa fall bekostade donationer från företag och privatpersoner
uppförandet av krematorier. Idag ägs de flesta krematorier av Svenska
kyrkan.

Platser för begravning och gravmonument
Omhändertagandet av den avlidnas kropp sker på olika sätt i olika kulturer och i olika samhällsskikt. Enligt Ariès (1978) var det i det medeltida
Europa ganska oviktigt var någonstans man var begravd, eftersom kroppen hade anförtrotts i Kyrkans vård. Gravarna utmärktes sällan ”av något monument eller ens av en enkel inskrift”. En förändring inträffade
från och med 1300-talet, och framför allt sedan 1600-talet med ”ett allt
livligare och mer utbrett intresse för att utmärka gravplatserna”. Under
upplysningstiden accepterades inte längre det traditionella sättet att begrava de döda dels på grund av att stanken från massgravarna sågs som
ett hot mot ”folkhälsan”, dels därför att man ansåg att de anhopningar
”av lik under kyrkornas stengolv och ute på kyrkogårdarna, liksom utställningen av skelett i benhusen” uttryckte vanvördnad mot de döda.
”De döda borde inte längre få förgifta de levande, och de levande borde
visa de döda sin vördnad genom en veritabel kult av deras gravar. Deras
gravar blev till en symbol för deras fortsatta närvaro efter döden” (a a:
47f). Denna beskrivning av situationen fram till upplysningstiden tycks
också, åtminstone delvis, gälla för Sverige enligt Bruno Wall (2000):
Gården runt kyrkan, där de döda gravsattes, /…/ haft samma utformning sedan
medeltiden. Den bestod av en enda stor äng omgärdad av en mur eller ett staket.
Varje by eller gård hade sitt speciella område där de fick gravsätta sina döda. I
städerna var det istället de olika skråna som hade sina områden. De som inte tillhörde någon speciell grupp gravsattes i utkanten av kyrkogården. Gravplatserna
utmärktes eventuellt med en stenplatta eller ett enkelt träkors. Skötseln av kyrkogården var i stort sett obefintlig. Kyrkogårdarna på landsbygden och i mindre
6
samhällen kom att bevara denna karaktär ända in på 1900-talet. (a a: 6 f)
6

Enligt Fehrman var ”de engelska kyrkogårdarna – liksom de kontinentala och de
nordiska – ofta betesplatser, där kreatur gick fritt ’to defile them and trample down the
gravestones’. Det bidrog inte att förbättra förhållandet, att det ibland – om man får tro
Gay i Sheppherds’ Week – var ”the parson’s cattle” som betade på kyrkogården”
(Fehrman, 1954: 13). Mer detaljerad information om förhållandena i Sverige ges i
Hagberg 1937: 466–471.
13

De mer välbeställda har således sedan lång tid kunnat markera sin ekonomiska status både i och utanför kyrkorna även efter sin död. De minst
välbeställda fick istället ett förgängligt träkors, vilket förmodligen försvann med graven. Här är det möjligt att tänka sig ett kontinuum med
ändpunkterna gravmonument å ena sidan och anonym gravplats å den
andra. Mellan dessa ändpunkter finns sedan en rad mellanpunkter, där
gravplatsen är mer eller mindre tydligt utmärkt. Men denna skala beror
inte enbart på den dödas ekonomiska möjligheter, utan också på förändringar i gravskick, i gravplatsernas utformande och i lokala bestämmelser för hur gravvårdar får se ut.

Gravskick
Jordbegravning i kista

Den vanligaste formen för att ta hand om den avlidnas stoft var fram till
1980 jordbegravning i kista. Detta år var andelen kremerade av alla döda
51,4 % (Kyrkogården 3/2000: 16). Även om andelen kremerade idag är
drygt 70 %, kommer kistbegravning att förbli ett alternativ. Detta beror
dels på att vissa kristna konfessioner t.ex. flera ortodoxa, och även andra
religioner som judendom och islam, inte accepterar kremering, dels på
grund av att den svenska religiösa geografin förmodligen har betydelse
för valet mellan kremation och kistbegravning. Andra orsaker till geografiska variationer kan vara avståndet till krematorier. 2005 dog 228
personer i Ystads församling. Av dessa kremerades 215, dvs. 96,05 %. I
Gällivare samfällighet dog samma år 243. Av dessa kremerades enbart
90 individer, dvs. 37,45 % av de döda. Motsvarande siffror är 47,4 % i
Skellefteå, 42,72 % i Umeå, 39,68 % i Kiruna, 51,43 % i Vetlanda och
7
47,34 % i Värnamo (www.skkf.se/se/Index/).
Platsen för den gravsatta kistan är vanligen en traditionell grav med
någon form av gravvård, som anger vem eller vilka som är begravda
samt dennas eller dessas födelse- och dödsdata. I och med detta är den
traditionella kistgraven inte en anonym plats, men främst på grund av
gravvårdens utformning kan graven vara mer eller mindre iögonenfal-

7

Här skriver vi ”antagligen”, eftersom vi inte vet hur begravningssederna ser ut inom
t.ex. læstadianismen och svenska trossamfund. Ytterligare tänkbara orsaker till val av
kremation kan vara att man egentligen önskar jordbegravning men på grund av platsbrist inte kan få önskad gravplats och därför väljer kremering.
14
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lande. Som exempel kan följande två gravvårdar tjäna , båda från Borgeby utanför Lund:

Gravsättningen av en kista kan aldrig bli anonym på samma sätt som
spridningen av askan efter en avliden i minneslund. En typ av kistbegravningar, som närmar sig det anonyma, är de som gravsätts i minneslunden för kistor på Östra Kyrkogården i Malmö. Syftet med denna är
enligt Wall inte att eftersträva anonymitet, utan att för kistbegravningar
få en ”plats med samma karaktär som minneslunden och som inte kräver
någon skötsel” (Wall 2000: 35). I kistlunden får anhöriga inte plantera
växter, smycka gravarna eller sätta upp någon gravvård. Blommor eller
annan gravsmyckning placeras, liksom i minneslundar, på en gemensam
plats (a a: 35).
Gravsättning av aska

Askan efter en kremerad kropp kan handhas på olika sätt. Ett är att begrava den i en urna i en så kallad urngrav, en tradition som funnits i Sverige i ungefär 100 år (Wall 2000: 24). Enligt uppgifter i Lunds Kyrkohistoriska Arkiv (LUKA) hade urnnedsättningar förekommit i 88 % av
9
Svenska kyrkans församlingar 1962 och sex år senare uppgav 94 % av
församlingarna att urnnedsättning förekom på församlingens kyrko-

8

Det är möjligt att båda dessa gravar är urngravar.

9

Frågelistor har sänts ut 1963, 1969, 1975, 1981, 1987, 1996 och 2003 till alla Svenska kyrkans församlingar. Frågorna avser belysa den kyrkliga seden i församlingen året
före listan skickats ut.
15
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gård. Urngravarna skiljer sig knappast från en kistgrav, eftersom den
vanligen har en blomsterrabatt och en gravvård.
Ett annat sätt är att gravsätta askan i en minneslund, vilka började anläggas i början på 1960-talet (Wall 2000: 24). Enligt LUKA-materialet
fanns det minneslund i enbart 17 % av Svenska kyrkans församlingar
1980. Sex år senare uppgavs minneslund finnas i 32 % av församlingarna. Frågan var något annorlunda formulerad i 1995 års frågelista, men
enligt denna uppgav 61 % av församlingarna att ”minneslund [finns] på
de begravningsplatser församlingen använder”. Hur många askor som
gravsätts i minneslundar är oklart. Lättillgänglig statistik visar, att av
kremerade församlings- och/eller samfällighetsbor i Sveriges 68 orter
med krematorium, placerades 2002 i genomsnitt 35,1 % (s = 11, 5) i
minneslund. Detta betyder att resten antingen gravsätts i urna, förs utomlands eller strös på annan plats än begravningsplats. Det sistnämnda alternativet valdes förmodligen av de 1175 personer vars ansökningar för
detta beviljades 2004. Siffrorna visar dessutom att bruket att gravsätta
aska i minneslund varierar starkt i Sverige. Lägst andel av kremerade
församlingsbor gravsatta i minneslund fanns i Huskvarna, 12, 43 %, medan den högsta var i Malmö med 61,28 % (www.skkf.se/se/Index/). Enligt 1995 års LUKA-lista användes minneslund ”ibland” och i ”regel” i
59 % av Svenska kyrkans församlingar. I frågelistan från 1986 kunde
man enbart svara med ”ja” och ”nej” och av de 2172 församlingar
(84,6 % av alla församlingar) som hade besvarat frågan uppgav 17 % att
11
”utströende av aska” förekom.
Till skillnad från gravplats för kista och askurna är
Gravsättning i minneslund /…/ ett anonymt och kollektivt gravskick som avviker
helt från (gravplats för kista och askurna). Ingen gravrätt uppstår, inga gravar får
10

Prästers deltagande vid urnnedsättningar har varierat över åren. Enligt 1968 års
LUKA-frågelista, var det enbart i två procent av församlingarna där präst eller pastor
inte deltog. 1974 var motsvarande siffra tre procent för att öka till det dubbla 1980,
men den rapporterade frekvensen sjönk igen till 4 % 1986. I vissa av LUKA-listorna
frågades det också efter hur vanligt det var att präst deltog vid urnnedsättning. 1968
gjorde prästen det ”i regel” i 60 % av församlingarna, en siffra som sjönk till 53 %
1974 för att ytterligare minska till 40 % 1986 och till 27 % 1995.
11

Denna låga siffra beror antagligen på att frågan är felformulerad. Oss veterligt är det
nämligen enbart Skogskyrkogården i Stockholm, som har ett speciellt område där askan faktiskt strös ut: men det kan förekomma på fler platser som vi i nuläget inte känner till. I övriga minneslundar grävs askan ner.
16

markeras och platsen för gravsättningen är ej känd. Smyckning sker på en speciellt anordnad smyckningsplats som sköts av kyrkogårdsförvaltningen.
Den kollektiva karaktären innebär att gravsättningen av askorna sker inom ett
gemensamt jordningsområde där inga gravplatser får markeras. Ingen registrering
görs av var de enskilda gravsättningarna skett. Vanligtvis grävs askan ner, men
den kan också spridas ovan mark på lämplig plats. (Wall 2000: 25)

Den exakta platsen för askan efter en avliden ska således vara helt okänd
för efterlevande anhöriga, vilket enligt Wall ”är den vanligaste orsaken
till varför man ångrar valet att gravsätta i minneslund” (a a: 25). För att
tillmötesgå önskemål om möjlighet till egen plantering och någon form
av gravvård, har alternativ till minneslunden utvecklats. Ett sådant är
askgravplatserna i Falun, där platsen för askan är känd, och den avlidnas
namn kan anges på en namnplatta i den gemensamma planteringsyta
som omges av askgravarna. De anhöriga är dock inte med vid gravsättningen. Askan placeras inte i någon urna, utan töms ner i graven (a a:
28). I och med att anhöriga inte får delta vid gravsättningen, samt sättet
som askan hanteras på, liknar exemplet Falun mer gravsättning i minneslund än gravsättning i urngrav.
Minneslundarnas anonymitet kan minskas på olika sätt. Ett är att, som
i Perstorp i Skåne, sätta upp en ”sten [i utkanten av minneslunden] på
vilken namnen på dem som är gravsatta kan huggas in” (a a: 35). Ett annat exempel är från Lidingö, där minneslunden är indelad i tio sektorer.
De anhöriga kan själva välja den sektor de önskar att askan ska gravsättas i, men de deltar inte vid gravsättningen.
Sammanfattningsvis tycks det finnas ett behov av inte alltför anonyma
gravplatser av minneslundskaraktär, både när det gäller jordbegravning i
kista och gravsättning av aska. Dessa exempel kan ses som mellanformer mellan klart markerade gravvårdar över begravda å ena sidan och
den totala anonymiteten i minneslundar å andra sidan. Huruvida spridandet av aska efter anhörig på annan plats också kan ses som en mellanform i relation till de två ytterpolerna, kommer att beaktas nedan.
Först ska emellertid olika former för begravningsakt uppmärksammas.

Former för begravning
De allra flesta begravningarna i Sverige sker i Svenska kyrkans regi. Eftersom folkbokföringen fördes över från Svenska kyrkan till den lokala
skattemyndigheten 1991, saknas en samlad statistik över antalet begravningar enligt Svenska kyrkans ordning, enligt andra kyrkors och sam17
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funds ordningar och enligt borgerlig ordning. Vanligen sker begravningsgudstjänsten i en kyrka eller i ett begravningskapell, vilket framgår
av den undersökning om en begravning som Göran Gustafsson genom13
förde 1997 (Gustafsson, G. 2003). Enligt denna framgår det att 68 % av
begravningarna skedde i en kyrka, 31 % i ett begravningskapell och de
övriga på ett annat ställe (aa: 69). Om kroppen ska gravsättas i kista, kan
detta ske omedelbart i samband med begravningsgudstjänsten. Enligt
undersökningen avslutades knappt 30 % av 2215 av Svenska kyrkans
begravningsgudstjänster på kyrkogården. I de fall (638) där avslutningen
skedde på kyrkogården, gravsattes kistan för nästan alla (93 %) på den
kyrkogård som finns i anslutning till den kyrka eller det kapell där begravningsgudstjänsten ägde rum (Gustafsson, G. 2001: 104). De reste14
rande transporterades till annan kyrkogård. Av dem som man hade tagit
avsked ifrån i kyrkan eller i ett kapell, jordbegravdes nästan 15 %, medan resten kremerades (aa: 108). Vid kremation ska enligt lagen askan
gravsättas, d.v.s. ”placering av / … / aska inom en bestämd gravplats
och placering eller utströende av aska i minneslund eller på någon annan
plats än begravningsplats” inom ett år (SFS 1999: 306 1 Kap 1 §, 2 Kap
11 §). Troligen är det vanligaste att alla de personer som är närvarande
vid begravningsakten, inte deltar vid gravsättningen av urnan när det rör
sig om en urngrav. Vid gravsättning av aska i minneslundar får, som tidigare nämnts, aldrig anhöriga delta.
12

Fram till 1926 måste alla som var medlemmar i Svenska kyrkan begravas enligt
dennas ritual. Detta år blev det enligt lag möjligt med icke-kyrklig begravning. Denna
möjlighet till borgerlig, eller civil, begravning utnyttjades inte speciellt mycket. I Uppsala stift förekom enbart nio stycken under perioden 1926–1933. Siffrorna är lika låga
i de övriga stiften. I Skara stift ”dröjde det ända till prästmötet 1960 innan biskopen
över huvud taget kunde visa att några ’jordfästningar utan religiös karaktär ägt rum.’”
(Gustafsson, G. 1993: 26). På grund av att folkbokföringen fördes över till skattemyndigheterna 1991, finns inte längre någon samlad statistik över olika former av begravningar. Senaste siffrorna är från 1990, då 93,3 % av alla begravningar skedde inom
Svenska kyrkan, 5,3 % i andra samfund och resten 1,5 %, d.v.s. 13813, var borgerliga
(Svenska kyrkans statistik 1990).
13

Frågeformulär skickades ”Till alla präster med församlingstjänst i Svenska kyrkan”,
d.v.s. 3035 präster, och de ombads besvara frågeformuläret ”efter den begravning de
officierade vid närmast efter mottagandet av frågeformuläret”. Antalet användbara
svar var 2222, dvs. en svarsfrekvens på 73 % (Gustafsson, G. 2003: 30).
14

Göran Gustafsson har vänligen gett oss tillgång till sitt datamaterial, vilket gett oss
möjlighet till fortsatta analyser av materialet; därför kan inte sidhänvisningar till Gustafssons bok ges.
18

De begravningar som förrättas i Svenska kyrkans lokaler är offentliga,
och besöks av anhöriga och andra som hade någon relation till den avlidna. Göran Gustafssons undersökning visar, att vid 2184 begravningar
1997 var det genomsnittliga antalet deltagare (förutom präst, kantor, kör,
etc.) 38 personer. Bland dessa fanns inte enbart nära anhöriga och andra
släktingar utan också ”vänner och/eller grannar”, ”arbetskamrater/kollegor” och företrädare för ”föreningar och/eller organisationer” (Gustafsson, G. 1997: 88). Det förefaller också som om antalet närvarande i
Svenska kyrkans begravningar har varit relativt konstant under perioden
1970-1994 (Gustafsson, G. 1997: 42). Visserligen kan man i dödsannonser ofta se att begravningen äger rum eller ägt rum ”i stillhet”, ”i familjekretsen” etc., en sed som började vid mitten av 1930-talet (Pleijel
15
1983: 89f).
Begravningar kan vara mer eller mindre officiella. De mest offentliga
i vår tid är de som sänds via radio och TV. Prins Bertils och Gösta Bohmans begravningar 1997 och Astrid Lindgrens 2002 kan exemplifiera
16
denna typ av begravningar. Den mest spektakulära på senare tid är
prinsessan Dianas begravning 1997, vilken följdes av ett stort antal människor på plats i London och av en stor TV-publik både i England och
utomlands. De mest privata begravningarna – oberoende om de är kyrkliga eller borgerliga – torde vara de där enbart de absolut närmaste anhöriga deltar. I knappt en tiondedel av de begravningar som ingår i Göran
Gustafsson material från 1997, förefaller det enbart vara den närmaste
familjen som är närvarande. Man kan också föra dem som kremeras utan
någon som helst rit, de som ibland går under benämningen ”direktarna”,
till denna kategori. Detta är de fall då den avlidna kremeras utan någon
begravningsakt och askan gravsätts på ett eller annat sätt. Det torde vara
riktigare att se detta hanterande av den döda kroppen som höggradigt

15

Enligt ett dödsannonsmaterial i ett dagstidningsurval för perioden 1976-1995 pendlar andelen mellan 25 % och 30 %, men man kan inte skönja någon generell ökning av
denna typ av annonser (Dahlgren 2000: 106).
16

Olof Palmes (1986), Fadime Sahindals (2002) och Anna Lindhs (2003) begravningar sändes också i TV, men dessa var minneshögtider och inte begravningsgudstjänster.
Som ett exempel på en TV-sänd borgerlig begravning kan Tage Danielssons (1985)
nämnas.
19

17

anonymt än privat. Så vitt vi vet är dessa få, kanske ca 1000 stycken
per år i Sverige. I en del fall rör det sig förmodligen om personer vars
stoft förs utomlands för att gravsättas, och då kan mycket väl någon
form av rit förekomma på den plats där askan gravsätts. Så även när det
gäller formerna för gravsättning, kan man tänka sig en skala med de varandra uteslutande polerna offentlig respektive privat. En komplikation
här är att begravningsakten, åtminstone vid kremering, i tiden skiljs från
gravsättningen. Orsaker till denna tidsrymd kan vara svårigheter att samla anhöriga, men det kan också vara klimatförhållanden. I Norrland är
det, på grund av de kalla vintrarna, inte alldeles ovanligt att anhöriga
väntar med gravsättning av askan tills det blir tjänligt väder. Detta betyder att man får ha två skalor, en för begravning/kistbegravning och en
för begravning/kremering. Den sistnämnda består således av ett ytterligare moment jämfört med den förra, gravsättningen av askan. Begravningsakten kan mycket väl ha varit offentlig och med många deltagare,
medan gravsättningen av askan kan vara privat, vilket, som visas i nästa
avsnitt, ofta är fallet när det gäller ströendet av aska efter kremerad anhörig på annan plats än begravningsplats.

17

Att antalet skulle vara 4500 enbart i Stockholm förefaller vara orealistiskt (Konstitutionsutskottets betänkande 2001/02: KU9) med tanke på att av 260 begravningar i Södertälje, vilka utgjorde ca en tredjedel av alla dödsfall 1999, ”var 4 stycken (1,5 %)
endast omhändertaganden d.v.s. ingen begravningsceremoni följde på dödsfallet.”
(Gårdman 2001: 19 f). Liknande resultat har Jack Holmquist presenterat i sin licentiatuppsats Begravningar i Malmö 1980-2002. En studie av dödens sorger och riter (Lund
2004). För perioden 1990-2002 utgjorde de som begravdes ”utan akt” enbart 1,7 % av
alla begravningar i Malmö kontrakts 19 församlingar (Holmquist 2004: 113, 127).
20

Spridning av aska på andra platser än
begravningsplats
Att låta sprida askan från avliden på annan plats än en begravningsplats,
skiljer sig från gravsättning i minneslund genom att de anhöriga faktiskt
18
vet var askan ströddes, vilket inte är fallet när askan placeras i en minneslund. På så sätt liknar spridningen av askan på annan plats mer en
gravsättning av urna. En väsentlig skillnad är emellertid att spridandet på
annan plats kräver mer engagemang från de anhöriga. Man måste bl.a.
ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen i det län där man avser sprida askan. De anhöriga kan låta en begravningsbyrå ordna med spridningen,
men som visas nedan, är det inte ovanligt att anhöriga själva ordnar med
båt om askan ska spridas i havet.
Inledningsvis i undersökningen om dem som sprider askan efter anhöriga, studerade vi ansökningar om tillstånd till detta på Länsstyrelsen i
Kristianstad. 1997 sammanslogs detta län med Malmöhus län till Skåne
19
län, och för detta år hittade vi 96 ansökningar. För att närmare reda ut
omständigheterna kring askspridandet, tillfrågade vi brevledes 25 personer, som 1997 ansökt om tillstånd i Skåne län, om de ville bli intervjuade. Adresser inhämtades från Skatteförvaltningen i Lund. Vi valde informanter vilka stod som närmast anhörig, oftast maka/make. Vi uteslöt
dem som var 70 år eller äldre, samt dem som ansökt om att få sprida askan efter avlidna barn. Tolv personer skickade in svarsbrevet med uppgift om telefonnummer och passande dag och tid för en telefonintervju.
Vi nådde 10 personer som intervjuades, och nedan följer en kort presentation av deras svar på våra frågor, vilka främst handlade om hur, varför
och vilka som deltog vid spridandet av askan.
Innan intervjupersonerna och deras svar presenteras närmare, ska något
sägas om hur bruket att sprida aska har förändrats i Skåne och Jönkö18

När askan strös ut över havet, är den naturligtvis inte kvar på den plats där den
ströddes. Askan löses upp och förs bort av strömmar etc. Men i flera av de akter vi
undersökt anges både latitud och longitud för platsen med minuts noggrannhet. När
askan sprids på mark av anhöriga, vet de, vilket kommer att visas, exakt var de har
strött ut den.
19

Anledningen till att just 1997 valdes är att det var första året som Skåne var ett län,
vilket gjorde att vi kunde få svarande från både Kristianstads län och Malmöhus län.
21

pings län. De första spåren av ansökningar till det som tidigare var
Malmöhus län, hittade vi i det arkiverade materialet på Landsarkivet i
Lund, och det var två ansökningar från 1958.20 Den låga frekvensen av
ansökningar fortsatte i princip fram till slutet på 1970-talet, för att sedan
stadigt öka, vilket tydligt framgår av trendlinjen i diagram 1.
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Diagram 1. Antalet ansökningar om att få strö aska på annan plats än begravningsplats
i Skåne län och i Jönköpings län. Källa länsstyrelsernas arkiv samt Kyrkogården 4/
2006.

Länsstyrelsen i Jönköpings län fick sin första ansökan 1972, och denna
följdes av enstaka ansökningar i slutet på 1970-talet. Kontinuitet blev det
från 1987, med toppår 1992, med 9 ansökningar, och 2001 med 12 ansökningar. Som framgår av trendlinjerna i diagrammet, kommer med all
sannolikhet antalet ansökningar att öka i Skåne län. Ökningen i Jönköpings län är svag, och den kommer förmodligen att fortsätta i långsamt
tempo. Orsakerna till skillnaderna mellan länen är antagligen att Skåne
län, åtminstone Malmödelen, är starkt urbaniserat och att den kyrkliga
geografin är totalt annorlunda. Befolkningen i Skåne län, och återigen
20

Själva ansökningshandlingarna var gallrade, men av diarierna framgår det att de har
behandlats (Länsstyrelsen i Malmöhus län Socialvårdssektion 1958: 24, 1958: 178).
De som ansökte var bosatta utanför Malmöhus län, den ena från Göteborg och den
andra från Uppsala.
22

främst Malmöhusdelen, kännetecknas av låg grad av kyrklighet både vad
gäller Svenska kyrkan och andra trossamfund, medan förhållandena är
21
de rakt motsatta i Jönköpings län.
Ansökningarna i Skåne län

Av de 1351 ansökningar som kom till de skånska länsstyrelserna under
perioden 1958 till och med 2003, har 1256 (93,0 %) beviljats och 65
(4,8 %) har fått avslag. I åtta fall framgår det inte av de dokument vi haft
tillgång till om ansökan beviljades eller inte. Tjugo (1,5 %) ansökningar
återkallades. Vid dessa tillfällen har man valt ett annat alternativ, trots
att tillstånd för spridning har getts. Ett exempel är en ansökan där spridning på privat mark beviljats. Efter att tillståndet givits, visade det sig
fyra månader senare att barn i ett ”tidigare äktenskap” ville ”ha ut sin del
i boet”, vilket skulle leda till att fastigheten måste säljas, något som i sin
tur innebar att de efterlevande valde att gravsätta stoftet i en minneslund
(Dnr: 21-1599-97). Ett annat exempel är där de anhöriga först ville sprida på Brösarps backar, sedan i vattnet utanför Skånes östkust, men gravsatte slutligen askan i minneslund. En ansökan avskrevs, och i ett fall
ansökte de anhöriga om tillstånd efter det att askan redan var utspridd.
Bland de 65 ansökningar som fick avslag, utgör 34 (52,3 %) det som
kallas ”ansökan om förtida tillstånd”, dvs. levande personer som ansöker
om tillstånd att få sin aska spridd efter kremering. Detta förfaringssätt är
enligt 32 § begravningsförordningen (1990: 1147) inte tillåtet, bland annat på grund av att de efterlevande måste vara överens om vad som ska
ske med den avlidnas aska. Exempelvis, när N.N. dog, önskade fyra av
hans barn att hans aska skulle spridas i havet. Två ytterligare barn motsatte sig detta. Ett av dessa barn ville ”ha en plats att gå till ’för att kunna
prata och känna närhet med’ Pappa”. Sonen upplevde dels ”att havet är
för stort” för att han skulle kunna känna ”att Pappa finns på en bestämd
plats”, dels att han inte vågade ”bada i havet”, eftersom han då skulle
riskera ”att svälja honom”. En av hans äldre systrar menade också att
hon ”aldrig hört pappa nämna något annat alternativ än minneslund”
(Dnr: 21-20780-97. Se också t.ex. Dnr: 21-18388-98; Dnr: 21-2750801). Ytterligare skäl för avslag är att man ansökt i fel län (ansökan ska
skickas till det län där askan ska spridas), vilket har hänt i sex fall.
Andra orsaker till att tillstånd inte ges är att platsen för den önskade ask21

För mer information om Sveriges religiösa geografi hänvisas till boken Det religiösa
Sverige (2001).
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spridningen är olämplig, vilket var fallet när anhöriga till N.M. ville
sprida hans aska på ”Listarumsåsens naturreservat”. Inom denna typ av
”områden där allmänheten brukar vistas” sker ”tillståndsprövningen / …
/ restriktivt när det gäller utströende av aska.” (Dnr: 21-5832-97) Andra
olämpliga platser är fornlämningar. I sitt förordande om sin begravning
skriver N.L. följande:
Jag vill att min aska ska strös ut i en minneslund eller i havet. Helst skulle jag
vilja att den skulle strös över några gamla vikingagravar i eneskogen ovanför
Hovs hallar varifrån man ser långt upp i Halland och i söder ner i Danmark / …/.
(Dnr: 212-7964-96)

Hans efterlevande skriver i sin ansökan till länsstyrelsen att de ”vet att
denna önskan var djupt känd och hoppas att den kan bli uppfylld.” (Dnr:
212-7964-96). Länsstyrelsen, som bett Kulturmiljösektorn yttra sig, avslår ansökan med följande motiveringar:
Hovs hallar är ett av turister och andra mycket välbesökt område, vilket innebär
att mycket folk rör sig på platsen. Spridning av aska är olämpligt i ett sådant område, det rimmar illa med respekt och gravfrid.
Vidare är gravarna här byggda för förhistoriska människor, vilka inte omfattades
av vår nuvarande religion. Det skulle följaktligen vara respektlöst även mot dessa
döda.
Spridning av aska i/över en fornlämning kan även innebära komplikationer vid
en eventuell framtida arkeologisk undersökning. (Dnr: 212-7964-96)

Samma behandling, och med samma motiv, rönte de ansökningar där
askan skulle spridas på Dags hög utanför Torekov (Dnr: 212-8585-96)
och på Vätteryds gravfält utanför Sösdala (Dnr: 2112-3456-96).
Ansökningarna i Jönköpings län

Ansökningarna i Jönköpings län, 82 stycken, är få jämfört med antalet i
Skåne län. Av dessa beviljades 71 (84,1 %), fyra (4,9 %) avslogs och i
resterande sju fall framgår det inte om ansökan avslogs eller beviljades.
Motiven för avslag är i princip de samma som i Skåne län, ansökan om
förtida tillstånd (2) och att platsen av olika skäl är olämplig. I det ena
fallet ville den anhöriga bevara askan i husets källarplan. Då detta inte
beviljades, återkom han med en ansökan om att få ”utsprida min hustrus
aska i ett blomland intill vårt hus”, något som han lovat sin hustru. Sävsjö kommun tillstyrkte båda alternativen. Däremot avstyrkte Domkapit-
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let i Växjö , eftersom man inte fann förfaringssätten ”vara förenliga
med gammal kyrklig tradition” och att de ”ur etiska synpunkter” var
23
tveksamma. Länsstyrelsen avstyrkte också önskemålet om att få sprida
ut askan i blomrabatten med hänvisning till 25 § i begravningskungörelsen (Dnr: 11.393-1540-79). Två andra avslag berodde på att ansökarna
ville sprida askan nära bostadshus. Motiveringen för att avslå ansökan är
i ena fallet att platsen är ”en mindre stugtomt” och därför inte ”lämplig
för ändamålet” (Dnr: 212-385-92). Det andra avslaget motiveras dels
med att den avsedda platsen är ”tomtmark invid bostadshus”, dels att
man även måste ta ”hänsyn till framtida boende/ägare” (Dnr: 21211342-92). Enligt den fjärde ansökan som avslogs, ville de anhöriga
sprida askan i en liten sjö. Eftersom denna, enligt länsstyrelsen, ”utnyttjas för friluftsändamål” bifölls inte ansökan (Dnr: 09644-2001).
Länsstyrelsen i Jönköping tycks emellertid ha varit mindre restriktiv
än Länsstyrelsen i Skåne län både när det gäller tillstånd att få sprida askan i naturreservat och nationalpark (Dnr: 205-12662-89; Dnr: 2121016-92), och när det rör tillstånd att få sprida askan på fornminnen. I en
ansökan uppges den avsedda platsen vara en kyrkoruin. Så var dock inte
fallet, utan den tilltänkta platsen var ett förkristet gravfält. Trots detta
gav man tillstånd till spridandet, kanske beroende på att den som ägde
marken var universell testamentstagare (212-4207-93).
Även i Jönköpings län fanns några enstaka fall där man ändrade sig
när det gällde platsen för spridning. I ett fall vill dödsboet att askan skul22

Under 1980-talet förekom enstaka fall av remisser från länsstyrelserna till domkapitlen i Lund och Växjö stift.
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I en tidigare ansökan om att få strö ut askan i Vättern, yttrar sig Domkapitlet i Växjö
stift enligt följande: ”I departementschefens yttrande i förarbeten till lagen om gravrätt
yttrar denne ’Möjlighet borde finnas att utströ aska på annan plats än begravningsplats
t ex i öppna havet’. Domkapitlet finner det ytterst tveksamt om detta även bör gälla
insjö och var man i så fall skall sätta gränsen för sjös storlek. Även ur etisk synpunkt
finner domkapitlet utströende av aska i insjö tveksamt, varför domkapitlet avstyrker
framställningen.” (11.393-1848-78). Denna ansökan beviljades av länsstyrelsen. Även
domkapitlet i Lund har tillfrågats, och även här förordades restriktivitet i beviljandet,
även om ”den avlidna skriftligen givit uttryck åt sin önskan” att ”utströs på plats som
ej är begravningsplats”. Anledningen till denna oginhet från domkapitlets sida är enligt
P. O. Ahrén, som då var biskop i Lunds stift, att ”Om det blir vanligt att avlidens aska
får utströs på plats som ej är begravningsplats innebär detta en ändring av begravningsskicket som inte är lämplig. Enligt domkapitlets uppfattning måste därför starka
skäl föreligga för att sådan ansökan skall bifallas.” (Dnr: 11.394-1001-81)
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le strös ut utanför Göteborg, vilket innebar att Länsstyrelsen i Jönköping
avskrev ärendet (Dnr: 00446-2001).
För att få en mer sammanhållen och mer uppdaterad bild av hur antalet
beviljade ansökningar fördelar sig i Sverige, sände vi en förfrågan till
landets samtliga länsstyrelser. Tidslängden och utförligheten i de svar vi
fick varierade kraftigt de olika länen emellan, vilket ledde till att vi i den
följande redovisningen enbart beaktar tidsperioden 1991 tom 2004. Från
Sveriges tre landsdelar har vi från Götaland data från följande län: Skåne, Blekinge, Gotland, Jönköping, Västra Götaland och Östergötland.
Av diagram 2 framgår det att ansökningarna är, som redan visats, få i
Jönköpings län, och här är inte heller några större förändringar över tiden. Det är några fler askor som sprids i Skåne, Blekinge och Östergötland, och i dessa län finns också en viss ökning. Störst andel beviljade
ansökningar finns på Gotland. Men i detta län är antalet döda 651 stycken t.ex. år 2002. Detta år var antalet beviljade ansökningar 22 stycken,
vilket vid promilleberäkning ger, att av 1000 döda är det nästan 34, vars
ansökningar om att få sprida askan efter kremerad anhörig på annan
plats än begravningsplats som beviljas.
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Diagram 2. Antalet beviljade ansökningar om att få sprida askan efter kremerad anhörig på annan plats än begravningsplats i vissa län i Götaland. Promille av antalet döda i
respektive län.
26

Samma år var antalet beviljade ansökningar 131 stycken i Skåne län,
alltså sex gånger fler, men eftersom antalet som dog i Skåne län detta år
var 12 201 stycken, dvs 19 gånger fler än på Gotland, blir promilleandelen beviljade ansökningar betydligt lägre i Skåne län än i Gotland, dvs
enbart 10.
24

Från Svealand fick vi information från Stockholms , Västmanlands,
Örebro, Dalarnas och Värmlands län. I samtliga län visar trenden en ökning, vilken är tydligast för Stockholms län.
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Diagram 3. Antalet beviljade ansökningar om att få sprida askan efter kremerad anhörig på annan plats än begravningsplats i vissa län i Svealand. Promille av antalet döda i
respektive län.

Från den andra halva av Sverige, Norrland, har vi data från Jämtland,
Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten (Diagram 4). I dessa län
ligger, liksom i de flesta andra, andelen beviljade ansökningar under 10
promille för hela 1990-talet. De län som avviker från denna trend är i
stort sett enbart Gotland och Stockholm.
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För Stockholms län börjar tidsserien 1992. Siffrorna för åren 1992 t.o.m. 2000 från
Stockholms län gäller inkomna ansökningar. Resten är beviljade ansökningar. Under
åren 2001 tom 2004 avslogs totalt 5 % av ansökningarna.
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Diagram 4. Antalet beviljade ansökningar om att få sprida askan efter kremerad anhörig på annan plats än begravningsplats i vissa län i Norrland. Promille av antalet döda i
respektive län.
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Diagram 5. Antalet beviljade ansökningar om att få sprida askan efter kremerad anhörig på annan plats än begravningsplats. Promille av antalet döda.
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Antalet döda i de län som presenterats i diagrammen ovan, omfattar
sammanlagt drygt tre fjärdedelar av alla döda, vilket gör det rimligt att
presentera en bild för hela riket (diagram 5) för perioden 1991-2004.
Inte oväntat är det enligt detta diagram alltfler som använder sig av denna möjlighet att gravsätta askan efter kremerad anhörig, och i det följande kommer de som brukar denna sed att presenteras närmare.

Något om dem vars aska strös ut
Ovan har det framgått att ett antal ansökningar av olika skäl avslås, och
att efterlevande ibland ändrar sig till förmån för annan form av gravsättning, eller önskar att askan efter avliden anhörig ska spridas i annat län
än det man först ansökte i. Om utgångspunkten är att studera dem som
faktiskt har fått sin ansökan beviljad, kan de nyss nämnda fallen betraktas som ett bortfall. I det följande kommer därför enbart de 71 beviljade
ansökningarna från Jönköpings län och de 1071 likaledes beviljade och
utnyttjade ansökningarna från Skåne att presenteras närmare med avseende på kön, ålder, plats för spridning etc. Avsikten är primärt inte att
presentera en jämförelse mellan de två länen, dels på grund av att mängden av beviljade ansökningar är så pass olika (nästan 18 gånger fler i
Skåne län än i Jönköpings), dels att de geografiska förutsättningarna är
olika, Jönköpings län är inte som Skåne län omgivet av hav. Däremot är
Sveriges tredje största sjö, Vättern, belägen inom Jönköpings läns gränser. Därför kan det vara lämpligt att börja med att visa på var man enligt
ansökningarna vill att askan ska spridas.
Av diagram 6 framgår det att i båda länen är spridning i vatten det allra vanligaste alternativet för gravsättning av askan, och att spridningen
på privat mark är betydligt vanligare i Jönköpings län än i Skåne län. De
uppgifter som vi fått från övriga länsstyrelser, visar att 27 % av ansökningarna handlar om begäran om spridning över mark och resten över
25
vatten, och då i de allra flesta fall över hav. Men här är det viktigt att
notera att uppgifterna är ganska osäkra i den mening att de inte finns
från alla år. Tidigaste uppgifterna, bortsett från Skåne och Jönköping, är
från 1983 och den senaste från 2006. I 44 fall saknas uppgift om ansökan gäller mark eller vatten.
En förutsättning för att askan ska få spridas är, att ansökan ställs till
länsstyrelsen i det län där utströendet önskas ske. En grov indelning av
25

Västra Götalands län ingår inte i denna siffra, eftersom det material vi haft tillgång
till från Göteborgs- och Bohusdelen, sällan anger platsen för spridningen.
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Diagram 6. Vald plats för spridning av askan i Skåne och Jönköpings län. Procent.

handlingarna utifrån den avlidnas sista adress och platsen för utströendet
visar, att i mer än hälften (56 %) av ansökningarna för spridning i Skåne
län är avståndet mellan den dödas adress och platsen för spridning rela26
tivt kort. I en dryg fjärdedel (26 %) av ansökningarna anges platsen
vara inom det egna länet. 11 % av ansökningarna kommer från andra delar av Sverige och en av hundra ansökningar kommer från utlandet. Resten (7 %) har vi inte kunnat klassificera på grund av ofullständiga uppgifter. Motsvarande aspekt är helt annorlunda i Jönköpings län, främst
beroende på att i en dryg tredjedel av ansökningarna har vi inte kunnat
fastställa något avstånd mellan den dödes hemadress och platsen för
spridning. För övrigt har vi klassificerat avståndet som kort för hälften
(49 %) av ansökningarna, en av hundra ansökningar kom från utlandet
och en tiondel från orter utanför länet, medan endast en av tjugofem
kommer från andra orter inom länet.
I båda länen är det vidare långt fler män än kvinnor vars aska sprids
på annan plats än begravningspalts. I Jönköpings län utgör askan från
män 1,6 gånger fler än från kvinnorna, medan männen i Skåne län är
26

Med kort avstånd avser vi t.ex. att hemadressen är en gatuadress i Helsingborg och
spridningen ska ske i Öresund mellan Helsingborg och Helsingör; en gatuadress i
Malmö och platsen för spridning är Limhamn; att askan ska spridas på egen ägandes
mark.
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nästan dubbelt så många (1,9 gånger) än kvinnorna. Av den information
vi fått från alla länsstyrelser kan vi skilja på män och kvinnor i 64 % av
27
alla tillstånd. Bland dessa utgör ansökningarna om att få sprida askan
efter kremerad kvinna 31 % av alla ansökningarna.
I Skåne län kommer ansökningarna till länsstyrelsen från nära anhörig
(49 %) och från begravningsbyrå (49 %). I Jönköping är det däremot betydligt vanligare att ansökan kommer från en nära anhörig (62 %) än
från en begravningsbyrå (37 %). I nästan hälften (48 %) av de ansökningar som kom till Länsstyrelsen i Skåne län, går det inte att avgöra
vem som har önskat detta förfaringssätt med den avlidnas aska. Av de
övriga beviljade ansökningarna motiveras beslutet med den dödas vilja
(47 %) eller med de anhörigas (4 %). I Jönköpings län är det den avlidnas vilja som bestämmer i 56 % av fallen, de anhörigas i 11 % och resten består av de beviljade ansökningar där det antingen inte framgår
(24 %), eller är oklart om det är den avlidna, anhöriga eller någon annan.
Motiven för detta hanterande av den kremerade askan varierar. I många
fall uppges det i ansökan endast att ”detta var den avlidnas uttryckliga
önskan” eller liknande (Dnr: 11.39-1834-86), men oftast handlar det om
någon form av känslomässig relation till platsen. Exempelvis har den
avlidna varit yrkesverksam på havet (Se t.ex. Dnr: 212-14609-95 och
Dnr: 11.393-1644-80), eller så har han ”flera gånger sagt att när han avlider vill han bli kremerad, varefter han önskar att askan efter honom
skall spridas ut på åkern utanför grinden ’Han älskade sin jord’” (Dnr:
11.393-3938-79). Den avlidna har således på ett eller annat sätt låtit anhöriga förstå hur han eller hon vill ha det vid sin bortgång. Önskemålen
kan också ha formulerats i testamente
Undertecknad / … / förordna härmed som min yttersta vilja och testamente, / … /
Min önskan är att jag vid min död skall bli föremål för eldbegängelse och att askan efter mig skall spridas för vinden. Vid min död skall borgerlig begravning
27

I båda länen förekommer det ansökningar där vi inte kunnat identifiera könet på den
det gäller. Orsakerna är att namnet inte ger någon ledtråd eller att ansökan helt enkelt
inte innehåller namn på den avlidna, vilket också inträffar om askan härrör från ett sent
gånget foster eller dödfött barn. Redan här kan vi nämna, att av de tio personer som vi
intervjuade gällde spridandet av askan 9 män och en kvinna (se sid. 35). Flera av dem
som vi intervjuade uttryckte en bestämd vilja att deras egen aska skulle spridas efter
döden, med motiveringen att de ville ha det på samma sätt som maken.
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äga rum utan medverkan av präst. Vidare skall varken bisättning eller jordpåkastning äga rum. (Dnr: 11.394-762-86)

I vilken utsträckning präster deltagit vid spridandet av askan, vet vi
inte. Av de 1071 ansökningar som beviljades i Skåne län under den undersökta perioden, framgår det att präst varit närvarande vi åtta tillfällen.
Här ska också något sägas om åldersfördelningen. Bland de beviljade
ansökningarna i Skåne finns 19 barn som inte uppnått ett års ålder. För
övrigt är den yngsta 1 år och den äldsta är 98 år. Hälften av ansökningarna rör dem som är 69 år eller äldre. Bland de beviljade ansökningarna i
Jönköpings län, fanns endast en där den avlidna inte hade uppnått ettårsåldern. Den yngsta är 20 år och den äldsta är 100 år.
I och med att vi studerade ansökningshandlingar för en längre period,
borde vi ha en möjlighet att se i vilken utsträckning ett gift pars aska
sprids. Vi hittade enbart 14 sådana fall i Skåne län och 5 i Jönköpings
län, vilket kan synas vara få under en period som omfattar 45 år för Skånes del och 30 år för Jönköpings. Men den låga frekvensen kan ha flera
orsaker. Den främsta är förmodligen att kvinnor normalt sett lever längre
än männen. En annan orsak kan vara åldersskillnader mellan makarna,
d.v.s. fruarna är yngre än männen, vilket vi inte har kontrollerat. En ytterligare orsak kan vara att det faktiskt finns fler par i materialet, men i
ansökningarna före början på 1990-talet saknas ofta uppgifter om anhöriga. Dessutom anges inte efterlevande sambo som efterlevande i ansökningarna. I samboförhållande anges istället gemensamma barn, eller
barn från tidigare äktenskap eller samboförhållanden, som efterlevande.
Om det finns en efterlevande sambo, framgår detta ibland i eventuell
korrespondens mellan länsstyrelse och efterlevande alternativt begravningsbyrå. Det kan således finnas fler par i handlingarna än vad vi funnit. Ett annat skäl kan vara att ansökan måste ställas till den länsstyrelse
i vars län man vill sprida askan, och det är tänkbart att hustrun väljer ett
län för sin make. När hon själv dör, kanske efterlevande barn inte tycker
det är angeläget att moderns aska strös på samma plats som faderns. Det
viktiga för dem kan istället vara att askan strös i havet någonstans i när28
heten av platsen där de själva bor.
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Detta skäl är dock mindre troligt, eftersom det vanliga är att anhöriga avlidna gravsätts i samma grav. Att så är fallet framkom vid en undersökning av samtliga gravar i
Aneby i Småland, Borgeby i Skåne samt av drygt tio procent slumpmässigt valda
gravstenar på Östra kyrkogården i Malmö. Denna undersökning gjordes mellan 1999
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Insamling av materialet
Som redan nämnts intervjuade vi 10 personer, nio kvinnor och en man.
Ytterligare två sade sig vara välvilliga till en intervju, men vi lyckades
inte få kontakt med dem. De som intervjuades är naturligtvis inte representativa för alla som spred askan efter anhöriga i Skåne län 1997. Det
var de själva som besvarade vår förfrågan, och vi vet varken varför de
ville ställa upp eller varför de övriga 13 (eller 15) som vi skrev brev till
inte ville medverka. De som besvarat våra frågor är alltså i någon mening självvalda, och det är uppenbart, att de gärna talade om sina erfarenheter.
Intervjuerna genomfördes som telefonintervjuer. Alla utom en bandades efter de svarandes tillstånd. Att en intervjuperson inte bandades, berodde på att personen i fråga själv ringde, och vid det tillfället var bandspelaren inte förberedd. Vårt intryck är att telefonintervjuerna fungerade
mycket bra, vilket visas av de intervjuades villighet att besvara frågorna.
Många gånger hade intervjuerna karaktären av en blandning av frågor,
svar och samtal. Intervjuerna skrevs sedan ut från banden och bearbetades med hjälp av datorprogrammen NUDIST och NVivo.

och 2001, och det visade sig att drygt två tredjedelar av alla gravstenar har två namn
eller fler (Dahlgren 2002). Trots detta kan man dock inte bortse från att rationella motiv till val av plats för gravsättning av aska ibland kan vara starkare än de emotionella.
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Askspridarna
Process
Till stora delar är skeendet det samma för dem vars aska sprids på annan
plats som för de flesta andra som dör. Dödsfallet kan vara plötsligt, som
vid mord och olyckor. Det kan också ha föregåtts av en längre tids sjukdom. Det senare kan ha medfört, att man har haft tillfälle att närmare
diskutera och planera med sina anhöriga om vad man vill ska ske med
ens döda kropp. Efter dödens inträde kan man ha en andaktsstund, t.ex.
på sjukhuset eller i hemmet. Detta är enligt Gustafsson inte speciellt
vanligt; nästan tre fjärdedelar av de präster som besvarade frågan om
andaktsstund förekom, saknade kunskap om detta (Gustafsson, G. 2001:
76). Vid ytterligare bearbetning av Gustafssons material, visar det sig,
att av de 482 präster som uppger att andaktsstund förekom, leddes drygt
40 % av dessa av en präst, 14 % leddes av en begravningsentreprenör, i
drygt 25 % av fallen var andakten en ”samling inom familjen”, och de
övriga (13 %) skedde på ”annat sätt” (a a: 76). Emellertid innebär förmodligen den stora andelen präster som inte kan besvara denna fråga, att
det förekommer fler andaktsstunder ledda av begravningsentreprenörer.
Det är också möjligt att man har någon form av ceremoni i samband
med bisättningen. Efter bisättning sker vanligen en begravningsgudstjänst. Härefter kremeras kroppen och till sist sprids askan under
mer eller mindre ceremoniella former. Både för den döende och anhöriga innebär således dödsfallet en rad möten med mer eller mindre väldefinierade institutioner, situationer och roller. Dessa är sjukhus och därmed möte med vårdpersonal och eventuellt också sjukhuspräst eller
sjukhuspastor samt ceremoni eller andakt vid dödsbädden. Vidare följer
samtal med representanter för begravningsbyrå för planering av eventuell akt i samband med bisättning och begravning, minnesstund med eller
utan präst eller pastor, kremation och gravsättning med eller utan samvaro efteråt. Vanligen sker också möte med präst eller pastor för sorgesamtal och planering av begravning, begravningsakt eller begravningsgudstjänst.
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Något om de dödas bakgrund
Sju av de döda var gifta män, och de som intervjuades i dessa fall var
deras änkor. I ett fall var den avlidna en son, vars moder intervjuades.
Ytterligare en avliden var fader till den dotter som intervjuades. Slutligen var en av de avlidna hustru till den man som intervjuades. Den äldsta av de avlidna var född 1917 och den yngsta 1964.

Plats för dödsfallet
Det vanligaste är dödsfall på sjukhus. Emellertid var en person mördad,
en dog av hjärtinfarkt i skogen under pågående jakt, och en hade avlidit i
ett land i Sydamerika, men huruvida personen dog på sjukhus framkom
inte. Tänkbart är att omständigheterna kring dödsfallet påverkar val av
plats för spridning, hur själva utströendet av askan går till samt vilken
betydelse ceremonin ges av de anhöriga. Materialets knapphet tillåter
inte en analys för kontroll av detta.

Efter döden
Fyra av dem som intervjuades uppger att man hade diskuterat med respektive anhörig vad som skulle ske med kroppen efter dödsfallet. Tre
tycks ha diskuterat detta med sina män under en längre period:
Det är många, många år innan han blev sjuk och gick bort
Vi hade diskuterat detta väldigt mycket på grund av att han var ju sjuk, och hade
blivit sjuk flera år tidigare / … / Och det blev för oss väldigt naturligt att diskutera det här med vad händer efteråt och hur vill vi ha det egentligen.
Vi diskuterade det långt innan, vi hade pratat om det i flera år hur vi skulle ha det
när det hände.

Den fjärde hade kortare tid på sig, förmodligen på grund av ett hastigare
sjukdomsförlopp eller på grund av att det handlade om en yngre person
när hon i princip låg för döden, och då hade vi samtal om begravning och kremering eller inte, begravningsgudstjänst och om det fanns önskemål om präst osv.

35

Ceremoni vid dödstillfället
När så var relevant, frågade vi intervjupersonerna om man hade haft någon stund tillsammans med den nyss avlidna, t.ex. på sjukhuset. De flesta svarade, att så inte varit fallet. Någon är emellertid tveksam:
F. Var där någon ceremoni vid själva...?
S. Nej, det var det faktiskt inte. Där var själva att man fick gå in och ta farväl sedan. Han var iordninggjord.
F. Det var ingen som läste eller tände något ljus eller ....?
S. Jo där var ljus och där låg en bibel. Jag kommer inte ihåg om vi också läste
”Sinnesro-bön” eller någonting. / … / Jag tror att vi gjorde det.

En annan ser stunden med dottern och den avlidna frun som en ceremoni:
F. Var där någon ceremoni?
S. Ingenting.
F. Inte något tänt ljus eller ...?
S. Jo, alltså det var ju / ... / när hon sedan hade avlidit tidigt på morgonen så /…/
då satt min dotter och jag ensamma och tände ljus och satt och pratade lite tillsammans i en timme ungefär.

Ytterligare andra anser heller inte att det var någon ceremoni:
... inte mer än att jag sa adjö och så …
De gjorde ju vid honom och tände det här obligatoriska ljuset, vi fick ju sitta där
så länge vi ville och så vidare, men det var ju jag och mina svärföräldrar som var
där när han dog. Pojkarna hade varit där innan, men dom ville inte komma dit sen
… då när vi kom tillbaka hade de tänt ljus och gjort honom så fin.
F. Men ni läste inte någonting eller ... ?
S. Nej det gjorde jag inte, för att jag visste att han var så mycket mer ... kunde så
mycket utav allt det där mer än vad jag kunde. Jag hade inte alls sådant hem.

Tydligen uppfattar de flesta av de svarande inte stunden vid dödsbädden
som en ceremoni, utan snarare som ett avskedstagande. Men även avskedstagande kan betraktas som en ceremoni med iordningställande av
den döda kroppen så att den avviker från vardagen, man tänder ljus och
får tillfälle till ett avsked. Om döden inträffar på vårdhem eller sjukhus,
kan denna stund ses som en ceremoni också för personalen, eftersom det
oftast är de som iordningställer både rummet och kroppen för detta avsked.
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Begravningsakt
Alla hade en begravningsgudstjänst i en kyrka eller ett kapell, och några
uppgav att det hade varit många närvarande:
Ja, kyrkan var full. Det var 165 stycken.
Västra Skrävlinge kyrka var ju alltså full.
Begravningsgudstjänsten var i Allhelgonakyrkan i Lund. /…/ många kolleger och
vänner var närvarande vid denna högtid.
F. När din make dog, hade ni någon vanlig begravningsgudstjänst då?
S. Nej det hade vi inte. Det var många som ville komma men jag ville bara ha
barnen omkring mig. Jag gjorde det så enkelt som möjligt för han tyckte att är
man borta så är man borta. Och han sa att den ära man får sedan man är död, den
har man ingen nytta av.

Dock fanns det ingen av intervjupersonerna som rapporterade traditionella kristna religiösa föreställningar. Våra intervjupersoner tycks inte
dela kyrkans syn på begravningen, utan menar uppenbarligen att begravning i kyrka eller kapell av andra skäl är en viktig tradition (se Gustafsson, G. 2003: kap 1).

Plats för spridning av askan
Platsen för spridning av askan kan anges mer eller mindre tydligt:
Havet utanför Simrishamn.
På en äng med ett stort päronträd lite stenar och vilda blommor.

Läget kan också vara en plats som man känner till:
F. Så du vet i princip var platsen var?
S. Ja. Jag har en god vän och vi seglar förbi ibland och hans hustru ligger också
där för att hon ... veta detta om Å så sa hon att det vill jag också ... så att vi ... hon
ligger också där och nu bor han och jag tillsammans ... vi kan tillsammans titta på
det stället. Och sen en god vän, en av min mans bästa vänner, som dog ett halvår
efter, hans hustru tyckte också att han skulle ligga där, så de ligger tillsammans,
eller aska.
F. Den här platsen, den här bojen, var utvald tidigare?
S. Ja, nej, det var fiskaren som bestämde att den [askan] skulle ligga där för då
visste vi att det var där.
F. Du tycker att det känns bra att veta exakt var platsen är?
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S. Ja, jag tycker det känns bra ... för det följde med en liten platta, keramikplatta
med hans namn och nummer på den ... det är klart att den kan flytta sig ... den
ligger kanske där.

Motiv till platsen för spridning av askan
Nästan hälften av 1997 års ansökningar i Skåne innehåller en passus om,
att det var den avlidnas vilja, att han eller hennes aska skulle spridas i
havet eller på land. Intervjuerna gav möjlighet att närmare gå in på orsakerna. Flera av dem vars aska spreds i havet hade haft en eller annan anknytning till havet. De hade varit yrkesfiskare, sjöman, haft bostad vid
havet, man firade bröllopsnatten i en ort vid den kust där askan spreds,
eller att man haft segling som hobby. Andra skäl, som av vissa kombinerades med någon bindning till havet, var att man inte tyckte om kyrkogårdar, eller att man inte vill lägga skötselansvar på sina barn, och att
man ”älskade havet”. Havet kan också ses som något evigt och allestädes närvarande:
men därför var havet för honom något helt annat. Havet finns liksom hela tiden
och det finns oavsett var du befinner dig i hela världen, oavsett om du flyttar på
dig till exempel ... så kan du ju alltid gå till havet. / … / havet är ju väldigt speciellt, både vackert och det kan vara lite skrämmande och det är så mycket på en
gång.

Argument för att sprida askan på mark kan vara att man är född på de
ägor där askan ska spridas, och att den avlidna
älskade detta ställe så mycket här hemma och hade sagt vid något tillfälle till min
man ”Att om jag dör och ni lever så vill jag ligga här”.

Den avlidna kan också ha haft sina efterlevande i åtanke vid valet av
plats:
hon ville att vår dotter och jag själv när vi / … / besökte platsen att det skulle
vara en plats där man (haft) en positiv upplevelse och att det skulle / … / hjälpa
till lite i sorgearbetet.

Vem bestämde att askan skulle spridas?
Det vanligaste är att det är den avlidna som har bestämt att hans eller
hennes aska skulle spridas. En av dem som vi intervjuade bestämde det
emellertid själv. Argumenten är att mannen inte tyckte om gravar, samt
att platsen för spridandet av askan i havet var nära både där han bott och
där änkan bor nu. Dessutom tyckte mannen om att bada.
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Vilka var med när askan spreds?
När askan sprids i havet, och man inte själv har egen båt, är naturligtvis
en mer eller mindre stor besättning med förutom de anhöriga som kan
eller vill vara med. Ibland är också vänner med samt någon representant
från begravningsbyrån. Vid de tillfällen då askan sprids, deltar anhöriga,
vänner eller bekanta. Vid ett tillfälle deltog en präst:
jag hade prästen till bordet (vid minnesstunden efter begravningsgudstjänsten) så
frågade jag honom om han skulle vilja vara med på den här gravsättningen eller
vad jag ska säga ... askspridningen och det tyckte han skulle vara intressant ...
han hade aldrig varit med om det tidigare ... så det var något nytt för honom.

Spridningen av askan
Askan sprids antingen av begravningsentreprenören eller av en anhörig,
som kan vara den avlidnas fader, en dotter eller en son. Vid ett tillfälle
spreds askan av den närvarande prästen. Några hjälptes åt att strö askan.
Askan efterföljs ofta av blommor, t.ex. att var och en kastar i en ros eller
en mindre bukett. Det förekommer också att änkan hare en stor bukett
med blommor som liknar dem som hon hade i brudbuketten, eller att
man kastar i ett gemensamt ”stort fång blommor”. En lät också ”lite sådana där små guldänglar” följa med askan ner i vattnet.
Vid spridandet av askan kan det ibland förekomma att någon, begravningsentreprenören eller någon anhörig, läser en dikt. Vid det tillfälle
när prästen deltog, bad denne en bön, men änkan minns inte vilken. Tal
förekommer inte. Däremot händer det att man stämmer upp psalmer som
Härlig är jorden och Tryggare kan ingen vara. En annan gång var det en
”god vän /…/ som spelade och sjöng Så skimrande var aldrig havet”.
Men detta var inte det enda musikinslaget:
Och sedan hade jag ett barnbarn som inte heller ville följa med och hon stod nere
vid stranden och spelade trumpet Närmare Gud till dig.

Ceremonins betydelse
De sex av de intervjuade, som vi frågade om deras upplevelser av ceremonin, var alla positiva. De tyckte den var ”högtidlig”, ”mycket högtidligt” eller ”fint var det i alla fall”. Andra sätt att uttrycka det på är de tre
följande:
Ja, det var det, det var något ... väldigt speciellt, dels för att man aldrig varit med
om det och ... det hela runt i kring ... det blev nog ett äventyr samtidigt ... ja det
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var ju lite spännande och det var ju lite ... ja, det var lite kill i magen och ja ...
som sagt mycket annorlunda så det var ju inte någon sån där sorgesam historia.
det var en underbar kväll, alldeles stilla och solen sken ... de stängde av motorn
på båten så att det var tyst och stilla. Det var väldigt fint att känna.
och så precis då när han hade spritt askan och börjat sjunga en psalm så spricker
solen upp ... det var fantastiskt. Ja, det var fantastiskt.

Platsens betydelse för de efterlevande
Spridandet av askan i en minneslund är helt anonym. Som framgått av
det ovanstående är spridandet av askan på annan plats än på en gravplats
ett mellanting. När askan strös ut i havet, sprids den med strömmar, och
när den sprids på marken förenas den med jorden. Flera av dem som
strött askan i havet försöker komma så nära platsen för ströendet som
möjligt för att lägga i blommor, men samtidigt kan vilket hav som helst
fungera som en plats för åminnelse av den döda:
vi har ju tyckt om att åka och bada / … / vi var mycket till Kanarieöarna och sånt
där. Då har du havet där. Det går liksom, det följer ju hela jorden på något sätt
oavsett var du befinner dig. Vi har gjort det till en ceremoni / … / [på årsdagen
av hans dödsdag] brukar vi åka till havet och i fjor gjorde vi så att, då hade jag
klippt ned alla de här tagetes som vi hade och så åkte vi ut till V och gick ut på
en av bryggorna där. Där strödde vi ut alla blommorna då och sen följde dom
med vågorna och då kunde man stå och titta, alltså det är jättevackert, något alldeles speciellt.
åker ofta ut till havet och parkerar vid bryggan i X och går längst ut på den och
strör rosenblad i vattnet.
Ja, jag brukar kasta i där borta där de har byggt bron. Där borta kastar jag i. Och
sedan åker jag väldigt mycket till Norge, sista åren har jag åkt med båt. Först tar
jag flygbåtarna och sedan tar jag norgebåten mellan Köpenhamn och Oslo och då
brukar jag komma ihåg att lägga en blomma.
Ibland åker jag ut till Y och slänger blommor, men jag har ju inte båt så jag kan
inte åka ut till den platsen och göra det ... men sen har jag Z, har vi ett som heter
här, ett utlopp i Hanöbukten lite längre ner utanför Y som är lättare ... då kan
blommorna komma utåt. Här i Y så blir det mer att dom flyter in.
Så fort jag ser hav, tänker jag på min man

Även andra än närmast anhöriga söker ibland upp platsen för att lägga i
blommor:
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min man tog initiativ till ett gammalt segelfartyg som har renoverats och blivit
vidgjort. När dom var uppe och seglade så hade de en minnesstund, lade till där
när de gjorde sin första seglats ... och lade en blomma. Och nu på hans födelsedag / … / så gjorde dom det. Så att det är många som vet att han ligger där.

För andra tycks den exakta platsen vara mindre viktig:
Nu när jag går ner till havet så har jag aldrig heller några stora buketter utan jag
tar en ros eller jag går ner i något som vi kallar för ”Grönet” och plockar en liten
bukett med vilda blommor och kastar var som helst vid stranden där.
och min dotter tyckte det att havet finns överallt, och hon bor i K och när det är
födelsedag och sånt, så går hon ner till havet och lägger en blomma. Det finns ju
överallt.
F. Lägger ni några blommor i vattnet då eller?
S. Nej, det gör vi inte. Då sätter man hellre en blomma vid minneslunden eller så.
F. Så det gör ni, i minneslunden?
S. Ja, här i B.
min fru dog på nyårsafton [och hennes aska är spridd i havet nedanför X-gården]
och vi åker alltid ner på nyårsafton på förmiddagen till X och så lägger vi en ros
där på stenen. Har det varit hyfsat väder så har vi ju stannat där en stund ... och så
har vi stannat till på X-gården och tagit gemensam fika och då har vi ju då ...
mina föräldrar, min syster och hennes man har följt med ner och även min farmor, så att det har blivit en liten familjeutflykt kan man säga.

En familj, som spred askan på land, hade andra riter som snarare för tankarna till en grav på en kyrkogård än till spridning av askan på en anonym plats:
Vi har alltså … Vi strödde askan därute på en äng som vi har här. Och den är så
att vi kan från vårt badrumsfönster titta ner över detta och där har vi ju blommor
och där / … / varje fredagskväll tänder vi ett ljus där när det är den mörka årstiden / … /. Där har vi ju planterat blommor. Som nu han skulle ha fyllt 40 i mars.
Då satte man ju lite extra blommor där. Så det är liksom en känsla man har där.
Jag brukar säga när jag går ut på toan på kvällarna innan jag skall gå och lägga
mig ”God natt L-G” och titta ner.

Askspridningen som slutpunkt
Vid kistbegravning följer ofta gravsättning direkt på begravningsakten,
vilket innebär att själva gravsättningen blir en slutpunkt för död- och begravningsprocessen. Vid kremation dröjer det någon eller några veckor
innan askan levereras för urngrav, minneslund eller spridning på annan
plats än på begravningsplats. Ett av skälen till dröjsmålet är att man måste ha tillstånd från länsstyrelsen för att få sprida askan och ansökan mås41

te ofta kompletteras med en rad uppgifter. Kompletteringen av ansökan
gäller framförallt när man önskar sprida askan på mark. Då kräver länsstyrelsen en karta, där platsen är angiven, och olika instanser på länsstyrelsen ska yttra sig. En ytterligare orsak till dröjsmål är att närmast efterlevande måste vara eniga om att askan ska strös ut. Det kan då dröja att
få in alla bejakande på grund av barn som kan bo på olika platser i världen. Vädrets makter kan också försena utströendet, vilket framgår av de
anståndsansökningar som kommer in till länsstyrelsen. Därmed kan dödoch begravningsprocessen bli ganska lång, innan askan kan spridas och
29
man kan sätta en punkt. Vi frågade vissa av de anhöriga om slutpunkten, och en menade att begravningsgudstjänsten i kyrkan
är ju en sorts slut. Egentligen är det många slut på det här. Dels är det ju slut när
man sitter på sjukhuset, och sen är det ju en sorts farväl, eller vad man ska säga, i
kyrkan. /…/ Det blir kanske många, ja många slut, eller vad man ska säga, men
detta var naturligtvis det allra sista därför att ... när man då tar ut askan och hela
den biten / … / blir det det sista.

För två andra var spridningen av askan en slutpunkt både för dem själva
och för deras män:
S. Ja, en avslutande akt
F. Du sa att det var en avslutad akt?
S. Ja, det var en slutpunkt både för honom och för mig. För jag måste ju fortsätta.
Och han hade så uttryckligt talat om att han inte ville fortsätta längre, om han
inte hade blivit bra.
F. Sedan hade ni en vanlig begravning, kyrklig begravning sa du? När blir själva
slutpunkten på denna långa process. Tycker du att ceremonin i Å var det?
S. Ja då kände jag lugn och ro ... nu var det överstökat den biten för det hade blivit lite långdraget, eftersom han dog i september. [Askan spreds den 5 april 1998
enligt intyg till Länsstyrelsen].

Hur vill de efterlevande ha det?
Ett sätt att få reda på de anhörigas åsikter om spridandet av aska på annan plats än på en begravningsplats, är att fråga dem om vad de vill ska
ske med deras eget stoft efter deras egen död. Denna fråga ställdes bara
29

Denna långa tid gäller inte enbart dem som vill strö askan på annan plats än gravplats, utan kan också gälla när askan skall gravsättas i urna. Orsaker här är kanske
främst svårigheter att samla anhöriga till en speciell dag om dessa bor och arbetar på
annat håll i världen. Andra orsaker kan vara oenigheter i familjen om hur man ska förfara med askan och svårighet att få önskad gravplats.
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till fem personer. Alla ville att samma sak skulle ske med dem, som med
den vars aska de hade spridit. Detta gäller även den som
var lite emot för jag ... tyckte inte om att brännas, men jag har nog ändrat mig
/ … / jag vill också ligga i havet

och för den som är, eller varit, katolik:
Och det är samma när det gäller mig. Det vill jag också även om jag är katolik.
Jag är inte katolik nu, men jag är döpt katolik.

Man delar orsakerna med de anhöriga, man tycker inte om kyrkogårdar
för de ”har varit rena urskogen” eller att barnen inte ska behöva känna
gravskötseln som ett tvång. En av de svarande försöker närmare analysera varför hon inte vill bli gravsatt på kyrkogårdens minneslund:
jag tycker inte om att gå dit [kyrkogårdens minneslund] ... jag har varit där flera
gånger och försöker fundera på vad är det som gör att jag inte tycker om det här.
Men jag tror att för mig är det det [att] dom finns inte där. OK resterna av deras
kroppar, men alltså kroppen, det är ju bara ett skal, det är inte det som är människan i sig, / … / det tycker jag man ser när dom ligger och har dött och dom har
gjort vid dom att det / … / ser fint ut men det är tomt. / … / Jag har alltid tyckt
om havet. Att jag inte sen tycker om att bada där jag inte bottnar, jag har skräck
för att drunkna, när jag är död så spelar det ingen roll längre. Då kan jag säkert
simma, men ... nej, jag tycker nog att det är en mycket bra variant.

Sammanfattning
Det dröjde 70 år mellan den första kremeringen (1887) i modern tid i
Sverige tills det genom lagstiftning (1957) blev tillåtet att få sprida askan
efter kremerad avliden antingen i minneslund eller på annan plats än på
här för avsedd begravningsplats. För att få göra detta krävs tillstånd, efter ansökan, från länsstyrelsen i det län man avser sprida askan. En undersökning av de ansökningar som inlämnats till länsstyrelserna i Kristianstads och Malmöhus län, visar en ökande trend från början av 1980talet. År 1997 bildades Skåne län genom sammanslagning av Malmöhus
och Kristianstads län, och för detta år hittade vi 96 ansökningar. En stor
andel av dessa, tre fjärdedelar, gällde askan efter män. Hälften av ansökningarna gällde för personer som var yngre än 65 år, vilket betyder att
det ofta handlade om människor som dog i yngre åldrar än folk i allmänhet. I drygt fyrtio procent av ansökningarna framgick det, att den döda
själv hade önskat att hans eller hennes aska skulle spridas på annat ställe
än begravningsplats. För de allra flesta var denna plats havet.
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Totalt beviljades 86 ansökningar. Genom att sortera bort ansökningar
där den närmast anhöriga 2001, då undersökningen gjordes, var 70 år
eller äldre samt de som berörde små barn, återstod 25 ansökningar. Till
dem som enligt ansökningarna kunde anses som närmast anhöriga,
skickade vi ett brev där vi bad om en telefonintervju för att närmare utreda hur spridningen gick till, och vilka motiven för denna var. Vi fick
positiva svar från 12 stycken och av dessa lyckades vi få kontakt med
10, vilket betyder att underlaget är litet och verkligen enbart kan ses som
en explorativ studie.
Det vanligaste var att dödsfallet ägt rum på sjukhus. Flera av de avlidna hade diskuterat med sina anhöriga om vad de ville skulle ske med
kroppen efter döden, och det vanligaste var att den avlidna hade uttryckt
tydliga önskemål om var askan skulle spridas. Flera hade inte upplevt
någon ceremoni på sjukhuset i samband med dödsfallet. Däremot hade
alla haft en begravningsgudstjänst i en kyrka eller ett kapell. Platsen där
askan spreds anges ganska exakt av de flesta, och platsen har ofta en
stark emotionell betydelse både för den döda och för den efterlevande.
Platsen är alltså central i deras gemensamma liv, och har betydelse än
30
idag på så sätt att man t.ex. lägger blommor vid eller i närheten av den.
Gravsättningen av askan varierade beroende på om den skedde på
land eller på vatten. I flera fall var det en anhörig som själv spred askan.
I något fall hjälptes man åt, och det förekom också att en begravningsentreprenör eller en präst spred askan. Det är inte ovanligt med läsning
av dikt, eller att man sjunger en psalm eller någon omtyckt visa, t.ex. av
Evert Taube. Akten upplevdes av de anhöriga som mycket positiv och
som en slutpunkt på ett längre skeende. De flesta menade dessutom, att
det var så här de själva ville skulle ske med deras egen aska, när det en
gång blir aktuellt.

30

Ett ganska nytt fenomen, där platsen tycks ha stor emotionell betydelse, är de oftast
blomsterprydda kors utmed vägarna vid de platser där dödsolyckor har skett.
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Spridning av aska – en ny passagerit?
Vi är väl medvetna om den debatt som förekommer inom problemområdet ”ritual studies”, en diskussion som försiggår inom religionshistoria,
antropologi, etnologi med flera ämnen (Rappaport 1999; Readings in Ritual Studies 1996). Eftersom vårt forskningsintresse är beteendevetenskapligt, avser vi inte delta i denna debatt. Inledningsvis vill vi ändå
skilja på begreppen rutiniserat beteende, ritualiserat beteende, ritual, och
rit. Med rutiniserat beteende menar vi helt enkelt ett upprepande beteende som är styrt av vana. Ett belysande exempel är de rutiner som de flesta av oss har på morgnarna, man vaknar, fullgör vissa toalettbestyr, hämtar tidningen, förbereder och äter frukost etc. Att beteendet är rutiniserat,
märks framför allt av den irritation som vi erfar när t.ex. morgontidningen av en eller annan anledning uteblir. Ett ritualiserat beteende är istället
handlingar som vi utför därför att de styrs av normsystemen för hur vi
människor bör umgås med varandra. Ett exempel kan vara att vi alltid på
ett eller annat sätt hälsar på våra grannar när vi möter dem. I och med
hälsningen signalerar vi att vi ser och känner igen personen ifråga. Ett
annat exempel är när man träffar vilt främmande människor i svampskogen. Även här hälsar man på varandra med ett ”hej”. Återigen visar vi att
vi har sett varandra, och med ”hejet”, och förmodligen också ett leende,
signalerar vi att vi inte är farliga; vi utgör inget hot för varandra. Med
ritual avser vi helt enkelt skrivna, eller muntligt traderade, föreskrifter
för hur en rit ska genomföras. Och enligt vår mening handlar begreppet
rit om en aktivitet utförd på speciella platser och vid speciella tillfällen,
som kan innefatta ord, musik, sång och rörelser, som är riktad mot ett
objekt inom eller utanför denna världen (Jfr Grimes 2000: 28).
Spridning av aska, tro, handling och funktion

Vi vill poängtera att riten inte bara består av tro utan är en medveten och
frivillig handling (Rothenbuhler 1998: 7f). Förmodligen har utströendet
av aska i vissa aspekter gravsättningen av urna som förebild. Frågan är
emellertid varifrån symbolerna hämtas till riter som inte naturligt hör
hemma inom institutionaliserade former, som t.ex. Svenska kyrkans ritual för gravsättning. Saknas en kulturellt spridd och känd tro eller ideologi kring denna handling, bör man fråga sig varför handlingen ser ut
som den gör och vad som bestämmer dess innehåll.
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Grimes (2000) menar att en av ritens funktioner är att behålla personlig kontroll vid sådana händelser som födelse och död. Han anser att ”a
rite of passage is a set of symbol-laden actions by means of which one
passes through a dangerous zone, negotiating it safely and memorably”
(a a: 6). En sådan kontroll möjliggörs via riten (som kan utformas mycket individuellt), och ur denna process skapas upplevelse av mening.
Grimes framhåller också att återberättandet av riten (våra intervjuer)
fungerar som ett upprepande av riten, vilket ytterligare förstärker dess
mening (a a: 10).
Något ritual av askspridningen (som både ideologi och handling), är
så vitt vi vet inte auktoriserat genom att t.ex. vara teologiskt förankrad i
bibeln, koncilier, kyrkomöten etc. Om präst deltar vid spridning av aska,
blir denna handling just genom prästens officierande auktoriserad. Askspridningen blir därför i många fall en av de anhöriga (eventuellt med
stöd av önskan från den som avlidit) nyskapad rit. Eventuell auktorisering kan antas komma från löften givna mellan anhöriga och den som
avlidit. Infriandet av dessa löften ger askspridningen auktorisation.
Grimes frågar sig vilka motiv som finns bakom de meningsskapande
handlingar, som människor utför kring döden. Motiven att sprida aska
efter avliden hamnar inom en grupp som han kallar ”releasing, integrating, embracing death’s finality” (a a: 220). Den döde lämnas påtagligt åt
marken eller vattnet som en symbolisk handling av befrielse eller frigivande. Handlingen hjälper också symboliskt de anhöriga att begripa eller
omfatta dödens finalitet.

Askspridningen en överindividuell social rit
Att sprida askan efter kremerad anhörig på annan plats än begravningsplats, är inte något som nödvändigtvis sker i sträng enskildhet. Det är
tydligt att de som sprider askan på annan plats än begravningsplats, inte
gör detta utan sällskap. I flera av de ansökningar som vi har studerat,
framgår det av de intyg, som ska lämnas in efter utströendet, att flera
personer deltar. Likaså har de personer vi intervjuat omvittnat att både
anhöriga och vänner är med och vid något tillfälle också begravningsentreprenör och präst. Dessutom har utströendet av askan i de flesta fall föregåtts av en offentlig begravningsgudstjänst med många närvarande.
Deltagande i en rit innebär ofta att man förändrar sitt beteende, man
rör sig på ett speciellt, icke-vardagligt sätt (Goffman 1988). De som
spred askan var självklart ledsna vid detta sista avskedstagande, men
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detta betyder inte nödvändigtvis att de upplevt det dramatiskt. Men problemet är här att vi inte ställde några frågor till dem utifrån dramaturgiskt perspektiv. Istället tog vi fasta på att de anhöriga upplevde utströendet av askan som en slutpunkt på en lång process. Ett dramaturgiskt
perspektiv kanske möjliggör att tolka själva beteendet vid akten som
performativt, dvs. att aktören genom sitt agerande, och inte genom orden, utför en handling som så att säga flyttar den avlidnas stoft från en
existens till en annan. En konsekvens av detta är att vi menar, att det
snarare är vad man gör än vad man säger som är viktigt att analysera.
Av de få intervjuer vi utfört, förefaller det som om de medverkande
vill uttrycka en symbolisk gestaltning av en dimension som upplevs som
överindividuell och tidlös. Förutom de mer kristna uttrycken för ett liv
efter döden, som flera av de intervjuade har, finns också – åtminstone
hos en – följande reinkarnationstanke:
S. kroppen är bara en klädnad, vi är inte kroppen, vi är själen ... försvinner från
kroppen när vi dör.
F. På något sätt så finns själen kvar någon annanstans?
S. Ja, det är det som jag vill trösta mig med. Att jag försvinner inte. Det är min
kropp som försvinner. Det är inte jag som, jag som människa, som själ.
F. Och själen då, vart tar den vägen?
S. Jag tror kanske att vi är här i denna världen för att lära oss någonting. Och varje sak som händer i ditt liv har någon mening. Man lär sig alltid någonting även
[av] det tokiga som har hänt dig eller positiva grejer, och så att vi just är här, det
är bara en ... vi går till nästa liv så kanske vi kommer tillbaka igen. Det är som
mycket på karman och sådant. Det är min tro.

Den traditionella symboliska gestaltningen saknas vid askspridningen.
En iakttagelse i materialet är tydlig. Symbolerna som använts vid de
askspridningar vi studerat, både i ansökningshandlingarna och hos de
intervjuade, härrör från eller är relaterade till den döde (framför allt associationerna till vatten eller till platser som haft stor betydelse för den
anhörige och den som avlidit). Kanske kan man tala om ett bruk av immanenta symboler, som kontrasterar de traditionella ”överindividuella
och tidlösa”. Eventuellt kan man fenomenologiskt se vattnet i sig som
något som finns överallt och som befinner sig i ett ständigt kretslopp.
Vattnet skulle i så fall vara något överindividuellt, vilket i än högre grad
kanske gäller för askan efter kremerad. Det rituella eller ceremoniella
beteendet inför gravsättning av askan tyder på att denna har en stark
symbolisk laddning. Kanske har Tony Walter (1997) rätt, när han hävdar
att referenspunkten i döden, likväl som i livet: ”is no longer God but
47

man; death is seen as the end of the person’s life rather than the beginning of a life in heaven” (a a: 166).
Processen att sprida aska efter anhörig på annan plats än begravningsplats startar med samtal och beslut om vad som ska ske med ens stoft när
man en gång dör. Den fortsätter i många fall med sjukdom och slutligen
döden, och i samband med denna (inte alltid) någon form av ceremoni
på sjukhuset. Vidare följer borgerlig eller kyrklig begravningsakt med
efterföljande minnesstund. Efter dessa ceremonier följer kremering, med
ansökan till länsstyrelsen, med tillstånd från länsstyrelsen (eventuellt efter överklagande och byte av plats för utströendet). Spridningen av askan
är förenat med ordnande av t.ex. båt, med vidtalande av anhöriga och
vänner, hämtning av askan, utströende av denna och till sist en samvaro
med dem som var närvarande och deltog i ströendet av askan. Utströendet kan naturligtvis vara mer eller mindre ritualiserat, men av de intervjuer vi gjort, tycks det som sker och innehållet i detta skapas på nytt vid
varje nytt tillfälle, med undantag för de tillfällen då präst eller begravningsentreprenör deltar. Dessa senare yrkeskategorier påverkar antagligen både händelsens struktur och innehållet, vilket framgår av att när
dessa var med, var det de som strödde askan samt läste någon vers eller
bad en bön.
Istället för att utgå från en ritdefinition, som tar etablerade ritualer till
förebild, kan man starta i att riten är ett ”event that ‘makes change’ and
‘moves’ participants, emotionally, ideologically and structurally” (Hockey: 2001: 206). Med denna utgångspunkt blir det möjligt att se det egna
omhändertagandet av askan, och det som sker när denna strös ut, som ett
postmodernt förhållningssätt till dödsriter. Den syftar till att hantera och
strukturera en process, en händelse, ett viktigt värde, eller vara en meningsskapade situation, vilket kan vara att respektera den avlidnas vilja.
Enligt Jenny Hockey hävdar postmodernistiska antropologer
that individuals can – and should – personalize their experience of loss, making it
meaningful through self-selected images and practices, which help them manage
their loss as they see fit (aa: 207).

För att få mer information om detta krävs inte bara längre och mer djupgående intervjuer med nära anhöriga till dem vars aska de strött ut, utan
också med dem vars aska sprids i minneslund eller gravsätts i urna. Vi
måste studera hela processen och beakta åtminstone följande aspekter:
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 På vilka sätt har man fått inspiration till att förfara med askan så som
man gör?
 Har man diskuterat vad som skall hända med kroppen efter döden,
ska den jordbegravas eller kremeras?
 Har olika religiösa miljöer betydelse för vad som ska hända med den
döda kroppen?
 Binder det man kommer överens om i samtal om vad som ska ske
med kroppen upp de anhörigas valmöjligheter?
 Om man har en ceremoni i samband med dödstillfället: hur gestaltas
denna och vad betyder den i så fall för de anhöriga?
 Begravningsakten: är denna kyrklig eller borgerlig, i vilken utsträckning har anhöriga och eller den döda påverkat dess innehåll, och varför har man i så fall valt att utforma den som man har gjort?
 Gravsättning: hur gick denna till, var det i minneslund eller urngrav
eller ströddes askan på annan plats än begravningsplats? Vilka deltog? Betyder platsen någonting? Havet finns överallt ’och var jag än
ser ett hav, ser jag den döda’.
Detta sätt att analysera riter utgår således mer från vad man faktiskt gör
än vad man tror. Många undersökningar, t.ex. värde- och livsåskådningsundersökningar inriktar sig på människors föreställningar. I attitydoch livsåskådningsundersökningar vill man ta reda på folks tyckande
och tänkande för att säga något om hur individen eventuellt kommer att
agera, ett kunskapssamlande som naturligtvis kan vara värdefullt i sig,
men knappast ge en valid tolkning av ett handlande. Ett rimligare sätt är
därför att helt enkelt kartlägga handlingen, t.ex. en rit, samt sträva efter
kunskap om varför individen handlar som han eller hon gör. Detta utesluter naturligtvis inte möjligheten att människor också idag kan ha en
genomreflekterad tankestruktur bakom sitt handlande med t.ex. askan
efter en nära anhörig. Tänkbart är att de som tror på ett liv efter detta,
eller en tillvaro parallellt med den som finns här och nu, dels förfar på
annat sätt med askan, dels – och framför allt – förhåller sig till platsen
för utströendet på ett annorlunda sätt än de som inte omfattar sådana föreställningar. I så fall skulle föreställningen strukturera handlandet som
är fallet när kyrkan erbjuder ett tolkningsmönster, en begreppsapparat
och ett handlingsmönster vid begravningsgudstjänsten och vid den gravsättning enligt kyrkligt ritual, som oftast sker i direkt anslutning till begravningsakten. Denna enhetlighet har luckrats upp, vilket visas av att i
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Gustafssons undersökning från 1997 är det 1094 begravningar där prästerna anger att kroppen efter begravningsgudstjänsten ska kremeras, men
i sex fall av tio av dessa vet inte prästen vad som ska hända med askan
efter kremeringen. Detta innebär att kyrkan inte längre är den institution
som med sina riter sätter en slutgiltig punkt för en stor del av de liv som
avslutas i kyrkans begravningsgudstjänster. Denna slutpunkt sätts istället
av en begravningsentreprenör, av kyrkogårdspersonal – alltså en icke
officiell kyrklig person – eller av de anhöriga själva, vilket oftast är fallet när man sprider askan på annan plats än på begravningsplats. Denna
slutpunkt kan, trots att inte någon präst eller pastor deltar, mycket väl
vara religiöst präglad, genom att de anhöriga själva sjunger en psalm
och/eller ber t.ex. en kristen bön.
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Aspekter för vidare forskning
I avsnittet om former för begravning har platsen för själva gravsättningen och om gravsättningen varit offentlig eller privat diskuterats som utgångspunkt för att skapa en analysmodell med två dimensioner enligt
följande bild.

Gravsättning
offentlig
a

Plats

b

ej specifik

specifik

c

d

privat

Innehållet i denna dynamiska egenskapsrymd kan idealtypiskt exemplifieras på följande sätt. Vid position a/ kan man tänka sig alla offentligt
annonserade begravningar, där kistan eller urnan får en specifik plats
som både anhöriga och andra kan besöka. Till de mest offentliga i dag
kan räknas de begravningar som sänds via TV, och där också själva
gravplatsen kan bli något av en plats att vallfärda till. I position b/ finns
de vars aska sprids på annan plats än begravningsplats, men gravsättningen av askan är offentlig. I vilken utsträckning dessa förekommer i
Sverige, är en fråga som inte kan besvaras nu. Tydliga exempel på detta
sätt att hantera den dödas kvarlevor har vi däremot i Indien, där även
högt uppsatta personer bränns på bål och askan strös i Ganges. Position
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c/ rymmer de begravningar där begravningsakten annonseras som att den
ska ske inom familjen eller redan har skett, och där stoftet av den avlidna är gravsatt antingen i en specifik kistgrav eller i en urngrav. Stoftet är
alltså inte placerat i en minneslund eller i en kistlund. Position d/, slutligen, innebär också den att begravningsakten är privat, t.ex. att den annonseras som att den ska ske inom familjen eller redan har ägt rum, men
till skillnad från position c gravsätts stoftet antingen i en minneslund eller strös ut på annan plats än begravningsplats. Men som framgått av intervjuerna kan platsen där askan ströddes uppfattas som specifik.
En komplicerande faktor är emellertid att tidsförloppet är olika för olika
former av omhändertagandet av den avlidnas stoft. Vid kyrklig eller
borgerlig kistbegravning kan tiden från dödsfall till gravsättning i många
fall vara en vecka, medan den kan vara upp till flera månader när det
gäller dem som sprider askan efter anhörig på annan plats än gravplats.
Vid kyrklig eller borgerlig kistbegravning sker i många fall gravsättning
i direkt anslutning till begravningsakten, medan så inte är fallet vare sig
vid gravsättning i urna eller när askan sprids av anhöriga. Dessutom visar de intervjuer vi gjort, att det i de flesta fall är den avlidnas önskan
som anhöriga strävar efter att uppfylla. Orsaken till att den avlidna ville
att askan skulle spridas är olika, och i flera fall finns inte bara ett skäl
utan flera. De som önskade att deras aska skulle spridas i havet hade på
ett eller annat sätt anknytning till havet. Andra skäl var att man hade sett
misskötta gravar, samt att barn skulle slippa känna tvång att sköta gravar. Döden, och vad som ska hända efteråt med ens kropp, är tydligen ett
samtalsämne som inte undviks av dem som vill ha sin aska strödd på annan plats än en kyrkogård eller begravningsplats. Att så inte är fallet visades också av, att de som ställdes inför frågan vad de själva önskade
skulle ske med deras stoft, svarade alla att de också ville kremeras och få
askan utströdd.
De flesta har också en begravningsgudstjänst med många närvarande.
Denna del av processen från död till gravsättingen verkar således inte
privatiseras av dem som valt att sprida askan. Själva spridningen av askan är inte heller en privat angelägenhet, även om de som deltar är klart
färre än vid begravningsakten i t.ex. en kyrka. Förmodligen är detta
främst av praktiska skäl; det kan vara svårt att t.ex. till rimligt pris få
tillgång till en båt med plats för många personer. Det kan vidare vara
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svårt att bjuda in samma personer som var med vid begravningsakten en
gång till, vilket tyder på att spridandet av askan i rituellt avseende har
gravsättning av urna som förebild. Gravsättningen av askan är således en
ceremoni som av tradition inte är en angelägenhet för många, och den är
inte heller en ceremoni som t.ex. Svenska kyrkan är delaktig i.
Huruvida askspridandet i vissa fall har en offentlig karaktär, kan diskuteras. I det fall en präst eller begravningsentreprenör deltar, och denna
sprider askan och läser en bön, en dikt eller säger några ord, är det möjligt att de närvarande uppfattar situationen som mer offentlig än i de fall
då askan strös av någon anhörig. Hur som helst får agerandet vid askspridandet karaktär av rit, vilket förstärks av bön- och diktläsning,
psalmsång eller annan sång, samt av att man låter askan åtföljas av
blommor, något som också sker vid kistbegravningar och vid urnnedsättningar. Det centrala för oss är att i de flesta fall är det de anhöriga
som på olika sätt själva agerar och skapar en rit som saknar ett ritual. En
31
sådan fastlagd ordning för hur det skall gå till har Church of England
men inte Svenska kyrkan.
Att strö ut askan efter en avliden innebär således en aktiv handling av de
efterlevande. Utströendet måste planeras och organiseras. Skall det ske i
havet måste båt på ett eller annat sätt anskaffas. Allt detta kan naturligtvis ske genom begravningsbyrån, men flera av dem vi talat med har själva ordnat med båt. Askan måste hämtas antingen på krematoriet eller på
begravningsbyrån. Man måste veta vilka som ska följa med och kanske
också förbereda för ett gemensamt utströende genom att ha med en liten
spade för detta. Numera erbjuder begravningsbyråer också speciella urnor gjorda av cellulosa, som man sänker ner i havet. Man behöver således inte se askan. Att denna händelse betyder mycket för de anhöriga
vittnar deras egna utsagor om, exempelvis att de pryder ”platsen” med
blommor eller levande ljus. Anhörigas eget skapande av en rit vid askspridandet på annan plats än begravningsplats utgör också en markant
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Muntlig uppgift av TD Jan-Olof Aggedal. Vad gäller reglerna för hanterandet av
askan skiljer sig Sverige från t.ex. Storbritannien, där det från och med 1970-talet blev
vanligt att anhöriga själv hämtade askan från krematorierna ”to use in highly private
rites with remains often being placed in locations of personal significance marking
some important association with the dead person. Often this relate to a place of natural
beauty: to the deceased’s leasure activity or to where the deceased and his or hers surviving partner experienced significant moments together.” (Encyclopaedia of Death
and Dying 2001: 37).
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artskillnad gentemot gravsättning av askan i en minneslund, där anhöriga inte får delta.
Den inledande analysmodellen kan således generera en hel del frågor,
som vi anser vore värdefulla att gå vidare med.
 Har tidsaspekten någon betydelse för folks sätt att förhålla sig till döden och livet?
 Är de som sprider askan efter kremerad anhörig mer öppna för att
diskutera olika aspekter av döden än de som väljer kist- eller urnbegravning?
 Hur ”stark” är privatiseringen? Varför har de som sprider askan begravningsgudstjänst? Hur många inbjuder de till denna och till spridningen av askan? Är det i detta avseende någon skillnad mellan andra
former av gravsättning av stoftet?
 Har spridningen av aska någon rituell förebild?
 Vilken förståelse lägger de som sprider askan i det de gör vid spridandet?
Flera av dessa frågor kan formaliseras i två egenskapsrymder med två
dimensioner. Den ena egenskapsrymden beaktar begravningsriten och
den andra omhändertagandet av den döda kroppen. De två dimensionerna är samma i båda egenskapsrymderna. Den ena dimensionen handlar
om ifall de individer som deltar i en rit, tror att det finns en annan tillvaro än den som finns här och nu, och den andra dimensionen beaktar om
riten sker i ett institutionellt sammanhang eller inte.
Egenskapsrymd 1. Analytisk egenskapsrymd för begravningsakten
Individuell nivå
Uppvisar individer någon tro på en tillvaro
bortom den som finns här och nu?
Ja
Nej
a/ Kyrklig begrav- b/ Kyrklig begravningsakt.
ningsakt.
c/ Borgerlig bed/ Borgerlig begravningsakt med
gravning.
religiösa inslag.

Institutionell nivå
Utförs begravningen enligt ett
etablerat regelverk, ett ritual?

Ja
Nej

Både denna och följande egenskapsrymder är idealtypiska i weberiansk
mening och tar sikte på både de individer som deltar i en ceremoni och
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det institutionella sammanhang som riten sker inom. Egenskapsrymd 1
är ganska självförklarande. Naturligtvis gäller cell a/ inte alla dem som
deltar i en begravning. Kanske räcker det att den avlidna har haft en kristen tro och att de efterlevande därför velat ge den döda en begravning
som stämmer med hans eller hennes livssyn. Cell a/ skulle därmed kunna sägas rymma dem, som enligt Thomas Luckmann (1967: kap 5), tar
det religiösa systemet på allvar, eller med hans terminologi au sérieux.
Enligt Luckmann innebära detta att man har internaliserat det religiösa
systemet och uppfattar det som sant och vägledande för det egna livet.
Vi är inte beredda att gå så långt, utan anser att för att tillhöra cell a/ bör
det räcka att man respekterar den avlidnas trosuppfattning och ger honom eller henne en religiös begravning. Cell b/ bestäms av att begravningsakten utförs enligt ett trossamfunds ordning, men det dominerande
draget hos deltagarna (och den döda) är avsaknad av tro på något hinsides. Enligt Luckmanns begreppsapparat är detta personer som uppfattar
det religiösa systemet som retoriskt. Man känner ganska bra till innehållet i den religiösa traditionen, men man vet att dess normer och värden
har föga eller ingen betydelse i det dagliga livet i det samhälle man tillhör. I cell c/ återfinns de borgerliga begravningarna där man har traditionellt religiösa inslag t.ex. vid valet av sång och musik. Cell d/, slutligen, består av de ceremonier som till sin karaktär är helt immanenta.
Egenskapsrymd 2. Analytisk egenskapsrymd för omhändertagandet av den döda kroppen
Individuell nivå
Uppvisar individer någon tro på en tillvaro
bortom den som finns här och nu?
Ja
Nej
a/ Präst/pastor deltar b/ Präst/pastor deltar
i gravsättning av
i gravsättning av
kista/urna/aska
kista, men inte vid
gravsättning av urna
eller aska
c/ Gravsättning av
d/ Gravsättning av
kista/urna/aska utkista/urna/aska utförs av lekman
förs av lekman

Institutionell nivå

Ja
Utförs begravningen enligt ett
etablerat regelverk, ett ritual?
Nej

Egenskapsrymd 2 leder till fler problem än egenskapsrymd 1. Egenskapsrymden ger upphov till frågor som har med förändring att göra.
Man kan ju fråga sig vilka argument kyrkor och samfund har haft för att
acceptera förekomsten av innehållet i cellerna b, c och d? Likaså illustre55

rar egenskapsrymden, både i cell c/ och i cell d/, den differentieringsprocess som samhället genomgått och genomgår, där centrala skeenden i en
människas och en familjs liv inte längre anses ha något samband med
traditionell religion. Det är också i dessa celler som de efterlevande,
kanske på den avlidnas önskemål, har störst frihet att själva skapa och
utföra riter i samband med anhörigs död och gravsättning.
Dessa två egenskapsrymder kan användas för att skapa någon sorts typologi kring olika sorters begravningsriter utifrån institutionellt sammanhang och deltagarnas trosuppfattningar. Däremot kan de inte ge en ökad
förståelse av varför individer handlar som de gör. För att få mer kunskap
om detta krävs längre intervjuer än de vi har gjort, intervjuer som i hög
grad utgår från både psykologisk och sociologisk teoribildning om orsaker till människors handlande.
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Bakgrund
Vid minnesstunden var prästen med och begravningsentreprenören som skulle se
till att allt fungerade. Efter maten talade prästen och därefter höll min äldsta syster, en släkting och min dotter ett minnestal. Vi sjöng sedan en psalm som av1
slutning (KU 18948).

Så här berättar en kvinna om vad som skedde när hennes bror dog. De
samlades, som de flesta gör, efter begravningen för att äta och samtala,
till det som brukar kallas för minnesstund. Men det var inte bara frågan
om att få i sig mat, utan det hände en hel del annat också. Frågorna är:
Vad händer på minnesstunder runt om i Sverige, vilka skillnader finns
det och hur upplever deltagarna minnesstunden?
Efter drygt 8 av 10 begravningsgudstjänster i Svenska kyrkan samlas
man till en minnesstund (Gustafsson 2003: 168-173). Minnesstunden är
inte en separat företeelse, utan intimt förbunden med begravningsakten.
Den är en del av det händelseförlopp som följer på ett dödsfall. Ett skeende som tar sin början vid dödsbädden och som inte slutar förrän gravsättningen är över. Jag menar att ur detta perspektiv kan minnesstunden
ses som en rituell handling för att hjälpa de sörjande.

Källmaterial
I studien används källmaterial av såväl kvantitativ som kvalitativ karaktär. En källa är den enkätundersökning bland präster i Svenska kyrkan
som genomfördes 1997 av Göran Gustafsson. I denna beskriver 2222
präster genomförandet av, och det sociala skeendet kring, en enskild begravning som de har förrättat. Studien finns redovisad i Gustafssons
böcker Begravningssed på 1990-talet (2001) och När det sociala kapitalet växlas in (2003). Jag har dessutom haft tillgång till dessa data.
En annan källa är Nordiska museets frågelista om död och begravning, som skickades ut 2000. Runt 200 berättelser samlades in från olika
delar av landet. Svaren varierar mycket och är på mellan två och trettio
2
sidor. Detta innebär att inte alla har tagit upp aspekter kring minnesstunden. Vissa meddelare är dock mycket utförliga, vilket bidrar till att

1

Nordiska museets frågelista Nm 229 Död och begravning.

2

Citat från dessa källor benämns med det diarienummer de har i Nordiska museets
arkiv, t.ex. KU 12345. Jag har i de fall skrivfel förekommit rättat dem i citaten. Då
personnamn uppgivits, har dessa anonymiserats.
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3

göra frågelistan till ett intressant material. En aspekt som är viktig att ha
med i analysen av detta material är att de anhöriga kan ha lyft fram en
speciellt unik begravning som de varit på. Till skillnad från den begravning som beskrivs i prästenkäten, som skulle vara ”nästa begravningsgudstjänst Du officierat vid”, så är det här ofta frågan om en begravning
de varit speciellt involverad i eller som de särskilt minns.
De här två undersökningarna, i fortsättningen kallade prästenkäten respektive NM-undersökningen, utgör huvudmaterialet i artikeln. För att
komplettera med ett senare material och delvis ett par andra aspekter har
jag gått igenom 1191 dödsannonser som fanns publicerade på Fonus
hemsida (www.fonus.se) den 14 juni 2004. I övrigt har jag dragit nytta
av min studie på begravningsbyråer som finns presenterad i Yrke: begravningsentreprenör (Bremborg 2002).

Minnesstundens funktion
Ordet minnesstund för tankarna till att detta är en stund för minnen, men
är detta verkligen minnesstundens funktion? Å ena sidan pekar själva
ordet på att man bör tala om minnen, å andra sidan är detta ju bara ett
filologiskt problem. Kallar man det för begravningskaffe eller begravningsmåltid, vilket också förekommer, upphör problematiken.
Jag har emellertid i flera sammanhang stött på personer som tycker att
det talas för lite om den avlidna på minnesstunden. Några av prästerna i
enkäten betonade detta särskilt, exempelvis hon som skrev: ”Uppmuntrade alla som ville, att berätta minnen. Frågar själv om den döda så att
det blir en ’minnesstund’”(6327). I samma anda tolkar jag en kommentar
från en meddelare i NM-undersökningen:
Vid matborden har många redan glömt varför de är där, och samtalsinnehållet
blir därefter (KU 18944).

Det ligger en underförstådd värdering i att vissa saker är mer lämpliga
än andra att tala om på minnesstunden. Att anhöriga tar med sig en gästbok där gästerna kan skriva några ord under minnesstunden, är något
vissa begravningsentreprenörer verkar för (Bremborg 2002: 189). En
kvinna i NM-undersökningen skriver:

3

För en metodologisk diskussion, se Frågelistan som källa och metod 2005.
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Vi har tagit med oss ett foto av mor, från hennes krafts dagar, så som vi alla vill
minnas henne. Vi placerar det, tillsammans med ett levande ljus, så att vi alla kan
se det och komma ihåg henne under vår måltid (KU 18929).

Det verkar som om gästboken och fotot är tänkta att fungera som katalysatorer för att man ska börja berätta minnen.
Nu kan man ifrågasätta om minnesstundens funktion verkligen är att fokusera på den avlidna. Gustafsson nämner ytterligare två aspekter. För
det första att ”reintegrera en social grupp som förlorat en av sina medlemmar” (Gustafsson 2003: 169). För det andra att minnesstunden ”utgör ett moment i en social bytesprocess” (a a: ss).
Den första aspekten knyter an till synen på begravningen som en passagerit, även om Gustafsson inte specifikt nämner detta. Med passagerit,
menar van Gennep (1960), en rit som markerar en övergång från en social status till en annan. Vad gäller begravningsriter hjälper de den avlidna att få sin plats bland förfäderna, och exempelvis en fru att få en ny
identitet som änka. Det är viktigt att riterna ”landar” i det vardagsliv som
kommer att fortsätta för de efterlevande. Syftet är att återinsätta de efterlevande i världen, efter att tillfälligt befunnits sig i en mellanperiod av
tomhet (i den så kallade liminala fasen).
Den andra aspekten, den sociala bytesprocessen, fäster uppmärksamhet på att människor under livets gång i möten med andra skaffar sig ett
socialt kapital. Det sker ett utbyte av tjänster och gentjänster som tar sig
4
uttryck också i att gå på begravningar (Gustafsson 2003: 8-14). Minnesstunden, och då framför allt maten, blir en form av tack till begravningsgästerna från de anhörigas sida.
Men maten kan ha en större betydelse än att utgöra en vara i en byteshandel, i varje fall om man får tro antropologen och sociologen Douglas
J. Davies. Han anser att van Genneps syn på begravningsritens funktion
för en reintegration i samhället och ett tecken på en ny social status inte
tillräckligt ger uttryck för vad som sker i riten. Istället tar han sin utgångspunkt i Maurice Blochs teori om ”rebounding conquest” dvs. att
människor i riten erövrar något mer, en transcendent kraft eller dimen4

Gustafsson bygger sitt resonemang på Robert D. Putnam (2000) Bowling alone. The
collapse and revival of American community. New York och Emil Uddhammar och
Fredrik Erixon (2002) Kapitalism, nätverk och demokrati. Förutsättningar för samarbete och myter om socialt kapital, Stockholm.
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sion. Begravningsriter hjälper människor att ta ett steg framåt som inte
hade varit möjligt utan att erfara dödsfallet (Davies 2002: 19 f).
Att äta tillsammans kan vara ett uttryck för ett sådant steg, menar Davies. Matens funktion är att visa på det positiva och livgivande. Den ”talar mot döden”. Detta till skillnad från att fasta eller avstå från mat, vilka
är sätt att utöva disciplin mot det destruktiva i livet. Maten har således
en central roll i riter. När alkohol intas, vilket är vanligt i många kulturer
i samband med begravningsriter, bidrar det till en känsla av välmående
och även mer högljudd tillställning. Detta, menar Davies, är ett sätt att
visa på livets triumf, att man har något att sätta emot döden (Davies
2002: 41 f).
Det tycks finnas funktioner som är viktiga vid minnesstunden och som
inte primärt har att göra med minnen av den avlidna. Bland begravningsentreprenörer, och inte minst i det material som ges ut från centralt
håll, pekas dock ofta på att det personliga, dvs. den avlidnas liv, bör lyftas fram. I exempelvis en barnbok som Sveriges Begravningsbyråers
Förbund gav ut för några år sedan, Min farfar och lammen, serveras på
minnesstunden köttbullar, sås och potatis, vilket var den avlidne farfaderns favoritmat (Nilsson 1999). En sådan återkoppling till den avlidna
kan emellertid få oanade konsekvenser. Ägaren till en cateringfirma berättar:
Vi hade en minnesstund där barnen till den som dött ville ha hummersoppa för
det hade varit mammans älsklingsrätt. Men när soppan serverades så blev minnena för starka så där satt ett helt sällskap och grät över soppan och det var ju inte
direkt meningen (Kyrkogården 2003/5:11).

Denna erfarenhet pekar på en fara med en allt för personlig minnesstund.
Här tog kanske de bakåtblickande tankarna och känslorna överhanden.
Samtidigt kan det givetvis finnas en dynamisk dialektik mellan det bakåtblickande perspektivet och det framåtblickande. De efterlevande
kommer under lång tid att leva med minnen av den avlidna och kanske
även ha förnimmelser av den avlidna. Att berätta minnen betyder alltså
inte enbart att ha fokus bakåt, utan kan också vara ett sätt att forma ett
nytt liv. Många forskare har idag ifrågasatt det språkbruk som sörjande
ofta möter i uttryck som att ”de ska gå vidare” och ”få livet att återgå till
det normala”. Det handlar snarare om att forma ett nytt liv, än om att livet fortsätter som om ingenting hade hänt (Valentine 2006: 57-78).
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Känslor inför minnesstunden
När man läser berättelserna i NM-undersökningen, slås man av att det
finns två helt skilda upplevelser av minnesstunderna. Den ena kategorin
framhäver vikten av att träffas efter begravningen. En kvinna skriver exempelvis:
Jag tycker att det är viktigt att vara med vid minnesstunder dels för att de närmast
sörjande ska känna att de omfattas av medkänsla, tröstande ord och goda tankar
och att den döde var känd och älskad av fler än de närmast sörjande. Dessutom
kan man träffa släktingar eller vänner som man inte sett på många år (KU
18948).

Den andra kategorin tycker precis tvärtom. En kvinna i 25-årsåldern berättar om hur det gick till vid hennes morfars begravning. Hon var då 14
år.
Efter ceremonin gick vi till ett församlingshem där vi åt tårta och drack kaffe. Jag
visste inte om man fick skratta nu eller om man skulle vara tyst och sorgsen. Det
kändes konstigt att sitta där och äta tårta – som om det vore ett kalas. Som om vi
FIRADE att morfar dött. En jättekonstig känsla. Efter en stund började folk omkring mig prata som vanligt igen och en del skratt hördes och den overkliga ceremonin var över (KU 18993)

Att just den här kvinnan reagerat på minnesstundens karaktär kan höra
samman med att den ägde rum under hennes tonårstid. Min erfarenhet är
att ungdomar inte sällan tänker i banor av ”antingen-eller” eller ”svarteller-vitt”. Det kan då vara svårt med de skilda känslouttryck som kommer fram på begravningen med sorg och gråt och dem som finns på
minnesstunden med skratt och prat. Men även andra personer ger uttryck
för liknande känslor: ”Har det varit en fin och stämningsfull akt i kyrkan, så förstörs det av allt prat och glam efteråt tycker jag” (KU 18858),
skriver en kvinna i 40-årsåldern.
Andra skillnader vad gäller upplevelser av minnesstunder kan bero på
olika erfarenheter mellan generationer. Följande berättelse är hämtad
från mina fältstudier, där begravningsentreprenören Lotta tar emot ett
par anhöriga:
En äldre man har avlidit, och makan och sonen kommer till begravningsbyrån.
När de har talat en stund om när och var begravningen ska vara, samt diskuterat
dödsannonsen, undrar Lotta om de har tänkt ha en minnesstund efter begravningen. Det tycker makan är självklart, sonen däremot anser att det är helt onödigt. Minnesstund ska det i alla fall vara, bestämmer makan.
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Lotta undrar vad som ska serveras, lagad mat eller landgång. Mat, tycker makan,
medan sonen absolut inte vill ha mat och undrar ”vem vill egentligen äta på en
begravningsdag?” Makan säger att hon har varit på många begravningar med
mat, och sonen kontrar med att ”det är ju en vanlig arbetsdag”. Hans mamma
tycker nu att han har blivit för mycket stadsbo. Lotta griper in i samtalet och säger att här i bygden är det vanligt med mat, särskilt som det inte skiljer så mycket
i pris mellan lagad mat och landgång. Makan ser tacksamt på Lotta, men sonen
vidmakthåller sin åsikt.
Under de anhörigas diskussioner har Lotta skrivit ut annonsen från datorn och de
får nu läsa igenom den. Makan är nöjd, medan sonen tyst, men uttryckligen
missnöjt, accepterar den. Så tar Lotta ett djupt andetag och frågar: ”Ska det vara
middag?” Motvilligt accepterar sonen det. Lotta går vidare och undrar vad det
ska vara för tårta. ”Tårta?!” utbrister sonen och ser förskräckt ut. Men det ska det
vara tycker hans mor och tillägger ”du har ju inte varit på någon begravning”
(Bremborg 2002: 131 f).

Det var tydligt här att sonen och makan hade helt skilda uppfattningar
om minnesstunden. Modern ville definitivt ha en, och det skulle serveras
rikligt med mat, medan sonen var helt främmande inför hela minnesstunden. Det framskymtar att en orsak till de olika synsätten kan bero på
kulturella skillnader mellan stad och landsbygd. Där begravningen skulle
äga rum, var det kutym med minnesstund. Det var också den kulturella
normen i bygden som blev det avgörande argumentet för minnesstunden
och dess innehåll.

Platsen
Få personer, inte minst äldre, har idag möjlighet att samla ett 30-tal personer i hemmet. Det är därför inte så konstigt att den vanligaste lokalen
för minnesstunder är i församlingshemmet eller motsvarande lokal. I
prästenkäten framgår att 60 % ägde rum i församlingshem, 20 % på restaurant eller café, 13 % i den avlidnas hem eller hos någon efterlevande
och 7 % på andra ställen.
Några regionala variationer kan skönjas i materialet: I Växjö, Göteborgs, Härnösands och Luleå stift är det vanligare än i övriga landet att
man samlas i församlingslokalerna (70 % eller mer). I Lunds och Stockholms stift går man oftare än genomsnittet på restaurant (kring 30 %).
Att använda församlingslokal är betydligt vanligare ju mindre ort det
är frågan om. Och tvärtom är det vanligare att samlas på restaurant eller
i hemmet i större städer. En del av restauranterna har särskilda festlokaler som ordnar bröllop och fester på helgerna och minnesstunder under
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veckorna. Dessa finns främst på större orter, medan man på mindre orter
samlas på befintliga restauranter och gästgivaregårdar.
Ungefär hälften av övriga lokaler är förenings- eller ordenslokaler.
Bland de andra som nämns finns exempelvis äldreboenden, ungdomsgård (en ung pojke som avlidit), bygdegårdar samt Folkets hus.

Maten
Davies påpekade att maten har en viktig funktion för att visa på livets
triumf över döden. Det kan alltså finnas anledning att fundera över den
mat som serveras på minnesstunden. På vilket sätt påverkar den mat som
serveras minnesstundens karaktär och den funktion den är ämnad att ha?
Något svar på dessa frågor är svåra att få fram ur studiens källor, men
jag vill ändå stanna upp ett tag vid den mat som serveras på minnesstunder.
Den vanligaste maten tycks vara smörgåsmat: tre snittar, landgång eller smörgåstårta. Smörgåsarnas intåg på minnesstundernas meny finns
belagt från hela landet. En kvinna (född 1931) från norra Norrland skriver:
Minnesstunden sker i vår by i barnbespisningen i skolan. Där ordnas en enkel
måltid eller kaffeserveringen. /…/ Nu förtiden består maten oftast bara [av]
smörgåsar eller smörgåstårta till kaffe. Sedan får man påtår och en bit gräddtårta.
Och det räcker gott och väl (KU 18887).

Hon konstaterar vidare att det är stor skillnad mot äldre traditioner:
Förut var begravningskalaset träffpunkt för släktingar och då kunde man få höra
vad som hade hänt inom släkten. Måltid[en] kunde bestå av många rätter och
vara påkostad. Under begravningen var maten viktig därför att avstånden var så
långa. Till begravningen tog släktingar med sig förning t ex ost, bröd, sockerkaka
osv. (KU 18887).

Traditionen med förning finns belagd från hela landet om vi går tillbaka
ungefär 100 år. I vissa regioner fanns det till och med tämligen fastlagda
regler för vad gästerna skulle ta med sig (Nordström 1994:105 f). Förningen innebar att man hjälptes åt med de kostnader som begravningskalaset innebar. För det var viktigt med ett rejält kalas, annars kunde man
uppfattas som snål och det var en skam mot den döda (a a:109).
Seden att servera lagad mat är dock inte helt borta. För en del handlar
det om tradition, andra betonar det praktiska med att bli ordentligt mätt.
Och mot all förmodan blir det sällan dyrare än smörgåsalternativ. Detta
påpekade ju även begravningsentreprenören Lotta i exemplet ovan. Det65

samma framkommer i en intervju av en ägare till en cateringfirma som
specialiserat sig på minnesstunder. Förutom matiga landgångar erbjuds
lagad mat, t.ex. ankbröstfilé och potatisgratäng. Att de använder linnedukar och linneservetter istället för pappersalternativ är, påpekar de, inte
enbart en estetisk fråga, utan även en ekonomisk (Kyrkogården 2003/5:
10 f)
Några meddelare berättar om minnesstunder de ordnat i hemmet. En
kvinna hade låtit beställa hem mat från en cateringfirma vid makens
minnesstund. De inledde med ”ett glas mousserande vin och en liten tyst
stund efter några minnesord som en av NN: s kamrater framförde”. Sen
bjöds på ”rostbiff i skivor på stora silverfat med grönsaker runt och därtill potatissallad och mimosasallad” och efteråt ”kaffe med NK:s Chokladtårta” (KU 18953).
En annan kvinna berättar hur de samlats på gården efter makens begravning, 70 personer. Det bjöds på inbakad lax på spenatbädd, färskpotatis, vin, lättöl, cider och läsk. Efteråt serverades kaffe och prinsesstårta
i trädgården (KU 18859).
De exempel som nämnts här är från minnesstunder i hemmet, men lagad mat serveras givetvis även på restauranter eller i församlingshem.
En anledning till att smörgåsmat blivit vanligt kan vara att så många
minnesstunder hålls i församlingshemmen. Antingen en cateringfirma
levererar smörgåsarna eller husmor gör dem själv, är det betydligt lättare
än att laga mat i de ofta ganska små köken i församlingshemmen.
Vad gäller drycken på minnesstunderna tycks man ofta servera lättöl
och vatten. Mer sällan är det frågan om alkoholhaltiga drycker. Detta för
tankarna bakåt i tiden, då man talade om gravöl. Idag tänker vi oss att
dessa gravöl var rena fyllefester. Så kan det ha varit, i varje fall om vi får
tro personer som på 1940-talet såg tillbaka på traditionerna från föregående sekel. Men i början av 1900-talet levde begreppet gravöl kvar, utan
att förknippas med öl eller alkohol. ”Öl” kunde helt enkelt ha betydelsen
”gästabud” (Nordström 1994: 104).
En meddelare har dock varit med på ett gravöl så sent som 2000. Det
ägde rum på en krog, och släktingen berättar:
– Drick nu och var glada, sa min kusin, för så hade min far velat ha det.
Där fanns ett fint foto på Anders – en öl ställdes framför fotot – den skulle Anders ha – en ”bajer” – och så fick han en cigarr som tändes och lades bredvid
ölen. Och folk drack. Och det var musik, vackra visor och schillingtryck, blues,
jazz, allt möjligt som Anders tyckte om.
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Vi gick vidare hem till min kusin, det serverades lite mat och mera öl. Folk blev
rejält berusade. En av musikerna började uppvakta mig och… (KU 18879)

Detta är en mycket ovanlig berättelse, och ska inte tydas som något
trendbrott vad gäller sederna kring minnesstunderna. Men en aspekt gör
kanske berättelsen mer generell än vad man tror vid första anblicken.
Och det är kusinens kommentar: ”Gravölet var nog helt i Anders anda.”
Det fanns en koppling mellan vad man gjorde på minnesstunden och det
liv den avlidne hade levt. Minnesstunden blev på det sättet personlig –
och det bidrog till att minnas den avlidne.

Med prästen i fokus
Maten är givetvis viktig på minnesstunden, men genomgången av materialet visar även att det sker en hel del annat än inmundigande av föda på
minnesstunden. I detta skeende har prästen en central roll. Även om det
händer att prästen inte inbjuds eller inte har möjlighet att delta, så är
prästen med vid ungefär 9 av 10 tillfällen. Lite mer sällan, ca 8 av 10, i
Lunds, Strängnäs och Stockholms stift. Denna lägre andel gäller även
för medelstora städer och större. Här avböjer prästen oftare inbjudan,
kanske för att han eller hon har flera begravningar efter varandra.
Man kan anta att det finns tillfällen då prästerna inte informerats om
minnesstunden. När begravningen inte utannonserats i tidningen, är det
inte ovanligt att man samlas i hemmet efteråt till en informell stund.
Kanske vill man inte ens att prästen ska få reda på det. Några sådana
finns det säkert som inte kommit med i rapporteringen från enkätundersökningen.
Bortsett från detta kan man ändå tycka att det är tämligen förvånande
att så många präster är med på minnesstunderna. Prästen är där som en
officiell person, även om det inte alltid är så tydligt vad han eller hon ska
göra. I meddelarberättelserna har prästen en central roll, men aktiviteterna skiljer sig från olika regioner. En person från norra Norrland berättar
hur minnesstunder går till i hennes trakter:
Alla tar sina platser. Sörjande placeras bredvid prästen. Barnen sitter med föräldrarna. Sedan ber prästen en bordsbön och servitriser kommer med maten eller
kaffe till bordet. /…/
Efter kaffe sjunger man några psalmer. Sedan tar prästen med någon medhjälpare
hand om kondoleansadresser. Det kan ta lång tid beroende på hur många adresser
har kommit. Prästen läser alla dikter och minnesord, genom vilken fond eller förening adressen har kommit och vilka som kommit ihåg den avlidna.
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Till sist sjunger man psalm. Anhöriga går till dörren vid utgången och står där.
Begravningsgästerna tröstar, tackar och säger farväl (KU 18887).

Enligt denna meddelare följer minnesstunderna en tämligen fast ritual,
där prästen är en given ledare. Bön, psalmsång och uppläsning av namnen på dem som skänkt blommor eller pengar till fonder utgör viktiga
hållpunkter under minnesstunden.
I vissa regioner finns det utsedda värdpar som hjälper till under minnesstunden. En äldre kvinna från Jämtland berättar om minnesstunden
som hölls för hennes make:
Minnesstunden hölls i Hembygdsgården dit 63 gäster var inbjudna, släkten och
goda vänner. Anna och Anders Andersson var värdfolk, som såg till att allt flöt
som det skulle. Vi bjöd på landgång och tårta till kaffet. Det hade kommit så
många gåvor till olika fonder så prästen fick hjälp av vännen Birgitta Bengtsson
att läsa opp givarna, av fonder kom till Röda korset mest, enligt vår önskan, men
även från [uppräkning av diverse fonder].
Det blev en trivsam stund som slutade med att prästen läste något. Jag tackade till
alla som var med oss idag. Som avslutning sjöng vi alla Lina Sandells ps. nr 45
Jesus för världen givit sitt liv (KU 18955).

Att ha värdpar på minnesstunden är inte vanligt i Sverige, men förekommer i vissa regioner. På samma sätt finns det i andra regioner en tradition att begravningsentreprenören är värd vid minnesstunden. Vanligast är dock att prästen får agera värd. En del präster skriver det uttryckligen: ”Fungerade enligt anhörigas önskan som värd (dvs. höll i ordning
för solosånger och tal)” (6864) eller ”Var värd, skötte musiken m.m.”
(6538). Andra uttrycker det mer indirekt: ”Höll samman samlingen”
(5462), ” Höll ihop de programinslag som fanns” (5009), ”Höll i de yttre
ramarna dvs var man sitter, när man bryter upp etc. (5824), ”Var behjälplig vid telegramläsandet, påminde om pauser o allmän ordning”
(5382). Några använder uttryck som att de var ”konferencier” (5425) eller ”toastmaster” (5550).
Säkert är det många präster som tagit på sig denna roll på minnesstunden utan att ha angivit den i enkäten. Den officiella roll som prästen
har vid begravningsgudstjänsten tycks fortsätta på minnesstunden, om
det inte tydligt finns någon annan som tar över den ledande rollen. För
att axla rollen som värd eller sammanhållare har prästen hjälp av några
religiösa riter som ofta fungerar som markeringar av minnesstundens
början och slut. Välkomsthälsning och bordsbön kan utgöra startskott för
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att man får börja äta. Psalmsång, avslutningsbön och/eller tacktal kan
markera att begravningsgästerna får lämna minnesstunden.

Religiösa inslag
I prästenkäten framgår det att minst fyra av fem präster utförde någon
religiös handling såsom läste bordsbön, ledde psalmsång, höll en andakt
alternativt läste en avslutningsbön.
I genomsnitt läser prästen bordsbön på 4 av 10 begravningar, men variationerna är mycket stora. I Stockholms stift uppger endast 4 % att de
läste bordsbön, medan 86 % av prästerna i Växjö stift gjorde det. Även i
Göteborgs och Skara stift är det nästan dubbelt så vanligt som riksgenomsnittet med bordsbön. Motsatsen är Västerås, Härnösand och
Strängnäs stift, där bordsbön läses vid ungefär 2 av 10 minnesstunder.
I de stift där relativt få präster läser bordsbön, är det vanligare att man
håller en andakt eller läser en avslutningsbön. Genomsnittssiffran för en
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Diagram 1. Religiösa inslag av präst i stiften

andakt eller avslutningsbön ligger på 48 %, men siffrorna varierar mellan Stockholms stifts 16 % och Växjös 84 %. På ungefär en fjärdedel av
minnesstunderna leder prästen psalmsång. Luleå stift utmärker sig med
en andel på strax över hälften. Här är psalmsång vanligare än såväl
bordsbön som avslutningsbön. I övrigt är det i respektive stift, vilket
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framgår av diagram 1, ungefär hälften så vanligt att man sjunger som att
man ber. Såväl i enkäten som i materialet från Nordiska museet nämns
att andra leder sången, men detta tillhör undantagen.
Ser man stiftsvis på hur många av prästerna som utförde minst två religiösa inslag så är bilden, enligt diagram 2, mycket tydlig. I Växjö, Visby, Skara, Göteborgs, Linköping och Luleå stift har prästen en aktiv religiös roll på minnesstunderna.
Vänder man på frågan och ser efter vilka präster som enbart har rollen
av att vara gäst på minnesstunden, blir bilden annorlunda. Där framstår
Stockholms och Strängnäs stift i en särskild klass då 4 av 10 präster inte
gjorde annat än var allmänt sociala på minnesstunden. I Stockholms stift
svarade 36 % att de inte gjorde något särskilt. Men dessutom fanns det
ett antal som under ”Annat” enbart uttryckt att de talade, lyssnade och
umgicks med de närvarande. Räknas även dessa med blir andelen 46 %.
Samma uträkning för Strängnäs stift ger 33 % respektive 40 %. Att prata
och umgås är givetvis en uppgift som inte ska underskattas, men vi får
hoppas att även de andra prästerna visade sin sociala kompetens.
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Diagram 2. Minst två religiösa inslag.

Förutom de kulturella skillnaderna mellan stiften kan man se att bebyggelsemiljön i sig påverkar. Ju mindre ort, desto vanligare är det att prästen utför religiösa handlingar. Detta kan givetvis vara en av flera bakomliggande faktorer till skillnaderna mellan stiften.
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Men det finns även andra faktorer som påverkar hur minnesstunden
ska gestalta sig. Lokalen spelar en viktig roll. När minnesstunden äger
rum i församlingslokalen, är de religiösa aktiviteterna högre än när man
är på restaurant eller i hemmet. Nästan hälften av prästerna bad en
bordsbön i församlingshemmet. Befann man sig på en restaurant läste
bara en tredjedel, och var man i någons hem en sjättedel.
Samma tendens märks när det gäller avslutningsbön, där det dock var
lite vanligare att man höll det även i hemmet. När det gäller psalmsång,
är skillnaderna ännu större. Detta förekom på nästan en tredjedel av
minnesstunderna i församlingslokaler, medan bara på en av tio på restauranter, och ännu mer sällan i hemmen.
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Diagram 3. Lokal för riter.

Man kan alltså tydligt se, enligt diagram 3, att när minnestunden äger
rum i församlingslokaler är prästen mer religiöst aktiv än på andra platser. När minnesstunden äger rum på restaurant minskar aktiviteten, för
att avta ytterligare i hemmen. Orsakerna till detta är förmodligen komplexa. På restauranten händer det att sällskapet inte sitter avskilt från
andra gäster, vilket kan göra att begravningsgästerna inte skulle höra
prästen eller att prästen inte vill störa andra middagsgäster. En annan
förklaring är att antalet gäster påverkar prästens aktivitet. Ju större begravningen är, desto aktivare är prästen i sin religiösa roll på minnes71

5

stunden. Den religiösa aktiviteten vid begravningar med maximalt 15
gäster, var ungefär hälften av vad den var om det var fler än 25 gäster.
Men detta förklarar inte alla skillnader. Oavsett antal så är prästerna alltid mindre aktiva när minnesstunden äger rum i hemmet. En förklaring
till detta kan vara platsens betydelse för prästens roll. I församlingshemmet är prästen ”på hemmaplan” och prästrollen kan antas vara tydligare och dessutom ses som en förlängning av rollen i kyrkan eller kapellet. I hemmet blir prästen ”en gäst på bortaplan”, och detta tycks påverka
prästens handlingar.
Att platsen och antalet gäster påverkar prästens aktivitet är kanske
förväntat. Mer förvånande är att kvinnliga präster i mycket lägre grad
utför dessa uppgifter. Kvoten är ungefär 2/3, det vill säga medan tre män
6
utför en religiös syssla, gör bara två kvinnor det. Varför det är så är svårare att svara på. De religiösa aktiviteter som tas upp här har en traditionell form. Finns det inte samma förväntningar på de kvinnliga prästerna,
eller är det de kvinnliga prästerna som inte vill utföra denna typ av uppgifter? Skillnaden betyder emellertid inte att de kvinnliga prästerna är
passiva under minnesstunden. I högre grad än männen (55 % kontra 45
%) svarade de att de gjorde ”Annat” under minnesstunden.
Vad ”Annat” står för varierar på ett likartat sätt för såväl kvinnor som
män, och det är inte möjligt att skönja något mönster bland svaren. Man
kan alltså inte säga att kvinnorna undviker att framföra ett religiöst budskap på minnesstunderna, men det har möjligen oftare en enklare eller
icke-traditionell form. Många av de saker som nämns under ”Annat” har
förmodligen haft ett religiöst innehåll. Exempelvis nämner de: ”läste
dikt i samband med avslutningen” (6562), ”gav ett ’tankeord’ som jag
reflekterade kring” (5504), ”talade några ’lämpliga’ ord” (5279), ”sa
7
några ord om liv och död” (7184).
Svårigheten att analysera vad prästerna menar med det de fyllt i under
”Annat” gäller givetvis för såväl manliga som kvinnliga präster. Knappt
hälften av alla präster uppger att de hade någon annan syssla än bords5

I prästenkäten frågades inte efter antalet gäster på minnesstunden, utan jag har utgått
från antalet gäster vid begravningsgudstjänsten.
6

Bön 26,3 % kvinnor, 46 % av männen (kvot 57 %). Psalmsångsledning 16,2 % av
kvinnorna, 26,8 % av männen (kvot 60 %). Andaktsstund 38,9 % av kvinnorna,
52,4 % av männen (kvot 74 %). Skillnaden kvarstår, om än inte riktigt lika hög, när
man kontrollerat för prästernas ålder.

7

Av dessa exempel är det bara en (5279) som även läste en bordsbön.
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bön, psalmsång och andakt/avslutningsbön. I en femtedel av fallen rör
det sig emellertid om något med ett specifikt religiöst innehåll, t.ex. välsignelsen, bön eller psalmläsning.
I hälften av fallen är det mer oklart, vilket framförallt gäller den tiondel av prästerna som uppger att de hållit någon form av tal (då är inte
8
tacktal inkluderade) eller avslutning. En del beskriver mer utförligt vad
de talat om, som prästen som ”tackade och sade några ord om de starka
familjeband jag uppfattat de hade och att det är en god hjälp i sorg och
sorgearbete” (6661). Andra är mer fåordiga: ”korta ord, sammanfattning
av dagen” (5229). Har talen haft ett religiöst innehåll eller kan man beteckna dem som profana? Är det alls möjligt eller intressant att göra
denna skiljelinje?
Några präster betonar att det är frågan om tal om den avlidna och inte
primärt religiöst färgade tal. Detta är särskilt tydligt i Göteborgs stift där
betydligt fler än i övriga landet kommenterar att de hållit ”personliga
minnesord” eller ”ett kort tal om den döde”. Här är det också flest som
uppger att de hållit tal över huvud taget (17 %).

Kondoleanser och gåvor
Några uppgifter under ”Annat” kan, trots det som sagts ovan, karakteriseras som profana. En sådan är att läsa upp namnen på dem som har
skänkt pengar eller blommor. Ungefär en femtedel av alla präster uppger
9
att de gjort detta på minnesstunden. Uttrycken för detta varierar bland
prästerna, till stor del regionalt. I Karlstad stift skriver prästerna ”läste
kondoleanser”. Bara två av de 60 präster som gjorde detta använder ett
annat uttryck. I Härnösands stift finns det däremot endast en präst som
skriver att han läste ”kondoleanser”, övriga 66 skriver att de läste ”min10
nesblad”, ”minnesgåvor” eller ”minnestelegram”.
8

122/1644 tal, avslutande ord: 69

9

337 präster av 1644. Det hade varit värdefullt om detta specifikt hade efterfrågats i
enkäten, då det är en så pass vanlig uppgift. Många kan ha glömt nämna den, vilket
gör siffrorna osäkra.

10

Utan att fördjupa mig i en filologisk diskussion, vill jag nämna den rika variation av
uttryck för att nämna vem som har skänkt blommor till begravningen eller satt in
pengar på en fond till minne av den avlidne. Prästerna skriver att de läste: telegram,
minnesgåvor, minnesadresser, minnesblad, minnesord, minnesbrev, minneshälsningar,
minnestelegram, minnesblanketter, minnespärm, minnesfonder, gåvohälsningar, gåvobrev, fondblad, kondoleanshälsningar, kondoleanser, blomsterhälsningar, blomsterfondsadresser, kransförteckningen, ”Minnen”, hälsningar till båren (blommor och fon73

Seden att prästen läser upp kondoleanser är vanligare i de norra stiften
än i de södra. Den nämns av 5 av 10 präster i Västerås stift, 6 av 10 i
Karlstad stift, 7 av 10 i Härnösand och 4 av 10 i Luleå. Uppsala stift
hamnar i ett mellanläge, där ungefär en fjärdedel av prästerna läst minnesgåvor. I övriga stift är det avsevärt färre.
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Diagram 4. Prästen läser minnesgåvor.

En fråga som är relevant att ställa är vari skillnaden består. Skänker man
inte pengar till fonder i södra Sverige, eller är det någon annan som läser
upp gåvorna? Denna studie ger inga upplysningar om detta, men några
indikationer kan vi få genom Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
11
(LUKA), Kyrklig sed från 1986. Här visas att i de två norra stiften var
det betydligt vanligare än i övriga landet att ge gåvor, med ett undantag.
12
Allra vanligast med gåvor är det nämligen i Växjö stift.
LUKA-listan är vid det här laget relativt gammal, men en genomgång
av Fonus dödsannonser på Internet i juni 2004, visar på samma tendens.
Av samtliga så kallade ”öppna” begravningar (dvs. de begravningar där
der), ”inbetalningarna” till olika fonder, hälsningar från ”blomstergivare” till olika ändamål.
11
I senare LUKA-listor finns inte denna fråga med.
12

I Luleå stift förekom gåvor ”i regel” i 36 % av församlingarna, i Härnösand i 32 %
och i Växjö i 45 %.
74

tid och plats anges) hade en tredjedel en fond angiven. I Norrbottens,
Västerbottens och Jämtlands län var det hälften, i Västernorrland drygt 4
av 10, liksom i Västra Götaland. Vanligast var det emellertid i Jönköpings och Kronobergs län att ange fond i dödsannonsen. 7 av 10 annonser hade en hänvisning, medan man i Skåne angav en fond i färre än 1 av
10 annonser.
Av detta kan vi se att prästenkätens indikationer på att det är vanligt
att man skänker pengar till en fond stämmer väl in på Härnösands och
Luleå stift, men att detta också tycks vara vanligt i delar av Växjö, Skara
13
och Göteborgs stift. Skillnaden mellan områdena tycks därför bestå i
att prästen inte lika ofta läser upp gåvorna i södra Sverige som i norra.
Detta kan betyda antingen att ingen läser upp dem, eller att någon annan,
värd eller begravningsentreprenör, gör det. I vissa områden är det inte
ovanligt att begravningsentreprenören har en värdfunktion. I Växjö stift
är det exempelvis oftare än i andra stift vanligt att begravningsentreprenören framför ett tack från de anhöriga vid minnesstunden (Gustafsson
14
2001: 119). En annan uppgift kan vara att läsa kondoleanserna.
För prästerna är uppläsningen troligen inte en hjärtefråga. Bland prästernas kommentarer i enkäten finns bland annat en präst som skriver:
”läste kondoleanser (vilket för övrigt är det värsta jag gör – säger mig
ingenting!)” (6222). En annan kommenterar:
Alla dessa minnesblad lästes denna gång inte upp enl. anhörigas önskan vilket är
mkt ovanligt här. Normalt läser jag kanske 50-100 minnesblad vid en sån här begravning. Pust… (7080).

För begravningsgästerna, och framför allt för dem som skänkt pengar,
kan det tvärtom vara mycket viktigt att namnen läses upp. Vanligtvis läses inte summan upp, utan namnet, eventuell minnesvers och till vilken
fond pengarna satts in. Att få sitt namn uppläst kan ses som en social
markering: givaren hade en relation till den avlidna. Därför spelar det
kanske inte så stor roll hur mycket man sätter in, det viktiga är att ens
15
namn är med.
13

Den skillnad som finns mellan de geografiska enheterna stift och län (som Fonus
använder för sin indelning) gör det svårt att få fram exakta jämförelser. Siffrorna här
har använts enbart för att kunna skönja tendenser.
14

Detta bottnar enbart på en personlig erfarenhet från området, samt på hörsägen genom andra.

15

Vid ett fältstudium var jag med om att givarna inte reagerade på att begravningsbyrån tog 30 kronor för att förmedla ett telegram, trots att gåvan kunde vara så låg som
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Anhörigas aktivitet
Som framskymtat ovan, är det inte bara prästen som pratar och agerar på
minnesstunden. Även släktingar och vänner håller tal. En yngre kvinna
berättar om minnesstunden för sin morfar, där flera personer var aktiva
med sång och tal:
Vi satte oss ned och åt en stor landgång, vi pratade och umgicks. Prästen läste
upp en otroligt lång lista på folk som hade skänkt pengar till Cancerstiftelsen i
Kronoberg. En vän till mormor och morfar sjöng några sånger och en liten dam
läste upp en dikt som gjorde att vi alla grät igen. En granne talade under gråt om
hur mycket mormor och morfar hade betytt för henne när hon hade det svårt.
Vi åt tårta och prästen tog upp en psalm som han tyckte att vi nog kunde utantill.
Vi som tillhörde den yngre delen av församlingen fick därför nöja oss med att
höra på. Mormor frågade om deras sommarbarn ville säga några ord. Det gjorde
han. Fast han inte hade förberett sig höll han ett roligt och hjärtknipande tal om
vad somrarna från två till sexton års ålder hos sommarmamma och sommarpappa
hade betytt för honom (KU 18965).

Men alla uppskattar inte tal.
Trots att det klart hade sagts av min mor till alla närvarande att min far inte ville
ha en massa tal på begravningen, var det ändå en hel del som inte respekterade
detta. Det syntes ganska klart att det var viktigare för talarna att få sagt det som
de tidigare hade suttit och jobbat med i flera timmar, än att tillmötesgå och
respektera fars och mors önskemål. Men å andra sidan kan man ju inte heller avvisa personer som egentligen vill väl, utan att det hela blir helt på tok (KU
18991).

Gustafssons analys av vad som sker på begravningarna visade att på 3 av
10 begravningar hålls tal av andra än prästen. När det gäller minnesstunderna, talar andra än prästen på ungefär 4 av 10. Även här finns regionala skillnader, men analysen kompliceras vid en jämförelse med talen
som äger rum under själva begravningsgudstjänsten. Det verkar som om
man i vissa trakter håller tal på begravningarna, medan man i andra talar
på minnesstunden. Oavsett vilket, så talar man mest i Luleå stift, och
vanligast är att familjen och släkten håller tal på minnesstunden.
Lite förvånande är kanske att även när begravningen inte utannonserats, utan vänder sig till en krets som känner varandra, så förekommer tal
vid en fjärdedel av minnesstunderna.
20 kronor. Detta tyder jag som ett tecken på att det var viktigt att finnas med på listan,
medan gåvobeloppet spelade mindre roll. Det syntes heller ingenstans hur stort det var.
Se Bremborg 2002 s 133, samt s 59-61.
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Regelrätta program är ovanliga, men det finns några skildrade i NMundersökningen. En kvinna som var drygt 40 år när hennes mamma dog
berättar:
Vid minnesstunden i kyrkans församlingshem var vi 50 personer. Vi åt landgång
och tårta. Vi hade sedan ett litet ”program”, som jag höll i. Vi sjöng först ps. 285
”Det finns djup i Herrens godhet”. Ett av barnbarnen sjöng sedan en sång, som
hon skrivit själv till mormor. Hon spelade piano till (hon var 18 år då). Det var så
fint så vi nästan rös. Vi var tveksamma till om hon verkligen skulle klara av det
men hon ville så gärna. Hon kunde dock inte ge klartecken förrän efter kaffet.
Vi fortsatte med ps 249 ”Blott en dag”. Min man spelade piano till och ett barnbarn spelade flöjt. Efter det pratade min ene svåger och läste en dikt. Även jag
pratade lite, bl.a. om mammas och pappas resp. familjer; de har känt varann väldigt länge. När mamma och pappa gifte sig 55 år tidigare var deras resp. yngsta
syskon bara 10-11 år, så de har ju känt mamma resp. pappa i så gott som hela sitt
liv.
Vi sjöng ps. 251, ”Var jag går i skogar, berg och dalar,” och så läste jag en dikt
av Bo Setterlind (den dikten hade några goda vänner skickat till pappa i ett brev)
//...//
Slutligen sjöng vi ps. 300 ”O hur saligt att få vandra” och så avslutade prästen
med några ord (KU 18920).

I det här programmet blandas religiösa och offentliga inslag med de personliga och privata. Dottern håller i programmet och prästen fungerar
som en av flera talare. På det sättet skiljer sig den här prästens roll från
den roll prästerna som talade om värdskap hade.
En särskild form av tal är tacktalen. I enkäten frågades huruvida det
framfördes tack från de anhöriga vid minnesstunden, och vem som i så
fall gjorde det. Det visar sig att vid två tredjedelar av begravningarna
framförs ett tack till de närvarande, och i drygt hälften av fallen är det
16
prästen som gör detta. Men tacken går även i andra riktningar. Prästen
tackar ibland de närmast anhöriga, och anhöriga kan tacka prästen. Har
man ett värdpar kan de tackas.

16

Utfallet av svaret kan i verkligheten vara något annorlunda. Förmodligen framför de
anhöriga i högre grad än enkäten ger uttryck för ett tack till begravningsgästerna, antingen efter det att prästen gått eller vid gästernas avsked, då de sörjande oftast tackar
var och en personligen.
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Samling efter minnesstunden
Bland meddelarnas berättelser framkommer flera gånger att minnesstunden direkt efter begravningen inte är det enda tillfället man samlas och
äter tillsammans på den dagen. Efter den öppna minnesstunden samlas
ibland en snävare familjekrets till ytterligare en måltid. En man berättar
exempelvis att man vid faderns minnesstund var 120 personer som åt
smörgåsar, tårta och kaffe. Efteråt samlades 25-30 släktingar hos modern
och åt middag (KU 18991). En annan kvinna berättar att efteråt samlades 8 av de 17 som varit med på minnesstunden till en måltid i moderns
hem ”… med vit linneduk, silverkandelabrar, sherry och varmrätt, dessert och kaffe.” Vid middagen fick varje gäst välja en flamskvävnad som
modern vävt, ”som minne av mamma och dagen” (KU 18951).
Dessa båda tillfällen vittnar om hur man förberett flera mattillfällen
på begravningsdagen. Men det finns också andra som överrumplats av
matbehovet. En kvinna berättar att de åt landgång och tårta på minnesstunden. Efteråt följde hennes syskon och familjer med hem till henne.
Jag hade inte orkat förbereda (eller ens beställa) någon mat men något fick vi ju
ha att äta frampå kvällen, så vi köpte 3 familjepizzor (”Den konstigaste begravningsmiddag jag hört talas om…” sa min man!) (KU 18920)

Förutom att antalet gäster krymper på de här eftersittningarna, så är det
tydligt att man även kan lätta på etikettreglerna. En kvinna i 30-årsåldern
berättar om sin morfars begravning, och att hennes mamma tyckte det
var olämpligt att inte ha strumpbyxor på sig på begravningen. De hade
en minnesstund med 95 gäster, där de åt landgång och tårta. Efteråt samlades de hos mormodern.
Hemma hos mormor fick vi äntligen ta av oss svettiga strumpbyxor och kavajer,
njuta av solen och av att vara tillsammans. Vi fikade en gång till på mormors
grova kringlor och massor av kakor. Vi var alla trötta av dagens alla känslor och
lämnade snart mormor ensam för att återvända hem (KU 18965).

Oftast är minnesstunden mer formell, och eftersitsen enklare och mer
oplanerad. Men det finns undantag. En meddelare berättar om begravningen av en yngre släkting som dött i cancer vid 45 års ålder. Efteråt
samlades man i församlingssalen där man drack kaffe, enligt meddelaren. Därefter följde de med hem till skribenten på vad hon själv benämner ”en minnesstund”.
På bordet stod Ninas foto med en bukett med rosor. Vi spelade musik som hon
tyckte om och vi mindes henne i våra tankar. På bordet dukade vi med te, bröd
och kaffe (KU 18834).
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I det här fallet verkar den formella minnesstunden i församlingshemmet
framför allt har varit ägnat åt något att äta, medan stunden i hemmet mer
fokuserat på minnena av den avlidna.
Att man äter tillsammans flera gånger under begravningsdagen är
emellertid inte något nytt. Förr var det tradition att samlas före begravningen. Ursprunget till detta var att begravningarna ägde rum på söndagsförmiddagarna före, och senare efter, högmässan. Man samlades i
hemmet där den avlidna fanns kvar. Det serverades mat och dryck, och
en andakt hölls innan man i procession bar kistan till kyrkogården för
begravning (Hagberg 1937: 310 ff; Nordström 1994: 107 ff).
Idag har jag bara stött på denna form av samlingar, ibland kallade utsjungningar, i regionen allra längst upp i norr av landet. En meddelare
berättar om hur det gick till när hennes make dog, drygt 80 år gammal i
mitten av 1990-talet.
Min make dog på Kiruna lasarett efter 2 veckors vistelse där. Under denna tid
satt jag alla dagar vid hans bädd. Han var vid medvetande hela tiden. Om han
hade dött hemma skulle det skett utsjungning med deltagande av släkt och vänner. Nu fördes den avlidne med bil från Kiruna direkt till bårhuset i [Norrort]. De
som enligt sed kommit till bårhuset blevo bjudna hem på kaffe.
På begravningsdagen den 14 sept. hämtades kistan hem och ställdes framför huset på en bädd av granris. /…/ Genom annons i tidning bjöds alla som ville följa
den avlidne nu på kaffe i hemmet och därpå till jordfästningen i kyrkan och kyrkogården. I kyrkan sjöngs hans älsklingspsalm: ”Jag lyfter mina händer upp till
Guds berg och hus” samt många andra vackra psalmer. Sen blev alla bjudna på
middag i församlingshemmet (KU18910).

I denna berättelse bjuds det på förtäring inte mindre än tre gånger. Efter
transporten från lasarettet till det lokala bårhuset bjuder makan på kaffe.
På begravningsdagen före begravningen serveras kaffe i hemmet, och
avslutningsvis bjuds det på middag i församlingshemmet efter begravningen.
Som makan påpekar följdes inte riktigt traditionen, eftersom man inte
samlades vid dödsbädden utan mötte upp först vid ankomsten till bårhuset. Anledningen var att maken hade dött på sjukhuset. Vad man kan se,
när man studerar riter idag, är att äldre riter omformas för att passa dagens samhälle. Detta är ett tydligt exempel. Ett par liknande exempel
från samma geografiska område har jag fått berättat för mig av begravningsentreprenörer.
Vi åkte härifrån med anhöriga och kistan till barndomshemmet i en liten by och
så sjöng vi ut. Prästen var med och vi ställde ut kistan på gårdstunet där pojkarna
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hade gjort en granrisbädd. Och så fikade man, kaffe och mycket kakor och bullar
och tårta, och så går man ut på gårdstunet då och prästen läser några böner och
känner ofta den döde och utvecklar personliga tankar och så sjunger man en eller
två psalmer. Sen lastar man då och så åker vi upp till ett bårhus där man ställer
in, i väntan då på begravningsdagen. (Bremborg 2002: 161 f).

Här körde man hem den avlidne från sjukhuset till gården, åt och hade
en andakt, innan man fortsatte till bårhuset. I både detta och föregående
exempel kan man peka på att man samlats före begravningen, att detta
skett i den avlidnes hem och att man haft någon form av förtäring. Antingen äger samlingen rum i samband med bisättningen eller på begrav17
ningsdagens förmiddag.

Alternativa minnesstunder
Bland meddelarsvaren i NM-undersökningen finns även ”alternativa”
minnesstunder. Någon berättar exempelvis att man bjöd vännerna på
servicehuset på kaffe några dagar efter begravningen (KU 18928). Kanske för att de på servicehuset inte hade möjlighet att ta sig till begravningen, eller för att begravningen och minnesstunden hade mer privat
karaktär.
Vid ett annat tillfälle, när familjen inte hade någon minnesstund (eller
i varje fall inte inbjöd alla begravningsgäster till denna), ordnades en
minnesstund för arbetskamraterna. De samlades hemma hos chefen för
en gemensam måltid, som de hade beställt dit.
Att åka direkt till arbetet hade varit svårt, men på det här sättet kunde den själsliga anspänningen få sitt utlopp i prat, skratt, gemenskap och fysisk aktivitet. Alla
sprang runt med soppskedar, brödkorgar och smörknivar. Och varför inte? (KU
18902)

Privata minnesstunder eller ingen alls
En präst kommenterar i enkäten:
…omedelbart efter välsignelsen så tackade jag å de anhörigas vägnar för att alla
slutit upp och visat sitt deltagande, sänt blommor till båren o hemmet. Slutligen
inbjöd jag till minnesstund. Detta ’Tacka o bjuda’ är mycket vanligt i Skåne!”
(6082)
17

I prästenkäten frågades om andaktsstunder före begravningen, vilket visade sig vara
betydligt vanligare i de nordligaste stiften än söderut (Gustafsson 2001, s 77). De flesta av dessa torde vara i samband med visning eller bisättning några dagar före begravningen, och behöver inte med nödvändighet innebära någon måltid.
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De senaste åren har jag emellertid från flera präster hört att de upplever
att det blivit vanligare att inte bjuda in alla begravningsgäster till minnesstunden. Frågan är om seden kan vara minskande.
Genomgången av Fonus dödsannonser i juni 2004 visar tydligt att
vissa anhöriga i Skåne markerat att det inte skulle bli en öppen minnesstund. I en femtedel av dödsannonserna till vilka man bjöd in med tid
och plats för begravningen stod det: ”Efter akten skiljs vi åt” eller lik18
nande. Detta är en indirekt markering av att man inte ska ha någon
minnesstund eller att den inte är öppen för alla. Desto tydligare var man
i Norrbotten, framför allt i trakterna kring Piteå och Luleå. I hälften av
dödsannonserna stod att ”minnesstunden äger rum i kretsen av de närmaste” eller liknande. Samma tydliga uttryckssätt för en privat minnesstund fanns enbart i Gävletrakten.
Ett lite vagare uttryck är formuleringarna ”akten avslutas i kapellet/kyrkan”, ”avsked tages vid graven/i kyrkan” och ”processionen upplöses vid graven/i kyrkan”. Rent bokstavligt skulle detta kunna vara en
upplysning om var man ska ta avsked av den avlidna, inne i kyrkan eller
kapellet alternativt ute vid graven. Men genomgången av dödsannonserna visar att detta uttryck aldrig används i samband med en inbjudan till
minnesstund, vilket tyder på att uttrycket ska tolkas som att ingen öppen
minnesstund kommer att äga rum. Begravningsgästerna kan alltså inte
förvänta sig någon förtäring efter begravningen. I Västra Götaland markerades detta i en tredjedel av de öppna begravningarna med något av
dessa uttryck, i Värmland i en sjättedel. Även i prästenkäten utmärker
sig Göteborgs stift då en tredjedel av begravningarna inte följs av en
minnesstund. Det är dubbelt så vanligt som riksgenomsnittet.
Det tycks som om seden att bjuda in till begravningen men inte till
minnesstund har kommit att slå rot på vissa ställen i landet. När detta
skett, och om någon förändring är i sikte, kan inte utläsas av en undersökning från ett enskilt tillfälle. Det tycks dock vara en företeelse som är
tämligen lokal, liksom många andra begravningsseder. Att inte bjuda in
till en minnesstund, eller att uttrycka det så tydligt som man gör i vissa
delar av landet, skulle förmodligen anses opassande i andra delar. På
samma sätt är det med seder såsom typ av kista, antalet bärare, hur man
tar ut blomsterkransar, hur avskedet går till etcetera. Det som anses vara
”normalt” i en församling, kan vara udda i grannförsamlingen.
18

Här och i följande stycken inkluderar jag enbart de dödsannonser där begravningen
annonserats med tid och plats, så kallade öppna begravningar.
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Kanske är också ”icke-inbjudan” till minnesstund ett svar på att
många präster reagerat mot de senaste decenniernas ökade trend att hålla
begravningarna inom familjen: ofta uttryckt med orden ”begravningen
äger rum i stillhet” eller ”i kretsen av de närmaste”. Begravningsgudstjänster i Svenska kyrkan är offentliga gudstjänster och det finns en konflikt om de blir privata tillställningar. Svenska kyrkan kan aldrig neka
någon att få information om när begravningen äger rum, utan bör verka
för att alla som vill har möjlighet att komma. Även inom begravningsby19
råbranschen finns det etiska regler som verkar i denna riktning. En
kompromiss för familjen kan vara att bjuda in en större vänkrets till begravningen, men hålla minnesstunden för sig själva. Detta kan givetvis
även vara en ekonomisk fråga.
Som jag så många gånger tidigare skrivit skiljer sig sederna i landet.
Detta märks i följande kommentar som en meddelare från Tornedalen
gett angående att begränsa antalet deltagare på minnesstunden.
Minnesstunden sker numera oftast i kretsen av de närmaste. Detta kan i Tornedalen innebära att 100-150 personer deltar. Allt oftare står också i annonsen att man
ska anmäla sitt deltagande. Anmälningsplikten är ett effektivt sätt att begränsa
deltagarantalet, även då det är allmän inbjudan (KU 18944).

Minnesstunden – en summering
I den här artikeln har jag sökt att få fram en bild av hur minnesstunder i
Sverige ser ut idag baserat främst på befintliga datainsamlingar. Resultatet har blivit en mosaik av olika bilder. Minnesstunderna varierar beroende på ortens storlek, lokalen, prästens kön och antalet begravningsgäster. Men mest av allt påverkar regionen. Liksom andra begravningsforskare är jag förvånad över de skillnader som finns. Ingrid Nordström
konstaterar i sin artikel om begravningskalas från tidigt 1900-tal:
När vi försöker tolka sedernas form och innebörd kan vi i regel finna rationella
motiveringar. Betydligt svårare är det ofta att förklara varför en sed finns inom
en region men är okänd på andra håll. (Nordström 1994: 107).

I denna studie har prästernas aktiviteter fått ett stort utrymme. Prästen
håller oftast samman minnesstunden och gör det med vissa religiösa
markeringar: bordsbön, psalmsång eller några egna ord. Till prästens

19

Medlemsetik, rubrik Begravning i hemlighet, Antagen av SBF: s styrelse 1998-0930. Ur Praktikan, 1998, Sveriges Begravningsbyråers Förbund.
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uppgifter kan även höra att läsa upp vem som skänkt pengar till fonder
eller bidragit med blommor till begravningen.
Men det är inte bara prästen som framträder; även anhöriga, vänner
och arbetskamrater håller tal. Detta framkommer i den här studien, men
enbart i ringa grad. Här skulle ytterligare forskning behöva genomföras,
framför allt av mer generaliserbart källmaterial. Där skulle även förekomsten av bland annat ljus, gästböcker, foton och musik kunna inkluderas. Minnen kan ta sig många olika uttrycksformer, och bara en del
har framskymtat i detta material. Begravningsentreprenörens skiftande
roll på olika platser i landet, liksom vem som är värd och vad som ingår
i den uppgiften, är andra aspekter som inte i tillräcklig grad blivit genomlysta.
Två huvudfunktioner för minnesstunden lyftes fram i början, dels som
”betalning” i en social byteshandel, dels som reintegrerande rit för de
efterlevande. Den förstnämnda funktionen var tydlig för makan på begravningsbyrån. Hon tyckte att det var viktigt med en minnesstund där
det bjöds ordentligt, till skillnad från sonen som enbart tänkte på att han
själv inte hade något behov av mat. Exemplen på slutna minnesstunder
visar dock på att det inte är en självklar byteshandel i hela landet.
Den sistnämnda funktionen, att verka reintegrerande, är inte entydig i
materialet. Flera ger uttryck för positiva känslor inför minnesstunden, att
möten med människor är stärkande. Samtidigt finns en formalitet kring
minnesstunden som kan tolkas ”hindrande” i reintegrationen. Davies pekar på att god mat och en festlig stämning kan vara ett viktigt medel för
att ”tala mot döden”. Det är inte helt tydligt huruvida man lyckas uppnå
detta på minnesstunderna. Däremot beskrev de, som berättade att de haft
en ”eftersits” till minnesstunden i hemmet, den som en stund präglad av
lätthet. Begravningsgudstjänstens formella karaktär tycks alltså till viss
del dröja sig kvar på minnesstunden. En sådan yttre ram kan vara en
trygghet i en för många ovan situation där också känslopåverkan är
stark. Samtidigt kan det måhända hindra människor från att ta ”steget
vidare”. Att den öppna minnesstunden inte lyckas vara reintegrerande
kan också vara en förklaring till att vissa avstår från den.
Andra studier har lyft fram begravningsgudstjänstens ökade individualisering, där den avlidnas liv lyfts fram i exempelvis musikval och predikan (Evertsson 2002; Aggedal 2003). En del av denna tendens märks
även i meddelarberättelserna; att servera den avlidnas favoritmat är ett
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exempel. Med tanke på att det inte finns några formella ramar för minnesstunden, är jag dock förvånad över att inte mer framkommit. Här
tycks kulturella normer spela en avgörande roll för vad man gör och inte
gör.
Man kan alltså säga att på en lokal nivå liknar minnesstunderna varandra, medan de regionala skillnaderna mellan stiften är mycket stora.
Skillnaderna är emellertid inte statiska. Begravningsseder förändras.
Frågan är vad som kommer att hända med minnesstunderna. Kommer de
att utvecklas mot en mer personorienterad rit? Eller kommer de istället
att avvecklas helt?
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Bakgrund
En tidigare artikel, som bygger på samma material som det som utnyttjas
här, har visat att det nästan undantagslöst inför en begravning förekommer kontakter mellan prästen som skall leda en begravningsgudstjänst
och en eller flera av de efterlevande till den döda som skall begravas.
Den artikeln påvisar också att den typ av kontakt som begravningssamtalen utgör började förespråkas under den tredje fjärdedelen av 1900talet och att sådana samtal alltså är en jämförelsevis sen företeelse (Gustafsson 1998). Artikeln om begravningssamtalen bygger främst på ett
enkätmaterial som samlades in inom projektet ”Begravningsseder – studier av sociala skillnader efter döden” (Gustafsson 2001). I följande
framställning är det emellertid inte ”ämbetskontakterna” utan mer eller
mindre personliga relationer mellan begravningsprästen och den döda
och/eller de efterlevande som står i centrum.
De formaliserade begravningssamtalens flerfaldiga funktioner kommer fram i den nämnda artikeln. Samtalen kan underlätta för prästen genom att han/hon får möjlighet att bedöma hur han/hon skall agera under
begravningsakten och framförallt genom att samtalet kan visa på förhållanden och detaljer av betydelse vid utformningen av griftetalet. För den
eller de anhöriga kan samtalen innebära såväl att de får praktisk orientering om begravningsakten som att de bereds tillfälle att tala om den döda,
om sin sorg och saknad och om trosfrågor. Det stora flertalet präster
markerade i enkäten att samtalen inför den begravning de beskriver i
formuläret både gjorde ”det lättare att vara officiant vid begravningen”
och ”hade betydelse för de anhörigas upplevelse av dödsfallet och begravningen”. Den förra ”nyttan” markerades dock oftare som ”mycket
stor” än den senare beträffande vilken det vanligaste svaret var ”ganska
stor” (Gustafsson 2001: 74).
Analyserna av enkätmaterialet visar på stora skillnader mellan präster
i olika bebyggelsemiljöer ifråga om hur de bedömer värdet av kontakter
med anhöriga till den döda inför en begravning. När det gäller vilken betydelse samtalen uppfattas ha haft för de efterlevande, är skillnaderna
mellan präster i storstäder, i medelstora och mindre städer och på landsbygden små och osystematiska. När det däremot gäller vilken nytta de
själva haft av samtalen är det helt tydligt att präster i mindre tätorter och
på landsbygden i mindre utsträckning än präster i storstäderna, dessas
förorter och andra större städer tycker att samtalen med de efterlevande
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gjort det lättare att genomföra begravningsakten på ett tillfredsställande
sätt. Skillnaden sammanhänger sannolikt med att prästerna i de urbaniserade miljöerna i liten utsträckning varit bekanta med eller ens känt till
dem som de skulle begrava, medan prästerna på mindre orter oftare haft
kontakter med eller åtminstone namnkännedom om dem som de skulle
begrava (Gustafsson 2001: 58).
Den senast nämnda skillnaden analyseras i fortsättningen av denna artikel, som alltså i ett stort material närmar sig en viktig aspekt av frågan
om hur prästerna inom Svenska kyrkan fungerar i relation till den lokala
församlingens medlemmar. Det finns naturligtvis inte ett enda svar på
frågan utan relationerna är mycket skiftande. Det finns miljöer där det är
vanligt att prästen känner i stort sett alla som bor i församlingen till både
namn och utseende, och det finns miljöer där en präst endast i undantagsfall har personliga relationer till dem som hör till församlingen.
Även om något entydigt svar inte kan ges på frågan om hur de nutida
relationerna mellan präst och församlingsmedlemmar gestaltar sig, är det
med hjälp av det tillgängliga materialet möjligt att klarlägga olika mönster, i vilka miljöer dessa mönster förekommer samt faktorer som påverkar förekomsten av mönstren.
Många ser det som ett ideal att en präst eller pastor känner eller känner till alla dem som utgör hans/hennes församling. Det är sannolikt regel att man inom frikyrkoförsamlingar når upp till detta ideal så till vida
att pastorn/pastorerna haft någon form av kontakt med alla som hör till
församlingen, och förhållandena kan närma sig vad som kan beskrivas
som primärgruppsrelationer. Mot en sådan situation kan man kontrastera
situationen inom ett samfund av folkkyrkokaraktär som Svenska kyrkan:
De flesta kyrkomedlemmarna bor i folkrika församlingar där det är näst
intill omöjligt för prästerna att ha personliga relationer till alla.
Folkbokföringen, som församlingarna svarade för fram till 1991, legitimerades ofta från kyrkligt håll med att den gav prästerna en bred kontaktyta mot sina församlingsbor. Värdet av detta framhölls av många
församlingar i remissyttrandena om förslagen från 1968 års beredning
om stat och kyrka (Samhälle och trossamfund: avsnitt 4.3, särskilt s
198). Frågan om ansvaret för folkbokföringen aktualiserades under
andra halvan av 1980-talet. Kyrkomötet 1987 behandlade ett regeringsförslag som innebar att de lokala skattemyndigheterna skulle ta över ansvaret för befolkningsregistren från församlingarna. Många argument
anfördes för ett bibehållande av den rådande ordningen och därmed ock88

så för bibehållandet av en kontaktyta mellan Svenska kyrkan och bredast
möjliga allmänhet. Hur stark opinionen var mot en förändring framgår
av att då biskop Bengt Wadensjö sökte ge en teologisk legitimering för
folkkyrkans fortsatta arbete med folkbokföringen, fann ett åttiotal kyrkomötesledamöter anledning att markera sitt instämmande (Kyrkomötet
1987, Protokoll: 97 ff).
Under den tid då folkbokföringsuppdraget kombinerades med en
strikt kontroll av befolkningens religiösa kunskap och då – åtminstone i
princip – prästen och alla församlingsbor möttes vid husförhören kunde
prästen få en på ”face-to-face”-kontakter grundad kännedom om dem
som levde i hans församling. I Sundsvallsområdet deltog årligen under
förra delen av 1800-talet ungefär två tredjedelar av den vuxna befolkningen i husförhören. Förutsätter man att det inte var helt samma personer som kom varje år, bör prästens kännedom om församlingsborna med
tiden ha blivit i stort sett hundraprocentig. Redan under andra halvan av
1800-talet bröts emellertid seden, och vid slutet av århundradet kom
prästerna vid husförhören endast i kontakt med en tiondel av befolkningen. Andelen var ännu mindre i de av den framväxande sågverksindustrin dominerande kustförsamlingarna (Bäckström 1999: kapitel VII).
Beträffande andra bebyggelsemiljöer har inte motsvarande eller jämförbara uppgifter redovisats. I mindre urbaniserade miljöer kan man räkna med att prästen hade kännedom om ”alla” långt in på 1900-talet och
att sådan kännedom fortfarande kan vara för handen i små pastorat. I vad
mån prästerna någonsin haft personlig kännedom om ”alla” i de mest
urbaniserade miljöerna kan knappast klarläggas. Man kan konstatera att
ytterområdena till de största städerna länge befolkades av ett proletariat,
som delvis levde ”utanför” samhället och därmed saknade kontakter med
den officiella kyrkan på samma sätt som nu ofta är fallet med dem som
bor i kåkområdena kring stora städer i tredje världen. Man kan också
konstatera att församlingsorganisationen i Sverige när urbaniseringsprocessen kom i gång på allvar var sådan att någon praktisk möjlighet för
prästerna att ha kännedom om – de ofta flyttande – församlingsborna
knappast fanns i de framväxande förstadsområdena. I 1950-talets Stockholm kan t.ex. de åtta prästerna i Enskede församling med 115 000 invånare, eller de tolv prästerna i Brännkyrka församling med 150 000 invånare, inte enskilt men knappast heller som kollektiv ha haft personliga
kontakter med eller ens kännedom om mer än en liten minoritet av sina
församlingsbor.
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Även under de radikalt ändrade förhållandena jämfört med i det agrara samhället har Svenska kyrkans präster och deras församlingsbor fortsatt att mötas i såväl glädje- som sorgesituationer. Motsatsen till vad
som uppfattas som de traditionella förhållandena, och även till den primärgruppsliknande situationen inom frikyrkoförsamlingarna, är att en
präst möter människor och utför rituella handlingar som såväl inom kyrkan som av de berörda individerna uppfattas som viktiga utan att några
personliga relationer mellan ämbetsbäraren och de som berörs av det rituella handlandet föreligger eller etableras. De fram till mitten av 1900talet vanliga BB-dopen (Pettersson 1977: 151 ff) liksom de något tidigare ”löpande band”-jordfästningarna på de större städernas kyrkogårdar
och begravningsplatser, var rituella situationer där personliga relationer
oftast saknades mellan den som genomförde riten och dem som berördes
av denna.
Man har inom Svenska kyrkan under den senare delen av 1900-talet i
allt större utsträckning betonat värdet av personliga kontakter inför de
kyrkliga handlingarna. Att man med tiden lyckats göra dop-, vigsel- och
begravningssamtal näst intill obligatoriska, visar att det är möjligt att
åstadkomma förändringar som går emot den allmänna trenden vad gäller
religionens plats i samhället. De personliga kontakterna inför händelser
som dop och begravningar har också setts i ett tjänsteteoretiskt perspektiv. Tanken bakom detta är att kyrkan skall söka ge församlingsmedlemmen något mer än upplevelsen av det rituella skeendet och/eller söka
klargöra innebörden av de rituella handlingarna (Pettersson 2000: 33 ff).
I denna artikel ligger inte tyngdvikten vid relationer som skapas i samband med begravningar utan vid frågan om hur vanligt det i nutiden är
med tidigare personliga relationer mellan prästen vid en begravning och
den döda människan och/eller hennes anhöriga.

Material och metod
Materialet bakom artikeln har tidigare presenterats i flera olika sammanhang, både ingående (Gustafsson 2001: 11 ff) och mera översiktligt
(Gustafsson 2003: 30 ff). Det är därför nog att här nämna att materialet
samlades in genom en enkätundersökning 1997. Alla församlingspräster
inom Svenska kyrkan ombads besvara ett åttasidigt formulär med ”Frågor om en begravning”. Drygt 2 200 av prästerna (c:a 75 procent av alla)
besvarade enkäten. Artikeln bygger alltså på ett inte helt aktuellt material, utan det har gått bortemot tio år mellan insamlingen av materialet och
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redovisningen. Seder och förhållanden kring begravningar ändras emellertid långsamt och man skulle sannolikt i de flesta avseenden finna liknande tendenser och skillnader i ett helt aktuellt material som man gör
här. Det är också värt att lägga märke till att förändringar som skett sedan materialet samlades in inte nödvändigtvis är förändringar i ”sekulariserande” riktning utan också kan ha gått i riktning mot sådan individualisering och privatisering som det sammanfattande avsnittet lyfter
fram.
Enkätformuläret innehöll två frågor om prästernas direkta kontakter
med den döda människa som skulle begravas. Den första var ”Kände Du
eller hade Du kommit i kontakt med den döda tidigare? (Bortse från ev.
kontakter under tiden närmast före dödsfallet.)”. Fyra svarsalternativ
gavs och de utnyttjades enligt följande: ”Kände inte alls” 55 procent,
”Visste vem det var” 15 procent, ”Haft tillfälliga kontakter” 19 procent
och ”Personligt bekant” 12 procent. Den andra frågan var ”Hade Du
några kontakter med den döda under tiden närmast före dödsfallet?”. Här
fanns tre svarsalternativ: ”Inte alls” som markerades av 78 procent,
”Tillfällig kontakt” 15 procent och ”Nära kontakt” 7 procent.
Det finns här ingen anledning att skilja mellan tidigare och sena kontakter, utan svaren på de två frågorna har sammanförts till variabeln
”Prästens kontakter med den döda” med följande värden:
1.
2.
3.
4.

Personlig kontakt ej markerat vid någon av frågorna, d.v.s. svaren ”Kände inte alls” och ”Inte alls” (53 procent);
”Visste vem det var” markerat på den första frågan och ”Inte
alls” markerat vid den senare frågan (12 procent);
”Tillfällig kontakt” markerat vid någon av frågorna och ett
”svagare” alternativ markerat vid den andra av frågorna (21 procent);
”Personlig kontakt” markerat vid den första frågan och/eller
”Nära kontakt” markerat vid den andra frågan (14 procent).

Man bör emellertid i detta sammanhang också beakta relationer som
inte är direkta utan går genom andra personer, vilket skedde genom frågan ”Har Du haft någon indirekt kontakt med den döda genom släktingar, barn, konfirmander eller liknande?”. 56 procent av prästerna svarade
”Nej” och 44 procent gav alltså ett jakande svar. Drygt två tredjedelar av
de sistnämnda eller c:a 325 präster utnyttjade möjligheten att precisera
svaren och dessa preciseringar klarlägger vilken typ av relationer som
prästerna nämner som ”indirekta kontakter”. De följande exemplen är
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alla hämtade från formulär, där prästerna svarat att de inte haft några
personliga kontakter utan endast indirekta kontakter med den döda.
Ett enda enskilt svar sammanfattar mycket av vad som kommer fram i
de korta meningar eller nyckelord som skrivits in för att ange karaktären
av de indirekta kontakterna: ”Begravde hans mor 1980, konfirmerat tre
barnbarn, jagat med hans son.” De vanligaste svaren om indirekta relationer pekade på kontakter genom konfirmander, vilket oftast är lika
med kontakter genom den dödas barnbarn. Nästan lika vanliga som genom konfirmander är de indirekta kontakterna genom dop, och dop av
barnbarnsbarn nämns lika ofta som av barnbarn. Vigslar nämns också
och det är inte ovanligt att prästen hänvisar till flera indirekta kontakter
med svar som ”Barn. Barnbarn. Dop, konfirmation mm”, ”Två vigslar +
dop” eller ”Barnbarn vigsel, barnbarnsbarn dop”.
Kontakter i samband med tidigare begravningar nämns ofta, och relationer av mycket skiftande slag framkommer. Prästerna pekar på att de
kommit nära familjen i – efter förhållandena – fylliga redovisningar som
”Vid mammans begravning 3 år tidigare, pappan var med i sorgegruppen” (begravning av en 30-årig man) och ”Sonen dog vid olyckshändelse (bil) för 9 år sedan. Jag meddelade dödsbud och hade begravningen
då”. Det finns också exempel på att prästen relativt nyligen haft begravningskontakter med den aktuella familjen: ”Begravde maken förra året”,
”Vid hans hustrus begravning nov -96” och ”Svärdotters begravning, 9
månader tidigare”. Situationer som liknar den aktuella situationen nämns
också: ”Jag har begravt den nuvarande sambons man c:a tio år sedan”
och ”Jordfäst sambons exmake” liksom begravningar inom den dödas
släkt: ”Begravt hennes syster och systerdotter” och ”Jordfäst bror”.
Sammantaget hänför sig kontakterna prästerna nämner som indirekta i
stor utsträckning till kyrkliga handlingar. De har döpt, konfirmerat, vigt
eller begravt släktingar till den döda människa vars begravning de beskriver. Det är relationer som innebär att prästen och den döda och/eller
hennes familj i olika roller visserligen funnits med vid ett och samma
skeende men där – i varje fall från prästens sida – kontakterna många
gånger varit mer eller mindre anonyma.
Utom kontakter som hänför sig till olika kyrkliga handlingar nämns
indirekta kontakter som anknyter till kyrkans liv och verksamhet, framförallt i relation till kyrkans barnverksamhet. Intetsägande svar som
”Barn” eller ”Barnbarn” är inte ovanliga, och man kan anta att prästerna
därmed avser sådana kontakter som andra beskriver mera utförligt:
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”Barn och barnbarn via barnkör och familjegudstjänster”, ”Barnbarnsbarn med i kyrkans barnarbete”, ”Barnbarn i bl.a. kyrkans barntimmar”
och ”Ett barnbarn som är med i Svenska kyrkans unga”. Indirekta församlingskontakter, där vuxna familjemedlemmar utgör förmedlingslänk
förekommer men mindre ofta: ”Hustrun i kyrkl. syföreningen”, ”Träffat
maka vid andakt”, ”Sonen är rektor och jag är skolpräst”, ”Dottern (c:a
70 år gammal) är aktiv i vår församling”, ”Son med i kyrkofullmäktige”,
”Två systrar ’kyrkliga’” och ”Hans bror kyrkvärd, kusin kyrkligt aktiv”.
Såväl kontakterna som genererats genom kyrkliga handlingar som de
som har sin grund i kyrkans liv i övrigt kan gå genom flera led. Man finner präster som preciserat sitt ”Ja”-svar om indirekta kontakter genom
att ange: ”En väninna hade anlitat mig vid sin makes begravning”, ”Genom grannars konfirmation”, ”Genom dotterns väninna, vars dotter jag
döpt och vars mor jag begravt”, ”Dottern lärare i en skola som firar
gudstjänst med mig”, ”Vänner, grannar som är aktiva i kyrkan”, ”Grannarna är ’trogna’ församlingsbor” och ”Med bekanta i hennes bostadsområde vilka går i kyrkan”. Kontakterna som nämns förefaller ibland ha
varit mycket ytliga, t.ex. ”I samband med ett företags besök i vår kyrka”
och ”Föräldrarna spelade i spelmanslag i Kyrkans lokaler”.
Även om de indirekta kontakter mellan präst och sorgehus som
nämns oftast sammanhänger med prästens yrkesroll, framkommer en rad
kontaktvägar av samma typ som nämns i det exempel som inledde redovisningen av svaren om indirekta kontakter: ”… jagat med hans son”.
Prästerna pekar på icke-professionella kontakter med människor i de
mest skiftande situationer. Några exempel: ”Dotter min frisör”, ”En nära
bekants nära vän”, ”Hört talas om honom men visste inte vem han var”,
”Kände min man”, ”Familjen kände mina föräldrar” och ”På långt håll
genom ingift släkting till den döde”. Ibland nämns egna avlägsna släktrelationer som ”Dottern till den döda är gift med min hustrus morbror”.
Det förekommer även att relationer genom prästens egna barn eller genom den dödas barn nämns. En ung präst kan skriva ”Umgås med den
dödas barnbarn, träffar därigenom den dödas barn” men sådana relationer som exemplifieras med svaren ”Mina barn kände hans barnbarn” och
”Genom sonen som är god vän till familjen” är vanligare.
Det framkommer alltså både många och skiftande typer av mer eller
mindre indirekta kontakter mellan en präst och den döda människa som
prästen begravt. Dessa kontakter bör också beaktas i ett sammanfattande
mått på relationerna mellan en officierande präst och ett sorgehus. De
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direkta kontakter med den döda som beaktas i samlingsvariabeln ”Prästens kontakter med den döda” kan kompletteras med uppgifterna om indirekta kontakter med den döda och/eller de efterlevande till en variabel
med fyra värden, som innefattar alla typer av kontakter mellan prästen
1
och den döda/sorgehuset:
1.
2.
3.
4.

Varken direkta eller indirekta kontakter är markerade (”Inga
kontakter”);
”Visste vem det var” är markerat vid den första frågan om direkta kontakter och/eller ”Ja”-svar på frågan om indirekta kontakter (”Vaga kontakter”);
”Tillfälliga kontakter” markerat på båda eller någon av frågorna om direkta kontakter (”Tillfälliga kontakter”);
”Personlig kontakt” och/eller ”Nära kontakt” markerat på frågorna om direkta kontakter (”Nära kontakter”).

Efter denna reducering av svaren på tre frågor till en variabel ”Alla kontakter” får man följande fördelning av de 2 219 relationer som kan beskrivas med hjälp av materialet:
Inga kontakter
Vaga kontakter
Tillfälliga kontakter
Nära kontakter
Summa

Antal
926
525
462
306
2 219

Procent
42
24
21
14
101

Relationen mellan prästen och den döda var helt ”ny” vid drygt 40 procent av begravningarna. Vid de återstående knappa 60 procenten fanns
alltså någon typ av relation före begravningen. I en fjärdedel av fallen
förelåg ”Vaga kontakter”, i en femtedel hade det förekommit ”Tillfälliga
kontakter” och i en sjundedel hade prästen haft ”Nära kontakter” med
den döda och/eller de efterlevande.
Resultatet är delvis överraskande genom att det visar att prästerna
inom Svenska kyrkan i stor utsträckning har personliga kontakter med
eller åtminstone någon form av relation till – i varje fall de äldre – församlingsborna. Det finns i materialet visserligen en liten överrepresenta1

I fortsättningen undviker jag ofta att skriva otympliga uttryck som ”den döda
och/eller sorgehuset” och ”den döda och/eller de efterlevande” utan nöjer mig med det
enkla ”den döda” även om det kan vara fråga om relationer inte bara till den döda utan
också till de efterlevande, alt. till sorgehuset.
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tion av begravningar i pastorat med mindre än 10 000 invånare och motsvarande underrepresentation av begravningar i pastorat med mer än
15 000 invånare (Gustafsson 2001: 31), men snedvridningen påverkar
endast marginellt huvudresultatet: Andelen med ”Inga kontakter” skulle
även om representativiteten för alla begravningar som leds av församlingspräster varit perfekt ha legat under 45 procent.
Man kan observera att den framkomna andelen begravningar där det
tidigare förekommit någon form av kontakt mellan prästen och den döda
snarast är ett minimital. Det förekommer inte så få begravningar där sorgehuset kontaktat någon prästvigd person som man känner men som inte
– p.g.a. pensionering eller någon annan orsak – är församlingspräst och
sådana präster ingick inte i undersökningen. I dessa fall föreligger nästan
definitionsmässigt mer eller mindre nära kontakter mellan prästen och
den döda. Man kan också observera att frågorna om kontakter besvarats
ur prästernas perspektiv. Hade de istället besvarats ur sorgehusens perspektiv, hade sannolikt svaren om tillfälliga kontakter och om nära kontakter blivit ungefär desamma som nu är fallet, medan svaren som översatts till ”Vaga kontakter” blivit flera: Det är vanligare att församlingsbon än prästen vet vem den andra/e är, och man kan också anta att det är
vanligare att församlingsbon är medveten om indirekta kontakter än att
prästen är det. Stöd för detta finner man i en norsk enkätundersökning
med många svarande: 70 procent av norrmännen menar att de vet vad
deras församlingspräst (någon av deras församlingspräster) heter, och
nästan lika många tycker att de känner någon präst (Høeg, Hegstad,
Winsnes 2000: 41 o 55, Huse 2004: 115 f).
Här föreligger alltså ett huvudresultat av den aktuella delen av undersökningen: Vid flertalet begravningar har prästen och den döda och
därmed ofta också en del av de efterlevande på något sätt haft en relation
till varandra under den dödas livstid. Man kan anta att det finns mönster
så att sådana kontakter är särskilt vanliga under vissa förhållanden medan de är mindre vanliga under andra förhållanden. Det kan röra sig om
förhållanden som hänför sig till den döda, det kan röra sig om förhållanden som hänför sig till prästen och det kan röra sig om förhållanden som
hänför sig till den miljö i vilken begravningen äger rum. Först beaktas de
sistnämnda förhållandena.
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Bebyggelsemiljö, pastoratsstorlek och stift
Människors kontakter med varandra är inte likadana i alla bebyggelsemiljöer. I stora städer och andra tätbebyggda områden är kontakterna
opersonliga, och man vet inget om de personer man möter tillfälligtvis
eller i olika funktioner. På landsbygden och i mindre tätorter har man
åtminstone namnkännedom om en hel del av de personer man kommer i
kontakt med på det ena eller andra sättet. Såväl den klassiska sociologiska litteraturen som empiriska undersökningar tar upp förhållandet i
många olika sammanhang. Här kan det räcka med att nämna Ferdinand
Tönnies idealtyper ”Gemeinschaft” och ”Gesellschaft”. Det hade varit
överraskande om inte den bebyggelsemiljö i vilken en begravning äger
rum har betydelse för vilken typ av kontakter med den döda som en präst
kan redovisa, och skillnaderna framgår av tabellerna 1 och 2. Den första
utgår från hur pastoraten indelas i en officiell statistisk publikation som
Svenska kyrkan låtit ta fram (Nyckeln …, 1998: 8), medan den andra
utgår från en indelning av pastoraten efter hur stor befolkning (kyrkotillhöriga såväl som icke-kyrkotillhöriga) de hade vid tiden för undersökningen.
Tabell 1. Kontakter mellan prästen och den döda i olika bebyggelsemiljöer. Procenttal.
Vaga
Tillfälliga
Nära
Inga
kontakter kontakter kontakter kontakter
Präster i
Storstäder (n=235)
60
19
12
9
Förorter (n=226)
54
20
15
10
Större städer (n=226)
57
20
16
8
Medelstora städer (n=198)
50
25
17
9
Större tätorter (n=399)
41
28
19
13
Mindre tätorter (n=357)
33
26
26
16
Landsbygd (n=377)
23
27
29
21
Glesbygd (n=134)
30
15
32
23
Alla (n=2 147)
42
24
21
14

Summa
100
99
101
101
101
101
100
100
101

Båda tabellerna visar vad man kan förvänta: Kontakter mellan prästen
och den döda har förekommit i betydligt mindre utsträckning i de största
städerna med kringliggande områden än i landsbygdsområdena, och sådana kontakter är avsevärt vanligare i de minst folkrika än i de mest
folkrika pastoraten. Andelen präster vars svar pekar på att ”Inga kontakter” funnits minskar med avtagande urbanisering respektive ökar med
folkmängden i pastoraten. Beträffande ”Tillfälliga kontakter” och ”Nära
kontakter” är mönstren omvända. När det gäller ”Vaga kontakter” finns
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knappast några mönster; andelen svar som kategoriserats på detta sätt
avviker inte i någon grupp av församlingar/pastorat påtagligt från andelen för hela materialet, d.v.s. en fjärdedel.
Tabell 2. Kontakter mellan prästen och den döda i pastorat med olika folkmängd. Procenttal.
Präster i pastorat med
Upp till 4 999 inv. (n=490)
5 000–9 999 inv. (n=519)
10 000–14 999 inv. (n=379)
15 000–19 999 inv. (n=275)
Över 20 000 inv. (n=484)
Alla (n=2 147)

Inga
Vaga
Tillfälliga
Nära
Summa
kontakter kontakter kontakter kontakter
23
22
33
22
100
37
27
22
14
100
47
26
18
10
101
48
23
16
12
99
58
21
13
9
101
42
24
21
14
101

Man kan utifrån tabellerna 1 och 2 inte säga om ”urbaniseringsgrad”
eller ”folkmängd” är avgörande för hur kontaktmönstren gestaltar sig.
Att folkmängden – antalet människor inom det område prästen har ansvar för – är av betydelse framkommer med stor tydlighet när man ser
till de minst folkrika pastoraten: Där det finns högst 2 000 invånare
(n=117) anger svaren från 19 procent av prästerna att ”Inga kontakter”
funnits, där invånarna är 2 000–3 000 (n=174) är motsvarande procenttal
21, där de är 3 000–4 000 (n=199) är det 27, där de är 4 000–5 000
(n=146) är det 31, där de är 5 000–6 000 (n=142) är det 35 och där de är
6 000–7 000 (n=81) är det 44. Med ökad befolkningsstorlek ökar sedan
inte ”Inga kontakter”-kategorin lika regelbundet även om – som framgår
av tabell 2 – ännu större andelar av prästerna i de stora pastoraten svarade negativt om tidigare relationer till dem vars begravningar beskrivs i
formulären.
Stora (= folkrika) församlingar/pastorat finns framförallt i de mest urbaniserade miljöerna, och det finns skäl att klarlägga vilken betydelse
folkmängden som sådan har, och vilken betydelse bebyggelsemiljön har
för de mönster som kommer fram. En ny kategorisering av variablerna
har genomförts för att få ett rimligt antal begravningar i de olika cellerna
i tabell 3. Resultaten i tabellerna 1 och 2 och statistiska analyser av dessa
resultat har beaktats. Antalet bebyggelsemiljöer har reducerats till tre:
”Stora städer” (= Storstäder, Förorter och Större städer), ”Mellanstora
orter” (= Medelstora städer och Större tätorter) och ”Mindre orter”
(= Mindre tätorter, Landsbygd och Glesbygd). De fem grupperna pastorat med olika befolkningsstorlek har också reducerats till tre: ”Mindre
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pastorat” (= Pastorat med upp till 4 999 invånare), ”Medelstora pastorat”
(Pastorat med 5 000–14 999 invånare) och ”Stora pastorat” (Pastorat
med 15 000– invånare). I tabell 3 ställs de båda indelningarna mot varandra, och procenttalen redovisar dels A) andelen präster i de olika cellerna som anger att de inte haft några (direkta eller indirekta) kontakter
med den döda, dels B) andelen präster som haft personliga (”Tillfälliga”
eller ”Nära”) kontakter med den döda.
Tabell 3. Prästernas kontakter med de döda i pastorat av olika storlek och i olika bebyggelsemiljöer.
A. Andel präster som inte haft några kontakter med den döda.*
Pastorat
Mindre Medelstora
Stora
Alla
Bebyggelsemiljö
Mindre orter
22 %
33 %
42 %
23 %
Mellanstora orter
35 %
41 %
56 %
41 %
Stora städer
47 %
48 %
58 %
54 %
Totalt
28 %
44 %
57 %
42 %
*
Procentberäkningarna utgår från följande antal präster i cellerna som redovisas radvis: 454–24–12–490; 399–317–182–898; 15–256–488–759; 868–597–682–2 147.
B. Andel präster som har haft personliga kontakter med den döda.*
Pastorat
Stora
Mindre Medelstora
Bebyggelsemiljö
Mindre orter
57 %
46 %
33 %
Mellanstora orter
37 %
29 %
26 %
Stora städer
33 %
28 %
22 %
Totalt
47 %
29 %
23 %

Alla
56 %
32 %
24 %
35 %

* Antalet präster i de olika cellerna är det samma som i tabell 3A.

I några av cellerna är antalet präster litet; det finns inte så många pastorat i de stora städerna med mindre än 5 000 invånare, och det finns inte
heller så många pastorat med landsbygdsanknytning med mer än 15 000
invånare. Trots denna svaghet visar tabellerna helt regelbundna mönster.
I alla raderna ökar – när man går från mindre till mera folkrika pastorat –
andelen präster som inte haft någon form av kontakt med den döda repektive minskar andelen som haft tillfälliga eller nära kontakter med den
döda. Likaledes ökar i alla kolumnerna – när man går från mindre mot
mer urbaniserade miljöer – andelen präster utan några som helst kontakter med den döda respektive minskar andelen som redovisar personliga
kontakter. Det är emellertid inte möjligt att säga om pastoratsstorleken
har större betydelse än bebyggelsemiljön eller om det är tvärt om. Vad
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man kan slå fast är att båda faktorerna inverkar – som det förefaller –
oberoende av varandra på i vad mån prästen och den döda tidigare haft
kontakter med varandra. I de fortsatta analyserna av materialet utnyttjas i
vissa sammanhang såväl pastoratsstorlek och bebyggelsemiljö – var för
sig – som bakgrundsfaktorer som hålls under kontroll för att klarlägga
andra faktorers betydelse för förekomsten av kontakter mellan prästen
och den döda människa han/hon begravde.
Ser man till de tretton stiften skiljer de sig tydligt åt ifråga om hur vanligt det var att prästen haft kontakter med den döda. Prästerna i två stift
skiljer ut sig genom att det där var vanligt att de kände den döda och
ovanligt att den döda var en för dem helt obekant person. Det gäller
Växjö och Visby stift. Motsatsen – att det var ovanligt att prästen kände
den döda och att oftast inga som helst kontakter förelegat – utgörs framförallt av prästerna från Stockholms stift men också från Uppsala och
Strängnäs liksom från Lunds stift framkommer det att de som begravdes
ofta var helt okända för den tjänstgörande prästen.
Stiften är varandra inte lika vare sig beträffande genomsnittlig pastoratsstorlek eller dominerande bebyggelsemiljö. Vid en analys – som ej
”sifferredovisas” här – har svaren från präster i likartade bebyggelsemiljöer och i pastorat av samma storlek jämförts. Det framkommer då att
huvudresultatet i stor utsträckning står sig även när miljö- och storleksfaktorerna hålls under kontroll. Växjö och Visby framstår fortfarande
som de stift där personliga relationer är vanligast och icke-relationer
minst vanliga. När man beaktar stiftsstrukturen. framstår emellertid även
Västerås, Göteborgs och Karlstads stift som områden där prästen haft
kontakter med jämförelsevis många av dem som begravdes. På motsvarande sätt ändras inte Stockholms särställning som ett stift där få relationer mellan prästen och den som begravdes redovisats då man kontrollerar för bebyggelsemiljö och pastoratsstorlek. Helhetsbilden ändras inte
heller för Uppsala och Lunds stift.
Några sifferexempel kan illustrera skillnaderna. Det första hänför sig
till pastorat med upp till 5 000 invånare: I Uppsala stift uppgav 43 procent av prästerna att de kände den döda och i Lunds stift 52 procent medan procenttalen i Växjö och Visby stift var 68 respektive 73. Det andra
exemplet hänför sig till medelstora pastorat: I Göteborgs stift svarade 37
procent av prästerna att de inte haft några som helst kontakter med den
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döda, i Lunds stift var motsvarande procenttal 47 och i Stockholms stift
58.
De skillnader som – även efter kontroller för miljö och pastoratsstorlek – finns mellan olika stift ifråga om prästernas tidigare kontakter med
dem de begravt har inte någon enkel förklaring. Det är nästan självklart
så att prästernas kontakter med församlingsborna inte är likadana på
landsbygden och i de små tätorterna å den ena sidan och i storstäderna
med deras förorter å den andra sidan. Det är emellertid inte självklart att
det skall vara mindre vanligt med den aktuella typen av kontakter i
”Mindre orter” i Uppsala och Skara stift (39 respektive 46 procent) än i
samma typ av orter i Växjö och Visby stift (65 respektive 74 procent).
Det är inte heller självklart att prästerna när man ser till ”Stora städer” i
Göteborgs stift haft kontakter med 30 procent av de döda medan motsvarande procenttal i Lunds och Stockholms stift är 23 respektive 19 procent.
Man kan tänka sig att förklaringen till skillnaderna ligger i att vardagliga kontaktmönster mellan människor i allmänhet inte är likadana i alla
delar av landet, utan att de skiljer sig så att man kan tala om olika ”umgängeskulturer”. Man kan också tänka sig att förklaringen ligger i skillnader mellan prästernas sätt att vara, att man kan tala om olika ”prästkulturer”. Präster i olika stift och områden kan skilja sig ifråga om hur viktigt de anser det vara med vardagliga kontakter med dem som lever i det
pastorat där de har sin tjänst. En möjlig förklaring är att det finns skillnader mellan olika stift när det gäller prästernas boende: Bor de som regel inom sitt pastorat (prästgårdar) eller har många av dem sin bostad
utanför de församlingar där de tjänstgör? Det har här inte varit möjligt
att klarlägga betydelsen av denna och andra liknande faktorer.

Egenskaper hos prästerna
Avslutningen på föregående avsnitt antydde att kollektiva egenskaper –
acceptans av en viss ”prästkultur” – bland prästerna i ett visst stift eller i
en viss bebyggelsemiljö kan påverka i vad mån en präst som begraver en
död människa tidigare haft kontakter med denna människa. Det låter sig
också väl tänkas att det är prästernas individuella karaktäristika som avgör i vad mån det förekommit någon form av kontakter med den döda.
En faktor som i detta sammanhang kan förväntas ha påtaglig betydelse
är hur länge en präst tjänstgjort i den församling där han/hon fanns då
enkätformuläret besvarades. Tabell 4 visar betydelsen av denna faktor.
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Mönstret i tabellen är tydligt: Ju längre en präst tjänstgjort i ett pastorat, desto vanligare är det att han/hon haft personliga kontakter med en
död människa som begravs. Bland dem som varit mer än tio år i ett pastorat, var det mer än hälften som kände den de begravde. Omvänt minskade de negativa svaren kontinuerligt med tjänstgöringstiden i det aktuella pastoratet. Man kan emellertid observera att andelen som klassificerats ha haft ”Vaga kontakter” (namnkännedom eller indirekta kontakter)
inte varierar systematiskt med hur länge prästen haft tjänst i pastoratet.
Tabell 4. Prästernas tid i pastoratet och kontakter med den döda. Procenttal.
Antal år i pastoratet
0 eller 1 år (n=447)
2 till 5 år (n=687)
6 till 10 år (n=521)
11 till 20 år (n=424)
21 år eller mer (n=140)
Alla (n=2 219)

Inga
kontakter
60
50
41
21
11
42

Vaga
kontakter
21
26
21
27
22
24

Tillfälliga
kontakter
12
17
23
30
32
21

Nära
kontakter
7
8
15
22
35
14

Summa
100
101
100
100
100
101

Föregående avsnitt visade på stora skillnader mellan präster i olika miljöer och pastorat ifråga om tidigare relationer till dem som begravdes.
Man kan tänka sig att skillnaderna inte bara sammanhänger med sådana
faktorer som de som diskuterades utan också med att sammansättningen
av prästgrupperna är olika vad gäller tjänstgöringstid: I de mest urbaniserade miljöerna respektive i de största pastoraten finns jämförelsevis
många yngre präster. I tabell 5 redovisas andelen av prästerna i pastorat
av olika storlek som haft personliga kontakter med den de begravde.
Tabell 5. Kontakter med den döda bland präster i pastorat av olika storlek och med
olika tjänstgöringstid i pastoratet. Andel präster som haft tillfälliga eller nära kontakter.*
Pastorat
Antal år i pastoratet

Mindre
Medelstora
Stora
Alla
0 eller 1 år
28 %
15 %
17 %
18 %
2 till 5 år
44 %
19 %
17 %
24 %
6 till 10 år
62 %
41 %
23 %
38 %
11 till 20 år
74 %
50 %
36 %
52 %
21 år eller mer
91 %
66 %
53 %
67 %
Alla
56 %
32 %
24 %
35 %
*
Procentberäkningarna utgår från följande antal präster i cellerna som redovisas radvis:
78–173–163–414; 161–286–223–670; 100–216–190–506; 118–167–132–417; 33–56–
51–140; 490–898–759–2 147.
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Huvudmönstren i tabellen är helt klara (och förväntade): Oavsett hur
länge prästerna arbetat i ett pastorat var det vanligare att de kände de
döda i de mindre än i de medelstora och stora pastoraten och oavsett vilken pastoratsstorleksklass man ser till, ökade andelen av prästerna som
haft personliga relationer till den döda med deras tjänstgöringstid i pastoratet. Procenttalen i några av cellerna förtjänar emellertid att kommenteras. Även med en mycket kort tid i pastoratet hade prästerna lärt känna
eller på något sätt kommit i kontakt med så många som en sjättedel av
de döda i de medelstora och stora pastoraten. När man ser till prästerna
som arbetat länge (11–20 år) eller mycket länge (21– år) i ett och samma
pastorat, är deras personkännedom – i varje fall när det gäller de äldre
befolkningsgrupper till vilka flertalet av de döda hör – förvånansvärt
stor.
I de mindre pastoraten kände prästerna som funnits där mer än tio år
åtminstone tre fjärdedelar av dem de begravde, i de medelstora pastoraten kände prästerna som varit där mer än tjugo år två tredjedelar inom
den aktuella gruppen och i de riktigt stora pastoraten var motsvarande
andel hälften eller mera.
Prästernas ålder har också betydelse för i vad mån de känt dem de begravde. Levnadsåldern samvarierar naturligtvis i viss utsträckning med
tjänstgöringstiden. Andelarna som haft någon typ av direkta kontakter
med den döda var i olika åldersgrupper: Upp till 30 år 11 procent, 31–40
år 20 procent, 41–50 år 38 procent, 51–60 år 43 procent och 61 år och
äldre 43 procent. De yngsta prästerna kan inte ha tjänstgjort särskilt
länge i ett pastorat. Tabell 6 visar att antalet levnadsår i sig har betydelse
för hur vanligt det är att prästerna tidigare haft personliga kontakter med
de döda, när man håller deras tjänstgöringstid i pastoratet under kontroll.
En läsning av tabellen kolumnvis visar den självklarhet som framgick
redan av föregående tabell: Längre tjänstgöringstid i ett pastorat innebär
att prästen oftare känner den han/hon begraver. Det är läsningen radvis
som ger nya resultat, och dessa innebär att när man sorterar materialet
efter tjänstetid i pastoratet, så visar det sig att medelålders och äldre
präster i betydligt större utsträckning än yngre präster med samma tjänstetid i sitt pastorat haft personliga kontakter med dem de begravde. Resultatet som kommer fram i de tre grupperna präster med kortast tjänstgöringstid kan sammanhänga med helt skilda förhållanden.
Det kan vara så att präster med tiden – när de bytt pastorat några
gånger – tillägnar sig vana i att etablera ett kontaktnät med dem som bor
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i deras församling(ar). Det kan också vara så att yngre och äldre präster i
ett och samma pastorat får olika arbetsuppgifter så att de yngstas verksamhet mera riktas mot barn och ungdomar, medan präster som hunnit Tabell 6. Kontakter med den döda bland präster av olika ålder och med olika tjänstgöringstid i pastoratet. Andel präster som har haft tillfälliga eller nära kontakter.*
Prästens tjänstePräster i åldern
- 30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år
61- år
Alla
tid i pastoratet
0 eller 1 år
9%
15 %
24 %
25 %
32 %
19 %
2 till 5 år
15 %
18 %
28 %
31 %
25 %
25 %
6 till 10 år
27 %
46 %
43 %
26 %
38 %
11 till 20 år
50 %
47 %
56 %
58 %
52 %
21 år eller mer
67 %
65 %
71 %
67 %
Alla
11 %
20 %
38 %
43 %
43 %
35 %
*
Procentberäkningarna utgår från följande antal präster i cellerna som redovisas radvis: 77–131–114–100–25–447; 39–224–224–160–40–687; 0–114–206–151–50–521;
0–16–194–169–45–424; 0–0–18–76–44–138; 116–485–756–656–204–2 217.

upp i medelåldern mera får hand om uppgifter som ger kontakter med
äldre människor som andaktsstunder på servicehem och liknande. Det
kan finnas ytterligare ”förklaringar” till de skillnader som kommer fram
i tabellen – t.ex. att präster i olika generationer gör olika prioriteringar –
men de kan lika lite som någon av de två tidigare nämnda möjligheterna
underbyggas utifrån det tillgängliga materialet. Det måste framhållas att
de ”förklaringar” som framförts i detta sammanhang liksom en hel del
andra ”förklaringar” som kommer fram i artikeln – t.ex. de till de närmast följande resultaten – i stor utsträckning är av hypotetisk karaktär.
En dryg fjärdedel av prästerna var kvinnor. De kontakter de säger sig ha
haft med dem de begravt skiljer sig, vilket framgår av tabell 7, delvis
från de kontakter som de manliga prästerna redovisar. Hälften av de
kvinnliga prästerna uppgav att de inte haft några som helst kontakter
med den vars begravning de beskriver medan motsvarande andel bland
de manliga prästerna var en dryg tredjedel. Oavsett om man ser till andeTabell 7. Prästernas kön och kontakter med den döda. Procenttal

Kvinnor (n=640)
Män (n=1 579)
Totalt (n=2 219)

Inga
kontakter
52
37
42

Vaga
kontakter
24
24
24
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Tillfälliga
kontakter
15
23
21

Nära
kontakter
9
16
14

Summa
100
100
101

larna som menar sig ha haft vad som kategoriserats som ”Tillfälliga kontakter” eller ”Nära kontakter” är skillnaden mellan män och kvinnor påtaglig; nästan dubbelt så många av de manliga som av de kvinnliga prästerna uppgav att de haft ”Nära kontakter” med den de begravde. Andelen
som redovisar ”Vaga kontakter” är en fjärdedel oavsett prästens kön.
Skillnaderna mellan manliga och kvinnliga präster kommer igen i alla
åldersgrupperna utom bland 31–40-åringarna. Störst är skillnaden för
präster i åldersgruppen 51–60 år. Grundmönstret återfinns också – men
med mindre markerade utslag – när prästerna grupperas efter hur länge
de haft tjänst i det aktuella pastoratet; störst är skillnaderna då prästerna
tjänstgjort i samma pastorat sex till tio år. Procenttalen pekar också i en
och samma riktning när prästerna delas efter folkmängden i deras pastorat, men skillnaderna är mera påtagliga i pastoraten med upp till 10 000
invånare än i pastoraten med större folkmängd. Analyserna där bebyggelsemiljön hålls under kontroll visar på ett U-format samband: Några
skillnader i hur stor andel som anger ”Inga kontakter” finns inte i stadsförsamlingarna ute i landet, men sådana skillnader kommer fram såväl i
storstäderna med förorter som på landsbygden. Även när analysen drivs
ett steg längre så att man både beaktar pastoratsstorlek och prästernas
tjänstetid i pastoratet, kommer tydliga skillnader fram vad gäller manliga
och kvinnliga prästers tidigare kontakter med dem de begraver: Runt tio
procent flera av männen än av kvinnorna uppger sig ha haft tillfälliga
eller nära kontakter med den döda i alla de nio kombinationer av typen
Mindre pastorat/Kort tjänstetid som materialet låter sig indelas i.
Slutresultatet av den multivariata analysen är att skillnaderna i manliga och kvinnliga prästers kontakter med de döda de begravt som kommer fram i tabell 7 till en del kan återföras till förhållanden som skillnader i ålder, i tjänstgörningstid i pastoratet och i pastoratens karaktär.
Dessa faktorer räcker emellertid inte för att ”förklara” hela skillnaden,
utan det förefaller som om antingen könet som sådant och den därtill
knutna könsrollen eller någon faktor som inte kunnat beaktas här ligger
bakom att kvinnliga och manliga präster något skiljer sig i fråga om hur
vanligt det varit med tidigare direkta eller indirekta kontakter med dem
de begravde.
Man kan tänka sig att en manlig präst – inte främst som präst utan genom att han är man – kommer in i flera lokala sammanhang och därmed
också på ett icke-professionellt plan lär känna flera människor. Det kan
vara fråga om medlemskap i föreningar och ordenssällskap men också
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om skjutsning av barn till olika aktiviteter. Detta är dock bara en ad hocförklaring, och man kan ta fram en rad andra sådana. Man kan åtminstone hypotetiskt tänka sig att det är något vanligare att de kvinnliga prästerna är ensamstående och att kontaktytorna därmed blir färre. Det är
värt att observera att hade förhållandet varit det omvända – att de kvinnliga prästerna i större utsträckning haft sådana kontakter som är aktuella
här – hade det varit lika lätt att komma med en efterhandsförklaring.
Man kunde pekat på att kvinnorollen – och inte minst rollen som kvinnlig präst – ofta är omsorgsinriktad och på det ”naturliga” i att denna inriktning öppnat för kontakter med gamla och/eller sjuka människor. En
alternativ ”förklaringsmöjlighet” skulle kunna vara att män och kvinnor
inte lägger samma mening i ord som ”kände”, ”kontakter” och ”indirekta
kontakter”. Om kvinnor ”kräver mer” för att bejaka att de kände någon
eller haft någon form av kontakt, kan det vara så att visserligen skiljer
sig inte kontaktmönstren mellan präster av olika kön, men de beskrivs
olika av manliga och kvinnliga präster.
Ytterligare en faktor att beakta när det gäller prästernas kontakter med
de döda är vilken tjänsteställning de har. Tabell 8 redovisar värdena på
kontaktvariabeln för kyrkoherdar och komministrar; de fåtaliga pastorsoch kontraktsadjunkterna har lämnats utanför denna bearbetning.
Tabell 8. Prästernas tjänsteställning och kontakter med den döda. Procenttal.
Inga
Vaga
kontakter kontakter
Kyrkoherdar (n=826)
28
24
Komministrar (n=1 199)
48
25
Totalt (n=2 025)
39
24

Tillfälliga
Nära
kontakter kontakter
29
20
17
11
22
14

Summa
101
101
99

Mönstren i tabellen ser ut så som man mot bakgrund av de resultat som
tidigare redovisats har anledning att förvänta: Kyrkoherdarna hade i
mycket större utsträckning än komministrarna haft kontakter med dem
de begravde. Enklast kan skillnaden uttryckas att medan ungefär hälften
av komministrarna inte redovisade någon typ av kontakter var motsvarande andel av kyrkoherdarna en fjärdedel. Skillnaderna kommer fram i
såväl mindre som medelstora och stora pastorat, och de är tydliga också
då man ser till olika bebyggelsemiljöer. En rimlig förklaring till skillnaderna ligger i hur länge prästerna tjänstgjort i det aktuella pastoratet. En
kyrkoherdetjänst är ofta slutsteget på en prästs karriärstege, och en kyr105

koherde kan stanna i samma tjänst många år medan komministrar både
kan befordras och röra sig mellan olika tjänster och orter. Skillnaderna
står emellertid kvar när man beaktar prästernas tjänstetid i det aktuella
pastoratet: Var den upp till två år kände 28 procent av kyrkoherdarna
och 18 procent av komministrarna den som begravdes, var den två till
fem år var procenttalen 39 och 19, var den sex till tio år var de 44 och
34. Även då prästerna tjänstgjort riktigt länge i pastoratet finner man
skillnader: Bland kyrkoherdar med tjänst i samma pastorat 11-20 år kände 58 procent den som begravdes, bland komministrar med samma tjänstetid var procenttalet 45. Bland dem som funnits i samma pastorat mer
än 20 år var procenttalen 77 respektive 49.
Går man ytterligare ett steg i analysen så att man samtidigt beaktar
både folkmängden i pastoraten och prästernas tjänstetid, får man inte
helt entydiga resultat. När det gäller präster som haft sin tjänst i upp till
fem år är det helt klart i de mindre och de medelstora pastoraten men
något mindre tydligt i de stora pastoraten att kyrkoherdarna hunnit etablera flera kontakter med äldre människor än komministrarna. När det
gäller präster som funnits i ett pastorat sex till tio år, finns inget entydigt
mönster, medan däremot grundmönstret kommer fram även för präster
med lång tjänstetid – tio år eller mera – i samma pastorat; kyrkoherdarnas större kontaktytor är mest påtagliga i stora pastorat.
Sammantaget visar det sig att kyrkoherdar och komministrar skiljer
sig åt när det gäller förekomst av kontakter med – i detta fall företrädesvis – äldre människor. En kyrkoherde förväntas finnas med i en rad
sammanhang där inte samma krav finns på en komminister. Skillnaderna
mellan kyrkoherdar och komministrar som tjänstgjort mycket länge i ett
pastorat antyder emellertid att inte bara arbetsuppgifternas karaktär utan
också personlighetsfaktorer kan ha betydelse för kontaktmönstren.
Här är temat att finna skillnader mellan de båda prästkategorierna,
men den multivariata analysen visar också på en rad andra förhållanden
som visserligen framkommit tidigare men som blir särskilt tydliga i detta
sammanhang. För såväl kyrkoherdar som komministrar gäller att de som
finns i mindre pastorat och tjänstgjort där mindre än fem år hunnit få ungefär lika stor personkännedom som de präster som tjänstgjort i stora
pastorat fått om de verkat där i mer än tio år. Kyrkoherdar med lång
tjänstgöringstid i stora pastorat har haft tillfälliga eller nära kontakter
med så många som hälften av de församlingsbor de begravde.
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Som en sammanfattning beträffande de faktorer som kategoriseras som
”egenskaper hos prästerna” kan man konstatera att prästernas ålder och
kön liksom deras tjänstgöringstid i pastoratet har stor betydelse för i vilken utsträckning de haft kontakter med de människor de begraver. Om
inte tjänstgöringstiden i det aktuella pastoratet haft betydelse, hade det
varit mycket förvånande. Att prästernas ålder spelar in i detta sammanhang är inte lika självklart, och förhållandet kan tolkas på olika sätt;
möjligheten att en form ”professionalism” gör sig gällande förefaller
vara en rimlig orsak. Den betydelse som könsfaktorn har är varken
självklar eller lättförklarad. Däremot är det inte överraskande att en präst
i kyrkoherdeställning kommer i kontakt med en större andel av församlingsborna än en präst som är komminister.

Egenskaper hos dem som begravdes
De föregående avsnitten har klarlagt en rad faktorer av betydelse för om
prästerna kände den döda människa vars begravning de beskrev i enkätformuläret. Utöver miljöfaktorer och faktorer som är knutna till prästerna är det rimligt att tänka sig att även faktorer som är knutna till personerna som begravdes kan vara av betydelse för förefintligheten av tidigare kontakter med prästerna. En sådan faktor kunde vara den dödas ålder. Det visar sig emellertid att denna faktor här är av föga betydelse.
Det var vanligast att prästen haft direkt eller indirekt kontakt med dem i
den yngsta åldersgruppen (15–29 år). Gruppen är liten och procenttalen
därmed osäkra. Tillfälliga eller nära kontakter redovisas för 38 procent
av de döda inom åldersgruppen, vilket visserligen är mera än för någon
annan åldersgrupp men ändå inte mycket om man förväntar att konfirmationsprästen skall ha en särskild roll när en ung människa dött. Bortsett från den allra yngsta åldersgruppen som innefattar många spädbarn,
anger prästerna minst direkta kontakter (26 procent) när det gäller döda i
åldersgruppen 30–49 år. Några skillnader värda att nämna finns inte när
det gäller tre åldersgrupper pensionärer (65–74 år, 75–84 år och 85– år).
Inte heller de dödas kön hade någon större betydelse för i vad mån
prästerna haft nära eller tillfälliga kontakter med dem under deras livstid: För kvinnorna som begravdes var procenttalet 37 och för männen
32. De dödas civilstånd var däremot inte helt oviktigt i sammanhanget:
Mellan de båda stora grupperna, gifta (36 procent) och änklingar/änkor
(38 procent), finns ingen skillnad, men andelarna som prästerna haft
kontakter med var lägre när det gäller ogifta (29 procent), samboende
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(27 procent) och – framförallt – frånskilda personer (22 procent). Inom
civilståndsgrupperna är könsskillnaderna helt obetydliga: Den enda statistiskt säkerställda skillnaden finns mellan gifta kvinnor (40 procent)
och gifta män (34 procent); de båda gruppernas numerära omfattning gör
att den måttliga procenttalsskillnaden är statistiskt signifikant.
Medan de dödas demografiska karaktäristika således hade liten betydelse för prästerna, tidigare kontakter med dem visar tabell 9 att de dödas
sociala bakgrund var av stor betydelse i det aktuella sammanhanget.
Prästerna ombads i enkätformuläret ange ”Vilken miljö hörde den döda
hemma i?” och som svarsalternativ gavs de ”miljöer” som tabell 9 utgår
2
från.
Tabell 9. De dödas sociala miljö och prästens kontakter med den döda. Procenttal.
Inga
Vaga
Den dödas sociala miljö kontakter kontakter
Arbetarmiljö (n=831)
49
25
Lägre tjänstemannamiljö (n=396)
45
22
Högre tjänstemannamiljö (n=175)
34
19
Företagarmiljö (n=189)
30
30
Lantbrukarmiljö (n=440)
26
22
Totalt (n=2 031)
40
24

Tillfälliga
Nära
kontakter kontakter
18
8

Summa
100

21

12

100

21
25
29
22

26
15
23
14

100
100
100
100

Beträffande en fjärdedel av de döda från arbetarmiljö angav prästerna att
de haft tillfälliga (vanligast) eller nära personliga kontakter. Kontakter
med döda från arbetarmiljö hade varit klart mindre vanliga än kontakter
med döda från lägre tjänstemannamiljö beträffande vilka prästerna i en
tredjedel av fallen angav att de haft personliga kontakter. När det gällde
döda från de andra tre miljöerna, markerades de båda formerna av personliga kontakter i klart större utsträckning än när det gällde döda både
2

Frågan var ett sätt att närma sig de dödas klass- eller socialgruppstillhörighet. Det
kan hävdas att begrepp som ”klass” och/eller ”socialgrupp” inte har någon större relevans i nutiden och att särskilt gränsen mellan vad som här betecknas som ”arbetarmiljö” och ”lägre tjänstemannamiljö” är på väg att suddas ut. Man kan emellertid observera att det stora flertalet hade sin yrkesaktiva ålder från 1930-talet till 1970-talet, d.v.s.
under en period då de här använda begreppen brukades allmänt. Man kan också observera att prästerna i stor utsträckning – i mer än 90 procent av fallen – menat sig kunna
ge ett svar på frågan om ”social miljö”.
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från arbetar- och lägre tjänstemannamiljö: Företagarmiljö 40 procent,
högre tjänstemannamiljö 47 procent och lantbrukarmiljö 52 procent.
Resultaten sammanhänger naturligtvis delvis – främst de frekventa
kontakterna med döda från lantbrukarmiljö – med de förhållanden som
tidigare redovisats beträffande förekomsten av kontakter mellan prästen
och den döda i pastorat av olika storlek och/eller i olika typer av bebyggelsemiljö. Resultaten från tabell 9 återkommer emellertid både tydligt
och preciserat när man ser till de olika bebyggelsemiljöer som tidigare
omtalades som ”Mindre orter”, ”Mellanstora orter” och ”Stora städer”.
Dessa resultat återges i tabell 10.
Tabell 10. Kontakter mellan prästen och döda i olika sociala miljöer och bebyggelsemiljöer. Andel präster som haft tillfälliga eller nära kontakter.*
Bebyggelsemiljö
Mindre
Mellanstora
Stora
Totalt
Den dödas sociala miljö
orter
orter
städer
Arbetarmiljö
37 %
23 %
16 %
26 %
Lägre tjänstemannamiljö
51 %
32 %
24 %
33 %
Högre tjänstemannamiljö
64 %
45 %
38 %
47 %
Företagarmiljö
51 %
39 %
30 %
40 %
Lantbrukarmiljö
55 %
43 %
44 %
52 %
Totalt
48 %
31 %
24 %
36 %
*
Procentberäkningarna utgår från följande antal präster i cellerna som redovisas radvis: 292–247–255–831; 87–119–177–396; 36-49-81-175; 70–52–61–189; 325–75–34–
440; 813–542–608–2 031.

Preciseringen ligger i att det klart framgår att tidigare kontakter mellan
präster och dem som begravdes var vanligare då de döda var högre tjänstemän eller till högre tjänstemannamiljö knutna personer än då de hörde
till andra grupper. Prästerna hade visserligen oftare haft kontakter med
de döda från lantbrukarmiljö än med de döda från arbetarmiljö och lägre
tjänstemannamiljö, men kontakterna med denna traditionella yrkesgrupp
framstår inte entydigt som de vanligaste kontakterna när man ser till bebyggelsemiljöerna de döda levt i. Bilden beträffande kontakter mellan
prästerna och döda ur företagarmiljö är inte entydig, och här kan man
inte tala om någon precisering. Den klara skillnaden när det gäller prästernas kontakter med personer från arbetarmiljö och personer från lägre
tjänstemannamiljö är tydligare i tabell 10 än i tabell 9 samtidigt som den
tydliga skillnaden mellan personer från lägre tjänstemannamiljö och personer från högre tjänstemannamiljö kvarstår i stort sett oförändrad i alla
de tre bebyggelsemiljöerna. De av den sociala miljön betingade skillna109

derna när det gäller prästernas kontakter är något större när man ser till
döda kvinnor än till döda män; skillnaderna är mest påtagliga när det
gäller döda från lägre tjänstemannamiljö och döda från företagarmiljö.
Det är knappast så att medvetna val från prästernas sida ligger bakom
att deras kontaktmönster gestaltar sig olika när det gäller församlingsbor
från olika sociala miljöer. Rent allmänt kan man konstatera att präster
ofta har utbildning och intressen som gör att de närmast är att betrakta
som högre tjänstemän, och att detta delvis kan styra vilka människor de
främst får kontakt med. ”Förklaringen” till de tydliga mönstren i tabell
10 är alltså närmast att söka i hur deltagandet från olika sociala kategorier i föreningsliv, umgängesliv och församlingsliv på den lokala orten ser
ut. Detta hindrar dock inte att man måste konstatera att det är vanligare
att präster har kontakter med – dem som är eller varit – högre tjänstemän, företagare och lantbrukare än med lägre tjänstemän och framförallt
arbetare. Det bör – mot bakgrund av att det i så stor utsträckning handlar
om kontakter med människor vars yrkesaktiva ålder ligger ganska långt
tillbaka i tiden – markeras att prästernas kontakter med de yrkesaktiva
grupperna i nuläget (egentligen då materialet samlades in) inte självklart
är likadana som kontakterna med människor som avslutat sitt arbetsliv
för ett drygt kvartsekel sedan. Möjligheten att det inte skett någon förändring bör dock inte uteslutas.
Enkätformuläret sökte klarlägga de dödas religiösa intresse med hjälp av
frågan ”Var den döda kyrkligt intresserad?”. Många präster – en dryg
fjärdedel – menade sig inte kunna besvara frågan och bland dem som
svarade valde en stor majoritet mellanalternativet ”Något intresserad”.
En femtedel av de döda ansågs inte alls ha varit kyrkligt intresserade och
nästan lika många beskrevs som ”Mycket intresserade”. Prästernas tidigare kontakter med döda inom de tre ”intressegrupperna” framgår av tabell 11. Skillnaderna som kommer fram i denna tabell är större än skillTabell 11. De dödas kyrkliga intresse och prästernas kontakter med de döda. Procenttal.
Inga
Vaga
Tillfälliga
Nära
Summa
De dödas kyrkliga intresse kontakter kontakter kontakter kontakter
Inte alls intresserade (n=323)
53
28
15
4
100
Något intresserade (n=1 003)
34
25
29
13
101
Mycket intresserade (n=292)
13
10
23
54
100
Alla (n=1 618)
34
23
25
18
100
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naderna som tidigare redovisats i tabellform. Detta är emellertid vad
man kunde vänta: Prästerna känner bättre (till) dem som är intresserade
av kyrkans verksamhet än dem som inte har något eller inte något större
intresse för vad som sker i församlingen. Av dem som varit kyrkligt intresserade, kände prästerna, som begravde dem, nästan fyra femtedelar,
men av dem som inte alls varit intresserade av kyrkan kände prästerna
en femtedel. De som varit något intresserade har nästan självklart en
mellanställning – prästerna kände två femtedelar – men andelen närmar
sig mera den bland de inte alls intresserade än den bland de mycket intresserade. Resultatet är som redan framhållits förväntat, och man kan
ställa frågan om det möjligen är så att prästernas mer eller mindre nära
bekantskap med de döda styrt svaren. Det kan vara så att de döda som
prästerna känt betraktar de gärna som åtminstone ”Något intresserade”
medan det kan ha varit svårt att karaktärisera personer som prästerna inte
haft några som helst kontakter med som ”Mycket intresserade”. Man kan
dock inte bortse från möjligheten att det rört sig om vad som betecknats
som ”anonyma kristna” (Gustafsson 2000: 176) eller personer som haft
sin – reella – religiösa hemvist i en annan församling än prästens.
Skillnaderna kan iakttas i alla bebyggelsemiljöer men det finns ett
mönster: På ”Mindre orter” kände prästerna omkring 80 procent av döda
som beskrivs som kyrkligt intresserade, hälften av de något intresserade
och en fjärdedel av de inte alls intresserade. I ”Stora städer” kände prästerna också omkring 80 procent av de mycket intresserade men bara en
fjärdedel av de något intresserade och en tiondel av de inte alls intresserade.
Man kan också se på uppgifterna på ett annat sätt och beakta att de
olika ”kyrkligt intresse”-grupperna storleksmässigt skiljer sig åt. I de fall
där prästerna haft nära kontakter med de döda hänförde sig drygt hälften
av kontakterna till personer som beskrivs som mycket kyrkligt intresserade medan knappt hälften av kontakterna hänförde sig till personer som
var något eller inte alls kyrkligt intresserade. Proportionerna växlar i olika bebyggelsemiljöer: På mindre orter hänförde sig huvuddelen (60 procent) av de nära kontakterna till kyrkligt mycket intresserade medan ungefär lika stor andel av de nära kontakterna i de stora städerna hänförde
sig till personer utan känt kyrkligt intresse. Slutsatsen av de kanske något snåriga resonemangen blir att prästerna känner de allra flesta äldre
personer med uttalat kyrkligt intresse i sina församlingar. Man bör emellertid observera att dessa kontakter är långt ifrån dominerande. Antalsmässigt hade prästerna haft ungefär lika många kontakter med sådana
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döda som haft litet eller inget kyrkligt intresse som med sådana döda
som ingått i de kyrkliga kärntrupperna.

Att välja begravningspräst
Man kan i enkätmaterialet närma sig frågan om relationer mellan prästen
som svarar för en begravning och sorgehuset/den döda människan på ett
annat sätt än det som hittills redovisats. En av frågorna gällde om den
döda bodde i den församling/det pastorat där prästen som svarade på
frågorna tjänstgjorde. I nära 1 800 formulär – c:a 80 procent av alla –
besvarades frågan jakande, och det är denna del av materialet som först
ligger till grund för de fortsatta analyserna; de fall där den döda människan som begravdes inte hörde till den aktuella/e prästens församling
analyseras i ett senare avsnitt. Frågan om var den döda bodde följdes av
en fråga om ”Hur kom det sig att Du blev officiant vid den här begravningen?”. De givna svarsalternativen valdes i följande utsträckning:
Enda prästen i pastoratet
I enlighet med pastoratets tjänstgöringsschema
Överenskommelse med kollegor
Ville/Valde att ha den
Önskemål från sorgehuset/den döda
Summa

Antal
193
781
126
45
632
1 777

Procent
11
44
7
2
36
100

Man kan i den fortsatta diskussionen helt bortse från en av kategorierna.
I enprästpastorat finns – i princip – ingen valmöjlighet inom pastoratet
för de efterlevande när det gäller vilken präst som skall ha hand om en
begravning. Det visar sig att de präster som anger att de – permanent eller vid det aktuella tillfället – var den enda prästen i pastoratet i stor utsträckning kände dem de begravde. Endast en femtedel kunde inte peka
på några som helst relationer till den döda, medan något mer än hälften
haft åtminstone tillfälliga kontakter.
Bortser man från begravningarna i enprästpastoraten, finner man att
vid 40 procent av begravningarna agerade de efterlevande eller hade den
döda själv agerat för att den präst som besvarat formuläret skulle leda
begravningsgudstjänsten. Andelen är förvånansvärt hög och man måste
då man beaktar nivån observera att det rimligen förekommit tillfällen då
man från ett sorgehus uttryckt önskemål om att en viss präst skulle officiera, men att detta av det ena eller andra skälet inte var möjligt. Vilken
roll begravningsbyråerna spelar i sammanhanget kan inte klarläggas här,
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men det är uppenbarligen så att det förekommer att de rekommenderar
ett sorgehus att försöka få en speciell präst eller en präst med speciella
karaktäristika (kön, ålder o.s.v.) för en viss begravning. Byråerna kan
också ta på sig kontakterna – innefattande eventuell övertalning – i de
fall då önskemål om en speciell präst föreligger. Det torde dock ändå
vara så att initiativen främst kommer från sorgehusen, t.ex. för att man
vill ha samma/e präst som vid en tidigare begravning inom familjen.
Motsatsen till de begravningar där man uttryckt önskemål om en bestämd präst är de begravningar där prästen tog på sig begravningsgudstjänsten ”I enlighet med pastoratets tjänstgöringsschema”, d.v.s. man utgick från ett beslut om vilken turordningen eller veckoordningen mellan
pastoratets präster skall vara när det gäller begravningsgudstjänster. Svaret ”Överenskommelse med kollegor” antyder att man har en mindre
formaliserad modell för fördelningen av kyrkliga handlingar på olika
präster än den som ”tjänstgöringsschema”-svaret pekar på men att det
ändå var så att ett beslut inom den kyrkliga organisationen var avgörande; de båda svaren har sammanförts till en kategori. Den fjärde svarsmöjligheten, ”Ville/Valde att ha den”, är mera komplicerad. Präster som
markerat detta alternativ kan antingen ha ”tagit på sig” den aktuella begravningen i stället för en som skulle äga rum dagen därpå, men de kan
också ha ”önskat” att ha den av personliga skäl, t.ex. att de kände den
som skulle begravas. Svaren om bekantskap pekar i båda riktningarna –
det finns relativt många ”kände inte alls” men det finns också många
”nära kontakter” – och den lilla grupp präster (45 personer) det är fråga
om har därför liksom den första gruppen, ”Enda prästen …”, lämnats
utanför bearbetningarna. Underlaget för de fortsatta analyserna, består
alltså dels av de begravningar där ett tjänstgöringsschema eller en överenskommelse präster emellan avgjort vilken präst det blev, dels av de
begravningar där ”önskemål” hade betydelse för vilken prästen blev.
Variabeln ”Orsak till officiant” har först betraktats som beroende variabel i förhållande till bebyggelsemiljö och pastoratsstorlek. Ett tydligt resultat är att de båda huvudmodellerna för hur begravningsprästen får sin
roll i viss utsträckning är knutet till olika bebyggelsemiljöer. På ”Mindre
orter” var nästan hälften av begravningarna sådana där prästen fanns
med efter ”önskemål”, i ”Stora städer” en tredjedel. Mönstret kommer
igen då man ser till pastoratsstorlek.
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Materialet – uppdelat på tre bebyggelsemiljöer – har också analyserats stift för stift. Analyserna som i många fall bygger på små delgrupper
antyder att det var minst vanligt att prästerna fick hand om begravningen
efter ”önskemål” längst i norr (Luleå stift), längst i söder (Lunds stift)
och i de centrala delarna av landet (Uppsala, Västerås och Stockholms
stift). Förklaringarna till att man har detta mönster behöver naturligtvis
inte vara detsamma i glesbygdsstiftet, i (i det dåvarande) småförsamlingsstiftet och i området med många större städer. Vanligast med begravningar där sorgehusen/de döda utsett prästen var det i väster, i Karlstads, Göteborgs och Skara stift. Ett säkerställt resultat är att det finns
skillnader mellan ”Stora städer” i de tre storstadsstiften: I Göteborgs stift
hade ”önskemål” avgjort vilken prästen var i 45 procent av fallen, i
Stockholms stift i 33 procent och i Lunds stift i 26 procent.
En annan analys innebär att man ställer utnyttjandet av formella eller informella tjänstgöringslistor och sorgehusens/de dödas önskemål mot
prästernas karaktäristika vilket innebär att variabeln ”Orsak till officiant” betraktas som oberoende variabel. Materialet ger tre tydliga utslag:
De präster som hade hand om begravningar efter ”önskemål” var ofta
avsevärt äldre än de som svarade för en begravning enligt en tjänstgöringslista, de förra hade också tjänstgjort i pastoratet längre än de senare,
och kyrkoherdarna kunde i större utsträckning än komministrarna peka
på att man önskat att de skulle ta på sig de aktuella begravningarna. Inget av resultaten är överraskande – variablerna ”Ålder”, ”Tjänstgöringstid” och ”Tjänsteställning” samvarierar dessutom i stor utsträckning –
och uppgifterna har inte analyserats med kontrollhållande av variabler
som bebyggelsemiljö eller pastoratsstorlek. Manliga och kvinnliga präster pekar i ungefär samma utsträckning på att de ”önskats” när man utom
kön också beaktar faktorer som tjänsteställning och ålder.
Man kan till slut utnyttja materialet för att klarlägga om man vid dödsfall inom vissa kategorier eller sociala miljöer har större benägenhet att
välja vilken präst som skall svara för begravningsgudstjänsten än inom
andra kategorier och miljöer. Variabeln ”Orsak till officiant” är alltså
även här oberoende variabel, och tabell 12 visar hur vanligt det var att
prästen fick sitt uppdrag efter ”Önskemål från sorgehuset/den döda” när
man ser till de dödas demografiska och sociala karaktäristika.
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En klar skillnad i fråga om hur vanligt det är med ”önskade” präster
kommer fram när man ser till de dödas ålder. Om den döda var ett barn
eller i ungdomsåren, var det regel att prästen vid begravningen var vald
för det speciella tillfället. Även när de döda var i åldern 30-50 år hade
prästen vid flertalet begravningar valts av sorgehuset. Från och med 50årsstrecket minskar andelen begravningar där man uttryckt önskemål om
en särskild präst så att bland de döda över 85 år var det endast i en tredjedel av fallen som prästen inte hänvisade till tjänstgöringsschemat vid
frågan om ”Orsak till officiant”.
Tabell 12. Andel begravningar där prästen officierade efter ”önskemål” då de döda
hörde till olika demografiska och sociala grupper.
Den dödas ålder
- 14 år (n=12)
15-29 år (n=22)
30-49 år (n=74)
50-64 år (n=163)
65-74 år (n=238)
75-84 år (n=503)
85- år (n=511)

100 %
73 %
54 %
42 %
45 %
41 %
37 %

Den dödas kön
Kvinna (n= 784)
Man (n=832)

39 %
45 %

Den dödas civilstånd
Ogift (n=178)
Samboende (n=57)
Frånskild (n=99)
Gift (n=669)
Änka/Änkling (n=597)

41 %
42 %
26 %
47 %
39 %

Den dödas sociala miljö
Arbetarmiljö (n=621)
Lägre tjänstemannamiljö (n=297)
Högre tjänstemannamiljö (n=123)
Företagarmiljö (n=144)
Lantbrukarmiljö (n=291)

36 %
42 %
66 %
51 %
46 %

Den dödas kyrkliga intresse
Inte alls kyrkligt intresserad (n=239)
Något kyrkligt intresserad (n=749)
Mycket kyrkligt intresserad (n=195)

29 %
48 %
65 %

Totalt (n=1 616)

42 %
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En liten skillnad kan iakttas när det gäller ”Orsak till officiant” vid
begravningar av kvinnor och av män. Det var något vanligare att ”Önskemål från sorgehuset/den döda” låg bakom vem som svarade för begravningsgudstjänsten då män begravdes än då kvinnor begravdes.
Skillnaden är inte stor men den är i linje med andra resultat som kommit
fram i svaren på ”Frågor om en begravning”: Vid begravningar av kvinnor håller man något oftare en ”låg profil” än vid begravningar av män
(Gustafsson 2003: 210 ff).
Civilståndsvariabeln har överraskande stor betydelse. Man observerar
först att det var avsevärt mindre vanligt vid begravningar av frånskilda
än vid alla andra begravningar att prästen fått sin roll efter önskemål från
sorgehuset eller den döda. Man kan också observera att det var vanligare
att officianten var ”vald” då en gift person än då en änka/änkling begravdes. Håller man civilståndet under kontroll, finner man att skillnaden mellan män och kvinnor främst framträder när det gäller personer
som var gifta vid dödsfallet. Det förefaller alltså som om det är vanligare
att en änka är angelägen om att en bestämd präst finns med vid begravningen av maken än att en änkling tar samma initiativ vid begravningen
av makan.
Det finns tydliga skillnader mellan olika sociala miljöer ifråga om hur
vanligt det är att begravningsprästen har sin roll efter ett ”önskemål”.
Det var betydligt mindre vanligt i arbetarmiljöer än i högre tjänstemannamiljöer att man ”valt” prästen. Den lägre tjänstemannamiljön hamnar
här – som i många andra sammanhang – i en mellanställning men liknar
i det aktuella avseendet mera arbetarmiljön än den högre tjänstemannamiljön. De två andra sociala kategorierna – Företagarmiljö och Lantbrukarmiljö – har också en mellanställning. Könsskillnaderna är särskilt
tydliga när man ser till döda i arbetarmiljön, de är helt försumbara när
man ser till lantbrukarmiljön och de går i motsatt riktning jämfört med
inom andra grupper i företagarmiljön: Det var vanligare att prästen var
”vald” vid kvinno- än vid mansbegravningar.
Den sista sektionen i tabell 12 visar betydelsen av de dödas kyrkliga
intresse för att prästen vid begravningarna fått sin roll efter ”önskemål”.
Resultaten går i förväntad riktning: Det var klart vanligare att prästen var
”vald” när den döda var mycket kyrkligt intresserad än då så inte var fallet. Man kan emellertid lägga märke till att starkt kyrkligt intresse hos
den döda inte alltid innebär att man utser en speciell präst för begravningsgudstjänsten. I en tredjedel av de fall där den döda var mycket
116

kyrkligt intresserad hade officianten sin roll i enlighet med ett tjänstgöringsschema. Man kan också lägga märke till att kyrkligt intresse hos
den döda inte är en förutsättning för att man uttrycker önskemål om –
och får – en viss präst vid begravningen: I nästan en tredjedel av fallen
där den döda varit helt ointresserad av kyrkan hade man sett till att få en
präst man önskade. Inom alla tre ”kyrkligt intresse”-grupperna var det
vanligare att man sett till att man fick en speciell präst vid begravningar
av män än vid begravningar av kvinnor.
Ser man till vilka kontakter som tidigare funnits mellan den döda och
prästen som hade hand om begravningen, finner man naturligtvis stora
skillnader mellan de fall där prästen anger att han/hon haft ”nära kontakter” med den döda och de fall där ”inga kontakter” funnits. Att prästen
känner sig ”vald” i fem sjättedelar av de fall där han/hon redovisar att
det förekommit ”nära kontakter” är inte något förvånande resultat. Däremot är det lite överraskande att prästen känner sig ”vald” i en sjundedel
av de fall då han/hon inte redovisar några som helst vare sig direkta eller
indirekta kontakter med den döda.

När man går över församlingsgränserna
Resultaten i föregående avsnitt hänför sig uteslutande till begravningar
som ägde rum inom eller i ett begravningskapell med anknytning till den
dödas hemförsamling och där prästen var knuten till den församling där
den döda var folkbokförd. Detta är det enkla och ”normala” förhållandet,
det som – enligt materialet – är för handen vid mellan 75 och 80 procent
av alla begravningar. Den återstående fjärde- eller femtedelen av begravningarna kännetecknas av någon typ av ”irregularitet” i förhållande
till normalfallet. ”Irregulariteterna” kan systematiseras så att man får två
huvudtyper.
Den ena typen är att en död människa begravs i en församling som
vid dödsfallet inte – i varje fall inte i administrativa termer – var hennes
hemförsamling; prästen vid begravningen kan vara knuten till den dödas
hemförsamling eller till församlingen där begravningen äger rum, men
behöver inte vara vare sig det ena eller andra. Den andra typen är att en
död människa visserligen begravs i sin – administrativa – hemförsamling, men att prästen inte är knuten till den aktuella församlingen utan
har hämtats från någon annan församling. Båda undertyperna kan man
förvänta sig finna i ett material som samlats in från präster med församlingstjänst. Däremot täcker inte materialet begravningar – i den dödas
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hemförsamling eller i en annan församling – som leds av präster som
inte har någon församlingstjänst
För de fall då någon form av ”irregularitet” – ”fel” församling
och/eller ”fel” präst – förelåg, fanns i enkätformuläret frågor där några
givna svarsalternativ inte skulle kryssas för utan där den aktuella/e prästen ombads att med några ord beskriva varför begravningen inte skedde
”där den ’normalt’ skulle äga rum” respektive varför prästen – fastän
den döda inte var en församlingsbo – ”blev officiant vid begravningen”.
Dessa ”öppna” svar ger inblickar i vilka faktorer som kan ligga bakom
att ett sorgehus för en begravning beslutar söka sig till en annan församling än den där den döda varit folkbokförd och vilka resonemangen kan
vara när man söker en annan officiant än en präst i vars tjänst det ingår
att förrätta den aktuella begravningen. Beträffande den senare frågan kan
man förvänta att de skäl som anges inte i någon större utsträckning skiljer sig från de skäl som är för handen då man i ”rätt” församling framför
önskemål om vilken av dess präster som skall förrätta en begravning.
Svaren bör alltså ha viss allmängiltighet även om de gavs då en ”irregularitet” skulle förklaras.
Begravningar som äger rum utanför den dödas hemförsamling har
analyserats ingående i ett tidigare arbete. Det framgår där att det stora
flertalet av dessa begravningar antingen har med de dödas tidigare boendeort eller med deras familjerelationer att göra. De nästan självklara fallen är de då någon flyttat till ett äldreboende inom den egna kommunen
men utanför den församling där vederbörande tidigare bott, och då det
efter dödsfallet är naturligt att återvända från den tillfälliga folkbokföringsorten till den egentliga hemorten där många gånger en familjegrav
redan finns. Svaren klargör också att begravningar när det gäller ensamstående döda ofta sker där släktingar bor. Detta gäller inte minst då den
döda är en ung människa (Gustafsson 2003: 63 ff).
Det finns i enkätmaterialet ungefär 300 beskrivningar av begravningar
som ägt rum utanför den dödas hemförsamling. Vid en tredjedel av dessa svarade en präst i församlingen där begravningen ägde rum för begravningsgudstjänsten. Dessa fall skiljer sig principiellt inte från de
”normalfall” som behandlats i de tidigare avsnitten. När undersökningen
genomfördes var clearingsystemet mellan församlingar vad gäller begravningar på många ställen väl etablerat även om det inte då – som senare blivit fallet – var obligatoriskt. Det vanligaste skälet till att prästen
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blev officiant i de aktuella fallen var hur tjänstgöringsschemat såg ut.
Det var emellertid långt ifrån ovanligt att det hade funnits önskemål om
att prästen skulle svara för begravningen. Ett enda svar täcker många av
de kommentarer som dessa präster skrivit in: ”Den ende prästen i tjänst
den aktuella dagen i vårt pastorat, där familjegraven finns. Dessutom
personligt önskemål från familjen p.g.a. våra tidigare kontakter. Bl.a.
officierade jag vid makens begravning för 4 år sedan.” Att skälen till att
en viss präst får hand om en viss begravning kan vara mångfacetterade
framkommer av följande svar: ”Anhöriga ville ha en kvinnlig präst och
en fredag em. vilket är min begravningsdag. Främst var dock att den avlidna ville begravas i den församling hon levt länge i och där hennes
make ligger begravd”. Skälen som prästerna anger kan emellertid också
vara rent byråkratiska: ”Jag blev tillfrågad om jag ville begrava en icke
församlingsbo på min ordinarie begravningstid.”
Svaren från prästerna som beskrivit en begravning utanför det egna
pastoratet om varför de blev officiant, ger en rik provkarta på möjliga
skäl till att en viss präst får hand om en viss begravning. Det är långt
ifrån ovanligt att en präst ”följer” en död församlingsbo till begravningsgudstjänsten i en annan församling, och då gör det mer eller mindre
som ett inslag i sin tjänst. Motiveringarna till att prästen kom att tjänstgöra är i sådana fall ofta kortfattade och inte sällan ”lånade” från de fasta
svarsalternativen: ”Enda prästen i pastoratet. Kanske önskemål från den
döda”, ”Genom önskemål från efterlevande döttrar” och ”Någon präst i
vår församling skulle ta den eftersom det inte fanns särskilda önskemål”.
Den kyrkliga organisationen gör ibland att präster får ta begravningar
av personer som inte är deras församlingsbor och som de inte heller har
någon annan relation till: ”Jag var förordnad som vice pastor i pastoratet”, ”Blev tillfrågad pga ordinarie prästens tjänstledighet”, ”Jag är kontraktsadj. Och får rycka in ’vid behov’”, ”Är ’kontraktsadjunkt med
pool-tjänst’ för gudstj:r o förrättn. Min uppgift var att vara förrättn.jour i
den avl:s hemförsaml.”.
I det aktuella sammanhanget framkommer emellertid också situationer där man kan säga att ”prästerlig professionalism” är avgörande:
Prästerna inser att någon måste ställa upp och göra det som ”folk” förväntar sig att man inom kyrkan svarar för. Några – inte alldeles unika –
exempel pekar i denna riktning: ”Församlingens präster kunde inte officiera pga annan verksamhet”, ”Jag arbetar som kontraktsadjunkt och har
normalt inte förs.förrättningar. Dessutom hade jag semester. Men famil119

jen ringde och när de kunde anpassa tiden för begravningen till mig
ställde jag gärna upp efter deras önskan” och ”Kvinnan skriven i ’min’
församling. Jag blev inkopplad sent pga att man önskat en Baptistpastor,
vilket ej gick att ordna. Men det var OK med en präst ur Svenska kyrkan
och jag kunde ta detta med 2 dagars varsel”.
En annan form av professionalism bakom vem som blir officiant vid
en begravning kommer fram då en kyrkoherde utser den präst som
han/hon anser vara mest lämplig att ta hand om en speciell begravning.
En medelålders komminister skriver således: ”Kyrkoherden tyckte jag
var lämplig att ta den” då ett 17-årigt mordoffer skulle begravas. Självmedvetande om att man har särskilda kvaliteter för speciella situationer
framkommer också. ”Jag tar gärna ’svåra’ begravningar” skriver en präst
som officierat vid en begravningsakt med en urna med askan efter en
ung drogmissbrukare kring vars dödsfall det rådde oklarhet.
Aktörer vilkas betydelse när det gäller vilken präst som officierar vid en
viss begravning inte skall underskattas är – som redan tidigare framgått
– begravningsbyråerna. Man kan anta att deras roll varit särskilt betydelsefull vid just sådana begravningar som analyseras här. Många av svaren
där begravningsbyråerna figurerar som förmedlare eller initiativtagare är
kortfattade som ”Rekommenderad av byrån” eller ”Begravningsbyrån
tog mig då jag stod på tur”. Det framkommer också att begravningsentreprenörer kan utnyttja sin personkännedom så att ”rätt” präst kommer
att officiera vid en begravning. Det finns svar som ”Begravningsbyrån
rekommenderade mig sedan föräldrarna haft en dålig kontakt med hemförs.” och ”Önskemål från begravningsbyrån”; i det första fallet var det
ett barn med flerkulturell bakgrund som skulle begravas, i det senare fallet hade den döda begått självmord.
Det finns uppenbarligen också sorgehus som ser det som den anlitade
begravningsbyråns uppgift att ordna en präst till den dag då man bestämt
att begravningen skall äga rum. Denna begravningsbyråernas service förefaller – åtminstone om man dömer efter prästernas svar – att ibland
kunna kräva mycket arbete: ”Begravningsbyrån fick inte kontakt med
tjänstgörande präst i hemförsamlingen” och ”Uppringning från begravningsbyrån eftersom det inte fanns några präster i tjänst i den avlidnes
hemförsamling denna fredag (s.k. klämdag)”. När svaret är ”Semestertider och man försöker ’ragga präster’ via begr.byråer. Jag har svårt att
säga nej.” anar man viss förståelse från prästens sida för begravningsby120

råns problem. Det finns emellertid också präster vars svar antyder irritation över begravningsbyråernas praxis: ”Ingen av pastoratets präster
kunde tjänstgöra denna dag och tid. (Tid för B. bestämmes när anhöriga
besöker begravningsbyrån och sedan läggs det på församlingen att lösa
uppgiften.)” och ”Ordinarie präst på semester, så frågan gick vidare till
mig, som hade möjlighet att ställa upp. (Men då hade entrep. redan infört
annonsen i tidningen!)”.
Vid några av de situationer då ett sorgehus valt eller framfört önskemål
om vem som skulle officiera vid en begravning, framkommer att man
inte i första hand sökte en viss präst, utan istället en präst som hörde till
en viss kategori. Det finns flera fall där prästen påpekar att han/hon kom
att svara för en begravning på grund av att vederbörande – liksom den
döda – hade finsk bakgrund eller i varje fall var finskspråkig. En präst
uttryckte detta som ett önskemål från sorgehuset, ”Begravningen skulle
vara tvåspråkig (svenska/finska) och jag är finsk präst”, och en annan
”Man önskade finsktalande präst som känner finska traditioner”. Präster
kunde också svara på ett sätt som antyder att det är helt självklart att de
skulle ställa upp när ett dödsfall inom befolkningsgruppen med finsk
bakgrund inträffat: ”Den finskspråkiga prästen på den aktuella orten
hade ledigt” och ”Alla andra finska präster hade semester”. Betydelsen
av att prästen och den döda/de efterlevande har samma språk kommer
också fram när det gäller begravningar där man vill gripa tillbaka till
finskan: ”Var tysk medborgare och tyskspråkig och därför tysk präst”.
Det finns i materialet några präster vilka som motiv till att de valts att
ha en viss begravning anger sin ungdom. En skriver ”Önskade en ’ung’
präst. Helst en studentpräst eller liknande”, en annan ”Efterfrågades ’ung
och lättsam’ präst så begravningsentreprenören tillfrågade mig”. I båda
fallen var de som skulle begravas yngre personer. Exemplen på att en
präst kommit att officiera vid en begravning på grund av sitt kön är något flera än exemplen på att någon fått officiera på grund av sin ungdom,
men de är inte många. Det finns förklaringar som ”De önskade kvinnlig
präst vilket jag är”, ”Önskemål om kvinnlig präst. Kvinnliga präster i
den dödas egen församling hade inte tid” och ”Anhöriga ville ha en
kvinnlig präst och det finns ytterst få kvinnor i mitt kontrakt”. Materialet
ger inget exempel på en manlig präst som angett sitt kön som orsak till
att han kom att svara för en begravning; en kvinnlig präst anger emellertid att hon hade ”sin” begravning en torsdag i enlighet med tjänstgö121

ringsschemat, men att ”vid den begravning som skulle förrättas på fredag fanns önskemål om manlig präst”.
De hittills nämnda orsakerna till att prästen kom att officiera vid den begravning som beskrivs i enkätformuläret ”Frågor om en begravning” är
emellertid inte sådana som nämns i störst utsträckning, utan vanligast är
att svaren pekar på någon form av tidigare kontakter mellan prästen och
sorgehuset eller den döda. En speciell typ av kontakter är sådana som
etablerats i samband med själva dödsfallet. Prästen har varit närvarande
vid dödsbädden eller meddelat dödsfallet, och detta leder sedan till att
han/hon blir den som får hand om begravningen och att man därmed
också bortser från tjänstgöringslistor och församlingsgränser. Särskilt
när det gäller begravningar av perinatalt döda barn är det vanligt att
sjukhuspräster anlitas. En av dem skriver ”Är sjukhuspräst och begraver
omkr. 6-8 barn/år i samma situation”. Svaret kommer igen med några
variationer: ”Jag råkade bli den präst som kom till BB i anl. av dödsfallet – tjänstgjorde på måndagen”, ”Kallad till kvinnokliniken i samband
med förlossningen” och ”Kontakt med föräldrarna på sjukhuset”.
En prästs kontakter med vuxna och äldre personer som dött på ett
sjukhus kan också leda till att vederbörande anlitas vid begravningen.
Kontakterna kan ha varit med den döda, med de anhöriga eller med både
den döda och de anhöriga som de följande exemplen visar: ”Jag är sjukhuspräst och kom då i kontakt med denne man”, ”Jag är sjukhuspräst
och fick god kontakt med den döde och dennes anhöriga”, ”Sjukhusjour,
blev kallad att komma till de anhöriga” och ”Jag är sjukhuspräst och fick
själavårdande kontakt med anhöriga efter dödsfallet på sjukhuset”. Kontakter som blir avgörande för vem som blir begravningspräst kan dock
etableras också på annat sätt: ”Är sjukhuspräst och ingår i teamet kvalificerad hemsjukvård” och ”Jag hade gudstjänster på ålderdomshemmet
och de gånger han inte kunde vara med besökte jag honom på hans
rum”. Det finns också exempel på att en tredje part förmedlat kontakten:
”Fick kontakt med familjen genom distriktsläkare.”
I några fall framkommer det att en relation etablerades då en präst
förmedlade ett dödsbud, och de följande två exemplen visar att enskilda
präster genom den organisation som finns kan få ta på sig uppgifter som
både i sig kan vara påfrestande och som leder till ett längre engagemang
som ligger helt utanför den dagliga tjänsten: ”Jag lämnade dödsbudet
(Ingen präst i hemförsamlingen gick att få kontakt med när sjukhuspräs122

ten ringde från dödsorten.) och vi fick fin kontakt” och ”Ingen av prästerna svarade på polisens anrop. Enl. jourlistan är kpr [kontraktsprosten]
siste man. Befann mig på akuten när den döde kom dit. Besökte sedan
anhöriga tillsammans med polis”; beskrivningen som här kortats ner något hänför sig till ett mordfall.
En präst måste i sin egenskap av församlingspräst ta på sig att ha en
begravning som ett tjänsteåliggande. Det finns emellertid andra situationer där en präst på grund av sin prästroll ser det mer eller mindre som en
skyldighet att ta på sig en begravning. Det gäller präster som är knutna
till bestämda organisationer och det finns i enkätmaterialet några exempel på präster som anger sådana skäl för sitt engagemang vid en begravning. Den militära sektorns särställning i samhället även när det gäller
andliga frågor kommer fram i följande beskrivning: ”Jag är stabspastor
på YY och handhar personalens själavård.” Andra exempel i denna riktning hänför sig också till den offentliga sektorn: ”Jag arbetar som präst
på den kriminalanstalt där den döda arbetade”, ”Verkspräst på den dödas
arbetsplats” och ”Jag arbetar som studentpräst på högskolan där han arbetade”. I några fall uppgav präster motiv för att de haft en begravning
som åtminstone delvis liknar de skäl som nämnts här, men som hänförde
sig till det ”semiofficiella” samhällslivet: ”Den döde var aktiv i
KFUK/M:s Scoutförbund, där jag varit förbundskaplan” och ”Mannen
var frimurare och familjen önskade en präst som också var frimurare”.
I det stora flertalet fall där prästerna klargör hur det kom sig att de svarade för en begravning utanför den egna församlingen, hänvisar de till
mera personliga kontakter än de som hittills nämnts. Det är alls inte
ovanligt att de nämner att de ”återvänt” till en församling där de tidigare
tjänstgjort för att begrava någon som de fått personliga relationer till.
Några exempel: ”Eftersom jag kände honom som kyrkvärd i den församlingen”, ”Personlig bekant och vän vid tidigare tjänstgöring i pastoratet”,
”Vi hade tidigare haft kontakt genom syföreningen när jag var präst i
hennes församling” och ”Har arbetat i den dödas församling i 26 år. Men
arbetar nu i annan församling. Vi var nära vänner”. Begravningar där
kontakten med den döda just som med en tidigare församlingsbo behöver inte bara innebära ett återvändande för prästen. De kan också leda till
att prästen ”hämtas” till en församling dit den döda flyttat: ”Han hade
nyss flyttat till annan förs., kollegerna ville jag skulle ta den”, ”Den döda
hade hela sitt tidigare liv levt i vår församling och endast de sista åren
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varit skriven där hon var vid dödsfallet. Jag kände henne personligen
väl, liksom hennes släktingar” och ”Präst i hennes gamla församling
samt personligt bekant”.
Grann- och vänskapsrelationer nämns ofta av prästerna som orsak till
att man svarat för en begravning utanför det egna pastoratet. Den rumsliga närhetens betydelse framgår av följande exempel: ”Granne, de kände sen tidigare min man. Vi var där med blommor med anledn. av dödsfallet. Jag tjänstgör i annat pastorat”, ”Den döda och jag bodde grannar
sedan många år” och ”Bor i samma fastighet som systrarna”. Fallen där
prästen hänvisar till sin vänskap med den döda är som man kan vänta
betydligt vanligare än fallen med hänvisningar till grannskap, och följande utgör endast ett litet axplock bland många exempel: ”Gammal vän
till familjen, skolkamrat med hennes dotter”, ”Vänskap med maken”,
”Jag är sommarboende på orten och känner familjen” och ”Pga vänskap
med sonen”. Vänskapskontakterna är inte alltid direkta, utan det kan
räcka att vara vän till en vän för att en präst skall ombes ta hand om en
begravning: ”Via bekanta till sorgehuset” och ”Mångårig vän till familjen som också jag är bekant med förmedlade kontakten”.
”Släkt med den döde” motsvaras av en rad liknande svar. Att en präst
begraver någon inom den egna släktkretsen inte är något ovanligt, framgår både av en lång motivering som ”Den döda var syster till min farfar.
Den dödas son önskade det. Jag är ’familjepräst’ och har tidigare varit
officiant vid dop och vigslar inom samma gren av släkten” och av mera
kortfattade motiveringar som ”Jag är ingift i hennes släkt”, ”Avlägset
släkt med familjen”, ”Den döda var min moster”, ”Kusin till den döde”
och ”Sambo med den avlidnes dotter”.
Ett vanligt skäl till att präster svarar för begravningar utanför den
egna församlingen är att de tidigare begravt någon annan i den dödas
familj, oftast makan eller maken: ”Jag begravde maken för fyra år sedan
samt en broder”, ”Begrov maken i mars -96”, ”Officierade vid makens
begravning 1995”, ”Jordfäste för några år sedan på sorgehusets begäran
den nu avlidnes son” och ”Hade tidigare begravt hennes mamma och de
anhöriga önskade att jag skulle åta mig även denna begravning”. Uppdraget kan komma som en överraskning för prästen: ”Anledningen till
att jag valdes att vara officiant berodde enl. barnen på att jag skulle ha
haft begravningsgudstjänsten för maken. Själv har jag totalt glömt detta.”
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Ibland har det inte funnits några tidigare kontakter mellan prästen och
sorgehuset, utan de efterlevande har på olika vägar kommit fram till att
de vill att den aktuella prästen skall svara för den begravning de har att
ordna. Det förekommer alltså svar som ”De hade varit på andra begr.
med mig. Prästerna i hemförsamlingen hade ingen tid”, ”Någon av de
anhöriga hade varit på en begravning jag hade, och tyckte att det var
fint: Och ville därför ha mig” och ”Den avlidnas make var på en gudstjänst jag höll i och bestämde sig för att han ville att jag skulle hålla i
begravningen”. En präst anger kortfattat att de sörjande gjort ett positivt
val då beskrivningen är ”De ville ha mig!”. Detta kan kontrasteras mot
ett rent undantagsfall, där det framgår att ett sorgehus gjort ett negativt
val: ”Ville ej ha kollega.”
De olika motiven kan delvis gå in i varandra, men man kan ändå urskilja en motivgrupp som innebär att det ytterst är önskemål från den
som skall begravas som ligger bakom att det blir en viss präst vid begravningsgudstjänsten. Relationerna kan ha varit så starka att prästen
kan skriva ”Lovat att begrava” eller ”Hon ville det. Vi kände varandra
sedan 10-15 år”. Oftast är motiveringarna korta som ”Den avlidnes önskan” men prästen kan också påpeka att ”Han hade själv tidigare skrivit
sina önskemål. Bor inom staden men i annan församling”, ”Uttalad önskan om bestämd kyrka och bestämd präst” eller ”Önskemål från den
döda och hennes barn”.
Sammanfattningsvis kan det åter framhållas att det finns en mångfald av
motiv bakom att präster svarar för begravningsgudstjänster för döda som
inte tillhör den församling där de har sin tjänst. De förhållanden som ligger bakom att prästerna vid den majoritet av begravningar som äger rum
i den dödas hemförsamling markerat svarsalternativet ”Önskemål från
sorgehuset/den döda” bör – som också tidigare påpekats – inte alltför
mycket skilja sig från de motiv som skrivits in när det förelegat ”irregulariteter” vad gäller antingen ort för eller anlitad präst vid begravningen.
Svaren klargör att det är en grov förenkling att se Svenska kyrkan och
dess församlingar som en offentlig institution bland andra offentliga institutioner. Det finns visserligen en geografisk indelning av landet i pastorat och församlingar, och det finns prästtjänster inom dessa enheter
vars innehavare har som sin främsta uppgift att på olika sätt tjäna och
undervisa människorna inom den aktuella kyrkliga enheten. Organisationsstrukturen är emellertid inte mer strikt än att de som tillhör organi125

sationen ofta överskrider församlingsgränserna i sina kontakter med
Svenska kyrkan, och det anses också näst intill självklart att tjänsteinnehavarna eller ämbetsbärarna inte bara skall se till formella kriterier som
bostadsort när kyrkotillhöriga – eller andra – vänder sig till dem i ärenden av religiös eller kyrklig karaktär. Man kan – i anknytning till en analys som författaren gjort i ett annat sammanhang (Gustafsson 2000: 223
ff) – beskriva detta förhållande att Svenska kyrkan visserligen i mycket
har samma formella struktur som och rekryterar sina anställda på samma
sätt som en byråkratisk organisation, men att agerandet inom organisationen ofta på ett påtagligt sätt skiljer sig från agerandet inom en renodlat byråkratisk organisation; ett utpräglat kännetecken för en sådan organisation är att det område inom vilket en tjänsteinnehavares beslut och
handlingar äger giltighet är klart geografiskt avgränsat.

Summering och diskussion
Två påtagliga resultat har kommit fram i analysen av drygt 2 200 prästers svar om sina tidigare kontakter med de döda som begravdes vid de
begravningsgudstjänster som beskrivs i enkätformuläret ”Frågor om en
begravning”. Det ena resultatet är att prästerna förvånansvärt ofta varit
personligt bekanta med eller på annat sätt haft kontakter med dem de
begravde. Det andra resultatet är att det är mycket vanligt att prästerna
som officierar vid begravningar på något sätt valts av sorgehuset eller av
den döda själv.
Vid sex av tio av de begravningar som beskrivs i formulären var relationen mellan prästen och den döda/sorgehuset inte en alldeles ny relation. I en tredjedel av fallen kunde prästen peka på att det förekommit
tillfälliga eller nära personliga kontakter, och i ytterligare en fjärdedel av
fallen förelåg någon form av indirekt relation, oftast genom andra familjemedlemmar, eller var det så att prästen åtminstone visste vem den
döda var. Endast vid fyra av tio av begravningarna hade det enkla ”Kände inte alls” total täckning.
Bortemot hälften av prästerna pekar på att han/hon officierade vid den
aktuella begravningen på grund av mer eller mindre starkt uttalade önskemål från sorgehuset eller från den döda. Att andelen inte kan preciseras, sammanhänger med att materialet omfattar såväl begravningar som
ägde rum i den dödas hemförsamling med en präst därifrån som officiant
som begravningar där man gått över församlingsgränserna, och att frågorna därmed var något olika till olika präster. De fall där antingen be126

gravningsföljet eller begravningsprästen gått över församlingsgränserna
ger många konkreta exempel på hur man tänkt och agerat då man bestämt vem som skulle bli begravningspräst. Söker man väga samman
dessa fall med de ”reguljära” begravningarna med kryssvaret ”Önskemål
från sorgehuset/den döda” kommer man fram till en andel som ligger
något under hälften av alla begravningar. Den aktuella/e prästen – och
inte en annan präst – var i kyrkan/begravningskapellet, eftersom man
från sorgehuset agerat för att just denna/e präst skulle svara för begravningsgudstjänsten. I många fall, men långt ifrån alltid, var det en präst
som man tidigare haft någon form av kontakt med.
Procenttal och bråkdelar innebär grova beskrivningar av förhållandena i
hela landet och beträffande alla begravningar. I de tidigare avsnitten har
materialet brutits ner i olika grupper, och man finner då stora variationer
såväl när det gäller relationen mellan den döda och prästen som när det
gäller förekomsten av önskemål om en viss präst vid en begravning. När
man ser till yttre miljöfaktorer – typ av församling – framkommer stora
skillnader både i fråga om hur vanligt det är med någon form av bekantskap mellan den döda och prästen och i fråga om hur vanligt det är med
önskemål om en viss präst vid begravningen.
Alla skillnader som kan knytas till den kyrkliga indelningen av landet
kan dock inte beskrivas i urbaniserings- och storlekstermer utan man
finner också skillnader i fråga om förhållandena i olika stift. Karaktäristika som är knutna till prästen – ålder, tid i församlingen och tjänsteställning – har också betydelse både för hur ofta det funnits tidigare kontakter mellan prästen och den döda, och hur vanligt det är att önskemål
kommit fram om att den aktuella/e prästen skulle officiera vid begravningen.
Även karaktäristika som är knutna till den döda människan har betydelse för förekomsten av sådana kontakter och önskemål som det här är
fråga om. Bland skillnaderna i dessa avseenden kan man sammanfattningsvis framhålla fyra, varav åtminstone den sista innebär just vad man
kunde förvänta: 1) De dödas ålder; det var vanligare att man sökt få en
speciell präst till en begravning då den döda var en yngre människa än
då en gammal människa skulle begravas; 2) Sociala skillnader i och med
att det var vanligare att prästen kände den döda och oftare hade efterfrågats för begravningen om den som skulle begravas hörde hemma i övre
medelklass- och företagarmiljö än om den döda hörde hemma i arbetar127

miljö; 3) En könsskillnad som kommit fram också när svaren på andra
frågor analyserats: Trots vad man vet om religiositets- och kyrksamhetsmönster, var både tidigare kontakter mellan prästen och den döda
och önskemål om en viss präst för begravningen vanligare då den döda
var en man än en kvinna; 4) Såväl tidigare kontakter mellan prästen och
den döda som ”önskemål” beträffande begravningspräst var mycket vanligare när den döda bedömdes ha varit kyrkligt intresserad än då bedömningen var ”Inte alls intresserad”.
Undersökningen genomfördes visserligen 1997, men det är – som påpekades redan inledningsvis – författarens uppfattning att resultaten fortfarande, d.v.s. nästan tio år senare, har stor giltighet. Tidsfaktorn är emellertid inte ointressant: Man önskar att det funnits motsvarande uppgifter
om förhållandena längre tillbaka i tiden, t.ex. om hur det var både vid
början och vid mitten av 1900-talet. Inga systematiska uppgifter finns
tillgängliga, och man kan därför endast spekulera om vilka förändringar
som kan ha skett. De båda huvudresultaten – att det är vanligt att prästen
haft någon form av kontakter med den döda, och att det är vanligt att
prästen vid en begravning fått sin roll efter önskemål från sorgehuset/den döda – måste diskuteras var för sig.
Huruvida det var vanligare ”förr” att prästen och den döda känt varandra
eller åtminstone haft vaga kontakter bör i stor utsträckning sammanhänga med vilken miljö man ser till. I landsbygdsmiljön och i de mindre
tätorterna är det i nuläget långt ifrån ovanligt att någon form av kontakter funnits, men man kan ändå anta att det tidigare var ännu vanligare
med sådana kontakter. Befolkningen på landsbygden var – med undantag för statarna – mera stationär när jordbruk var den dominerande näringen. Prästtätheten på landsbygden var större, prästernas rörlighet var
mindre, de bodde i det pastorat där de hade sin tjänst och till tjänsten var
en rad uppdrag inom skolväsendet och vårdsektorn kopplade. Sådana
faktorer bör – tillsammans med att ”kyrkböckerna” ofta sköttes av prästen personligen – ha lett till att prästens personkännedom i pastorat av
måttlig befolkningsmässig och geografisk omfattning med tiden blev
näst intill hundraprocentig.
I industrialiserade och urbaniserade församlingar var förhållandena
annorlunda. Kyrkan/prästgården och ett växande samhälle kring en järnvägsstation eller ett industriföretag låg långt ifrån alltid geografiskt nära
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varandra. Befolkningens rörlighet i dessa miljöer liksom i städerna var
många gånger stor, och det fanns för prästen inte samma möjlighet som
på landet att ”koppla” enskilda individer till en gård eller en släktgrupp.
Prästerna i framförallt de större städerna var fåtaliga i relation till befolkningens storlek. De samhälleliga uppgifterna i t.ex. barnavårdsnämnden gav visserligen även i dessa miljöer kyrkan en kontaktyta med
människor utanför de egna kärntrupperna, men det var en kontaktyta
som var förbehållen en enda präst i församlingen. De sociala avstånden
var stora. Prästernas sociala ställning gjorde att ”naturliga” mötesplatser
med arbetare och lägre tjänstemän knappast fanns, utan de rörde sig såväl under arbetstiden som under fritiden på olika arenor. En rad faktorer
talade alltså mot att prästerna i dessa miljöer hade personliga kontakter
med och/eller åtminstone kände till alla de människor som bodde i deras
församling och som i praxis men ofta också ideologiskt avlägsnat sig
från kyrkan.
Det är alltså svårt att generellt uttala sig ens om allmänna tendenser
när det gäller vilken utvecklingen i ungefär ett hundraårsperspektiv varit
ifråga om kontakter mellan präst och församlingsmedlemmar, och vilken
kännedom prästerna hade om dem som levde inom det område där de
svarade för den andliga vården. Det är rimligt att tänka sig att det – även
om de personliga kontakterna var få – förelåg en asymmetri när det gällde förhållandet mellan församlingsmedlemmarna och församlingsprästen/erna: Många församlingsbor visste vem prästen/erna var och kände
igen och kände – på gott och ont – till denne/dessa, medan många församlingsbor var helt anonyma för prästen/erna.
När det gäller den andra problemställningen – möjligheterna att framföra
önskemål om eller ordna så att en viss präst har hand om en viss begravning – kan man tänka sig att utvecklingen varit annorlunda än när det
gäller den första problemställningen, men att utvecklingen varit ungefär
likartad i olika miljöer. När jordfästningarna var något som ofta ägde
rum på söndagen, före eller efter högmässan, måste möjligheterna att få
den präst man önskade till en jordfästning ha varit näst intill obefintliga.
Vilken präst som öste jord över kistan sammanhängde med de allmänna
predikoturerna. Prästen som skulle svara för gudstjänsten hade också
hand om jordfästningen/arna före eller efter densamma.
Att enskilda församlingsbor annat än i rena undantagsfall skulle haft
möjlighet att påverka turordningen mellan prästerna ifråga om deras
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söndagstjänstgöring, förefaller inte särskilt troligt. På de större orter där
man hade begravningsplatser utan direkt anknytning till en kyrka och
ofta flera jordfästningar efter varandra, kan det inte heller ha varit vanligt att sorgehusen påverkade vem som skulle svara för jordpåkastningsceremonin. Den kollektiva prägel som dessa jordfästningar hade kan inte
ha inspirerat till att anstränga sig att få en speciell präst, och situationen
kan inte heller ha gjort det lätt för en präst att söka uppfylla eventuella
önskemål; hade flera sorgehus samtidigt kommit med krav hade situationen blivit komplicerad.
Det förefaller rimligt att det sociala avståndet mellan prästerna och
det stora flertalet församlingsmedlemmar motverkade de senares benägenhet att få en viss präst som officiant vid en begravning även om denna var individuell och ägde rum i en kyrka/ett begravningskapell. Det
sätt på vilket präster numera överskrider församlingsgränser vid önskemål om en präst som inte har tjänst i den dödas hemförsamling hade
sannolikt på många ställen betraktats som olämpligt inte minst av ämbetsbröder med starkt revirtänkande. Dessutom har kommunikationsväsendets utveckling gjort det lättare både att hämta en präst utifrån till en
begravning och att låta begravningen äga rum någon annanstans än i
hemförsamlingen. Det clearingsystem när det gäller bl.a. begravningar
som successivt infördes sent under 1900-talet har verkat i riktning mot
att det blivit enklare och därmed också vanligare med begravningar på
annan ort än i den dödas hemförsamling.
En faktor bakom att sorgehusen så ofta försöker få en viss präst att
svara för en begravning kan ligga i själva begravningsgudstjänstens utveckling. Den kyrkohandbok som gällde fram till 1986 – HB 1942 –
upptog griftetalet endast som ett fakultativt moment. Även om utvecklingen var att detta fakultativa moment allt oftare och till slut nästan undantagslöst förekom vid begravningarna, så var det länge – att döma av
befintliga griftetalssamlingar – så att griftetalen främst hade ett allmänt
eller kyrkoårsanknutet innehåll; exemplen med mera kasuell inriktning i
samlingarna koncentrerades till begravningar efter personer som dött
under speciella omständigheter eller där situationen på annat sätt avvek
från den vanliga, d.v.s. att en gammal människa begravdes (Bexell
1998).
Undersökningar av praxis under 1990-talet visar att det stora flertalet
griftetal numera har en mer eller mindre personlig prägel. Från en undersökning som delvis är parallell med den som denna artikel bygger på re130

dovisar Jan-Olof Aggedal ”att prästerna med få undantag alltid nämner
den döde vid namn en eller flera gånger” och ”att de använder ca en
tredjedel i början av griftetalet för att teckna minnet av den döde” (Aggedal 2003: 321 ff). Enligt det här utnyttjade enkätmaterialet var det
mycket ovanligt att prästerna inte gjorde griftetalet personligt: Det vanligaste (55 procent) var att man ”i någon mån” försökte göra griftetalet
personligt men inte mindre än 40 procent av prästerna svarade att de försökt att ”i hög grad” vara personliga (Gustafsson 2001: 92 f).
Utbudssidan – vad prästerna säger i griftetalen – är alltså ganska väl
klarlagd, medan det däremot inte finns några undersökningar om vad
man på mottagarsidan – de efterlevande och andra som deltar i begravningsgudstjänsten – förväntar sig av det längsta talade inslaget under begravningsakten. Det har i olika sammanhang framgått att en klar majoritet av svenskarna anser att begravningar är händelser som har stor betydelse för dem personligen, samtidigt som det är helt klart att endast en
minoritet – allra högst en fjärdedel – finner det kristna trosinnehållet i
Svenska kyrkans begravningsakt vara viktigt; man pekar istället på att
begravningen är en värdig form för eller har tradition som sättet att ta
avsked från en död människa (Bäckström 2000: 146 ff). Man kan tolka
detta som att för deltagarna i en begravningsgudstjänst är inte den kristna uppståndelsetron central – även om det i folkligt medvetande är vanligt med ett obestämt hopp om någon form av fortlevande (Tabellsammanställning: 61 f) – utan de är inriktade på att begravningen skall rituellt markera avskedet från den som ligger i kistan. Ser man framförallt
begravningsakten som ett avsked är det naturligt att det ges så personlig
prägel som möjligt inom den hävdvunna ritens ramar.
Den personliga prägel som den nutida begravningsgudstjänsten kan
ha markeras i kyrkohandboken genom att den anger att prästen ”kan
säga följande eller liknande hälsningsord”: ”Vi är samlade för att ta avsked av NN och för att överlämna honom i Guds händer” (Den svenska
kyrkohandboken: 180). Flertalet – tre fjärdedelar av alla begravningar –
inleds på detta individualiserande sätt, men det finns stora skillnader
mellan stiften när det gäller om man redan från början slår an en personlig ton. Hälsningsord är således mindre vanliga i traditionellt kyrkliga
områden som Göteborgs och Växjö stift än där den kyrkliga seden står
svagare som i Stockholms, Uppsala och Lunds stift (Gustafsson 2001:
90 f). Detta förhållande torde mera sammanhänga med att det finns skill-
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nader i den inriktning prästerna vill ge begravningsakten än i deltagarnas
preferenser ifråga om hur en begravningsgudstjänst bör börja.
Mot denna bakgrund är det naturligt om man från sorgehusen söker
individualisera begravningen genom att för begravningen försöka få en
präst som man själv eller den döda haft kontakt med eller som man tror
sig ha sådan information om att man kan räkna med att begravningen får
en personlig prägel. Man försöker få en präst som – helst på grundval av
personliga kontakter med den döda – i griftetalet och kanske också i
hälsningsorden tar fram den dödas liv, egenskaper och livsgärning och
att det därmed markeras att man tar avsked från en speciell människa.
Utvecklingen av begravningsgudstjänsterna i den riktning som beskrivits här är i linje med att man såväl allmänt inom sociologin (t.ex.
Giddens 1996: 115 ff) som när det gäller begravningar (Davies 2002:
bl.a. 4 ff och 228 f och Walter 2005: 184 ff) framhåller ”identitet” och
”individualisering” som centrala begrepp för att förstå förändringar i det
senmoderna samhället. Betydelsen av identitetsmarkeringar – ”individualisering” och ”personalisering” – i samband med begravningar har på
det nationella svenska planet framhållits av flera forskare såväl allmänt
(Åkesson 1997) som när det gäller detaljer i begravningsbyråernas arbete (Davidsson Bremborg 2002), i hur dödsannonserna utformas (Dahlgren 2000) och – som tidigare framhållits – i den framtoning griftetalen
ges (Aggedal 2003).
Den individualisering eller personalisering av begravningarna som
svaren på ”Frågor om en begravning” pekar på är alltså i linje med tendenser som gör sig gällande på många andra områden i samhället. Något
som däremot är speciellt är att man inom en formellt uppbyggd organisation som Svenska kyrkan, ofta finner både beredskap och möjlighet att
möta sorgehusens önskemål om en präst som kan ge en begravning sådan personlig karaktär som man uppenbarligen i vida kretsar uppfattar
som utmärkande för ”en bra begravning”. Man iakttar här en förskjutning från kollektivt mot individuellt inom en organisation som tänjer de
byråkratiskt givna ramarna för att kunna ge sina tjänster en sådan personlig prägel som de berörda efterfrågar.
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