
 

Spredning af aske over åbent vand 
 

 
Et stigende antal danskere vælger i dag at få deres aske spredt over havet. I den forbindelse er det en 
mulighed, at henlægge hele højtideligheden til den båd, hvorfra asken skal spredes. Her er et 
eksempel på, hvordan en sådan ceremoni kan planlægges: 
 
Familien siger farvel, når den afdøde lægges i kisten og kremeringen foregår derefter uden nogen 
form for højtidelighed. Urnen opbevares i krematoriet, indtil den dag, hvor asken skal strøs i havet. 
 
Hvis ikke man selv råder over en fartøj, er det 
muligt at leje et skib i passende størrelse. Det 
kunne f.eks. være et flot træsejlskib med plads 
til 20-40 mennesker om bord. Hvis følget er 
stort, kan man sejle i flere både.  
 
Følget mødes på havnen, og man sejler ud til 
det sted, hvor asken skal spredes. Måske kan 
man se ind på et sted på land, hvor den afdøde 
holdt af at komme. Båden ligger nu stille. En 
slægtning holder begravelsestalen og man 
synger en sang eller spiller et stykke musik, som 
den døde holdt meget af. De nærmeste 
pårørende strør derefter asken ud over havet og kaster en krans ud, som flyder på vandet. Resten af 
følget har blomster med, som de hver især kaster i vandet. En musiker spiller solo på saxofon, og 
tonerne klinger smukt ud over vandet. De efterladte får udleveret et søkort, hvor positionen for 
aksespredningen er markeret. 
 
På sejlturen tilbage til havnen får følget lidt forplejning: øl, vand, vin og måske en sandwich. Man 
mindes den døde, og nogen har måske lyst til at sige et par ord i en mere uformel stemning. Ved 
ankomsten til havnen er den fælles ceremoni slut. Turen har i alt varet 2-3 timer. 

 

Økonomi: 
Ved spredning af aske over åbent vand er der ingen udgifter til leje af kapel, køb og vedligeholdelse 
af gravsted og gravsten, og i stedet for at bestille gravøl eller kaffebord på en restaurant kan man 
selv medbringe forplejningen om bord. Råder man ikke selv over en båd kan mindre sejlbåde lejes fra 
1.500-2.000 kr. og større sejlskibe – eksempelvis sejlskibet ”Haabet” fra Svendborg (som vist på 
billedet) med plads til 42 personer – for 6-7.000 kr. 
Farvel Jord bistår med praktisk hjælp til planlægning af hele arrangementet, hvis det ønskes. 
 

 

Fakta om spredning af aske over åbent vand 
Med den seneste ændring af Begravelsesloven i Danmark (1. januar 2009) er det blevet lettere at få sin  
aske spredt over åbent hav. Tidligere skulle man ansøge Kirkeministeriet om tilladelse. Nu er det nok, at  
den afdøde har skrevet sit ønske på et stykke papir, så vil dette blive respekteret. Det er også muligt for de 
efterladte at skrive en ansøgning til sognepræsten, der som begravelsesmyndighed tager stilling i sagen.  
I 1999 ønskede 360 danskere at få spredt deres aske i havet. I 2008 var dette tal steget til knap 1.800 – 
svarende til ca. 3 % af alle, der døde i 2008. 
Spredning af asken skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. 
Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø. Det er ikke tilladt at sænke en urne med aske i havet.  
Det er ikke tilladt at opbevare en urne med asken efter en afdød i hjemmet. Spredning af asken efter afdøde 
skal foregå på en sømmelig måde, herunder at handlingen foretages på en måde, der ikke vækker opsigt.  
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