
 

 

Liselotte Jungersen, Annemarie Nielsen & Ole Jungersen 

Hvem er vi? 

Vi er et familiefirma med opstart i 1921, som i 

tre generationer har arbejdet som bedemænd 

i Bagsværd og Værløse. Dette giver os en unik 

erfaring med at arrangere alle de praktiske 

forhold, der er forbundet med en så følsom 

begivenhed, som en begravelse. Vi kender det 

Storkøbenhavnske område særdeles godt, 

samt de kirker, kapeller og præster, der mange 

gange er til rådighed ved en begravelse.  

 

Vi står til rådighed til at vejlede efter afdødes 

og pårørendes ønsker, så I som familie kan 

tage afsked på bedste vis.   

 

Kontakt os  

Telefon: 44 98 02 43 

Mail: bb@bedemanden.dk 

Hjemmeside: www.bedemanden.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Bedemanden i Bagsværd  
og Værløse 
Krogshøjvej 3 

2880 Bagsværd 
  

   

 

 

 

 

Bedemanden 
i Bagsværd og 
Værløse 

”Når der sker dødsfald” 

 



 

 

Kontakt læge og bedemand  

Når et dødsfald sker, er det første, man skal 

gøre at kontakte en læge. Hvis dødsfaldet sker 

i hjemmet, kontaktes vagtlægen eller afdødes 

egen læge. 

Hvis det sker på plejehjem eller hospital, vil 

personalet kontakte en læge, der herefter 

skriver dødsattesten. Hvis der er den mindste 

tvivl om, hvordan eller hvorfor dødsfaldet er 

sket, skal politiet underrettes, før lægen kan 

udskrive en dødsattest. Fra det øjeblik døden 

indtræder, til lægen udfylder en dødsattest, 

kan der gå flere timer.  

Det er en god ide at kontakte os så hurtigt så 

muligt, når dødfaldet er sket. Dødsattesten 

behøver ikke at være udfærdiget før, du tager 

kontakt. Ved kontakt til os planlægges 

afhentning af afdøde, det videre forløb samt 

aftale for samtale.     

 

   

Samtalen med bedemanden  

Samtalen med os kan foregå på vores 

kontorer, i Bagsværd eller Værløse, på 

plejehjemmet eller i Jeres hjem. Her kan vi i 

fred og ro tale om afdødes og Jeres ønsker til 

højtideligheden.  

Det første, der skal tages stilling til i 

forbindelse med begravelsen er, om afdøde 

skal brændes og i urne, eller begraves i kisten 

(jordfæstes). Man bør altid følge afdødes 

ønske. 

Udover arrangementet ved 

begravelseshandlingen er vi behjælpelig med 

kiste, valg af urne, bestilling af blomster, 

indrykning af dødsannoncer i aviser, bestilling 

af kaffebord, kontakt til stenhugger, 

krematorium/kirkegård m.v. 

I forhold til tidligere skal vi som bedemand ikke 

længere benytte de personlige papirer, da alt 

foregår elektronisk. Det eneste der skal oplyses 

er afdødes, samt evt. ægtefælle/anmelderens, 

personnummer. 

 

Anmeldelse af dødsfald  

Ethvert dødsfald skal anmeldes til  

begravelsesmyndigheden, som – uanset 

trosretning – er bopælssognets 

kordegnekontor. Begravelsesmyndigheden er 

ansvarlig for, at dødsfaldet anmeldes til de 

øvrige offentlige institutioner, herunder 

Folkeregistret og Skifteretten. Vi er naturligvis 

behjælpelige med at anmelde dødsfaldet.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Økonomi 

Afdødes konti i banker bliver spærret, indtil 

boet er behandlet i Skifteretten. 

Der kan være stor forskel på omkostningerne 

ved en begravelse i de forskellige kommuner. 

Hvis der ikke er penge til begravelsen i afdødes 

bo, er det den, der har bestilt begravelsen, 

som hæfter for betalingen. 

Man kan søge om begravelseshjælp igennem 

Udbetaling Danmark alt efter afdødes formue. 

Vi hjælper gerne med dette.  

 


