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Nærværende dokument formulerer de praktiske ønsker i forbindelse med min død, dvs.  

ønsker i forbindelse med begravelseshandlingen, gravsted m.m. (Se vejledning på sidste side) 

 

Navn og adresse 

 

Fulde navn:         

CPR.nr.:       Stilling:       

Adresse:       

Postnr./By:       

Fødesogn:       

Kommune:       

Evt. e-mail:       

 

Medlemskaber mv. 

 

 Jeg er medlem af Den danske Folkekirke 

 Jeg er ikke medlem af Den danske Folkekirke 

 Jeg er medlem af andet trossamfund: 

       

 

 Jeg er medlem af Sygeforsikringen "danmark” 

 Jeg er medlem af følgende begravelsesopsparing: 

       

 Jeg er medlem af (fagforening e.lign.): 

       

 Der skal tages kontakt til følgende forsikringsselskab(er) 

       

 Policer og øvrige papirer befinder sig: 
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Testamente 

 

Jeg har oprettet testamente:  Nej    Ja 

Hvis ja, hos eventuel advokat:  

       

       

       

Genpart af testamentet er registreret hos notaren  Nej    Ja 

 Original(er) af testamentet opbevares: 

       

 

Obduktion mv. 

 

Jeg tillader obduktion  Nej    Ja 

Jeg er registreret i Donorregistret  Nej    Ja 

Jeg har testamenteret mit legeme  

til medicinsk-anatomisk forskning 

 

 Nej    Ja 

 Hvis Ja, navn på institution: 

       

Jeg ønsker efter min død at blive  Brændt   Begravet 
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Kiste/urne mv. 

 

 Min kiste/urne skal: 

 nedsættes på denne kirkegård:  

       

  i eksisterende gravsted: 

 Afdeling:       Række:       Nr.:       

  i nyt gravsted 

  i kendt fællesgrav    med   uden  plænesten 

  i anonym fællesgrav 

  i kolumbarium/urnemur       

 Min aske skal strøs over havet:       

 Andre ønsker/bemærkninger, herunder ansvar for evt. gravsted: 

       

   

 

Offentlighed 

 

 Jeg ønsker, at min begravelse/bisættelse finder sted i stilhed 

 Jeg ønsker dødsannonce indrykket i:       

 Jeg ønsker dødsannonce på Internet  

 med følgende annoncetekst: 

       

  

 



  

Side 5 af 9  

Højtidelighed 

 

 Jeg ønsker ikke, at der bliver afholdt nogen højtidelighed 

 Jeg ønsker, at højtideligheden finder sted: 

  i kirke, gerne:       

  i kapel/krematoriesal, gerne:       

  på andet sted:       

 Jeg ønsker, at højtideligheden skal foregå: 

  med præst, gerne:       

  uden præst  

  

 

Kiste, dekorationer mv. 

 

 Jeg ønsker, at disse blomster indgår i dekorationen: 

       

 I stedet for blomster ønskes donation til: 

       

 Jeg ønsker, at min kiste skal være: 

  enkel, hvidmalet 

  enkel, malet i denne farve       

  fyrretræ 

  maghoni 

  andet: 

       

 Jeg vil iklædes mit eget tøj: 

       

 Jeg ønsker, at min urne  

skal have denne farve: 

      

 Jeg har følgende andre ønsker til urnen: 
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Musik mv. 

 

 Jeg ønsker medvirken af kor/solist: 

       

 Jeg ønsker, at følgende sang(e) / salme(r) bliver spillet: 

       

 Jeg ønsker, at følgende musikstykke(r) bliver spillet: 

       

 

Rute mv. 

 

 Jeg ønsker, at rustvognen skal køre forbi: 

       

  

 

Efterfølgende samvær 

 

 Jeg ønsker, at der bliver afholdt efterfølgende samvær således: 

       

 Jeg ønsker ikke, at der bliver afholdt efterfølgende samvær 

  

 

Gravsten 

 

 Jeg ønsker, at min gravsten skal være således: 

 Stentype: 

       

 Dekorationer: 

       

 Overflade: 
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 Inskription: 

       

 Evt: 

       

  

 

Kontaktpersoner 

 

 Ved min død skal disse personer kontaktes: 

 

Navn:         

Adresse:       

Postnr./By:       

Tlf.nr.       E-mail:       

 

Navn:         

Adresse:       

Postnr./By:       

Tlf.nr.       E-mail:       

 

 Samt foretrukket begravelsesforretning / bedemand): 

 

Navn:         

Adresse:       

Postnr./By:       

Tlf.nr.       E-mail:       
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Underskrift mv. 

 
 Jeg giver herved tilladelse til, at dette dokument registreres i et centralt, elektronisk regis-
ter, således at oplysningerne kan videregives til nærmeste pårørende eller bedemand. 
Formålet er at sikre, at mine nedfældede ønsker kommer frem ved min død. (Central regi-
strering kan f.eks. ske ved at fremsende en underskrevet blanket til et medlem af Danske 
Bedemænd, jfr. vejledningen på sidste side).  

 

 Jeg giver ikke tilladelse til central registrering af dette dokument.  

 

             
Sted, dato  Underskrift 
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Vejledning 

 
Det anbefales, at dokumentet udfyldes, udskrives og underskrives i mindst to eksemplarer. 
Du opbevarer selv det ene eksemplar. Da det er vigtigt, at de pårørende er bekendt med 
ønskerne i dokumentet anbefales det, at en genpart af dokumentet afleveres til et familie-
medlem såvel som til bedemanden.  
 
Som en ekstra sikkerhed for, at ønskerne kommer frem umiddelbart efter dødsfaldet, tilbyder 
Danske Bedemænd at registrere ønskerne i et centralt, elektronisk register. Underskriveren 
kan til enhver tid få oplysning om, hvad der er registreret på eget cpr-nr, ved at rette 
henvendelse til Danske Bedemænd (jfr. www.bedemand.dk). 
 
Ved en central registrering af ønskerne vil det være muligt for bedemanden gennem en 
søgning i registeret at undersøge, om den afdøde har udfyldt dokumentet, og hvad der i givet 
fald er nedfældet af ønsker. Den centrale registrering er derfor en ekstra sikkerhed for, at 
afdødes ønsker kommer frem i tide, således at de pårørende kan arrangere begravelsen eller 
bisættelsen i fuld respekt for disse ønsker. 
 
Registeret lever op til Persondatalovens bestemmelser vedr. elektronisk databehandling. 
Ansvarlig for registeret er Danske Bedemænd. 
 
Yderligere information fås hos: 
 
Danske Bedemænd - Sekretariatet 
Engelsborgvej 52 
2800 Kgs. Lyngby 
 
Tlf: 4593 1411 
Fax: 4593 5411 
 
E-mail: kontakt@bedemand.dk 
Web: www.bedemand.dk 
 


