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"BLOMSTERALTER"
Gjennom aviser og fjernsyn har man i løpet av de siste årene sett at folk legger
ned blomster og tenner lys på steder hvor noen har omkommet i ulykker, eller
hvor andre tragiske dødsfall har funnet sted. Mellom blomstene og lysene hender
det også at folk legger ned små lapper eller brev. Ofte kalles slike markeringer
blomsteralter.
Mordet på statsminister Palme, Kong Olavs død og den store Estonia-ulykken er
anledninger da mennesker har gitt uttrykk for sin sorg og deltakelse på denne
måten. Men også små stille lys langs riksveiene har i de siste årene markert
minner om en tragisk ulykke.
I denne spørrelisten ber vi deg svare på noen spørsmål som angår denne skikken.
Men ikke minst ønsker vi at du skriver litt om hvilke tanker du gjør deg omkring
denne måten å markere dødsfall på.
Snakk gjerne med andre som har opplevet dramatiske dødsfall, og selv har tatt
del i de skikkene vi spør etter. Men vær i så fall nøye med å skrive ned alder,
kjønn, yrke og bosted til den du refererer til.
NEG sender ut denne spørrelisten i samarbeid med en hovedfagstudent i folkloristikk ved Universitetet i Bergen, Hege Westgaard.
Les gjennom hele spørrelisten før du begynner å skrive. På forhånd takk!
***

Spørsmål:
Kjenner du til skikken å legge ned blomster og tenne lys på steder hvor dødsfall
eller en ulykke har funnet sted?
Kjenner du skikken gjennom media, eller har du selv opplevet det i ditt nærmiljø?

Vet du når du la merke til det første gang? Fortell hva slags dødsfall det var,
hvordan markeringen fant sted og hvordan du selv den gang reagerte på skikken.
Hvis du har sett skikken bli utført i ditt nærmiljø eller andre steder du vet om,
vil vi gjerne ha svar på følgende spørsmål (fortell gjerne om flere anledninger):
• Hvordan døde vedkommende? Beskriv dødsfallet/ulykken; hvor mange var
involvert?
• Hvordan var reaksjonene i nærmiljøet?
• Hvem la ned blomster eller tente lys: gamle, unge, nære pårørende, venner,
folk med fjernere tilknytning? Kan du si omtrent hvor mange mennesker som
deltok?
• Når gjorde de det: rett etter hendelsen, før begravelsen, etter begravelsen
eller begge deler? Beskriv hvordan "blomsteralteret" var, hva slags blomster,
lys m.m. som ble benyttet.
• Hvor lenge fortsatte folk å legge ned blomster/tenne lys? Ble det også lagt ned
lapper/ brev/fotografier? Fortell.
• Vet du om noe tilfelle der det senere er satt opp en varig markering på et slikt
ulykkessted?
Dersom du selv har lagt ned blomster/tent lys ved slike anledninger ber vi det
skildre omstendighetene omkring dødsfallet/ulykken, hvem som døde og om hva
slags blomster/lys du la ned. Skjedde det før eller etter begravelsen, hvor lenge,
la du ned fotografi, lapp eller brev? Hvor mange var dere som la ned
blomster/lys?
Ved alle dødsfall involveres følelser, ikke minst kan de være sterke i forbindelse
med tragiske ulykker. Selv om det ikke alltid er lett å sette ord på følelser, ber vi
deg til slutt forsøke å utdype dine tanker og følelser omkring den skikken vi spør
etter. Har din oppfatning av skikken forandret seg fra første gang du møtte den?
Hvilke grupper tror du er de mest aktive når det gjelder å utføre skikken, og å
spre den?
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