
Dette interview hakker rigtig meget!!! 

(...) = lyd mistet 

 

Nina: Så kører vi? 

Louise: ja  

Pernille: yes 

Louise: super øhm så starter vi lige med, hvor gammel er du? 

Pernille: jeg er 26, det er svært at huske 

Louise: jeg kender det godt. Hvem er det du har mistet? 

Pernille: Det gjorde jeg i september 19 nej ikke 19, 15, og min farfar betød rigtig meget for mig 

fordi han var lidt ligesom en (...) 

Louise: hvor meget kan du huske fra selv begravelsen? 

Pernille: altså jeg kan ikke huske samlerne, jeg kan huske, jeg kan godt huske hvilke mennesker 

der sad i kirken  (...) der ud over husker jeg ikke.  

Louise: Nej, er der noget du husker særlig godt, altså stadig ved begravelsen? Noget der gav dig 

noget særligt i forhold til at sige farvel og? 

Pernille: jeg vil sige det sådan at jeg var der dagene op til min farfar døde, så på den måde synes 

jeg at så for mig betød den begravelsen egentlig ikke så meget,  jeg vil faktisk heller havde 

undværet begravelsen. Det skal også lige siges at min farfar døde på Færøerne, så det var, så jeg 

var der da han døde også fløj jeg til Danmark igen for at gå i skole også da jeg skulle til 

begravelse, så fløj jeg derop igen, og der havde jeg allerede sagt farvel til ham, jeg synes ikke jeg 

behøvede at tage med til den der begravelses, det betød egentlig ikke så meget for mig. 

Louise: Nej okay, så kan det godt være at du ikke rigtige kan svare på næste spørgsmål, og det er 

også fair nok, så springer vi bare det over, men det hedder er der noget du ville have gjort 

anderledes ved begravelsen? 

Pernille: Ja, altså, nu var det jo sådan at det var meget min fars bror der styrede hele begravelsen 

og han er meget troende, så det blev meget på hans måde og derfor har jeg nok også det syn på 

det i dag at jeg ikke behøvede at være der fordi jeg følte lidt det ikke var så meget min farfars 

ånd, men meget mere min onkels ånd. Og jeg tror hvis jeg kunne have lavet det om ville jeg 

havde blandet mig noget mere, og sørget for at det var mere min farfars ånd end det var min 

onkels ånd.  



Louise: ja, hvordan husker du ham bedst efter, altså det minde. Er det via genstande eller 

gravplads eller? 

Pernille: Det hele er oppe i hovedet, altså når jeg tager ud og besøger hans gravplads eller 

gravsted, så tænker jeg ikke lige, jeg tænker ikke så meget over det lige er der han ligger, hans 

gravsted betyder ikke så meget for mig. Jeg har et billede stående af ham her ved mit natbord, så 

det er også en måde at mindes ham på.  

Louise: ja, har i nogle særlige såd’n traditioner i forhold til årsdage, fødselsdage, den dag han 

døde? 

Pernille: Nej, altså jeg var deroppe nu her i september, den 29 september hvor han døde, i 19 

sammen med min farmor, for at kunne tage derud, så nogle af årene har jeg prøvet, hvad hedder 

det, at planlægge en tur derop, den dag han døde den 29 september. 

Louise: ja, hvad for dig den vigtigste grund til at tage til begravelse  

(...) Der bliver snakket over hinanden her så det er lidt svært at høre (...) 

Pernille: ja det var egentlig for at sige ordentligt farvel ikke 

Louise: jo 

Pernille: og få en god afslutning på det 

Louise: okay. Okay så det var din onkel, så med hensyn til hvem der traf de praktiske valg til 

begravelsen, det var din onkel? 

Pernille: Det var primært min onkel ja 

Louise: var der nogle ønsker, som din farfar havde og blev de sån’ opfyldt (...) 

Pernille: jeg ved ikke om min farfar havde nogle ønsker, men efter begravelsen sån’, der oppe 

fungerer det sådan  når du går ud af kirken så bærer du kisten hele vejen hen til gravstedet, og 

der var nok en vel en 3 kilometer, så gå du midt ude på vejen hele vejen derhen og alle der 

komme kørende forbi stopper ud af deres biler og ligesom nikker eller bukker sådan for at sige vi 

har respekt for den døde ik. 

Louise: jo 

Pernille: så det synes jeg er en meget smuk tradition, at der er så meget respekt for den døde, 

men efter selve begravelsen der blev der holdt sådan noget ligesom gravøl i en eller anden form 

for menighed, hvor jeg synes det var dybt religiøst og meget langt væk fra hvad min farfar 

ønskede, så det er jeg lidt ked af. Og det er ikke noget han ønskede at gravøllen skulle holdes 

der. 



Louise: ja okay så det sidste spørgsmål vi har er om er der noget du ku’ ønske var anderledes i 

hele den her proces fra begravelsen til efter og? 

Pernille: ja det har jo nok været meget det der med min onkel styrede det hele og det så blev 

holdt i en menighed, hvor jeg ikke synes at det passede til min farfars. Så det var ikke noget han 

ønskede og det vil så sige uden alkohol, ikke fordi det behøver at være der, men der var så mega 

saltet suppe, sådan noget kødboller og melboller og nogle meget religiøse mennesker, hvor jeg 

synes at det var meget malplaceret, og jeg fortrød lidt at jeg var taget med til begravelsen fordi 

jeg ikke synes det passede til min farfar. 

Louise: ja 

Pernille: altså det blev lidt mere min onkels begravelse end min farfars begravelse 

Louise: ja okay, så ved jeg ikke om du har noget nina, som du kommer i tanke om? 

Nina: jeg tænker lidt supplerende, hvordan tænker du det heller sku se ud, hvis du har nogen som 

helst tanker, som du vil have tilføjet eller fjernet for at gøre mere til din farfars minde? 

Pernille: jamen jeg tror jeg havde holdt det lidt mere nede på jorden, fundet et sted hvor der ikke, 

altså det blev meget formelt på en underlig måde fordi det blev holdt i en menighed med nogle 

mennesker der er meget langt fra min farfar, så jeg havde nok fundet et sted hvor man ku’, hvor 

der var lidt forskelligt af hvad man ku’ tag af, altså det var en underlig stemning, sådan en meget 

tung stemning, ikke særlig hyggeligt. Prøv at finde noget der var lidt mere hans stil, noget mere 

hvor man kunne tage en øl eller en sodavand eller tage noget kage eller. Noget mere hyggeligt. 

Hvor det der blev en underlig tung stemning, det var lidt sådan som at sidde nede i sådan en 

idrætshal, altså den var sådan nede under jorden hvor der var vinduer øverst. Så man kun ikke, så 

det var bare meget underligt. Ja, og altså  det er jo vigtigt at sige at der rigtig mange religiøse 

mennesker deroppe og min farfar var ikke en af dem der var mega religiøs, og derfor synes jeg at 

det var ærgerligt at begravelsen blev holdt sådan. 

Nina: ja 

Louise: ja, så ved jeg ikke om du har flere nina? 

Nina: ikke umiddelbart, så 

Pernille: Hvad er det i skriver projekt om? 

Louise: Vi skrive om begravelses ritualer og så skriver vi om den indflydelse de forskellige,  

eller den effekt de forskellige ritualer kan ha’ på pårørende  

Pernille: jo 



Nina: altså jeg vil sige en af de udfordringer vi har haft er at vores opgave er meget bundet til 

teknologi fordi det er den studie linje vi ligesom har, så det har været svært for os at, ja det 

kredser den lidt ind på sig, såd’n nogen gange en lidt unaturlig måde fordi der er så meget af 

emnet der netop ikke helt kan forbindes til den vej igennem  

Pernille: Ja der er ikke så meget teknologi vel, lige altså vi lige har interviewet om  

Nina: nej  

Pernille: (...) mikrofon  

Nina: ja, hvad hedder det, vi havde et andet, det andet interview vi havde i dag, der har jeg 

snakket med ham før hen og ved at han har erfaringer i forhold til Facebook og ved der sker med 

en Facebook profil når den bliver lukket ned, eller når man dør  

Pernille: ja så kommer der sådan (...) 

Nina: Ja, han havde blandt andet erfaringer med at de ikke havde underrettet Facebook om at 

brugeren var død, så der var nogle der havde hacket profilen senere 

Pernille: okay  

Nina: så hvad hedder det, det var der hvor han, det var i hvert fald det han fortalte sådan løst da 

jeg snakkede med ham, som jeg håber de er kommet ind på  

Pernille: ja 

Nina: men det er rigtig meget af det som ikke er direkte knyttet til teknologi, og det bliver vores 

udfordring nu og finde ud af hvordan vi kan både besvare de spørgsmål vi synes er interessant og 

stadig holde fast i at vi stadig skal ind over teknologien i det 

Pernille: men jeg kan måske supplere med for mig havde det måske været lige så fint, hvis vi 

skal snakke teknologi, at jeg ikke havde brugt 5000 kr på en flybillet deroppe, at jeg bare kunne 

have fulgt det online hvis det var, det havde faktisk været for mig lige så fint, fordi alt det andet 

der foregik bagefter var slet ikke noget som jeg egentlig havde lyst til at være med i, eller deltage 

i. Udover at jeg synes det var mega flot. Altså det er et flot ritual de har deroppe, det der med at 

bære kisten hele vejen ud til det sted hvor de skal ligge og alle mennesker så stopper op og står 

ud af bilerne og venter på at man er gået forbi. Det synes jeg er super smukt, også i regnvejr og 

det var det den dag 

(Der bliver snakket på samme tid, så kan ikke høre hvad der bliver sagt) 

Pernille: Forskel 

Nina: hvis det for eksempel havde være en livestream  



Pernille: følge det her hjemme. Ja. 

Nina: ja det er  

Pernille: Det var bare hvis i skulle have teknologien hen over  

Nina: ja det giver også god mening. Det er også når vi har snakket om livestream så er en af de 

ting vi også har kigget på, været de begravelser der netop er langt væk 

Pernille: ja  

Nina: hvor afstand er en del af det.  

Pernille: Det var en stressende tid, da jeg lige var startet på studiet i september 15, så det var, jeg 

vil jo heller ikke gå glip af for meget fordi jeg vidste jo ikke lige helt om jeg kunne klare eller 

kunne følge med hvis jeg gik glip af for meget, så det var også derfor jeg fløj tilbage til Danmark 

for så at flyve derop igen 

Nina: ja 

Louise: jo 

Nina: ja, så vil vi gerne sige tusind tak 

Pernille: Det var så, jeg håber i ku’ bruge det til noget i hvert fald 

Nina: Et eller andet skal vi nok finde ud af at bruge det til 

Pernille: Hvad er det i læser på RUC? 

Nina: Humanistisk-teknologi så 

Pernille: Er det kandidat? 

Nina: Nej det bachelor  

Pernille: hvor langt er i så nu? 

Nina og Louise: Det er vores andet semester 

Pernille: okay spændende  

Louise: Der er noget vej igen 

Nina: ja  

Pernille: (...) går super hurtigt  

Nina: Jeg tænker at vi efterhånden har fået besvaret spørgsmålene, så jeg tænker at stoppe 

optagelsen også kan vi stadig lige snakke videre  


