
Priseksempler 
 
Dødsfald på OUH - bisættelse fra kapel – urne i de ukendtes grav 
I dette eksempel har vi forudsat, at dødsfaldet er sket på OUH, at der efterfølgende afholdes 
højtidelighed i Kirkegårdskapellet, hvor kisten bliver stående i kapellet efter højtideligheden. Kisten 
bliver brændt på Krematoriet, hvorefter urnen nedsættes på de ukendtes grav på Assistens Kirkegård. 
Kisten pyntes med normal kistedekoration, men der indrykkes ingen dødsannonce i avisen, og 
mindesammenkomsten afholdes efterfølgende privat. 
 

Udgifter til bedemanden: 
Hvid glat brændingskiste  5.780,- 
Miljøurne      790,- 
Klargøring og levering af kiste    680,- 
Kisteilægning      980,- 
Rustvognskørsel fra OUH til kapel    950,- 
Honorar   3.490,- 
Bedemandens ydelser                         12.670,- 
 
Udgifter til andre 
Leje af Kirkegårdskapellet, hverdag    574,- 
Kremering, Odense Krematorium 3.488,- 
Kistepynt   1.400,- 
Gravsted og nedsættelse af urne 3.033,- 
Ydelser fra andre  8.495,- 

 
 
Dødsfald i hjemmet – begravelse fra kirke  
I dette eksempel har vi forudsat, at dødsfaldet er sket i eget hjem, hvor det er nødvendigt med en 
ekstra mand til udbæring. Kisten køres til kapellet ved den lokale kirke, hvor der efterfølgende afholdes 
højtidelighed, som slutter med at kisten bliver jordfæstet på den tilhørende kirkegård. Kisten pyntes 
med normal kistedekoration, der indrykkes dødsannonce i avisen, og mindesammenkomsten afholdes 
på restaurant med 25 deltagere. Efterfølgende sættes der en gravsten på gravstedet. 
 

Udgifter til bedemanden: 
Hvid begravelseskiste  5.780,- 
Klargøring og levering af kiste    680,- 
Kisteilægning      980,- 
Ekstra mand ved ilægning/udbæring    650,- 
Rustvognskørsel fra hjemmet til kapel    950,- 
Honorar   3.490,- 
Bedemandens ydelser                         12.530,- 
 
Udgifter til andre 
Kistepynt   1.400,- 
Gravsted og gravkastning  5.500,- 
Annonce, Fyens Stiftstidende  2.200,- 
Gravsten med inskription  6.700,- 
Mindesammenkomst (25 x 200 kr.) 5.000,- 
Ydelser fra andre                         20.800,- 

 
 



Dødsfald på plejehjem – bisættelse fra kirke – spredning af aske over havet  
I dette eksempel har vi forudsat, at dødsfaldet er sket på plejehjem, hvor familien hjælper til med at 
lægge i kiste. Kisten køres til Kirkegårdskapellet, hvor den opbevares på køl indtil højtideligheden, som 
finder sted i sognekirken. Kisten pyntes med normal kistedekoration, og der indrykkes dødsannonce i 
avisen. Efter højtideligheden køres kisten til Odense Krematorium, hvor den brændes. Der afholdes 
mindesammenkomst for 25 personer i kirkens sognegård. Asken spredes over havet – familien henter 
selv urnen på krematoriet og har selv en båd til formålet.  
 

Udgifter til bedemanden: 
Hvid glat brændingskiste  5.780,- 
Søurne      650,- 
Klargøring og levering af kiste    680,- 
Kisteilægning      980,- 
Rustvognskørsel fra plejehjem til kapel    950,- 
Rustvognskørsel fra kapel til kirke    950,- 
Rustvognskørsel efter højtidelighed    950,-  
Honorar   3.490,- 
Bedemandens ydelser                         14.430,- 
 
Udgifter til andre 
Kremering, Odense Krematorium 3.331,- 
Kistepynt   1.400,- 
Annonce, Fyens Stiftstidende  2.200,- 
Mindesammenkomst (25 x 75,-) 1.875,- 
Ydelser fra andre  8.806,- 

 


