
Utgitt av AS Oppland Arbeiderblad
Postadresse: Boks 24, 2801 Gjøvik

Besøksadresse: Sommerrovegen 1, 2816 Gjøvik
Ansvarlig redaktør og daglig leder: Erik H. Sønstelie

Nyhetsredaktør (konst.): Erik Børresen
Debattredaktør: Stina Håkensbakken Roland

Tips oss
Annonser

Telefon: 61 18 93 00
Personvernpolicy / Informasjonskapsler

Redaktørplakaten
OAs rettelseslogg

PFU
Facebook
Instagram

Twitter

© 2020

BEGRAVELSE

Stadig 'ere tilbyr
streaming av
begravelser på
internett

 Av Trude Dale

Jølstad begravelsesbyrå var tidlig
ute med å tilby direktesendte
begravelser på nettet. Nå er det
minst et par andre byråer i Oslo
og Trøndelag som tilbyr det
samme på fast basis.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

DIGITAL BEGRAVELSE: Stadig !ere
begravelsesbyråer har mulighet til å tilby
streaming av begravelser, for pårørende
som ikke kan være fysisk tilstede i
begravelsen. Foto: Illustrasjonsfoto

08. oktober 2019, kl. 04:45 

A N N O N S E

– Men er direkteoverførte
begravelser på Facebook en
etterspurt tjeneste herover?

– Vi kan alltids tilby det, men jeg har
ennå ikke vært borti noen etterlatte

som har ytret ønske om streaming av
begravelsen på Facebook, sier
gravferdskonsulent Øistein Nettum i
Nettum begravelsesbyrå. Han
representerer et av de største og eldste
begravelsesbyråene i Gjøvik.

– Så lenge folk ikke spør, så er det ikke
noe stort behov tenker jeg, sier han.

Noen ønsker det veldig sterkt

Hos Jølstad begravelsesbyrå er streaming
av begravelser i utgangspunktet en
tjeneste som alle byråene i kjeden tilbyr.
Men ved Jølstad, avdeling Hadeland, har
de foreløpig ikke hatt en eneste
videooverført begravelse, opplyser Jan
Willy Løken, administrerende direktør i
Jølstad begravelsesbyrå.

Byrået har streamet en håndfull
begravelser andre steder i landet i år, og
bekrefter at det er snakk om et svært
begrenset antall foreløpig. Jølstad er da
også ganske tilbakeholdne med å
markedsføre tjenesten.

– Tjenesten er ikke så veldig etterspurt.
Men de som vil ha det, ønsker det til
gjengjeld veldig sterkt. Noen har for
eksempel slektninger i utlandet, som ikke
har anledning til å komme i begravelsen.
Andre har kanskje pårørende som er
forhindret fra å delta av helsemessige
årsaker. Da kan det være et kjærkomment
tilbud, sier han.

Litt for ivrige i starten

– Skjer streamingen i et lukket forum på
nett?

– Hvis videooverføringen har almen
interesse, slik som da Pushwagner ble
begravet i fjor, eller da Gjermund Eggen
ble begravet i mai i år, blir begravelsene
lagt åpent ut via hjemmesidene våre, slik
at alle kan se, hvor enn i verden de
be"nner seg. I tillegg videreformidler
gjerne NRK og TV2 disse bildene. I mer
private begravelser deler vi en link til en
lukket Vimeo-side med de pårørende,
som de kan gi videre til dem de vil.

– Dere gikk tidlig i gang med direkteoverførte
begravelser, men la ned tjenesten en periode
i 2017 for å revurdere rammene. Stemmer
det?

– Ja, vi var nok litt for ivrige i starten, og
"kk behov for å bruke tid på
grensesetting. Streaming av begravelser
på internett handler jo ikke bare om
utstyr og kompetanse, men i høyeste grad
om personvern.

Samtykke fra alle medvirkende

– Hva konkluderte dere med?

– Det er viktig at alle de medvirkende i
begravelsen er innforstått med at
seremonien overføres. I begynnelsen
sørget vi ikke i tilstrekkelig grad for
samtykke fra de medvirkende. Vi er også
blitt mer bevisste på at resten av
gravfølget bare skal "lmes bakfra. Et
annet spørsmål er hvor lenge
videoopptaket skal bli liggende på nett
etter begravelsen. Tidligere ble opptaket
liggende tilgjengelig på nett. Nå skjer det
bare dersom de etterlatte ønsker å la
videoen være en del av avdødes
minneside på nett, svarer Løken.

– Er det noen fare for verdigheten til
begravelsesseremonien, hvis den legges
ut på internett?

– Nei, jeg kan vanskelig se det. Hvis
streamingen skulle komme i stedet for at
venner og kjente drar i begravelsen, så
ville det være god grunn til å sette et
spørsmålstegn ved tilbudet. Men det er
langt fra dagens virkelighet, svarer Løken.

Lik Oppland Arbeiderblad på Facebook

29 k personer liker dette. Registrer deg for å se
hva vennene dine liker.Liker

Les mer om: Begravelse Begravelsesbyrå
Teknologi Internett

IKKE ETTERSPURT: – Jeg har aldri fått

spørsmål om streaming av begravelser, sier

gravferdskonsulent Øistein Nettum i

Nettum Begravelsesbyrå på Gjøvik. Foto:

Arkivfoto
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TYDELIGERE RAMMER: – I begynnelsen

sørget vi ikke i tilstrekkelig grad for

samtykke fra alle de medvirkende, sier Jan

Willy Løken, administrerende direktør i

Jølstad begravelsesbyrå. Foto: Privat

A N N O N S E

A N N O N S E

Se kommentarer

Gjøvik-bedriften har store ambisjoner:
– Vi ser etter folk helt i toppsjiktet

Norge trenger
både !ber og 5G

Professor starter
nytt Arma med
studenter: – Vi blir
de første i verden
som lager dette

A N N O N S E

Harald (23) fra
Snertingdal:
Utviklet
kjørebrille for
elektrisk rullestol

Ble rasende da
regningene kom
etter søsterens
begravelse: – De
utnytter personer
i sorg
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