
 

 

 

   

Önskemål   

 och 

  tankar inför begravning 

Innehåll: 

Mina önskemål och tankar inför begravning 

* Begravningsform 

* Kista och bädd 

* Begravningsceremonin 

* Minnesstunden 

* Gravsten 

* Tillkännagivande av dödsfallet i dagstidning 

Värdehandlingar och annan information 

* Försäkringar 

* Värdepapper/bank 

* Övriga värdeinnehav 
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* Juridiska dokument 

Organdonation 

Underskrift 

Begravningsform. 

Jordbegravning i gravrätt (befitlig eller ny) eller kistlund. 

Kremering med gravsättning i gravrätt, urnlund, minneslund eller spridning av askan 

Jag önskar      

 

 

Kista och bädd. 

Kistan: 

 

Mina önskemål om eventuella minnessaker jag vill ha med mig i kistan 
(t ex blommor, foton eller andra saker) 

 

Begravningsceremonin. 

Vanligen styr religionstillhörigheten begravningsanordningen vilket som i regel 
förutsätter medlemskap i ett samfund, t ex Svenska Kyrkan. 
En borgerlig begravningsceremoni utformar du helt efter dina egna önskemål. 

Jag vill begravas enligt: 

 

Cermonin ska äga rum i: 

 
(Kyrka, kapell eller annan plats) 

Begravningsaktens utformning. 

Begravningen kan utformas på flera olika sätt. Kanske vill du ha ett farväl med alla 
dina vänner eller enbart för de närmaste. 

Mina tankar: 

( nilssonstramanufaktur.se ) 

Jag vill svepas i svepdräkten             egna kläder 
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Övriga önskemål, t ex sång, musik och dekorationer på och omkring kistan: 

 

 
Minnesstunden. 

Minnesstunden är ett tillfälle för de efterlevande att samlas för en stunds gemenskap. 

Mina tankar: 

 

 

 

Gravsten. 

Mina tankar: 

 

 

 

Tillkännagivande av dödsfallet. 

Man kan informera om en persons bortgång i tidningsannonser, brev, E-post eller 
telefon. Annonserna kan införas i tidningar på bostadsorten, födelse- och uppväxtorten 
eller på platser där personen vistats under längre perioder i livet.  
Det finns många olika symboler att välja mellan i annonsen. Kanske vill du ha med 
någon vers eller dikt. 

Dödsannonsen ska införas i: 

 
(t ex i vilken tidning, innan eller efter begravningen) 

Önskemål hur utformningen av annonsen skall vara: 
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Värdehandlingar och annan information. 

Viktigt för mina anhöriga att känna till inför bouppteckning. 

Jag har följande liv- eller kapitalförsäkringar 

Försäkringsbolag: Försäkringsnummer: 

 

 

 
Jag har följande bankkonton, fonder, obligationer, aktier m.m. 

Bank/Mäklare/Förvaltare: Konto-, värdepappernummer: 

 

 

 

 

Jag har bankfack: Bank och nummer: 

 

Övriga värdeinnehav. 

Fastighets eller bostadsrättsinnehav 

Fastighetsbeteckning: 
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Övrigt: 

 

Juridiska dokument 

Juridiska dokument som har betydelse vid min död: Exem. testamente, äktenskapsförord, 
samboavtal, bodelnings, gåvobrev, bouppteckningeller andra handlingar.  

Finns hos /i 

 

 

Organdonation 

Sedan ett antal år tillbaka, tillämpar vi i Sverige dödsbegreppet hjärndöd, vilket i princip 
innebär att en person dödsförklaras när all aktivitet i hjärnan upphör. Hjärta, lever och 
andra organ kan fortfarande vara funktiondugliga och frågan om donation kan då bli 
aktuell. 

Från den 1 juni år 1996 gäller det att transplantation i princip får göras om inte den avlidne 
skriftligen motsäger sig detta eller om annan information finns som bekräftar att det är så. 
Den avlidnes vilja ska gälla om den är känd. Är den inte känd, men det antas att ett ingrepp 
skulle strida mot den avlidnes inställning, får ingreppet inte göras. 

Du kan ändra dig hur många gånger du vill, det är det sist lämnade beskedet som 
gäller. Genom dess enkla åtgärder undviker du att de anhöriga behöver ta ställning till 
en svår fråga som kanske ställs samtidigt som de får besked om dödsfallet. 

Jag tillåter organdonation av organ och vävnader. 
För transplantation och annat medicinskt ändamål 
Enbart för transplantation 
Jag donerar inte mina organ och vävnader 

Underskrift. 

Jag har fyllt i Önskemål och tankar inför begravning för att underlätta för mina anhöriga 
och önskar att Davidshalls Begravningsbyrå anlitas för begravning och bouppteckning. 

Datum: 

 

Namnteckning: 

 

Namnförtydligande: 

 

Personnummer: 

 

Är något oklart äger följande personer rätt att slutligen besluta. 
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Namn: 

 

Adress: 

 

Telefonnummer: 

 

Namn: 

 

Adress: 

 

Telefonnummer: 

 

Förvara Önskemål och tankar inför begravning lätt åtkomligt för dina anhöriga. 
Informera dem om att och var det finns och uppdatera med jämna mellanrum, 

Davidshalls Begravningsbyrå AB förvarar ditt Önskemål och tankar inför begravning, 
helt utan kostnad. 

Välkommen till  Davidshalls Begravningsbyrå AB 

Adress: Mariedalsvägen 66 
217 61 Malmö 

 Tel:  040-30 18 09 (dygnet runt) 

 E-post: mail@davidshallsbegravningsbyra.se 

Hemsida:    www.davidshallsbegravningsbyra.se 

 Öppettider: Måndag - Fredag klockan 09.00 - 17.00 

http://www.davidshallsbegravningsbyra.net/

