
Genom att fylla i denna Min sista önskan

underlättar Du för dina närmaste att

uppfylla dina önskemål gällande

din begravning.

Vi på Ortholms Begravningsbyrå förvarar

gärna Min sista önskan och ser till att Du

har ett exemplar hemma. Du kan när som helst

ändra eller komplettera dina önskemål.

Min sista önskan



Mina önskemål kring begravningen
Begravningens betydelse är olika för oss alla och det blir det sista tillfället att visa 
kärlek och omsorg för en anhörig. Minnet av en begravning följer med oss under 
resten av livet. Begravningen kan utföras på olika sätt, utifrån dina önskemål.

Begravningsformen är jordbegravning eller kremering med gravsättning i 
befintlig eller ny grav. Ett annat alternativ är anonym gravsättning i minneslund, 
askgrav eller över vatten/naturområde.

Begravningsplats

Befintlig grav, Kvarter

Gravsten eller annat minnesmärke

Kista och bädd är i samband med bisättningen, då väljer jag hur det ska se 
ut i kistan och vilken färg jag vill ha på kistan.

Nr

Jordbegravning med ceremoni i kyrka/kapell

Ny kistgrav

Gravsättning av askan i minneslund/askgrav

Färg på kistan

Svepdräkt Egna kläder

Saker jag vill ha med mig i kistan

Ps. Allt går inte att lägga i kistan. Ds.

Gravsättning av askan över vatten/naturområde (godkännande av Länsstyrelsen krävs)

Önskad plats

Ny gravsten Ny inskription på befintlig gravsten

Ny urngrav

Kremering med ceremoni i kyrka/kapell

Kremering utan ceremoni

Begravningsakt med urna



Begravningsceremonin sker enligt vilket samfund man tillhör t ex Svenska kyrkan.
En borgerlig begravning sker utifrån dina egna önskemål.

Minnesstunden efter begravningsakten ger tillfälle att samlas för en stunds 
gemenskap i offentlig lokal eller hemma hos någon.

Juridiska dokument, värdehandlingar och övrig information att känna till inför 
bouppteckningen och som har betydelse vid min död

Tillkännagivande om min bortgång kan ske via telefon, brev, e-brev eller 
tidningsannons i rikstäckande eller lokal tidning. Jag har följande önskemål

Kyrklig

Annan

Kyrka Kapell

Annan plats

Farväl med alla nära och vänner Enbart för de närmaste

Psalmer, nr

Övrig musik/sång

Kistdekoration

Dödsannons införes i

Symbol

Testamente

Försäkringar Bank/värdepapper Fastighets-/bostadsrättsinnehav

Äktenskapsförord Samboavtal

Bodelning

finns hos / i

Gåvobrev Andra handlingar

finns hos / i

finns hos / i

finns hos / i

Dikt

Ny inskription på befintlig gravsten

Begravningsakt med urna



Organdonation är möjlig i Sverige vid dödsbegreppet hjärndöd, när all aktivi-
tet i hjärnan upphört. Funktionsdugliga organ, t ex hjärta, lever m m kan då bli 
aktuella för en organdonation. Transplantation får göras, gällande från 1 juni 
1996, om det inte finns skriftliga eller andra informationer från den avlidne.

Du har olika möjligheter att uttrycka din önskan, fylla i nedanstående alternativ 
och/eller anmäla dig till Donationsregistret via socialstyrelsen.se

Underskrift av Min sista önskan att mina 
närstående anlitar Ortholms Begravningsbyrå

Övriga önskemål

donation av organ och vävnader för transplantation och annat medicinskt ändamål

donation av organ och vävnader enbart för transplantation

Jag donerar inte mina organ och vävnader, eller endast

Namnteckning

Namnförtydligande

Ort/datum

Personnr

Hantverkaregatan 77, 374 37 Karlshamn
Tel: 0454-103 51

www.ortholms.se  •  info@ortholms.se
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