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Min sidste vilje 
 

'Min sidste vilje' er dine ønsker om, hvad der skal ske, den dag du  
ikke er her længere.   
Du kan til enhver tid ændre i det, du har skrevet. ’Min sidste vilje’  
er heller ikke juridisk bindende.  
 
Der findes blanketter på internettet, som kan benyttes, men det er ikke nødvendigt.  
Du kan blot skrive dine ønsker på et almindeligt stykke papir.  
Husk at datere og underskrive! 

 
Opbevaring af 'Min sidste vilje' 
Ønsker du diskretion om det, du har skrevet, kan du lægge 'Min sidste vilje' i en lukket 
kuvert. Uden på skriver du navn og CPR-nr. og at kuverten indeholder 'Min sidste 
vilje', som skal åbnes, når du er død og inden din begravelse.  
 
'Min sidste vilje' kan f.eks. afleveres på kirkekontoret eller hos en bedemand. Du kan 
også blot lade det ligge i dit hjem, men så er det vigtigt, at du fortæller nogen, hvor 
det ligger, så det læses inden din begravelse. Giv evt. en kopi til en i din familie eller 
en nær ven.    

 
Ikke juridisk bindende 
'Min sidste vilje' er ikke juridisk bindende, som et testamente er. Du kan derfor til 
enhver tid ændre eller tilføje noget.   
Det kan også ske, at et testamente først bliver gennemgået efter din begravelse, og 
derfor er det ikke hensigtsmæssigt, at dine ønsker vedrørende begravelse m.v. alene 
står i et testamente. 
Du behøver ikke skrive et testamente for at udfylde 'Min sidste vilje'.  
 

Da 'Min sidste vilje' ikke er juridisk bindende, er dine pårørende heller ikke 
forpligtede til at opfylde dine ønsker, men mange vil gerne kende afdødes ønsker, når 
begravelse skal aftales.  
 

Dine pårørende kan naturligvis også kun opfylde dine ønsker, hvis de ikke overstiger  
de økonomiske midler, du efterlader dig og i øvrigt er lovlige og mulige at gennemføre 
på en etisk og forsvarlig måde. 
 

Der er ikke behov for notarpåtegning, tinglysning eller lignende, som det er tilfældet 
med et testamente. Men du skal naturligvis være opmærksom på at opbevare ’Min 
sidste vilje’ forsvarligt, så det er tilgængeligt og læsbart for dine efterladte, når du 
ikke er her længere.  
 



 
 

 

 
Hvad kan der stå i 'Min sidste vilje'? 
Du bestemmer helt selv, hvor meget du ønsker at skrive og behøver slet ikke svare på 
alle spørgsmålene. Synes du noget mangler, kan du naturligvis tilføje det. 
 

Spørgsmål du kan overveje at besvare i 'Min sidste vilje': 
1. Begravelsesform: begravelse eller bisættelse (kremering) 
2. Ønsker vedrørende: 

a. påklædning i kisten 
b. valg af kiste og udsmykning af kisten eller valg af urne  
c. blomster, udsmykning af kirken 

         

3. Dødsannoncen, tekst og hvilke aviser, blade m.v.  
4. Ønske om bestemt præst, evt. andre medvirkende 
5. Læsning af en bestemt bibeltekst  
6. Salmer, sange og musik, du ønsker der skal synges eller spilles 

 

7. Valg af kirkegård og gravsteds placering (evt. samme gravsted som ægtefælle, 
forældre mfl.)   

8. Gravsted, plænebegravelse eller nedsættelse i de ukendtes grav 
a. Har du selv udpeget, evt. købt et gravsted (hvor, hvem er det aftalt med) 
b. Ønsker vedrørende valg af gravsten og tekst på stenen 

 

9. Ønsker vedrørende efterfølgende mindesamvær 
 
Andre forhold som kan nævnes: 

 Hvis du har taget stilling til organdonation på www.organdoner.dk 
 Hvis du har oprettet testamente (skal ikke vedlægges)  
 Hvis du har skrevet et indbotestamente (hvor/hvem opbevarer det?) 
 Hvis der er nogen, som du ønsker, der bliver underrettet om din død 

(slægtninge, navn, adresse og tlf.)  
 

Disse forhold har egentlig ikke noget med 'Min sidste vilje' at gøre, men kan omtales.  

 
Arveloven - Testamente  
Alle bør overveje, om arveloven svarer til de ønsker, du har, om hvem der skal arve 
efter dig - eller om et testamente vil være relevant. Det anbefales at søge rådgivning,  
hvis du er i tvivl om, hvem der arver dig.  
  
Hvis du ønsker at oprette et testamente, hvori du betænker Indre Mission eller 
Søndagsskolerne, tilbyder Indre Mission at skrive dit testamente gratis for dig. I den 
forbindelse kommer vi ofte omkring flere af de forhold, som er nævnt i denne 
vejledning.  
 * * * * * * * * * * * *  
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