
 

 

Bedemand og bedemandsforretning, har altid været omgæret af en vis 

mystik eller utilnærmelighed.  

 

Underligt nok - i betragtning af, mennesker, før eller siden, kommer i kontakt 

med en bedemandsforretning. Arbejdet som bedemand, kan vel kaldes det 

mest naturlige erhverv der findes. Der er ikke skygge af mystik ved en 

bedemand. Bedemænd er som mennesker er flest.  

Bedemanden fra Begravelse og Bisættelse Holbæk hjælper ved både 

begravelse og bisættelse på vanlig vis med at ordne papirer til de offentlige 

instanser, arrangere begravelsen eller bisættelsen, levere kiste, istandgøre og 

lægge afdøde i kiste, køre kisten til kapel eller kirke, samt hjælper med 

bestilling af blomster, annonce, stenhugger osv. alt sammen ud fra familiens 

ønsker og behov. 

Kister og urner 

I Danmark er der lov for at alle døde skal begraves eller kremeres i en kiste 

uanset tro og tradition fra andre lande. 

En kiste til kremering behøver ikke at være så robust som en kiste til 

begravelse, da en begravelseskiste skal kunne bære al den jord der kastes 

ovenpå den – flere hundrede kilo. 

Begravelse og Bisættelse Holbæk forhandler de traditionelle hvide kister, som 

er lavet af delvis mdf- og spånplader samt fyrretræ og kister lavet i andre 

træsorter. 

En egetræskiste skal på mange kirkegårde fredes i længere tid end den 

normale fredningstid, som er minimum 20 år, for de andre kister. 

Bedemanden vil gøre de pårørende opmærksom på dette, men skal og så 

huske at meddele dette før begravelsen til graveren. 

Kisterne er polstret indvendig, så det er en pæn kisteseng at lægge den døde 

ned i. der kan hvis behov leveres ligskjorte mm. 

 

 

Kommer en afdød hjem i kiste fra udlandet, er det i en tæt lukket zinkkiste 

inden i en trækiste. Zinkkisten forgår ikke i jorden og må heller ikke 

kommes ind i Krematoriets ovn, derfor må bedemanden åbne den yderste 

kiste samt zinkkisten og lægge afdøde over i en ny dansk kiste. Personalet 

hos Begravelse og Bisættelse Holbæk taler både svensk, engelsk og tysk, så 

der vil altid være mulighed for at hjælpe pårørende med at arrangere det 

nødvendige. 

Der er lovmæssige krav om, hvordan urner skal være her i Danmark:  

En urne skal kunne rumme mindst 4 liter, og skal kunne plomberes 

( af sikkerhedsmæssige hensyn)! 

Udover ovenstående landsdækkende lov, har en del kirkegårde vedtaget 

egne regler, som skal overholdes:  

Nogle ønsker at det skal være forgængelige urner dvs. urner der er 

fremstillet af ler og ikke hårdtbrændt, de må ikke være af stål, eller sten. 

Men af hensyn til miljøet helst fremstillet af presset bark eller plantefibre. 

Disse urner har Begravelse og Bisættelse Holbæk i flere faconer og farver.  

Endvidere findes der specielle søurner beregnet til askespredning over 

havet. Spredningen skal foregå diskret og ikke virke anstødende. 

Bedemanden er også behjælpelig med at arrangere båd, hvis man ikke selv 

råder over en båd. 

 

Det er en god ide at nedfælde sine ønsker om askespredning i de personlige 

papirer og et godt råd er, at man orienterer sin familie om det, så de 

pårørende er bekendt med ønsket. Pr. 1. januar 2009 skal man ikke længere 

søge kirkeministeriet om tilladelse. 
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- papirer til offentlige instanser 

 

- arrangere begravelse / bisættelse 

 

- levere kiste mm 

 

- lægge afdøde i kiste 

 

- køre kisten til kapellet eller kirken, mv. 

 

- hjælper med bestilling af blomster 

 

- hjælper med bestilling af avisannonce mm. 

I øvrigt er det altid en god ide at lave ”Min sidste vilje”, som man kan få ved 

at henvende til bedemanden. Derved opnår man at få sin sidste ønsker 

opfyldt, hvilket gør det meget lettere for de efterladte at træffe de rigtige 

beslutninger. 

 

Medlemskab af Elysium fås gennem Begravelse og Bisættelse Holbæk eller 

direkte hos foreningen Elysium Begravelsesopsparing. www.elysium.dk 

 

Begravelse og Bisættelse i Holbæk kan desuden tilbyde juridisk assistance 

ved privat skifte samt krise- og sorgbearbejdning.  

 

 

 

 

 

 
 

Ved dødsfald 
 

Begravelse og Bisættelse i Holbæk 

v/ Bedemand og sygeplejerske Lykke Mantzius Lykke 

Strandgården Ø 30, 4300 Holbæk, tlf.:59436304 mob:24417236 

www.begravelseholbaek.dk     e-mail: lmlykke@mail.dk 

 

 

 

http://www.skovmadsen.dk/redir/?id=5&lang=dk
http://www.elysium.dk/
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