Till den som ordnar med min begravning

Mina önskemål

Namn:
Personnummer:

Ort och datum:

Namnteckning:

…………………………………………………………………………………………………..

Jag har berättat om mina önskemål för

.

Jag vill att följande person ordnar med min begravning, såsom att ta kontakt med
begravningsbyrå, begravningshuvudman (församling/pastorat/kommun) samt
begravningsförrättare:

Adress:
Övriga kontaktuppgifter:

Jag önskar kistbegravas
på en ny gravplats på kyrkogården/begravningsplatsen
i
.

Jag vill gravsättas på befintlig gravplats med nr
kyrkogården/begravningsplatsen
i
.

som finns på

Jag är själv gravrättsinnehavare till gravplatsen.
Gravrätten till gravplatsen innehas av annan/andra personer, som samtliga
måste ge sitt tillstånd.
Gravrättsinnehavarens/-nas namn, adress och övriga kontaktuppgifter:

Finns det inte plats för min kista där – utan bara för urna eller aska – vill jag i
så fall kremeras och bli gravsatt där.

Är inte gravsättning på befintlig gravplats möjlig vill jag bli gravsatt på en ny
gravplats på kyrkogården/begravningsplatsen:
i
.
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Jag önskar kremeras
och gravsättas på kyrkogården/begravningsplatsen

i

.

Jag vill gravsättas i
en ny urngrav

en ny askgravplats

en ny nisch i urnmur

nytt kolumbarium inomhus

askgravlund

minneslund

Jag vill att min aska gravsätts på befintlig gravplats med nr.
(kistgravplats/urngravplats/askgravplats/urnmur/kolumbarium) som finns på
kyrkogården/begravningsplatsen.
i
.
Jag är själv gravrättsinnehavare till gravplatsen.
Gravrätten till gravplatsen innehas av annan/andra personer som samtliga måste ge sitt
tillstånd.
Gravrättsinnehavarens/-nas namn, adress och övriga kontaktuppgifter:

Är inte gravsättning på befintlig gravplats möjlig vill jag bli gravsatt på en ny gravplats på
kyrkogården/begravningsplatsen:
i

.

Jag önskar att min aska strös över vatten i

Jag önskar att min aska strös över land i

.

.

Om inte utströende av aska tillåts på den plats jag önskat vill jag bli gravsatt på följande
sätt
.
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Kista
Jag vill ha enklast tänkbara kista.

Jag vill att kistan ser ut på följande sätt: (material, färg osv.)
.
Jag vill att mina anhöriga väljer kista.
Jag har låtit tillverka en kista som jag vill ska användas.
Den förvaras hos:

.

Om det inte är möjligt att använda kistan som jag låtit tillverka, vill jag att kistan som väljs
istället ser ut på följande sätt:
.

Svepning/svepdräkt
Naturmaterial rekommenderas
Jag vill bäddas ned med eget linne, kudde och pläd/filt/täcke i kistan.
Jag vill ha mina egna kläder:
.
Jag vill att mina anhöriga väljer svepdräkt/kläder åt mig.
Jag vill att den svepning som följer med kistan används.
Jag vill inte att mina anhöriga ska delta i svepningsarbetet.
Övriga önskemål om kista och svepning:

4

Urna
Ingen urna behövs om askan ska strös direkt i grav, i minneslund, över vatten eller land. Den
transporteras då i påse eller kartong från krematoriet.
Jag vill inte ha någon urna.

Jag vill att urnan ser ut på följande sätt (material, färg osv.):

Jag vill att mina anhöriga väljer urna.
Jag har låtit tillverka en urna som jag vill ska användas.
Den förvaras hos:

.

Om det inte är möjligt att använda urnan som jag låtit tillverka, vill jag att urnan som väljs
istället ser ut på följande sätt:
.
Övriga önskemål om urna:
.
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Begravningsceremonin
Begravningsceremonin är en privat angelägenhet och kan utformas som man själv vill – eller
utelämnas.
Jag är medlem i Svenska kyrkan och vill ha begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans
ordning.
Begravningsgudstjänsten ska hållas
i min församlingskyrka
i kapellet

.

.

i kyrkan/kapellet på annan ort

.

Jag är medlem i annat trossamfund:
och vill ha begravningsceremoni enligt trossamfundets ordning.
i deras lokal:
i annan lokal:

.
.

Jag vill ha borgerlig begravningsceremoni.
I den lokal utan religiösa symboler som huvudmannen erbjuder.
I annan lokal

.

Jag vill inte ha någon begravningsceremoni.

Övriga önskemål om begravningsceremoni
(utsmyckning, bårtäcke, musik, dikter m.m.).
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Minnesstund/samkväm/samling
Minnesstunden är en privat angelägenhet och kan utformas som man själv vill – eller
utelämnas.
Särskilda önskemål (gäster, lokal, förtäring, underhållning m.m.).

Jag vill att mina anhöriga och vänner utformar minnesstunden.
Jag vill inte att det arrangeras någon minnesstund.

Gravanordning (gravsten eller liknande)
Särskilda önskemål (gravsten, plantering m.m.).

Jag vill att den som ordnar med min begravning väljer gravanordning.
Jag vill inte ha någon gravanordning med mitt namn.
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Anteckningar
Anteckningar om viktiga namn, adresser, övriga kontaktuppgifter, webbplatser, företag och
försäkringsbolag med mera av betydelse för den som ska ordna med begravningen. Eventuella
beslut angående donation av organ och vävnader kan också antecknas här.
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