
- Hvordan var det så, hvor meget kan du huske fra mormors eller morfars begravelse? 

Jeg kan huske dem nogenlunde begge to, de døde jo ret tæt på hinanden, med 4 måneders 

mellemrum. Det eneste man skal planlægge er men skal have fat i bedemanden og præsten til 

begravelsen. Og planlægge der skal komme nogle til deres begravelse. Det er sådan set det. 

- Hvor meget kan du så huske fra selve begravelsen? 

Tænker du på selve ceremonien, i kirken og efterfølgende. 

Jeg kan ikke huske mormors begravelse særlig godt. En ceremoni, er en ceremoni, det har jeg 

været til før. Men det er en kirkelig ceremoni. 

- Og det var velovervejet, det skulle være en kirkelig ceremoni? 

Ja, bedstemor og bedstefar var medlem af folkekirken, så det var det mest logiske at de blev 

bisat i kirken. En ceremoni også brandt bagefter.  

- Ja, er der  noget særligt du kan huske fra deres begravelse, om der er noget særligt 

givende ved begravelsen, som du kan huske var særlig du kan huske? Noget som 

præsten gjorde eller noget som satte et særligt præg på den. 

Det synes jeg ikke, de der ceremonier i kirken, synes jeg ikke er så givende, hverken en 

begravelse eller en konfirmation eller dåb. Det er jo bare noget man skal igennem. 

- Okay. 

Altså, det hører jo bare med, ikk. 

- Når men så kigger tilbage på det, er der så noget du kunne tænkt dig der var 

anderledes? 

Næh, det er jo ikke mig der bestemmer det skal være anderledes, det er jo præsten, ikk.  

- Jo, men det var bare om der var nogle andre ting, som kunne være gjort anderledes, 

altså jeg tænker på den måde, det blev gjort. 

Det tænkte vi ikke på da vi planlagde det, man var jo også lidt i chok over bedstemor og 

bedstefar døde, ikk og det skal jo bare gå så gnidningsfrit så muligt ikk. 

- Ja, altså vi tar lige det med at minde dem, hvordan ville du så have gjort det på en 

anderledes måde, som f.eks. Ved hjælp af online minder, det her med at men kan 

mindes dem online. 

Det ville jeg ikke gøre, fordi bedstemor og bedstefar, det var ikke noget som de gik op i. 

- Nej. 

Det havde været noget andet hvis de havde gået op i det. Og havde været på facebook, twitter 

og sådan noget, så havde det måske været noget vi kunne bruge.  

Jo, så det bedste er egentlig måden vi mindes dem i dag, ved gravsteder 

Ja,  vi tager ud til gravstedet, de har jo fælles gravsted.  Det er ikke så længe siden jeg har 

været derude.  

Og ja, vi tager jo derud flere gange om året. 

- Og hvad var den vigtigste grund til at vi holdte begravelserne?  

 

Den vigtigste grund, jamen det er jo at de begge to havde snakket om at de ikke skulle 

begraves rigtig i jorden, de skulle kremeres. Så det var jo derfor også høre det jo med når de er 

medlem af den danske folkekirke. 

Jo, så der var ikke noget med at det skulle være en almindelig kistebegravelse? 

 Det var ikke oppe at vende med bedemanden. Det var præsten som vi vendte det med, det var 

ikke bedemanden. Bedemanden tager sig af alt det praktiske. 



- Okay. 

Da f.eks. Bedstemor skulle hentes på hospice, der kom de jo og hentede hende ikk. 

-Jo. Det kan jeg godt huske. 

 Og moster og jeg bar hende over, fra sengen og over til kisten. Det er dem der står for det. 

Præsten, hun kommer og fortæller os hvordan og hvorledes, fordi hun skal holde en tale. Så 

skal hun vide lidt om hvem bedstemor og bedstefar var ikke. Først bedstemor også bedstefar 

bagefter. Det er sådan set det.  Også skal man fortælle dem hvad for et liv de har haft og 

hvordan de mødtes og sådan noget. Det høre med.  

Så det var ikke noget som i havde op at vende, med præsten, at det skulle være en almindelig 

begravelse, hvor kisten skulle i jorden? 

Kisten skulle jo ikke i jorden, de havde jo sagt at de ville begge to kremeres ikk. 

-Okay, så den beslutning havde de taget på forhånd?  

Jaja, det havde bedstemor og bedstefar sagt på forhånd. Det har de sagt flere gange, de ville 

ikke begraves. Bedstemor sagde altid det var så uhyggeligt at tænke på. At hun skulle brændes. 

Kan du så huske af hensyn til de her praktiske valg, hvem der tog dem? 

Det gjorde moster og jeg sammen. 

-Det var dig og moster der foretog dem? 

Ja, der var jo ikke andre til at gøre det. Jo, resten af familien. 

Havde i nogle særlige ønsker til ceremonien? 

Det skulle være op i Himmelev kirke, som lå ved siden af. Det var præsten som hørte til der, ikk.  

-Og i forhold til alle de ting som skulle være ved pågældende begravelse, var der nogle særlige 

ønsker til det? 

Hvad tænker du på, blomster og sådan noget? 

Jamen, det hører jo med, det er jo noget som kirken har fundet at det er sådan det skal være, at 

de kommer med blomster. Også havde moster og jeg sørget at der kom en krans på selve 

kisten, til mor var det gule og til far var det hvide. Mor ville jo have gule. 

-Ja.  

-Var der noget som du havde ønsket var gået anderledes end det gjorde? 

 

Det var ikke noget, hvor jeg tænkte hold da op det var helt ved siden af. 

Nej, det tror jeg ikk, det eneste der var jeg kan huske, det var at det var frygtelig tungt at bære 

bedstemors kiste. Den var frygtelig tung, ift. Bedstefars. Det var ihvertfald frygtelig tung synes 

jeg.   

-Så der var ikke rigtig noget hvor du tænker det der, det fungere ikk? 

-Det foregår jo ved at man synger nogle samler også siger præsten noget og sådan foregår det. 

Det tager jo ikke engang en time jo.    


